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سلطان حسین چگونه از تعمیرکاری لوازم خانگی در 
کارگاه کوچکش در خیابان پیروزی شروع و برند ایرانی 
موفق امرسان را در 150هزار متر مربع بنیان گذاشت؟

 امرسان فرزند
روزهای جنگ و بحران

ــر/ سـال اول/  شــمـاره19 16 صفحه / 1000 تومانشـــنـبـه/ 26 تـــیـ
19 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemagazin shanbemag

فتاحی تصمیم گرفت در ازای هفته ای 4 هزار تومان، یک کارگاه کابینت سازی را اجاره کند. بعد از 
یک هفته با کمک 4 کارگر توانست 8 بدنه سالم فریزر تولید کند و بعد از دو ماه، این هشت 

بدنه اولیه تبدیل به اولین تولیدات رسمی کارگاه کوچک امرسان شدند. به دنبال آن، تولیدات 
محدود کارگاه خیابان پیروزی بیشتر شدند، مغازه دارها و فروشگاه های لوازم خانگی به کارگاه سفارش 

دادند و محصوالت آن را پیش خرید  کردند و همین فروش کوچک سرآغاز شکل گیری برندی بزرگ شد. 

6

راننده ها با تپ30
اسنپ را دور می زنند؟

چهارصفحه ویژه نامه فین استارز را همراه با آلبوم عکس 
در صفحات 9 تا 12 بخوانید

اوج گیری رقابت بین تاکسی یاب های آنالین 
وارد فاز تازه ای شد

فین استارز
دورهمی فین تک های وطنی

2

9

چهارشنبه و پنج شنبه 
این هفته برگزار می شود

غرفه شنبه میزبان شماست

براساس تفاهم با شهرداری 
صورت گرفت:

سکونت 
دانش بنیان ها در 
مناطق مسکونی

همایش 
توسعه دهندگان 

وب ایران

10

تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

3

»می تونید برای اســتارت آپ ما ســرمایه گذار پیدا 
کنیــد؟«، »می توانیــد بــرای ســرمایه گذاری ما 
استارت آپ مناسبی معرفی کنید؟« »می تونید به من 
بگویید کار من استارت آپ است یا نه؟« »می خواهم 
یک اســتارت آپ راه بیندازم، چه کار کنم؟« این ها 
ســواالتی اســت که در غرفه شــنبه در نمایشگاه 
فین استارز افراد متعددی آنها را با ما در میان گذاشتند 
و سواالت بسیار دیگری که نشان از نوعی سرگشتگی و 
گم شدگی است. گویی هم بچه های استارت آپی و هم 
سرمایه گذاران در گردونه ای به دنبال هم هستند، اما 
هرچه می گردند به هم نمی رسند. مشکل از کجاست؟
ادامه در صفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

ما گم شده ایم! 
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حمید رضازاده بنیان گذار »پیچک« می گوید چگونه از اتاقی 
10متری در دانشگاه شروع کردندو اپلیکیشنشان با بیش از 
2 میلیون دانلود ، دو روز در صدر اپ استورقرار گرفت و باالتر از 
فیس بوک و توییتر ایستاد

8

همایش بزرگ راهکارهای
بازاریابی نوین و افزایش فروش

ویژه کسب و کارهای اینترنتی و مدیران بازاریابی سازمان ها

21 مرداد 1395- مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی
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دکترحمیدرضا اسماعیل خو

محمد صادق مالکی

شهرام جزایری دکتر مهـدی جبرائیلی

حسین طاهری

آیت حسینی



بعد از گذشــت مدتی از فعالیت »اســنپ«، که 
یک اپلیکیشن تاکســی یاب اینترنتی است، حاال 
»تپ30« رقیب جدید اســنپ حدود دو ماه است 
که قدم به میدان تاکسی یاب های اینترنتی گذاشته 
تا جدی ترین رقیب اسنپ در حال حاضر به حساب 
بیاید. گفته می شود موسسان تپ30 قبال در اسنپ 
فعالیت داشته اند و حاال با هدف بهبود کیفیت ارائه 

خدمات نسبت به اســنپ وارد بازاری شده اند که 
درحقیقت اسنپ آن را فراهم کرده است. تپ30 با 
استفاده از فضای آماده بازار توانسته توجه برخی 
مشتریان را به خود جلب کند. البته برخی راننده ها 
نیز از این فرصت استفاده کرده و درصدد عضویت 

در سیستم تپ30 برآمده اند.
 بر اســاس گفتگوهای میدانی خبرنگار شنبه با 
رانندگان اسنپ، با آمدن تپ30، مدیران اسنپ 
برای نگه داشتن بازار مشــتری ها و آژانس های 
طرف قراردادشان اطالعیه ای صادر کرده اند مبنی 
بر اینکه رانندگانی که در اسنپ کار می کنند حق 
ندارند با شرکت های دیگر به صورت همزمان کار 
کنند. این اطالعیه در حالی صادر شده که مدیران 

اسنپ در ابتدای کار به رانندگان خود اعالم کرده 
بودند که به کار در اسنپ به عنوان شغل دوم خود 
نگاه کنند و به آنها این امــکان را داده بودند که 
همزمان با کار در آژانس های دیگر در اسنپ نیز 
به فعالیت بپردازند. مفاد اطالعیه جدید اســنپ 
در شرایط تعیین شده جهت همکاری در سایت 
این اپلیکیشــن وجود ندارد و چنین موضوعی 
تقریبا بــرای رانندگانی که با این تاکســی یاب 
کار می کنند، مســئله جدیدی به نظر می رسد. 
با این حال، حاال با صدور این اطالعیه رانندگان 
نمی توانند به جز کار در اســنپ با جای دیگری 
مانند تپ30 همکاری کنند. بر همین اســاس 
خبرنگار شــنبه با پیگیری این موضوع از طریق 

گفتگو با رانندگان متعدد اســنپ، مطلع شد که 
برخی رانندگانی که همزمان در اسنپ و تپ30 
به فعالیت مشغول بوده اند، به دفتر اسنپ احضار 
و از کار برکنار شده اند و عضویت آنها در سیستم 
لغو شده است. هنوز مدیران اسنپ به طور رسمی 
اظهارنظری در این باره نکرده اند اما انتظار می رود 
این وضعیت به جدا شــدن رانندگان از اسنپ و 
اســتقبال بیشــتر آنها از تپ30 بینجامد. گفته 
می شود در آینده نزدیک ســومین و چهارمین 
تاکسی یاب های آنالین هم به عرصه رقابت ورود 
پیدا خواهند کرد. چنانچه تاکســی یاب آنالین 
»مسیر« با بارگذاری فیلم های تبلیغاتی اش در 

آپارات کارش را شروع کرده است. 

 برنامه سازی در بازار کار
این رویداد به دانشجویان و فارغ التحصیالن، 

27
تیر

خصوصــا رشــته های کامپیوتــر و فناوری 
اطالعات، در یافتن شغل موردعالقه خود در 
زمینه برنامه نویسی کمک خواهد کرد و همچنین اطالعات 
جامعی درباره دوره های مختلف برنامه نویسی در اختیار 
آنان قرار خواهــد داد که از مهم ترین آنهــا می توان به 
نمونه های موفق کسب وکار، نقش رسانه های اجتماعی 
در این موفقیت ها و کارآفرینی شرکت های کوچک اشاره 
کرد. این رویداد یکشــنبه 27 تیرمــاه در خانه فرهنگ 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 امنیت در فضای سایبری
همایش راهکارهــای نوین ارتقــای امنیت 

27
تیر

اطالعات در فضای ســایبری از ســوی مرکز 
فناوری کسب وکار خمین برگزار خواهد شد. در 
این همایش وضعیت موجود فضای سایبری و حمالت روز 
دنیا مورد بررســی قرار خواهد گرفت و سیســتم های 
مدیریت امنیت اطالعات و الزامات حاکمیتی تشــریح 
خواهد شد. زمان برگزاری این همایش یکشنبه 27 تیرماه 

است.

 تشکیل تیم استارت آپ
دومین نشست تشکیل تیم برای استارت آپ از 

29
تیر

سوی آژانس خالقیت بی ام برگزار می شود. این 
نشست به منظور تشکیل یک تیم استارت آپی 
برگزار می شود و موضوع آن استارت آپ در زمینه تجارت 

الکترونیک و بر مبنای الگوی b2c و  b2b اســت. زمان 
برگزاری این رویداد سه شنبه 29 تیرماه و مکان آن کافه 

دیاموند است.

 بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان کارگاه بازاریابی 

29
تیر

و تبلیغات از طریق شــبکه های اجتماعی را 
برگزار می کند. آشنایی کلی با بازاریابی از طریق 
شبکه های اجتماعی، برندســازی و توسعه محصوالت 
جدید، تبلیغات هوشمند و هدفمند، تولید محتوا و جذب 
مشــتری از مهم ترین سرفصل های این کارگاه آموزشی 

است که سه شنبه 29 تیرماه برگزار می شود.

 کارگاه هدف گذاری در سال 95
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که سردرگم 

30
تیر

باشید و احساس کنید که هدفی را در زندگی 
خود دنبال نمی کنید. شاید با خود بگویید که 

زمان دارد می گذرد ولی من در روزمرگی غرق شــده ام و 
هرروز احساس پوچی بیشتری می کنم. اگر شما هم جزو 
افرادی هستید که دوست دارید زندگی خود را از حالت 
رکود دربیاورید و برای آن برنامه بریزید، می توانید در این 
کارگاه شرکت کنید. این کارگاه چهارشنبه 30 تیرماه در 

دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

 بازاریابی دیجیتال
آکادمــی دیجیتال بهار با مشــارکت برترین 

30
تیر

آژانس های بازاریابی دیجیتال در ایران، اقدام به 
برگزاری دوره تخصصی مینی ام بی ای گرایش 
دیجیتال مارکتینگ کرده اســت. مخاطبان این دوره، 
صاحبان استارت آپ های اینترنتی، مدیران و متخصصان 
بازاریابی، مدیران آژانس های تبلیغاتی، مشاوران حوزه 
بازاریابــی، فارغ التحصیــالن دوره هــای مدیریتــی و 
عالقه مندان به مباحث دیجیتال هستند. این دوره در روز 

چهارشنبه 30 تیرماه برگزار خواهد شد.

استارت آپی ها بخوانند!

اولین رویداد کارآفرینــی »غیاث الدین« که 
رویدادی آموزشــی-تجربی است که در سه 
روز متوالی برگــزار می شــود. در این برنامه 
شرکت کنندگانی شامل برنامه نویسان، مدیران 
تجاری، عالقه مندان استارت آپ، بازاریاب ها 
و طراحان گرافیک گرد هم جمع می شــوند 
تا ایده هایشــان را مطرح کنند و گروه تشکیل 
دهند و هــر گروه ایــده ای را اجــرا کند. در 
ابتدای این رویداد میزگردی چالشــی توسط 
صنعتگران برجسته برگزار می شود که در آن به 
بیان چالش ها و دغدغه های موجود در صنعت 
پرداخته می شود.  این رویداد در روز چهارشنبه 
30 تیرماه آغاز می شود و تا جمعه یک مردادماه 

ادامه خواهد داشت.

شصت و یکمین گردهمایی مدیران پروژه با 
موضوع »تفاوت غرب و شــرق و تاثیر آن بر 
مدیریت پروژه« در دانشــگاه شهید بهشتی 
برگزار می شود. این رویداد از زمستان 1389 
به صورت ماهانه برگزار می شود و در آن هر بار 
موضوعی خاص مورد بررسی و تحلیل مدیران 
و کارشناسان قرار می گیرد. در این گردهمایی 
مدیــران خبره ای حضور دارنــد که دیدار و 
گفتگو با آنها راهنمای شرکت کنندگان است 
و به آنها در مسیر فعالیت های حرفه ای شان 
الهام می بخشــد. مدیران حاضر در رویداد 
به ارائه های آموزشــی و انتقال تجارب خود 
به مخاطبان می پردازنــد و از این طریق به 
گسترش مهارت هایشان کمک می کنند. این 
رویداد مدیریتی آموزشی در روز یکشنبه 27 

تیرماه برگزار خواهد شد.

رویداد اســتارت آپ  ویکند شــیراز از 6 تا 8 
مردادماه برگزار می شــود. ایــن رویداد که 
با الهام از رویداد اســتارت آپ  ویکند تهران 
طراحی شده به منظور استفاده از همفکری 
گروه ها و افراد فعال در حوزه استارت آپ های 
شهر شیراز در محل نمایشگاه الکامپ و تلکام 
شیراز واقع در شهرک گلستان برگزار خواهد 
شــد. عالقه مندان می توانند برای اطالعات 
 swshiraz.ir بیشتر به ســایت این رویداد

مراجعه کنند.

خبر
N e w s

رویداد
Event

2
جورج لوریمر

اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب 
برگردید، با هدف از آن برخیزید.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

غیاث الدین به کمک 
صنعت می آید

گردهمایی مدیران پروژه 

شــتاب دهنده پرش در نظر دارد رویــدادی را در حوزه استارت آپ  ویکند شیراز 
انرژی برگــزار کند. بنا به گفته مســئوالن پرش، انرژی 
یکی از اولویت های هفت  گانه شــتاب دهنده پرش برای 
راه اندازی استارت آپ هاست. در این رویداد قرار است طی 
چهار روز یک کســب وکار طراحی، ساخته و درنهایت به 
مرحله فروش محصول برسد. بخش های این رویداد شامل 
آموزش هایی درباره روش های طراحی مسئله مشتری، 
روش های نوآوری در ساخت محصوالت جدید، روش های 
نمونه سازی اولیه با حداقل هزینه، روش های بازاریابی با 
حداقل هزینه و ارائه محصول به ســرمایه گذاران است و 
مربیان صاحبان کســب وکارهای مرتبط قرار است این 

مباحث را به شرکت کنندگان آموزش دهند.

در روز اول ایــن رویداد شــرکت کنندگان در 
بخــش صبحگاهی بر اســاس تیپ های 

شــخصیتی تیم بندی می شــوند و با 
استفاده از تکنیک های طراحی شده 
شــکل می گیرند. در ادامه با آموزش 
بوم تجربه مشتری، شرکت کنندگان 
وارد محیط عملی می شــوند و اقدام 

به مشــاهده عمیق مشتری و ترسیم 
نمودار تجربــه مشــتریان می کنند تا 

بتوانند وارد تعریف مسئله شوند.
روز دوم با اســتفاده از ابــزار نــوآوری نظام یافته، 

راهکارهای مناسب برای مسائل تعریف می شوند تا پس 

از بررسی ها و آزمایش های اولیه با نیاز مشتری 
همخوان و همراه باشند. این عمل موجب 
می شود فرایند نوآوری کوتاه شود و از 
ارائه محصوالت زاویه دار با خواســت 

مشتری پیشگیری می کند.
در روز سوم با اســتفاده از ابزارهای 
الزم، شــامل پرینترهای سه بعدی 
و ابزارهای معمول، بعــد از برگزاری 
کارگاه تفکــر طراحی بر اســاس نیاز و 
مســئله تعریف شــده نمونه اولیه به صورت 
MVP تولید می شــود. و سعی می شــود روش های 
مختلف نمونه ســازی و بهره گیــری از حداقل امکانات 

موجود محیطی برای ســاخت نمونه اولیه به مخاطبان 
آموزش داده شود.

درنهایت در روز چهارم نیز نمونه اولیه آماده شده بر اساس 
نیازسنجی و فرایند نوآوری نظام یافته به مشتریان عرضه 
می شود و بازخوردهای الزم از مشتریان دریافت می شود 
و با استفاده از اصول نوآوری نظام یافته بازاریابی پارتیزانی 
طراحی می شــود. در انتهای روز طی مراسمی داوری هر 
تیم صورت می گیرد و تیم ها از نظر میزان انحراف از نیاز 

مشتریان رتبه بندی می شوند. 
این رویداد چهارشــنبه 30 تیرماه و شــنبه 2 مردادماه 
برگزار می شود. برای اطالعات بیشتر مربوط به این رویداد 

می توانید با شماره 071323321۴8 تماس بگیرید.

رویداد تازه پرش در حوزه انرژی

آلودگی سیســتم ها به ویروس ها و تروجان ها 
یکی از مشکالت جدی کاربران است و آشنایی 
با روش های استاندارد مقابله با آنها از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. سومین نشست از 
سلسله نشست های تخصصی در حوزه فناوری 
اطالعات بــا موضوع »روش های اســتاندارد 
پاک سازی سیستم های آلوده و شرایط پیش از 
نصب آنتی ویروس« 29 تیرماه در فرهنگسرای 
فنــاوری اطالعــات برگزار می شــود. در این 
نشست امیر صفری فروشانی، کارشناس امنیت 
اطالعات و نرم افزارهای آنتی ویروس، با هدف 
آشنایی کاربران و متخصصان حوزه فناوری و 
شبکه با روش های نصب آنتی ویروس و شرایط 
ویروس یابی سیســتم های آلوده ســخنرانی 
می کند. گفتنی اســت صفری فروشانی یکی 
از برندگان مسابقه امنیت سیستم هاست که 

پیش از این توسط پلیس فتا برگزار شده بود.

نشستی برای پاکسازی 
سیستم های آلوده

سفری به سبک استارت آپ ویکندهدایت کننده ای برای استارت آپ ها
اولین نشست باشگاه استارت آپ »هادی« یکشنبه 20 تیرماه با حضور اعضا در محل 

ســالن انفورماتیک موسسه هادی برگزار شــد. در این نشست در ابتدا مقدماتی 
درباره استارت آپ گفته شد و حاضران با ضرورت فعالیت های استارت آپی و نگاه 
درست به این فعالیت ها آشنا شدند. سپس مزایای عضویت در باشگاه توسط 
افراسیابی، دبیر این نشست، توضیح داده شد. در بخش دیگری از این همایش 
فیلمی کوتاه درباره اســتارت آپ پخش شد و سپس متین وفا به عنوان یکی از 

حامیان اصلی اجرای این طرح به سخنرانی پرداخت. موسسه آموزش عالی هادی، 
با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی و کمک به رشد استارت آپ های ایرانی و با 

انگیزه بهره گیری از ظرفیت دانشجویان و دانش آموختگان موسسه، در اواخر سال 9۴ 
»باشگاه استارت آپ هادی« را راه اندازی کرد. باشگاه استارت آپ هادی یک جنبش دانشجویی 

با حمایت موسسه آموزش عالی آزاد هادی اســت که در تالش است حرکتی موثر در اکوسیستم نوپای استارت آپی 
ایران آغاز کند و به شکل سازمان یافته و تشکیالتی در حوزه استارت آپ ها فعالیت کند.

استارت آپ تریپ رویدادی آموزشی- تجربی  است که به سبک استارت آپ ویکند طی 
ســه روز متوالی )در انتهای هفته( برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان 

پرانگیزه ای شــامل فعــاالن حوزه گردشــگری، هتل داری و صنایع وابســته، 
برنامه نویســان، مدیران تجاری، عاشقان اســتارت آپ، بازاریاب ها و طراحان 
گرافیک گرد هم می آیند تا طی 5۴ ســاعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه 
تشــکیل دهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند. کسانی که دوست دارند راه اندازی 

یک کسب وکار نوپا را یاد بگیرند می توانند بلیت مربوط به بخش عالقه مندان به 
کسب وکار را تهیه کنند. این بخش برای کسانی است که تمایل به آشنایی با مفاهیم 

کســب وکار را دارند و می خواهند نقش هایی مانند بازاریابی، توســعه طرح  تجاری و یا 
روابط عمومی را بر عهده داشــته باشند. متخصصان فنی برنامه نویسی، متخصصان گردشگری 

و گرافیســت ها هم جزو مخاطبان اصلی این رویداد هستند. ثبت نام این رویداد از طریق سایت eventcenter.ir انجام 
می شود و دانشجویان می توانند با کد تخفیف student از ۴0 درصد تخفیف مربوط به این رویداد برخوردار شوند.

راننده ها با تپ30، اسنپ را دور می زنند؟
اوج گیری رقابت بین تاکسی یاب های آنالین وارد فاز تازه ای شد

26 تیر 1395 . سال اول .  شماره نوزدهم
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بزرگ ترین خوشــحالی من در زندگی، هوش و 
استعداد جوانان ایرانی است.

ما گم شده ایم 
ادامه از صفحه اول

مشکل استارت آپ ها:
مشکل اینجاســت که بین استارت آپ ها هیچ گونه 
تقســیم بندی وجود ندارد. فردی که هنوز ایده در 
سرش است و فردی که تازه استارت آپش را النچ کرده 
و کسی که استارت آپش طی چند سال به سودآوری 
رسیده، همه می گویند صاحب استارت آپ هستند. 
این نبود تقسیم بندی باعث شده مشکالتشان هم 
نامشخص و بدون تقسیم بندی باشد. در صورتی که 
تفکیک آنها باعث می شود راحت تر بتوان مشکالت 
را بررسی و حل کرد.  مشکل دیگر نداشتن اطالع و 
دانش دقیق است. جوان ها با شوق وذوق می آمدند 
و می گفتند برای معرفی استارت آپشان راهنمایی 
و کمک می خواهند، اما وقتی ایده اجراشده شــان 
را می پرســیدی می دیدی اصال استارت آپ نیست 
و می مانــدی با این همه شــوق و امیــد چه کنی! 
مگر می شــود امید کســی را نامید کرد؟ یا دیگری 
اســتارت آپش واقعا اســتارت آپ بــود و می گفت 
می خواهد دیجی کاال را پشــت سر بگذارد اما هرگز 
اصطالحات این حوزه، مثل بوم کسب وکار و بوم ناب 
را نشنیده بود و استارت آپش در میانه راه بود. چه باید 
می کردیم؟ ستاندن امید و کشتن انگیزه و این همه 

صفا و عشق به موفق شدن؟
و... ده ها مشکل دیگر.

مشکل سرمایه گذاران:
سرمایه گذاران در این رویداد دو دسته بودند؛ کسانی 
که می دانستند سرمایه گذاری جسورانه چیست و 
کسانی که نمی دانستند. آنها که می دانستند سرمایه 
در کف داشتند، اما مشکلشان این بود که با جوانانی 
پرانگیــزه روبه رو بودند که ایده و کسب وکارشــان 
استارت آپی نبود یا صرفا آمده بودند بگویند ایده ای 

در ذهن دارند و دنبال سرمایه گذارند!
سرمایه گذارانی هم که نمی دانستند سرمایه گذاری 
جسورانه چیست، بیشتر عامالن بانک ها و نهادهایی 
بودند که آوازه برندهای موفق ایرانی را شنیده بودند 
و به جای مشــارکت با صندوق های سرمایه گذاری 
درصدد تاسیس صندوق و پیدا کردن استارت آپی 

موفق برای سرمایه گذاری بودند.
و... مشکالت دیگر.

مشــکالت را گفتیم، اما همیشــه باید زیبایی ها 
و نکات مثبت را هــم دید. آنچه در فین اســتارز 
95 دریافتیــم و به ما منتقل شــد انــرژی مثبت 
وصف ناشدنی و آینده ای سراســر امیدوارکننده 
همراه با پیشرفت و توســعه برای ایکامرس است. 
معتقدیم با آموزش و فرهنگ ســازی می شود این 
نقیصه ها را در مدت زمــان کوتاهی برطرف کرد، 
اما بــرای ایجاد این مقدار و ایــن کیفیت انرژی و 
انگیزه در بین جوانان مشــتاق بــه کارآفرینی و 
ســرمایه گذاران عاشــق کارآفرینی میلیاردها و 
سال های سال باید زمان صرف کرد. بیایید در هر 
جایگاهی که هســتیم دست به دست هم دهیم و 
نگذاریم امید جوانان جویــای کارآفرینی به یاس 
مبدل شود و به آنها سرکوفت نزنیم که تو نمی دانی! 
به ندانستنشان احترام بگذاریم و زیر بال وپرشان را 

بگیریم و راهنمایی شان کنیم. 
صندوق های جســورانه نیز با مشــورت دادن به 
بانک ها و سرمایه گذاران سنتی ایده و انگیزه ورود 
آنها به ایکامرس را زنــده نگه دارند، چراکه بزرگ 

شدن بازار به نفع همه آنهاست. 
حرف آخر: فین استارز نمایشگاه و تجلی گاه امید و 
آرزوی جوانان و سرمایه گذاران خدوم این مرزوبوم 
به پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی بود. اشک های 
شوقمان را پشت ســرتان می ریزیم و در این سفر 

همراهتان هستیم، با قلممان و با قلبمان.

خبرســرمــقالــه
N e w s

جزئیات و روند ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان، 
که باید تا پایان تیرماه 1395 به سازمان امور مالیاتی ارسال 

شود، اعالم شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سرپرست امور شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان با تاکید بر لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی توســط 
شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: »با توجه به اجرایی شدن 
معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان از سال 1392، 
در چند سال گذشته اسامی شرکت های دانش بنیان به همراه 
مصادیق فعالیت های دانش بنیان به ســازمان امور مالیاتی 
معرفی شده که خوشــبختانه با همکاری و همدلی سازمان 
امور مالیاتی، معافیت مالیاتی این شــرکت ها اجرایی شده یا 

در حال پیگیری است.«
دکتر ســید محمد صاحبکار گفت: »در سال 139۴، تعداد 
شرکت های دانش بنیان نسبت به سال های گذشته افزایش 
پیدا کرده است و لذا برای اجرای معافیت های مالیاتی قانون، 

اقدامات زیادی طی چند ماه گذشته شده است.«
سرپرست امور شــرکت ها و موسسات دانش بنیان افزود: »با 
توجه به اینکه در حال حاضر تمامی شــرکت های متقاضی 
استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، این شرکت ها تا پایان 
تیرماه 1395 الزم است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان 
امور مالیاتی ارائه کنند. البته ممکن اســت برخی شرکت ها 
در ســال مالی 139۴ فروش نداشته باشــند، که می توانند 
اظهارنامه مالیاتی خود را با ذکر عدم فروش به ســازمان امور 

مالیاتی ارائه کنند.«
صاحبــکار در ادامه بیان کرد: »شــرکت های نوپا و تولیدی 
دانش بنیان که تــا پایان ســال 139۴ به تاییــد کارگروه 
www.( رسیده اند و اســامی آنها بر روی صفحه اول سامانه
Daneshbonyan.ir( اطالع رســانی شده است، مشمول 
معافیت هــای مالیاتی قانون خواهند بود و به ســازمان امور 

مالیاتی معرفی خواهند شد.«
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری درباره کاالها و خدمات مشــمول 
معافیت مالیاتی برای این شرکت ها ابراز کرد: »شرکت های 
دانش بنیان فقط می توانند برای کاالها و خدمات دانش بنیان 
خود تقاضای معافیت مالیاتــی کنند )موضوع ماده 3 قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان( و سایر کاالها و خدمات 
شرکت مشمول این معافیت ها نخواهد شــد. از این رو طی 
ماه های گذشــته با تعامل با شــرکت ها کاالهــا و خدمات 
دانش بنیان آنها در ســال مالی 139۴ مشــخص شد که از 
reg. طریق کارتابل شــرکت های دانش بنیان در ســامانه

Daneshbonyan.ir به صورت اختصاصی به هر شــرکت 
اطالع رسانی شده است. شرکت ها به سهولت می توانند به آن 

دسترسی داشته باشند.«
سرپرست امور شرکت های دانش بنیان درباره زمان بهره مندی 
از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: 
»شرکت های دانش بنیان از تاریخ تایید کارگروه می توانند از 

معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کاالها و خدمات 
دانش بنیان قبل از تاریخ تایید کارگروه باشد، نمی توانند برای 

آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.«
وی همچنین تاکید کرد: »چنانچه شرکت ها در مراحل تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی خود به کاالها و خدمات دانش بنیان و تاریخ 
تاییدیه کارگروه توجه نکنند، ممکن اســت در رسیدگی به 
پرونده مالیاتی آنها از سوی ممیزان مالیاتی مشکالتی ایجاد 
شــود.« دکتر صاحبکار افزود: »البته تنظیم دفاتر مالی باید 
به دقت انجام شــود و فاکتورهای هزینه شــرکت به صورت 
دقیق و کامل ثبت شود تا جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی 
محسوب شود. در این زمینه شرکت ها می توانند از مشاوران 
مالیاتی استفاده کنند.« دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان در ادامه گفت: »شرکت های دانش بنیان برای 
درخواســت معافیــت مالیاتی باید ردیــف 15 در جدول 
6 اظهارنامــه مالیاتی را تکمیل کننــد. برای درج صحیح 
اطالعات در این بخش از اظهارنامه مالیاتی، شرکت ها الزم 
است با توجه به قیمت تمام شــده محصوالت دانش بنیان 
خود، هزینه هــا و درآمدهای این محصــوالت را تفکیک 

کرده باشند.« وی با اشــاره به لزوم انجام حسابرسی مالی 
شرکت های بزرگ گفت: »براساس مصوبه کارگروه ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان، اگر فروش شرکت ها بیش از یک 
میلیارد تومان باشد، الزم است براســاس قرارداد، یکی از 
اعضای حقوقی عضو جامعه حســابداران رســمی کشور، 
اجــرای  روش های  توافقی  رســیدگی  بــه  اطالعات  مالی 
شرکت های دانش بنیان، و دفاتر مالی شرکت ها را بررسی 
کند و گزارش حسابرســی برای دبیرخانه کارگروه ارسال 
شــود. همچنین شــرکت های دارای درآمد کمتر از یک 
میلیارد تومان در صورت انجام حسابرسی مالی مشخص از 
کمک هزینه معاونت علمی و فناوری در این زمینه بهره مند 

خواهند شد.«
سرپرست امور شــرکت های دانش بنیان در پایان با اشاره به 
اتمام زمان تاییدیه برخی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: 
»با توجه به اینکه تاییدیه شرکت های دانش بنیان مدت دار 
است، از ابتدای امســال فرایند تمدید این شرکت ها در حال 
پیگیری است که یکی از مهم ترین شروط تمدید شرکت های 

دانش بنیان نوپا دارا بودن اظهارنامه مالیاتی است.«

شیوه ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

خبر
News

نقشه راه توسعه فناوری 
خودروهای هیبریدی 

عملیاتی می شود

با حمایت ستاد بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست معاونت علمی

ارتقای امنیت شبکه با 
کمک مراکز »آپا«

با حمایــت ســتاد بهینه ســازی انرژی و 
محیط زیســت معاونت علمی، نقشــه راه 
توسعه فناوری خودروهای هیبریدی تا یک 
سال آینده عملیاتی خواهد شد. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، معین 
معینی مدیر این طرح پژوهشی با بیان اینکه 
با تدوین و ارائه نقشه راه جامع و کارایی برای 
خودروهای الکتریکــی و هیبریدی انتظار 
می رود چالش هــا و انتظــارات از صنعت 
خودرو تا حــد زیادی مرتفع شــود گفت: 
»لزوم تحول در بخش حمل ونقل با توجه به 
افزایش نگرانی های مرتبط با امنیت انرژی 
و آلودگی هوا از سویی و تکامل فناوری های 
وســایل نقلیه ای که آلودگی کمتری را به 
محیط زیســت تحمیل می کنند از ســوی 
دیگر، موجب شــده تمرکز بر گســترش 
خودروهای الکتریکی در دستور کار بیشتر 
کشورهای جهان قرار بگیرد.« معینی افزود: 
»بدین ترتیــب، خودروهای تمام الکتریک 
)EV( و خودروهــای الکتریکــی هیبرید 
قابل اتصــال به شــبکه )PHEV(  به عنوان 
اصلی ترین گزینه هــای حمل ونقل مد نظر 

قرار گرفته اند.«
مدیــر این طــرح پژوهشــی با اشــاره به 
اینکه حرکت به سمت اســتفاده فراگیر از 
خودروهای الکتریکی در بازار آینده خودرو 
چالش ها و فرصت هــای گوناگونی را برای 
قانون گذاران و دولت ها، ســرمایه گذاران، 
صنایع خــودرو و برق و صاحبــان خودرو 
به وجود می آورد عنوان کرد: »دســتیابی 
به چشــم اندازهای موردنظــر در صنعت 
مرتفع ســازی  الکتریکــی،  حمل ونقــل 
چالش هــای مرتبط بــا آن در بخش های 
مختلف و بهره گیری مناسب از فرصت هایی 
کــه فراهــم مــی آورد، همگــی نیازمند 
برنامه ریزی دقیق، جامع و بلندمدت است.«
معینی گفت: »نقشــه راه بــا تبیین ابعاد 
مختلــف چشــم انداز موردنظــر، تعیین 
چالش های پیشرو، شناسایی استعدادهای 
بالقوه و پیشنهاد راه حل های گوناگون، یک 
چارچوب جامع و اولویت بندی زمانی برای 
پیشبرد و نظارت بر تکامل چشم اندازهای 
فنی، اقتصــادی و اجتماعــی خودروهای 
الکتریکی ارائه می کنــد.« وی با بیان اینکه 
تدوین نقشه راه جامع خودروهای الکتریکی به 
منظور تعیین مسیر حرکت استراتژیک و اطمینان 
از توسعه، رشد و به کارگیری خودروهای الکتریکی 
در کشــور امری ضروری است گفت: »نبود یک 
استراتژی مدون و جامع برای صنعت خودروهای 
الکتریکی و هیبریدی در ایران سبب شده روند 
توســعه این نوع فناوری های بخش حمل ونقل 
آینده روشن و هدفمندی نداشته باشد. از این رو 
انجام مطالعاتی جامع برای تعیین نقشه راه توسعه 
این فناوری در کشــور عزیزمان ایران ضرورتی 
اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.« معینی در ادامه 
افزود: »این پروژه قصد دارد با به کارگیری توانایی 
تمامی ذی نفعان در موضوع خودروهای الکتریکی 
و هیبریدی به این ســوال اساسی پاسخ دهد که 
چگونه باید به سمت ساخت، توسعه، تجاری سازی 

و استفاده گسترده از این فناوری گام برداشت.«

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 
ایجاد مراکز »آپا« را در توسعه نیروی انسانی 
متخصص در حوزه امنیت شبکه مفید دانست 
و گفت: »در مراکــز آپا با نیروهای متخصص 
دارای ایده های خالق مواجه هستیم.« سید 
هادی ســجادی، معاون امنیت فضای تولید 
و تبادل اطالعــات، اظهار داشــت: »حوزه 
فعالیت های مراکز آپا شــامل رصد، امداد و 
اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در حوزه امنیت 
فضای تبادل اطالعات است.« وی ادامه داد: 
»ایجاد هسته های تخصصی امنیت در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشــگاه ها 
با دو رویکرد تربیت نیروی انسانی متخصص 
در این حوزه و وجود مراکز مشــاوره فعال به 
منظور برطرف کردن نیازهای امنیتی دنبال 

می شود.«

ضرورت توجه به نوآوری در فضای علم به عنوان یک امر مقدس
تولید ملی با جهاد علمی

جنبش تولید علم- که بنده دو ســه ســال است آن را در 
دانشــگاه ها تکرار می کنم- ناظر به این قضیه است. تولید 
علم یعنی رفتن از راه هایی که به نظر راه های نارفته است. 
البته این به آن معنا نیســت که مــا راه هایی را که دیگران 
رفته اند نرویم و به تجربه های دیگــران بی اعتنایی کنیم، 
بلکه به این معناست که به فکر باشیم. در این دنیای عظیم 
و در این طبیعت بزرگ، ناشناخته ها بسیار فراوان است و به 
گمان زیاد به مراتب بیشتر از چیزهایی است که بشر تاکنون 
به آن ها دســت  یافته است. باید دقت کنیم، فکر کنیم و به 
دنبال کشف ناشناخته ها باشیم. باید استعدادی را که مغز 
و فکر ایرانی دارد را به کار بیندازیم. راه های میان بر را پیدا 
کنیم و از بدعت و نوآوری در وادی علم بیمناک نباشیم. این 
حرکت باید در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ما به 
صورت انگیزه های عالم، امری مقدس و عبادت تلقی شود. 
همه رشته های علوم باید به این صورت درآیند. ما باید این 

جرئت را داشته باشیم که فکر کنیم می توانیم نوآوری کنیم.

شتابان در راه های میان بر برای تولید علم
خوشبختانه من می بینم در دانشــگاه ها تولید علم و لزوم 
عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. 
این خیلی برای من خرســندکننده و نویدبخش است. ما 
عقبیم. امروز سرعت پیشــرفت ما خوب است؛ اما با توجه 
به عقب ماندگی های گذشــته که کشــور ما دارد، هرچه 
سرعتمان بیشتر باشد باز هم زیاد نیست. ما باید خیلی پیش 
برویم، از راه های میان بر استفاده کنیم، از شتاب فراوان بهره 

ببریم، ما باید در همه علوم تولید داشته باشیم.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 
1382/02/22؛ و بیانات ایشــان در دیدار با اســتادان و دانشجویان 
کردستان،  1388/02/27؛ برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان؛ 

جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.

معاون نوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونت علمی 
فناوری گفت: »طبق تفاهم صورت گرفته با شــهرداری، 

امکان فعالیت شرکت های دانش بنیان مهیا شده است.«
دکتر محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی 

فناوری معاونت علمی فناوری، در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
فناوری های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به امکان فعالیت شرکت های دانش بنیان 
در واحدهای مسکونی اظهار داشت: »به منظور عملیاتی 

شدن این اقدام  جلسه ای بین معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران و معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری 
با هدف افزایش ارتقای این شرکت ها برگزار شد.« وی ادامه 
داد: »اســتقرار آن دسته از شرکت های دانش بنیان که از 
طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی 

می شوند، باید طبق مجوز ابالغی از شهرداری باشد.«
معاون نوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونت علمی 
فناوری در خصوص برخی اهداف تفاهم نامه بین معاونت 
علمی و فناوری و شهرداری تهران گفت: »توسعه اقتصاد 
دانش بنیــان در شــهر تهران، کمک به حل مشــکالت 
شــهرداری از طریق نوآوری و فنــاوری، ترویج فرهنگ 
اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توســعه فرصت های شغلی 
برای دانش آموختگان، بازارسازی و بازاریابی محصوالت 
دانش بنیان زیر نظر کمیته ای مشترک در حال پیگیری 
است.« زین الدین عنوان کرد: »این اقدام در جهت افزایش 
زیربنای شرکت های دانش بنیان برای فعالیت های علمی 

صورت می گیرد.«

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعالم کرد:

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری خبر داد:

امکان فعالیت شرکت های دانش بنیان در واحدهای مسکونی  
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تصادف رانندگی که موجب کشته شدن یک راننده خودروی 
برقی مدل تسال در حالت رانندگی خودکار شد، این سوال را 
در ذهن برمی انگیزد که پس امنیت فناوری خودروی بدون 
راننده چه می شود؟ مســئوالن دولتی اعالم کردند به طور 
رسمی این مسئله بررسی خواهد شد. این تصادف 7 می در 
ایالت فلوریدای آمریکا رخ داد. یک تراکتور جلوی تســال به 
سمت چپ پیچید و چون ترمز خودرو کار نکرد، این تصادف 
اتفاق افتــاد. این اولین تصادف مرگبار با یک خودروی بدون 
راننده بود. تسال، شرکت سازنده این خودرو، اعالم کرده است 
که تاکنون بیش از 130 میلیون مایل با اســتفاده از ویژگی 
اتوپایلوت طی شده و این اولین بار است که این اتفاق می افتد. 
تسال به طور پیش فرض اتوپایلوت را غیرفعال کرده و به صراحت 
گفته است که این سیستم یک فناوری جدید است. درنتیجه 
قبل از اینکه آن را فعال کنید، باید آزمایش خود را به خوبی پس 
دهد. مدل »اس« یک خودروی بدون راننده نیست، اما قابلیت 
اتوپایلوت تسال یک فناوری کمکی و اولین گام برای تولید و 
عرضه خودروهای بدون راننده در بازار است. با کمک نرم افزار 
کامپیوتری، حســگرها، دوربین ها و رادار، قابلیت اتوپیلوت 
خودرو می تواند کارهایی از قبیل ورود به بزرگراه را انجام دهد. 
هنگامی که خودرو در حالت اتوپیلوت قرار دارد، رانندگان نیز 

باید دست خود را روی فرمان نگه دارند.
تسال مشخص نکرده که هنگام تصادف راننده چقدر مراقب 
بوده، اما می گوید که نه اتوپایلوت و نه راننده هیچ کدام قسمت 
سفیدرنگ تراکتور را نتوانسته اند تشخیص دهند، به همین 
دلیل ترمز کار نکرده است. سایر شــرکت ها از قبیل جنرال 

موتورز و گوگل روی توســعه فناوری خودروی بدون راننده 
ســرمایه گذاری کرده اند. در ماه فوریه، یکــی از خودروهای 
بدون راننده گوگل بــا یک اتوبوس تصادف کرد اما هیچ کس 
در آن سانحه آسیب ندید. با ادامه آزمایش ها روی خودروهای 
بدون راننده، این سوال مطرح می شود که آیا فناوری تا جایی 
پیشرفت کرده که دولت ورود خودروهایی را که می توانند به 
طور خودکار رانندگی کنند، به بازار تایید کند یا خیر. درواقع، 
در یک تحقیق منتشرشده در اکتبر 2015 مشخص شد که 
احتمال تصادف با خودروهای بدون راننده بیشتر است. این 
تحقیق نشــان داد که نرخ تصادف با خودروهای بدون راننده 
نســبت به خودروهای ســنتی در هر میلیون مایل مسافت 
طی شده، باالتر است. در این تحقیق، مشخص شد که هیچ کدام 
از خودروهای بــدون راننده که تصادف می کنند دارای نقص 
فنی نیستند. مشکل دیگری نیز وجود دارد؛ هنگام تصادف، 
خودروی بــدون راننده می تواند تصمیــم بگیرد که زندگی 
کدام یک از سرنشــینان نجات داده شود. در یک تحقیق که 
اخیرا در مجله علمی ســاینس  به چاپ رسید، مشخص شد 
مردم تایید می کنند که تعداد کل مرگ ومیر ناشی از تصادفات 
مربوط به خودروهای خودگردان )AV( به حداقل رســیده اما 
با این حال اکثر این افراد حاضر نیســتند خودشان با این نوع 
خودروها در شهر و جاده ها تردد کنند. محققان می گویند این 
مشکل معضلی کامال جدید است که قبال با آن مواجه نشده 
بودند. صحبت از یک وسیله است که شما هرروز با آن سروکار 
دارید و تصور اینکه این وسیله ممکن است در شرایط خاص 

باعث مرگ شما شود، بسیار هولناک است.

تصادف مرگبار خودرو بدون راننده تسال بحث های زیادی را در مورد 
فناوری های هوشمند خودروها ایجاد کرده است

در کشورهای صنعتی هرسال از هر 100 
هزار نفــر 5 نفر به بیمــاری صرع مبتال 
می شوند. صرع اختاللی مغزی است که 
موجب می شود افراد تشــنج کنند. این 

بیماری عالج نــدارد اما داروهایی 
بــرای کمک بــه بهبود آن 

کشــف شــده اند. فراتر 
فناوری هــای  آن،  از 
پوشــیدنی نیز وجود 
دارنــد که بــا کمک 
آن ها می توانید صرع 

را کنترل کنید.
نیوتن پیگیری و مدیریت 

زندگی را برای شــما آسان تر 
می کند و برنامه ای است که می توانید 

آن را با ساعت هوشمند خود جفت سازی 
کنید. این برنامه به شــما اطالع می دهد 
که چه زمانی داروی خود را مصرف کنید. 
به عالوه تشــنج را شناســایی می کند تا 
بالفاصله بتوانید اعضای خانواده را مطلع 
کنید. همچنین شرایط و موقعیت مکانی 
شما را در صورت ایجاد شرایط اضطراری 

اطالع می دهد.
وینام محصولی از شرکت نیوروپرو است 

که یک سیستم هشدار اولیه را در اختیار 
بیمــاران مبتالبــه صرع قــرار می دهد 
و هدست بی ســیم و ســبکی است که 
به راحتی کاربر می تواند آن را برای مدت 
طوالنی در گوش خود قرار دهد. این 
دستگاه داده ها را به فضای 
ابری ارســال می کند تا 
در  تجزیه وتحلیــل 
زمــان واقعی صورت 
بگیــرد. در صــورت 
تشنج، یک هشدار به 
طور خودکار به تلفن 
همراه یا دستگاه آنالین 

ارسال می شود.
بایوسرینیتی راهکار هوشمندی دارد 
که از آن بــرای تشــخیص و نظارت بر 
بیماری صرع استفاده می شود. این لباس 
هوشمند که به حســگرهای بیومتریک 
مجهز اســت، ویژگی های فیزیولوژیکی 
بیماران مبتالبه صــرع را ثبت می کند. 
سپس داده ها به یک برنامه تلفن هوشمند 
ارســال و تجزیه وتحلیل می کند تا اگر 
نشــانه تشنج تشــخیص داده شد، یک 

هشدار ارسال کند.

ابزارهای پوشیدنی برای مهار حمله صرع

»بهترین بودن«، »در بهترین حالت بودن«، »بهترین چیزی که 
می توانیم باشیم«، این ها رویاهای ماست، اینکه در بهترین حالت ممکن تلنگر

باشیم، اینکه بهترین کاری را که از دستمان برمی آید انجام دهیم. اما 
همین رویاها خیلی وقت ها جلوی کار کردن و دل به دریا زدن ما را 

می گیرد. ترس از نقص در کار، ترس از بهترین نبودن ما را بی عمل 
می کند. ارنست همینگوی می گوید: »همیشه تالش می کردم بهترین 
چیزی را که می توانم بنویسم، اما بعضی وقت ها که به پشت سر نگاه 
می کنم می بینم بهتر از آنچه در توانم بوده نوشته ام!« کافی است 
بنویسید، حرکت کنید، و بی عمل نباشید. آن وقت شانس اینکه 

بهتر از آنچه توانایی اش را داشته اید شوید خیلی زیاد است.

بهترین بودن یا بهتر از توانتان بودن؟ 

بــا کمــک ویدئوهایی اشــعه ایکس، 
دانشــمندان روبات جدیدی ساخته اند 
که طرز راه رفتن و شــنای ســمندر را 
تقلید می کند. این دســتگاه دوزیست 
می توانــد اطالعــات مهمــی را درباره 
جهش تکاملی مهره دارانی که از آب وارد 
خشکی شدند، ارائه دهد. روزی می توان 
از این روبات الهام گرفته شده از سمندر 
برای ماموریت های جســتجو و نجات یا 
عملیات تجسسی استفاده کرد. در کل، 
دانشمندان حرکت این حیوان را بررسی 
می کنند تا بتوانند در حوزه حرکت و از 
دست دادن تحرک به انسان کمک کنند.

هرروز به تعــداد روبات هایی که حرکت 
حیوانات را تقلید می کنند اضافه می شود. 
یکی از مزایای اســتفاده از روبات ها آن 
است که تکرار کردن کارهایی که دستگاه 
انجام می دهد نسبتا آسان است. به عالوه، 
محققان می توانند شکل های مختلفی از 
روبات ها را سرهم بندی کنند و روبات ها 
نیز می توانند حرکاتی را انجام دهند که 
برای حیوانــات غیرطبیعی یا خطرناک 
هســتند. محققان روی سمندر تمرکز 
کرده انــد تا اطالعاتــی را درباره تکامل 
حرکتی این حیوان کسب کنند. ساختار 
بدن سمندر بسیار شبیه به فسیل اولین 
مهره دارانی اســت که از دریا به خشکی 
آمده اند. برای ساخت اسکلت بندی این 
روبات، دانشــمندان از چاپگر سه بعدی 

استفاده کرده اند.

سمندر روباتیک
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بعد ششم در فناوری های پوشیدنی
از آنجا که فناوری های پوشیدنی با قابلیت های 
انسان رابطه بسیار نزدیکی دارند، محصوالت 
پوشــیدنی نیز بایــد تمام حــواس پنج گانه 
)شنوایی، بینایی، المسه، چشایی و بویایی( را 

تحت پوشش قرار دهند.
حس اول )شــنوایی( به محصوالتی از قبیل 
سمعک و هدست های بلوتوثی مربوط می شود. 
حس دوم )بینایی( شامل هر چیزی می شود، 
از عینک های سه بعدی گرفته تا ایمپلنت های 
پزشــکی که از اعصــاب بینایی پشــتیبانی 
می کنند. محصوالت فناوری های پوشــیدنی 
که به حس سوم )المسه( مربوط می شوند اغلب 
به نوعی »پوســت دوم« هستند. حسگرهای 

میکرو و صفحات لمســی با حساسیت باال دو 
نمونه از ایــن محصوالت به شــمار می روند. 
حس چهارم )چشایی( را نمی توان با هیچ یک 
از محصوالت فناوری های پوشیدنی جایگزین 
کرد. حســگرهای گازی که قبل از استشمام 
گاز موجــود در هوا به فرد هشــدار می دهند، 
نمونه ای از نوآوری در حوزه حس پنجم یعنی 
بویایی هستند. حس ششــم در فناوری های 
بسیار پیچیده وجود دارد که به »ذهن خوانی« 
مربوط می شــود و هدف آن ها توان بخشــی، 
آموزش و بازی اســت. دســتگاه های فناوری 
مدرن امروز به روش هــای مختلف »ذهن ما 

انسان ها را می خوانند«.

شرکت OCZ Technology از یکی از ساده ترین 
روش ها برای تولید کنترل گر بازی کامپیوتری 
خود استفاده کرده است. این دستگاه می تواند 
احساسات صورت، حرکت چشــم و فعالیت 
مغزی فرد را به صفحه کلید بازی کامپیوتری 
و کنترل با موس انتقــال دهد. نمونه دیگری 
از ایــن محصوالت آماده بــرای عرضه به بازار 
NeuroSky اســت. فناوری ThinkGear امواج 

مغزی الکتریکی و آنالوگ را به صورت دیجیتال 
درمی آورد تا رابط های کاربری مختلف تغذیه 
شوند. در این دســتگاه سیگنال های خام مغز 
تقویت و پردازش می شوند و ورودی فشرده ای 

را به دستگاه ارائه می دهد.

محصوالت پوشیدنی برای دوچرخه سواران

فناوری های پوشیدنی برای سالمندان

طیف گسترده ای از محصوالت فناوری های پوشیدنی 
برای دوچرخه ســواران وجود دارد، اما متداول ترین 

آن ها دوربین اســت. یکی از دوربین ها دارای 
قابلیت اچ دی اســت که یک جفت عینک 
نیــز دارد. فناوری های پوشــیدنی که 
ضربان و عملکرد قلب را اندازه می گیرند 
نیز مورد استقبال جامعه دوچرخه سواران 
قرار گرفته انــد. این روزها بســیاری از 

سازندگان راهکارهایی را برای تامین نیازهای 
دوچرخه سواران ارائه می دهند. مهم ترین آن ها 

عبارت اســت از ســینه بند و ســاعت که در ارتباط با 

دستگاه نصب شــده روی دوچرخه هستند. از بین این 
 Bike Pod، Garmin’s دستگاه های پوشیدنی می توان
 Edge 800، Ironman system، bicycle

computer Z3  و... را نام برد. از آنجایی که 

محصوالت گارمین یک سیستم مسیریاب 
یکپارچه نیــز دارد، در بین محصوالت 
از محبوبیت ویژه ای برخوردار اســت. از 
تلفن های هوشمند نیز برای این منظور 
استفاده می شود اما همه ورزشکاران عالقه 
ندارند تعداد زیادی دســتگاه الکترونیکی را با 

خود حمل کنند.

تعدادی از محصوالت موجــود در بازار برای افرادی 
در نظر گرفته شــده اند که حافظه خود را از دست 

داده اند. یکــی از ایــن نمونه هــا دوربین 
پوشــیدنی Vicon Revue اســت. سایر 
گجت هــای مفیــد برای ســالمندان 
عبارت است از النگوی VEGA که برای 
افراد مبتالبه بیماری آلزایمر یا ســایر 
اختالالت شناختی ساخته شده است.

اگر فرد از منطقه امن خود خارج شود، این 
النگو به طور خودکار هشدار می دهد. به عالوه 

این سیستم مشخص می کند که فرد سالمند در خانه 

است یا خیر. تجاری ســازی دستگاه های مراقبتی و 
الکترونیکی پوشیدنی همراه با راهکارهای مراقبت 
از دور مرحلــه بعدی در بخــش مراقبت از 

سالمندان خواهد بود.
افراد مبتالبه بیماری های مزمن به ویژه 
افرادی که به مراقبت های منظم نیاز 
دارنــد می توانند از این دســتگاه ها 
بهره مند شوند. فناوری های پوشیدنی 
در این حوزه سعی دارند به این بیماران 
کمک کنند تا اســتقالل بیشــتری داشته 

باشند.
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قلمی که دستتان را 
ماساژ می دهد

معموال درد گردن و کمر به دلیل آن است 
که بدن انســان برای مدتی در وضعیت 
نادرســت قــرار می گیــرد. درد گردن 
ناراحتی متداولی بین افرادی اســت که 
تمام  روز پشــت کامپیوتر می نشینند. 
ماساژورهای دســتی می توانند قبل از 
اینکه ایــن درد مزمن شــود، کمی آن 
 Oregon را تسکین ببخشند. شــرکت
Scientific ماساژوری کوچک و تزئینی 

تولید کــرده کــه دارای یک ســاعت 
 Osim یکپارچه و دســتی است. شرکت
نیز در این زمینه یک قلم با قابلیت ماساژ 
ســاخته اســت. هردوی این دستگاه ها 
را می توان به راحتــی روی میز قرار داد. 
شرکت Osim ماساژورهای دیگری را نیز 
برای افرادی که سردرد دارند تولید کرده 
است. این دســتگاه ها به شکل ماساژور 

چشم یا کاله ماساژ هستند.

نقش یک تراکتور در آینده ماشین های هوشمند
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hamamooz.com پلتفــرم یادگیــری 
الکترونیکی بر روی وب و موبایل است که به 
صورت کامال بومی و مطابق با نیازهای آموزشی 
طراحی و توســعه داده شــده و با همکاری 
موسســات آموزشــی، مجموعه ای غنی از 
دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف 
را در اختیار کاربر قرار می دهد. امین کریمی، 
بنیان گذار هم آموز، از مراحل طراحی و رشد 

آن برای ما می گوید.

 شما  یک استارت آپ را از دل یک آموزشگاه 
طراحی و اجرا کردید. از این آموزشگاه برای 
ما بگویید و اینکه چطور به ایده استارت آپ 

»هم آموز« رسیدید؟
گروه پژوهشی صنعتی »آریانا« فراتر از یک آموزشگاه 
است و در زمینه مشــاوره و نشر نیز فعالیت دارد که 
اتفاقا در حوزه های مربوط به خود شناخته شــده و 
پیشرو است. ایده »هم آموز« از آموزش های مدیریتی 
آریانا حیــات پیدا کرد. پیشــنهاد هم آموز در گروه 
آریانا مطرح شد ولی به صورت یک واحد کسب وکار 
مستقل در داخل شرکت شروع به فعالیت کرد.  ابتدا 
به عنوان کارشناس ارشد و مشاور مجموعه آریانا در 
قالب پروژه های فناوری اطالعات شروع به کار کردم. 
پس از اتمام یکی از پروژه ها پیشــنهاد خود را به این 
صورت مطرح کردم که با این حجم استقبال کاربران 
از دوره های حضوری قطعا دانشجویان عالقه مندی 
در شهرستان ها هســتند که دسترسی به دوره های 
حضوری برای آنها سخت است، ولی دوره های آنالین 
برای آنها می تواند جذابیت بیشــتری داشته باشد 
یا بســیاری از مخاطبان ما مدیرعامل یا مدیر ارشد 
هستند که از حضور در کالس های آموزشی به دالیلی 
خجالت می کشند یا زمانشان آنقدر مشخص نیست 
که بتوانند زمانــی در هفته را برای این دوره ها خالی 
بگذارند. پس از مطرح شــدن ایده، خودم در داخل 
بدنه مجموعه آریانا تمام مســئولیت های مربوط به 
هم آموز را برعهده گرفتم و با حمایت مالی و معنوی 

آریانا اجرایی شدن آن شروع شد. 

pooshanik.ir به عنوان حلقه ارتباطی بین 
عناصر مختلف فعال در حوزه صنعت مد و لباس 
ایجاد شده است. این سایت با ایجاد شبکه ای 
از طراحان مد، تولیدکنندگان، فروشــندگان 
و مصرف کنندگان این حــوزه فعالیت خود را 
از ابتدای دی ماه ســال 94 آغاز کرده است. 
گفتگویی داشتیم با محمد فتحی بنیان گذار 

پوشانیک.

 به عنوان رسانه تخصصی طراحان مد و لباس، 
به چه کسانی چه خدمتی ارائه می دهید؟

پوشــانیک از طریق اجاره صفحــه اختصاصی به 
طراحان و با فراهــم آوردن ابزارهای نوین تجارت 
الکترونیک در قالب بسته های ارزان قیمت و دارای 
سهولت در اســتفاده و همچنین هوش مصنوعی 
طراحی شــده برای بانک اطالعاتــی خود، حلقه 
ارتباطی بین طراحان و سایر عناصر صنعت ایجاد 
می کند و از قبال شــبکه ایجادشــده، کسب وکار 
اعضا و خود را توســعه می بخشد. همچنین عالوه 
بر راهکارهای الکترونیک، با برگزاری نشست های 
تخصصی با حضور اعضای سایت در بخش طراحی، 
تولید و فــروش، به ایجــاد ارتبــاط پویاتر برای 

شناسایی فرصت های تجاری کمک می کند.

 چه نیازی را پیدا کردید که به این روش به آن 
پاسخ دادید؟

ورود دولــت به موضوع مصرف لباس تولید  داخل 
کشــور و آغاز یک جریان فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصادی در خصوص سوق بازار و میل مصرف به 
سوی تولید داخلی را رصد کردیم. در چنین فضایی 
رشد جوانه های تولید در کشور آغاز شد و پوشانیک 
با شناســایی نیاز به تبلیغات و بازاریابی و شــبکه 
ســازی بین فعاالن این حوزه خصوصا در فضای 

تجارت الکترونیک، وارد عرصه این صنعت شد.

 با چه اقداماتی در این حوزه به پویایی دست 
پیدا کردید؟

نشســت تخصصی طراحان و تولیدکنندگان مد 
عضو سایت پوشانیک با موضوع بررسی راهکارهای 
تجاری ســازی طراحی مد در ایران و با همکاری 
جهاد دانشــگاهی واحد هنر را برگــزار کرده ایم. 
پوشــانیک با تمرکــز بر بخش رســانه تخصصی 
طراحان مد طی 4 ماه موفــق به جذب 50 طراح 
در سایت شده اســت. همچنین تفاهم نامه هایی 
با بخش های آموزش عالی نظیر دانشــکده دکتر 
شریعتی و آموزشگاه های آزاد منعقد شده تا بتوان 

از پتانسیل های این مجموعه ها بهره برداری کرد.

 هدف گیری پوشانیک دقیقا چیست؟
این ســایت با رویکرد ایجاد یک مجتمع تجاری 
تخصصی آنالیــن در حوزه مد پایه ریزی شــده 
است. هدف گیری این بازار به سوی فروشگاه ها یا 
تولیدی هایی که از لحاظ دانش، تجربه و یا هزینه، 
توان ورود به فضای تجارت الکترونیک را ندارند و 
به این لحاظ سهم قابل توجهی از بازار را به رقبای 
قوی تر واگذار کرده یــا خواهند کرد. این مجتمع 
تجاری آنالین همچنین می تواند به عنوان ویترین 
تولیدات داخلی در این حوزه مطرح شود. روش های 
نوین بازاریابی در فضای تجارت الکترونیک نظیر 
ایجاد امکان تبدیل خریدار به مشــتری از طریق 
کارت های تخفیف، ایمیل مارکتینگ و اس ام اس 
مارکتینگ در قالب بسته های خدماتی ساالنه برای 
فعاالن این بازار تدارک دیده شده است. پوشانیک 
با بررسی، نقد و کارشناسی در خصوص کاالهای 
خاص، با اعطای لوگوی اعتماد به این کاالها، نسبت 

 مطمئنا متقاعدسازی مدیریت مجموعه برای 
تمرکز بر طرح پیشنهادی مشکالت خاص خود 
را داشته اســت. عالوه بر این با چه مشکالت 

دیگری روبه رو بودید؟
دقیقا همین طور بود. مسئله اصلی این بود که گروه 
آریانا تا آن زمان فعالیتی در حوزه کسب وکارهای 
دیجیتال نداشت. عالوه بر اینکه فعالیت بر بستر 
دیجیتال و جذب و نگهداری کاربر نیز سختی های 
خــود را دارد. فارغ التحصیلــی مــن از مقطــع 
کارشناسی ارشد همزمان شــد با اواسط اجرای 
پروژه هم آموز، که به اجبار سربازی فشار مضاعفی 
بر من داشت. البته 7 ماه کسری خدمت سربازی 
به دلیل طرح نخبگان باعث شد سربازی ام به 14 
ماه کاهش پیدا کند. روزهای سختی بود. ساعت 
5 بعدازظهر از ســربازی خارج می شدم و ساعت 
6 بعدازظهر به شــرکت در سهروردی می رسیدم 
و تا اواخر شب به فعالیت بر روی طراحی و توسعه 
پلتفرم هم آموز کار می کردیم، به خصوص دو هفته 
مانده به نمایشگاه کتاب که می خواستیم از  پروژه 

رونمایی کنیم.

  طرح پیشنهادی را چطور توسعه دادید؟
پس از دریافت بازخــورد مناســب از کاربران، با 
اســاتید بیشــتری برای تولید محتوا وارد مذاکره 
شــدیم و پس از آن به این نتیجه رسیدیم که بازار 
b2c تولید محتوا برای تک کاربران، بازار کوچکی 
برای ماســت، به همین دلیل به سمت راه اندازی 

سیستم های آموزشی b2b سازمانی رفتیم تا برای 
سازمان ها ســامانه آموزش مجازی تولید  کنیم. از 
آنجا که تولید و تدوین محتــوای ویدئویی خارج 
از مجموعه انجام می شــد، با مجهز شدن به امکان 
ضبط در استودیوی داخلی، توانستیم هزینه های 
تولید محتــوا را به میزان زیــادی کاهش دهیم و 
سازمانی های بســیاری درخواست تولید محتوای 
ویدئویی خاص به ما دادند. سال 93 شروع به توسعه 
نرم افزار کردیم و اوایل سال 94 به پایان رسید که 
از آن پس، بســتر نرم افزاری ابزاری قدرتمند ارائه 

خدمات آموزشی به سازمان ها تبدیل شد.

 بــرای تولیدات صوتی و تصویــری هم آموز 
مطمئنا نیاز به تجهیزات جدید با تاکید بر کیفیت 

محصول بود.
در ابتدای حیات »هم آموز« تمــام مراحل ضبط و 
تدوین ویدئوهای آموزشــی در خــارج از مجموعه 
به صــورت برون ســپاری انجام می شــد، به تدریج 
مجموعه مجهز به اســتودیو ضبــط داخلی و گروه 
تدوین شد، به مرور گروه توسعه فنی نرم افزار که ابتدا 
در داخل مجموعه به آن شــکل داده بودیم، از بدنه 
مجموعه جدا شد. از دل آن شرکت »پاراتک« متولد 
شد که در حال حاضر عالوه بر همکاری با هم آموز، به 
صورت پیمانکاری و مشارکتی در پروژه های بزرگ 

نیز مشارکت دارد. 

 هم آموز چطور این هزینه ها را پوشش داد؟

با مشــارکت با موسســاتی که دوره های خود را بر 
روی هم آموز عرضه می کنند. بــرای دوره هایی که 
به صورت خاص هم آموز بر روی بســتر خود وظیفه 
نشر آنها را داشــت درصد درآمد، 70 به 30 بود. ولی 
اگر انحصاری نبود این درصد به 40 نیز افزایش پیدا 
می کرد. البته اساتید نیز درصدی از فروش را دریافت 
می کنند. بعضی از دوره ها در هم آموز در حال حاضر به 
درآمدزایی رسیده اند اما باقی دوره ها هنوز هزینه های 
خود را پوشش نداده اند، ولی در حال حاضر به صورت 
کلی هم آموز به نقطه سربه ســر هزینه و درآمد خود 
رسیده و در حال رشد اســت. به خصوص حضور در 
بازار B2B و امــکان ارائه خدمات آموزش مجازی به 
ســازمان ها ما را از بازیگران دیگر این حوزه متمایز 

کرده است.

 در حال حاضر چند کاربر دارید؟
تعداد کاربران فعال هم آموز که از دوره های آموزشی 
رایگان و غیررایگان وب ســایت هم آموز اســتفاده 
می کنند تقریبا 10 هزار نفر اســت. اما در پاییز سال 
1394، شرکت ایرانسل پیشنهاد همکاری مشترک 
در زمینه آموزش بر بستر وب و به صورت الکترونیکی 
را مطرح کرد که منجر به همکاری مشترک ما به عنوان 
توســعه دهنده نرم افزار و تجمیع کنندگی محتوا با 
dana. ایرانسل شد. پروژه فعلی با نام »دانا« و آدرس

irancell.ir با تقریب 200 تا 300 هزار کاربر، دور از 
ذهن نیســت اگر عنوان بزرگ ترین بستر آموزشی 

آنالین کشور را به آن اختصاص داد.

به بازاریابی و فروش آن ها اقدام می کند.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
1. بــا اجاره صفحه بــه طراحان مد. در ســایت 
»رســانه تخصصی طراحان مــد« هر طراح پس 
از ثبت نــام و پرداخت حق عضویــت می تواند از 
طریق پنل مدیریــت صفحه خــود، اطالعاتی 
شــامل بیوگرافی، رزومه، گالــری آثار، مقاالت 
تخصصی و تصویر پروفایل خود را بارگذاری کند. 
این اطالعات در قالب یــک صفحه اختصاصی با 
آدرس URL یکتا در الیه رابط کاربری ســایت به 
نمایش درمی آید. طــی فرآیند تکمیل اطالعات 
پروفایل، دســته بندی هایی بــرای کلیه اعضای 
سایت به صورت مشترک در نظر گرفته شده است 
که براساس این دســته بندی ها، بانک اطالعاتی 
به صورت خودکار، طراحان را به تولیدکنندگان 
عضو معرفــی می کند. امکان بــه مزایده گذاری 
طرح برای طراحان و خرید این طرح ها توســط 
تولیدکنندگان از دیگر قابلیت های منحصربه فرد 
رسانه تخصصی طراحان مد است. در این بخش 
خریداران طرح برای شــرکت در مزایده و درج 
قیمت پیشنهادی خود ابتدا باید در سایت ثبت نام 
کنند و حق عضویت ساالنه خود را بپردازند و پس 

از آن می توانند در مزایده شرکت کنند.
2. با اجاره فروشــگاه آنالین به فروشــندگان یا 
مشــارکت در فروش کاال. ســایت بازار اینترنتی 
مد و لبــاس پوشــانیک در واقع به عنــوان یک 
مجتمع تجاری آنالین طراحی شــده اســت. در 
این مجتمع فروشــندگان می تواننــد با کمترین 
هزینه از بسته های پیش بینی شده استفاده کنند. 
تفاوت این بسته ها در سرویس هایی است که برای 
روش های مدرن بازاریابی و تبلیغات تدارک دیده 
شده است. سرویس هایی نظیر کارت های تخفیف، 
ایمیل مارکتینگ، اس ام اس مارکتینگ، اپلیکیشن 

اختصاصی و...

 از مدل بازاریابی خود بیشتر بگویید.
در بخش رســانه طراحان مد از طــرق مختلفی 
بازاریابــی می کنیم؛ از طریق پوشــش تبلیغاتی 
طراحــان عضو، معرفی مســتمر آثــار طراحان 
عضو، برگزاری نشســت های تخصصی و پوشش 

خبری آن ها، تبلیغات حضــوری و غیرحضوری 
در مراکــز آموزش عالــی و موسســات آموزش 
خصوصی، اطالع رســانی مســتمر در شبکه های 
مجــازی. روش های دیگری که تا بــه امروز موثر 
بوده انــد عبارت انــد از بازاریابــی اینترنتی مد و 
لباس ایران، بازاریابی حضوری در شــرکت های 
تولیدی و فروشگاه ها، پوشش تبلیغاتی محصوالت 
تولیدکنندگان و فروشندگان عضو سایت، جذب 
تولیدکنندگان برای شــرکت در نشســت های 
تخصصی پوشانیک، تبلیغات غیرحضوری )چاپی( 
در مراکز فروش، تبلیغات حضوری و غیرحضوری 
در مزون ها، ســالن های آرایش، و فروشگاه های 

زیورآالت. 

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

پوشانیک در آینده ســایت جامع کسب وکار مد 
ایران و مرجعی برای طراحــان، تولیدکنندگان، 
فروشندگان و مصرف کنندگان کاالی مد خواهد 

بود، که درست هم هست.

 با توجه به حساســیت ها فرهنگی موجود 
در خصوص موضوع مد و لباس، با مشــکالت 

سرعت گیری در روند کار روبه رو نشدید؟
پایه ریزی کســب وکاری در این حوزه که مطابق 
با قوانین کشور و شــئونات اسالمی باشد تمرکز 
زیادی می طلبید. همچنین اخذ مجوزهای الزم 
جهت انتشار وب سایت و تامین بودجه الزم برای 
توسعه وب ســایت ازجمله موضوعات پیش آمده 
در مسیر ایجاد کســب وکار پوشانیک بود. برای 
پایه ریزی کسب وکار پوشانیک جلسات متعددی 
با مشــاور معاون هنری ارشــاد و دبیر کارگروه 
ســاماندهی مد و لباس کشــور، برگزار شــد تا 
موضوع به جمع بندی الزم رسید. بخش زیادی از 
بودجه الزم برای توسعه وب سایت پوشانیک نیز با 
تسریع روندهای بازاریابی، شرکت در نمایشگاه ها 
و برگزاری نشست های تخصصی تامین شده است. 
ســایر مبالغ نیز از منابع شــخصی هیئت مدیره 

تامین شد.

 غیر از موانع فرهنگی و دولتی، بزرگ ترین 

مشــکل شــما در حوزه ای که نیاز به تیمی 
عالقه مند و متخصص دارد چه بود و چگونه با 

آن مواجه شدید؟ 
بزرگ ترین چالش پیش روی من، تیم سازی در این 
حوزه بود. یافتن افرادی با افکار و انگیزه های بلند 
که بتوانند در قالب یک استارتآپ فعالیت کنند و 
پابه پای بزرگ شــدن مجموعه، دانش و دیدگاه 
خود را نیز توسعه ببخشند بسیار کار دشواری بود 
ولی خوشبختانه زمینه آشنایی من با آقای محقق، 
مدیر بخش رسانه پوشانیک، فراهم شد و با توجه به 
تحصیالت و تخصص ایشان در حوزه رسانه بخش 
زیادی از موضوعات پیش رو در حوزه تولید محتوا 
و اطالع رسانی سایت مرتفع شد. همچنین اضافه 
شدن مهندس کریمی به عنوان مدیر تیم تولید و 
توسعه وب سایت نیز بخش زیادی از دغدغه های 
فنــی این اســتارتآپ را از دوش من برداشــت و 
به واسطه تالش ایشــان در حال حاضر پوشانیک 
یکی از قوی ترین وب سایت های کسب وکارمحور 
کشور از لحاظ فنی اســت که در چند الیه امکان 

ارائه خدمات به اعضا را فراهم کرده است.

 برای چند نفر شغل ایجاد کرصده اید؟ 
در حــال حاضر 9 نفر به صورت مســتقیم در این 
کسب وکار مشــغول به کار هســتند. همچنین 
7 نفر از طراحان عضو رســانه تخصصی طراحان 
ســایت پوشــانیک موفق به آغاز همکاری با برند 
»ال ســی من« در حوزه پوشــاک آقایان شده اند 
که مطمئنا این فضای کارآفرینی هرروز بزرگ تر 

خواهد شد.

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

دارید؟
برای آغاز هر اســتارت آپ موفقی باید یاد بگیریم 
که چگونه می توانیم بهترین و بیشــترین اثر را بر 
محیط پیرامونی خود بگذاریم. درواقع این تاثیر، 
میزان موفقیت ما را مشخص می کند. در ماه های 
اول هر اســتارت آپ باید میزان یادگیری خود را 
بسنجیم نه درآمد حاصل از فعالیت هایمان را. برای 
داشتن یک استارت آپ موفق باید یاد بگیریم، یاد 

بگیریم و یاد بگیریم.

استارت  آپی که از دل یک سازمان درآمد

هامیلتون مابی
موانع چیزهای وحشــتناکی هستند که هرگاه 
چشــم هایتان را از هدف دور نگه دارید، آن ها 

را می بینید.

با دراپز 
پس انداز کنید 

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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پرتال »پوشانیک« رسانه تخصصی کسب وکار مد ایران است که با داشتن چهار سایت زیرمجموعه فعالیت خود را آغاز کرده و می خواهد فعاالن 

این حوزه را به هم مرتبط کند و بازاری یکپارچه و مبتنی بر دانش بسازد

»هم آموز« پلتفرم یادگیری الکترونیکی است که رویکرد اصلی آن ارائه آموزش های باکیفیت و معتبر تخصصی در حوزه مدیریت و مهارت های فردی است

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

داشتن پس انداز همیشه به عنوان راه حلی 
برای مقابله با موقعیت های اضطراری مالی 
توصیه شــده و افراد نیز عموما پس انداز 
کردن را رفتــاری عقالنــی و صحیحی 
می داننــد. اما فرایند پس انــداز کردن به 
دالیل متعددی از جنــس موانع ذهنی، 
روانی و عملیاتی و گاهــی دانش ناکافی، 
به فراموشی ســپرده می شود و به سختی 
صورت می گیرد. برای حل این مشــکل، 
استارت آپ »دراپز« محصولی تولید کرده 
که با دور زدن تمام ایــن موانع و بر عهده 
گرفتن بخش سخت فرایند پس انداز کردن، 
این کار را برای شما به صورت هوشمند و 
 Drupz.ir اتوماتیک انجام می دهد. دراپز
هرروز به حساب بانکی متصل شده شما سر 
می زند و رفتار مالی شما را تحلیل می کند 
و براساس الگوریتمی فراابتکاری تعیین 
می کند که چه مبالغی را در چه زمان هایی 
می تواند برای شــما به صورت خردخرد 
و پویا پس انداز کنــد. الگوریتم دراپز این 
مبالــغ را به گونه ای تعییــن می کند که 
عالوه بر تامین مبلغ هدف پس انداز شما، 
مشکلی برای تامین هزینه های ضروری و 
روزمره شما ایجاد نشود. ارسالن یارویسی، 
بنیان گذار دراپز، در مــورد نحوه کار این 
ســرویس و موتور تحلیلی آن می گوید: 
»الگوریتم ما رفتار مالی کاربر را به صورت 
چندالیه تحلیل می کنــد و با پیش بینی 
رفتار هزینه و درآمدی وی،  سعی می کند 
مبالغی را به صورت خردخرد و در زمان های 
متفاوت برای کاربر پس انداز کند تا کاربر در 
زمانی که مشخص کرده به مبلغی که برای 
خود به عنوان هدف پس انداز تعیین کرده، 
برسد و این کار را با در نظر گرفتن تمامی 
هزینه های کاربر و الگوهای درآمدی وی 
انجام می دهد. ایــن الگوریتم یادگیرنده 
است و به مرور با تحلیل های بیشتر بسیار 
دقیق تــر برای کاربر تصمیــم می گیرد و 
او را در رســیدن به هدفــش بهتر یاری 
می کند. در ســرویس پس انداز اتوماتیک 
و هوشــمند دراپز،  مبالغ پس اندازشده به 
صورت خودکار در حساب بانکی دیگری 
که به صورت اتوماتیک برای کاربر در همان 
بانک افتتاح شده،  حفظ می شوند و عمال 
کاربر نیازی ندارد برای انتقال یا افتتاح این 
حساب و... کاری انجام دهد و صرفا اتصال 
حساب بانکی به حساب دراپز، تمامی این 
فرایند را به صورت خودکار و در یک بستر 
امن بــه انجام می رســاند. کاربر می تواند 
تحلیل های هزینه ای و رفتار مالی خود و 
البته گزارش های دقیقی از پس اندازهای 
خود را از طریق پنل تحــت وب دراپز که 
 )www.drupz.ir( از وب ســایت دراپــز
قابل دسترسی است مشاهده کند و بر آنها 
نظارت کامل داشته باشد و میزان رسیدن به 
هدف پس انداز خود را به صورت روزانه رصد 
کند. ضمنا هر زمان که به هدف خود رسید 
یا به صورت اضطراری به پس اندازهای خود 
نیاز پیدا کرد،  به راحتی می تواند از طریق 
همین پنل تحت وب و اپلیکیشن موبایل 
دراپز،  به پس انداز خود دسترســی داشته 
باشد.« وی همچنین در خصوص امنیت 
این پلتفرم افزود: »امنیت در دراپز اولویت 
ماست،  به همین جهت چه از نظر طراحی 
و پیاده ســازی فنی و چه از نظر عملیات 
بانکی،  بستری را فراهم کرده ایم که از هر 
جهت به این دغدغه طبیعی کاربران پاسخ 
داده شود و در این مسیر،  به استانداردهای 
بین المللی امنیت توجه ویژه ای شده است. 
پول های پس اندازشده در حساب های خود 
کاربران و در همان بانک باقی می مانند که از 
حیث امنیتی و آرامش فکری کاربران گام 
بزرگی است. عالوه بر این،  ارتباط سرویس 
دراپز با ســرویس های بانکی کامال امن و 
رمزگذاری شــده و از مجاری مورد تایید 
و بــا نظارت کامل بانک انجام می شــود و 
به هیچ وجه، هیچ گونه اطالعاتی از کاربران 
در بانک اطالعاتــی دراپز ذخیره نخواهد 
شد. درحقیقت، شما به عنوان کاربر برای 
انجام تحلیل های الزم و تســهیل فرایند 
پس انداز به دراپز اجازه دسترسی محدودی 
می دهید که این امر هم از طریق بســتر 
بانکی و احراز هویت باز و دقیقا از ســوی 
شما و به واسطه و با نظارت بانک به دراپز 
اعطا می شود.«  برای ثبت نام و دریافت کد 
دعوت استفاده از سرویس دراپز، می توانید 
www.drupz. به وب سایت دراپز به نشانی

ir مراجعه کنید و همچنین از مطالب مفید 
وبالگ دراپز در زمینه مدیریت مالی فردی 

و خانوادگی استفاده کنید.

پوشانیک در اندیشه مرجع شدن

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w
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میشناسند؟
این آرزوی ما بود اما متاسفانه به خاطر مسائل مربوط 
به تحریم ها، نشان دادن ملیت ایرانی مساوی است با 
بسته شدن اکانت هایمان. بنابراین در این زمینه باید 
احتیاط های الزم را داشته باشــیم و حداقل از نگاه 
اپل باید ایــن نکته را مخفی نگه داریم. البته در ایران 
می دانند و محصوالت ما یعنی کول کی و ریکوردیم را 
می شناسند. یعنی کســانی که در این حوزه فعالیت 
می کنند می دانند که این دو محصول در یک شرکت 

ایرانی تولید شده اند.

باشرایطیکهاشــارهمیکنید،افرادیکه
میخواهنــداینکارراانجــامدهند،یعنی
محصولیتولیدکنندوآنرادراپلاستورارائه
دهند،بایدازچهراهیواردشوند؟تحریمها

مانعبزرگیمحسوبمیشوند؟
در این سال ها مشکالت زیادی داشتیم که تحریم ها 
کوچک ترینشان بوده، چون محصول ما کاالیی نیست 
که بخواهد از گمرک رد شــود یا ترخیص شــود و... 
بنابراین تحریم ها خیلی در این زمینه موثر نیستند و 
مانع محسوب نمی شوند چون این موانع با میانبرهایی 
قابل رفع هستند. شیوه راهیابی به بازارهای جهانی 
هم به این صورت است که با داشتن کردیت کارت یا با 
استفاده از حساب بانکی یکی از دوستان یا آشنایان در 

خارج از کشور می توان این کار را انجام داد.

رسیدنبهبازاربینالمللیوداشتن2میلیون
دانلودطیدوروزموفقیتبزرگیمحســوب
میشــودوداشتنمشــتریانیکهدریکمرز
محصورنیستند،ظرفیتهایزیادیراپیشروی
تولیدکنندگانقرارمیدهد.باتوجهبهاینمسائل
چقدرمیتوانرویارزآوریچنینمحصوالتی
برایکشورمانحســابکرد،ارزآوریکهتحت

عنوانصادراتنرمافزارازآنیادمیشود؟
به نظر من روی این زمینه می توان حساب ویژه ای  باز 
کرد. ما یک سال روی ریکوردیم کار کردیم. در طول 
زمان ارزش افزوده بسیار باالیی به دست آورده و االن 
هزینه دانلودش 10 دالر است. سایر رکوردهایش را 
هم که عرض کردم. همچنین ما تنها دو روز کول کی 
را بــه صورت فری یا  بدون هزینه ارائه کردیم و بعد از 
این مدت زمان برای داشــتنش باید خریده می شد. 
حتی وقتی پولی هم شد به مدت چند ساعت جایگاه 
سوم اپل استور را داشــت. آن زمان قیمتش دو دالر 
بود و االن شده 3 دالر. بنابراین می توان در این زمینه 
برنامه ریزی کرد. هم روی ارزآوری آن می توان حساب 
ویژه ای باز کرد و هم روی اشتغال زایی اش. از طرفی 
همان طور که اشــاره کردم در گیرودار تحریم ها هم 
نمی ماند و با اســتفاده از راهکارهایی گلیم خود را از 

آب بیرون می کشد.

بعدازتعیینقیمت،میزاندانلودبایدفروکش
کردهباشد.آماریدراینزمینهدارید؟

)عالقه ای به بیان این آمار ندارد.( وقتی اپلیکیشنی 
برچسب قیمت رویش بخورد، میزان دانلودش حتی 
از یک چهارم حالت فری هم کمتر می شود. اما با این 

شرایط هم محصولی مقرون به صرفه است.

آماریداریدکهدرکدامکشــورهابیشترین
رکورددانلودراداشتهاید؟

هم ریکوردیم و هم کول کی در آمریکا بیشترین دانلود 
را داشته اند و به طور میانگین تا 35 درصد فروشمان 
مربوط به آمریکاست. کول کی به ویژه در کشورهای 
انگلیسی زبان بیشــترین دانلود را داشت. ریکوردیم 

هم در کشورهای اروپایی، چین و کشورهای عربی.

درخودایرانچطور؟
به طور کلی از طرف کاربران ایرانی هم دانلود داریم. 

هرچند موانعی چون لزوم داشــتن کردیت کارت و... 
موجب شده میزان دانلود کاربران ایرانی کم باشد.

مرکزرشدشهیدبهشتیازشماخواستهبود
حتمارویمحصوالتیبرایبــازارایرانتمرکز
کنیدوالبتهخواستشماچیزدیگریبود.بعداز

اینموفقیتعکسالعملشانچهبود؟
مدیریت که عوض شد، فضای بهتری ایجاد شد. بعد 
از موفقیت هایمان هم فضای 10 متری ما به 15 متر 
رسید. حتی توانستیم فضای 60 متری را در اختیار 
بگیریم که درودیوارش را خودمان ساختیم. بعد از آن 
باز هم نیاز به فضای بزرگ تری داشتیم. به همین دلیل 
دیوار کنار دفترمان را خــراب کردیم. به این ترتیب 
40 متر به فضای کارمان اضافه شد و دیگر 100 متر 
فضا در اختیار داشتیم. بعد از آن هم که دیگر جابه جا 
شدیم. یعنی این فضاها را تحت تاثیر موفقیتمان به 

ما می دادند.

تمرکزاصلیشــماتاکنونرویاپلبودهودر
اپلاستورهمارائهشــدهاید.برایگوشیهای

موبایلاندرویدبرنامهایندارید؟
محصــوالت ویژه اپل تــا حدود زیــادی به صورت 
انحصــاری کار می کنند و جای دیگــری نمی توان 
آنها را ارائه داد. به همین دلیل درصدد هستیم برای 

اندرویدی ها هم برنامه هایی طراحی کنیم.

طیچــهفراینــدیانتخــابمیکنیدکه
چهاپلیکیشــنهاییبســازیدوبراساسچه

پارامترهاییجلومیروید؟
در گام نخست بازار را می سنجیم. در خود اپل استور هم 
دیدبانی می کنیم که چه اپلیکیشن هایی باال می  ر وند 
یا پایین می آیند و بازارهای بکر را پیش بینی می کنیم. 
ما حتی کامنت هایی را که کاربران برای اپلیکیشن ها 
می نویســند چک می کنیم. درواقع از هرکسی که 
مخاطب محصول ما خواهد بود، نظرسنجی می کنیم. 
مثال برای ریکوردیم از اساتید دانشگاهی یا دانشجویان 
و همه کسانی که قرار بود از این نرم افزار استفاده کنند 
نظرخواهی کردیم. حتی مخاطبان در فضای مجازی 
را مدنظر داریم. وقتی در اواسط تولید محصول بودیم 
و دغدغه موفقیتش را داشتیم، سعی کردیم محصول را 
در جمع معرفی کنیم و میزان مقبولیتش را بسنجیم. 
درواقع با اطمینان خاصی به سمت طراحی محصول 

می رویم.

چهتفاوتیبینساختنرمافزاردرایرانوخارج
ازایرانوجوددارد؟

به لحاظ دانش و طرز فکر تفاوت وجود دارد. مثال در 
مورد بیزینس ها و راه اندازی اســتارت آپ در ایران و 
آمریکا تفاوت وجــود دارد. به این صورت که در ایران 
استارت آپ های موفق آنهایی هستند که کپی پیست 
اســتارت آپ های 10ساله و حتی 15ساله در آمریکا 
و... هســتند. بنابراین به راحتی می توان متوجه شد 
که به لحاظ تنوع و ایجاد استارت آپ ها آنها جلوتر از 
ما حرکت می کنند و ما از روی دست آنها استارت آپ 
راه اندازی می کنیم. البته من کپی کردن را در بیزینس 
چیز بدی نمی دانم و اگر هوشمندانه باشد، مشکلی 
ندارد. مثــال مدیرعامل کافه بــازار می گوید: »الزم 
نیست من خالقیت خرج کنم و استارت آپی متفاوت 
ایجاد کنم بلکه فضا را برای بــروز خالقیت دیگران 

ایجاد می کنم.«

اگرمثالگوگلپلییااپلاستوربعدازتحریمها
بتوانندواردبازارایرانشوند،فکرمیکنیدبازهم
کافهبازارمیتواندباچنینادعاییدربازاربماند؟

به نظر من بله. چون کافه بازار یوزربیسی دارد که اگر 
مثال گوگل پلی هم بخواهد به این یوزربیس دست یابد، 
باید به اندازه کافه بازار هزینه کند. البته گوگل پلی در 

چنین شرایطی درنهایت می تواند کافه بازار را بخرد.

بههرحالاینهمانعدممقاومتاست.چونبه
نظرمیرسدکهدرنهایتبهلحاظخالقیتایرانیها
کممیآورنــد.ازخریدکافهبازارصحبتکردید؛
یعنیبحثمالکیــت.درایراندربرخیخریدها
بهاینصورتاستکهبنیانگذاربعدازواگذاری
چندانکارهاینیست.نظرشمادراینبارهچیست؟

به نظر من ســرمایه گذارانی که می خواهند درگیر 
مدیریت اســتارت آپ ها شوند، اشــتباه می کنند و 
حتی بنیان گذار استارت آپ در صورتی که به چنین 
سرمایه گذاری کسب وکارش را بفروشد، اشتباه کرده 
اســت. چون در این حوزه ما از دارایی های فیزیکی 
صحبت نمی کنیم بلکه با مکانیزمی ذهنی سروکار 
داریم. بنابراین هم بنیان گذار و هم سرمایه گذار باید 
از معامله خود راضی باشند تا بتوانند به کار خود ادامه 
دهند. خود ما زمانی که ســرمایه گذار جذب کردیم، 
این دغدغه ها را داشتیم. به همین دلیل بعد از دو سال 
کلنجار رفتن با خودمان و بررسی شرایط سرمایه گذار 

جذب کردیم.

سرمایهگذارشماایرانیاستیاخارجی؟
ایرانی است.

حجمسرمایهگذاریچقدربوده؟
بیزینس ما با سایر استارت آپ ها کمی متفاوت است. 
ما یکی از شفاف ترین شــرکت ها را داریم. یعنی بین 
خودمان همه کارکنان به آمارهای فروش و... دسترسی 
دارند اما به صورت رسانه ای نمی توانیم اعالم کنیم، چون 
مشکالت زیادی گریبانگیرمان می شود. مثال وقتی برای 
پرداخت مالیات به اداره مالیات می رویم، دانش بنیان 
بودنمان را عنوان می کنیــم و اینکه صادرات نرم افزار 
از مالیات معاف است؛ اما مامور مالیات می گوید برگه 
گمرکی بیاور تا ببینیم نرم افزار را چه زمانی از مرز رد 
کرده اید! با این شرایط دیگر نمی توان در این حوزه شفاف 
بود. ما هم دانش بنیان هستیم و هم صادرات نرم افزاری 
انجام می دهیم، ولی هنوز نتوانسته ایم معافیت مالیاتی 
بگیریم. از طرفی ما خارج از ایران هم مالیات می دهیم 

در حالی در هردو طرف نباید مالیاتی بپردازیم.

چرادرایراناســتارتآپهایحوزهنرمافزار
وتولیدنرمافزارکمترازاستارتآپهایحوزه

خدماترسانیراهاندازیمیشوند؟
مهم ترین مسئله در این میان مربوط به نبود بازار برای 
اپلیکیشن هاست. بازار بزرگی در پیش نداریم و بازار 
اپلیکیشن سازی به بزرگی بازار استارت آپ های حوزه 
ارائه خدمات نیست. یعنی بازار اینقدر بزرگ نیست 
که یک استارت آپ در حال رشد را روی چنین بازاری 

سوار کنید.

ولیخودشمااالنکسبوکارواستارتآپتان
رویاینحوزهاست؛یعنیآیندهکسبوکارتانرا

خیلیروشننمیبینید؟
کوچک بودن بازار این محصوالت موجب شده خود ما 
هم که دو اپلیکیشن موفق و بین المللی داشته ایم االن 
به دنبال این مسئله باشیم که نگاهمان بیشتر جنس 
بیزینسی داشته باشد تا ساخت چندین اپلیکیشن و 
تمرکز شــرکت را هم به این سمت می بریم. چون با 
بررسی های انجام شده این نگاه را درست تر می دانیم. 
الزمه اش این است که بیزینسی تر به این حوزه نگاه 
کنیم. چون فروش اپ درنهایت بازار خیلی بزرگی را 

دربرنمی گیرد.

بزرگنبودنبازارچقدربــهفرهنگخرید
اپلیکیشنمرتبطاستواصوالچهتفاوتیبین
فرهنگخریددرایرانوخــارجازایرانوجود

دارد؟

همین تمرکز 
هم موجب شد 

بتوانیم رتبه 
یک کل اپل 

استور شویم، آن 
هم در یک بازه 
زمانی دوروزه. 
همچنین در 

رنکینگ  باالی 
فیس بوک 
و توییتر و... 

قرار گرفتیم. 
از طرفی در 

کل اپل استور 
باالترین دانلود 
را داشتیم که 

حدود 2 میلیون 
بود

سلبریتی
C e l e b r i t y

6
حمیدرضا رضازاده بنیانگذار »پیچک« می گوید چگونه از اتاقی 10متری در دانشگاه شروع کردندو اپلیکیشنشان با بیش از 2 میلیون دانلود ، دو روز در صدر اپ استورقرار گرفت و باالتر از فیس بوک و توییتر ایستادند

داســتانپیچکوتولیداپلیکیشنهاییکه
بتواننددربازارهایبینالمللیسریمیانسرها

درآورند،ازکجاشروعمیشود؟
پیچــک حاصل دغدغه و عالقه شــخصی اســت؛ 
عالقه مندی به انجام کار بین المللی و تولید محصولی از 
صفر تا صد در ایران و فروش آن در بازارهای بین المللی. 
در آن زمان یعنی 5 سال پیش این نگاه، نگاه بزرگی 
محسوب می شد و حتی واژه استارت آپ خیلی شنیده 
نشده بود، چه برسد به حضور یک استارت آپ ایرانی 
در بازارهای بین المللــی و... به همین دلیل در مرکز 
رشد دانشگاه شهید بهشتی، که قرار بود از ما حمایت 
کند، تلویحا به ما گفتند که شــما خیلی بزرگ تر از 
ظرفیتتان می خواهیــد کار کنید و باور چنین امری 
برایشان سخت بود. بنابراین از ما  خواستند در سطح 
بین المللی کار نکنیم و همین نگاه موجب شد تا ما که 
کارمان را با 4 میلیون تومان وام آغاز کرده بودیم و نیاز 
جدی به حمایت های مرکز رشد داشتیم، با چالش های 
زیادی مواجه شویم. در این مرکز از ما خواسته شده 
بود محصولی ویژه ایران تولید کنیم. اما ما اندیشــه 
جهانی داشتیم و به بازارهای بزرگ جهان و حضور در 
بین بزرگان فکر می کردیم. بنابراین با اینکه در حال 
کار روی محصول خودمان بودیم به آنها می گفتیم که 
داریم محصولی که آنها می خواهند را تولید می کنیم. 
من و سه تن از دوستانم که در دانشگاه شهید بهشتی 
علوم کامپیوتر می خواندیم کار را آغاز کردیم، آن هم با 
4 میلیون وام. پیچک در اوایل نه تنها با سرمایه ناچیزی 
آغاز شد بلکه فضای کارمان هم واحدی 10 متری بود.

براســاسچهشناختیبهســراغساخت
اپلیکیشنرفتید؟چوندرهمانبرههایکهشما
کارتانراشــروعکردید،اغلبنگاههابهسمت
ایجاداستارتآپهاییبودهکهبیشتربرجنبههای

خدماترسانیمتمرکزهستند.
فرصت هایی را دیده بودیم که مهم ترینشــان بستر 
آماده و در دســترس اســمارت فون ها بود. آن زمان 
یعنی حدودا سال 90، دو سالی می شد که اپل استور 
آمــده بود و گوگل پلــی هنوز به ایــن جدیت نبود. 
نمی خواســتیم این فرصت را از دســت بدهیم، به 
همین دلیل تمرکزمان را روی تولید اپلیکیشن برای 

اسمارت فون ها گذاشتیم.

یکیازبحثهاییکهدرموردپیچکوجود
داردایناستکهمستقیمابهسراغبازارهای
جهانیرفتهولیمثالاپلیکیشنمشهوریویژه
بازارایرانندارد.چرانمیخواستیداپلیکیشنی

برایبازارایرانبسازید؟
ما سال 90 برنده جایزه شیخ بهایی شدیم. آن زمان 
شــرکت نوپای دیگری هم بود که در کار الســتیک 
ماشــین بود. همان جا هم یک نفر این سوال را از من 
پرسید و من پاسخ دادم که الستیک ماشین هم بازار 
خوبی دارد، چرا سراغ این کار نرفتیم؟ موضوع عالقه 
بود و اینکه ما می خواستیم در بازارهای جهانی حضور 
داشته باشــیم. می خواستیم مســیر جدیدی را باز 
کنیم و ثابت کنیم که می توانیم در حوزه اینترنشنال 
کارهای بزرگی انجام دهیم. ما تنها روی کارمان تمرکز 
کردیم و نتیجه اش هم کول کی و ریکوردیم شد. اگر 
می خواســتیم روی چندین پــروژه در ایران و چند 
محصول ویژه بــازار ایران و بازار بین الملل کار کنیم، 

موفقیت فعلی را به دست نمی آوردیم.

نبودزبانفارسیرویاپلیکیشنهایشمامانند
کولکیهمبهاینحرفهادامنمیزند.

کولکی اپلیکیشنی بود که به دنبال موفق کردنش در 
جهان بودیم. در این میان پارامترهایی برای موفقیت 
وجود داشــت و هیچ زبان خاصی جزو این پارامترها 
نبود. مــا تمرکزمان روی محصولمــان بود. همین 
تمرکز هم موجب شد بتوانیم رتبه یک کل اپل استور 
شویم، آن هم در یک بازه زمانی دوروزه. همچنین در 
رنکینگ، باالی فیس بوک و توییتر و... قرار گرفتیم. 
از طرفی در کل اپل استور باالترین دانلود را داشتیم 
که حدود 2 میلیون بود. درواقع پارامترهای واضح و 
مشخصی برای موفقیت وجود داشت و تحت سیطره 

عامل خاصی نبود.
همین تمرکز بر یک محصول جهانی ما را از یک آفیس 
10 متری با 3 نفر نیروی انسانی به آفیسی چندصد 
متری با 30 نفر نیروی انسانی رسانده است. همه این 
موفقیت ها را محصول تمرکز روی یک محصول و توجه 
نکردن به حواشی می دانیم. در این میان پیشنهادهای 
مالی شرکت های صاحب پروژه ها چشمگیر بود و حتی 
با اینکه در آن دوره زمانی ما نیازمند یک میلیون تومان 

پول بودیم، نخواستیم تمرکزمان را از دست بدهیم.

برگردیمبهریکوردیم؛اینمحصولرادرهمان
زمانحضوردرمرکزرشددانشگاهشهیدبهشتی
تولیدکردید.آنزمــانمجبوربودیدبرایبازار
داخلیهممحصوالتیطراحیکنید.دراینزمینه

چهاقداماتیکردید؟
 . نیســتند ی  ه ا خته شــد شنا محصــوالت 
شناخته شده ترینش »شبا« است که برای تبدیل کد 
شبای بانک ها استفاده می شد. اما نخستین محصول 
بزرگ ما »ریکوردیم« بود که در زمان النچ شدنش در 
53 کشور دنیا در فیلد خود جزو تاپ تن ها بود. نشریات 
و خبرگزاری ها به آن پرداختنــد، ازجمله گاردین. 
جالب اســت که بعد از اینکه در رسانه های خارجی 
مورد توجه واقع شــد، در ایران هم بعضی از نشریات 
به آن پرداختند و البته نمی دانســتند که ریکوردیم 

محصولی ایرانی است!

اســتفادهکنندگانملیــتریکوردیــمرا

بچه های ایر انی اپ استو ر

ستون
C o l u m n

جبران خلیل جبران
در پهنــه پنــدار و خلســه خیــال، فراتر از 
پیروزی هــای خود نروید، و از شکســت های 

خود فروتر نیایید. 

رضازاده می گوید اگر می خواســت ســراغ 
حوزه هایی چون گیم برود موفق نمی شــد، 
چون باید با شرکت هایی که در سیلیکون ولی 
نشســته اند، رقابت می کرد؛ چــه به لحاظ 
نیــروی انســانی و چه بــه لحاظ ســرمایه 
مالــی. از طرفی رضــازاده می دانســته که 
تنهــا 10 درصــد اپلیکیشــن هایی که در 
اپ اســتور قرار می گیرند، موفق می شوند و 
او و تیمش می خواســته اند جزو 10 درصد 
موفق  باشــند. برای موفقیت محصولشــان 
کارهــای زیــادی کرده اند و قبــل از اینکه 
برنامه وارد اپ اســتور شــود، با وب سایت و 
خبرگزاری هــای مهم آی تی دنیــا مذاکره 
می کنند، ایمیل می زنند و صحبت می کنند 
و تالش می کننــد تا این خبرگزاری ها آنها را 
معرفی کنند و به نوعی راهشان برای رسیدن 
به خواسته هایشان هموار شود. در این میان 
بسیاری از وب سایت ها حتی جواب ایمیلشان 
را نمی دهند. رضازاده می گوید: »بعد از اینکه 
به موفقیت رسیدیم حتی آنهایی که جوابی به 
ما نمی دادند، از ما نوشتند. رسانه هایی چون 

گاردین، تلگراف، نکست وب و الیف هکر.« 
ما خیلی تالش کردیم قبــل از اینکه برنامه 
وارد اپ اســتور شــود، بــا وب ســایت ها و 
خبرگزاری هــای مهم آی تی دنیــا مذاکره 
کنیم. ایمیل می زدیم، صحبت می کردیم و 
تالش می کردیم تا مــا را معرفی کنند. یک 
عده ای جواب دادند، یک عده ای هم ندادند. 
اما وقتی وارد اپ اســتور شدیم و مورد توجه 
قرار گرفتیم، حتی آن ها که جواب نداده بودند 
هم درباره ما نوشتند. مثل گاردین، تلگراف، 

نکست وب و الیف هکر.
تالش های رضازاده و دوستانش به اندازه ای 
بوده کــه خیلی منتظر دانلود محصولشــان 
نماننــد و در روزهای اول آمار دانلودشــان 
قابل توجه باشــد. یکی از همکارانش از روی 
نقشه جهان می توانسته ببیند که در هر نقطه 
جهان چند کاربر دارند و این خیلی برایشان 
لذت بخش بوده است. اینکه کاربری از آمریکا 
پیام بدهد که از اپ شما راضی بودم یا اینکه 

اپ شما باید بشود اپ پیش فرض آیفون!

محصوالتپیچک
تیم رضازاده مدام با خود گفته اند: »می شود«. 
اینقــدر این فعل را تکــرار کرده اند که حتی 
ترس ولرزهای ناشــی از اینکه ممکن است 
در زمره 90 درصد اپ های ناموفق اپ استور 
قرار بگیرند، هم مانع از پیش رفتنشان نشده 
اســت. حاال اما به فکر توسعه بیزینسی اپ ها 
هستند و می خواهند بر اپی تمرکز کنند که 
بتواند بــر جنبه های بیزینســی آنها تمرکز 
کنــد و درآمدزایی پایداری از آن به دســت 
آورند. آنها یک شــدن در اپ اســتور را باور 
نمی کرده اند. تنها می خواستند موفق باشند 
و نرم افزارشــان زیاد دانلود شود اما نرم افزار 
»کول کی« که کارش شخصی سازی کیبورد 
است، در کمتر از سه روز 2 میلیون بار دانلود 
می شود. موفقیتی که باورش شاید هنوز هم 

برای رضازاده و دوستانش سخت باشد.
Recordium نرم افزار ضبط صدا با قابلیت های 
منحصربه فرد بر روی سیستم عامل آی اواس 
اســت. این محصول قابلیت هایالت کردن 
بخش های مختلف صدا، اضافه کردن تصویر، 
برچســب قابل جستجو و نوشته را در اختیار 
کاربر قرار می دهــد. همچنین در آن امکان 
ویرایش فایل های صوتی و اشــتراک گذاری 
آســان فراهم آمده اســت. محصول مذکور 
در اولیــن روز عرضه به بــازار جهانی موفق 
به کســب رتبه اول در دســته نرم افزارهای 
تجاری در میان 51 کشــور ازجمله آمریکا، 
ژاپن، کانادا، آلمان، استرالیا، ایتالیا و... شد و 
در میان باقی کشورهای در بازار، به رتبه زیر 

10 دست یافت.

روندموفقیت
پیچک

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w
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پرداخت 
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اداره مالیات 
می رویم، 

دانش بنیان 
بودنمان را 

عنوان می کنیم 
و اینکه صادرات 

نرم افزار از 
مالیات معاف 

است؛ اما 
مامور مالیات 
می گوید برگه 

گمرکی بیاور تا 
ببینیم نرم افزار 
را چه زمانی از 

مرز رد کرده اید! 
با این شرایط 

دیگر نمی توان 
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هم دانش بنیان 
هستیم و 

هم صادرات 
نرم افزاری 
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نتوانسته ایم 
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حداقل در آی اواس تجربه ما این بوده که فرهنگ خرید 
اپلیکیشــن های موبایل چندان وجود ندارد. اگر مثال 
اســتارت آپی مانند کافه بازار درآمد خوبی دارد به این 
دلیل است که پلتفرمی است که اپلیکیشن را می فروشد 
و خودش تولیدکننده نیســت. درواقع بازار اپ برای 

تولیدکننده و مصرف کننده بازار به صرفه ای نیست.

ارزشگذاریریالیاستارتآپامریرایج
درحوزهوباست.برآوردریالیشماازپیچک

چقدراست؟
متاسفانه نمی توانم به این آمار و ارقام اشاره کنم.

دربازاریکهحضوردارید،چهرقیبانیداریدو
شیوههایرقابتیدراینبازاربهچهصورتاست؟

اپ های ما رقیبان زیادی دارند. مثال ما برای ساخت 
اپلیکیشــن کول کی کال ســه ماه زمان داشتیم که 
تولیدش کنیم. این نرم افزار در زمان درستی النچ شد. 
در همان روز 20 کیبورد دیگر آمدند اما ما رتبه یک 
کل اپل استور شــدیم و بقیه تنها تا رتبه 500 استور 
اپل باال آمدند، هرچند فیچرهای بیشتری داشتند. 
اما ما کال دو فیچر داشــتیم و کل فیچرهای اضافه را 
حذف کرده بودیم. چون با تحقیقاتی که کرده بودیم 
متوجه شــدیم 80 درصد کاربران تنها می خواهند 
عکس بگذارند پشت کیبورد. در حالی که کیبوردهای 
دیگر امکان عکس پشت کیبورد گذاشتن، موزیک و.. 
را هم داشتند. یعنی فیچرهای اضافه داشتند. همین 
باعث شد بدون اینکه در اپلیکیشن دکمه شیر توییتر 
داشته باشیم، 16 هزاربار توییت شویم. به همین دلیل 
اسمش را کول کی گذاشتیم چون کیبورد، آیفون را 

کول )باحال( می کرد. 

پیچکتاچهزمانیدرایرانمیماند؟قصدرفتن
ازایرانکهدارید؟

محدودیت هایی در ارتباط گرفتــن داریم که برای 
حل این مشکل دفتری در ونکوور کانادا گرفته ایم. اما 
محدودیت بزرگ دیگری وجود دارد و آن محدودیت 
فکری است. چون در ایران این تصور وجود دارد که هر 
کاری را نمی توان انجام داد. بنابراین پیدا کردن نیروی 

انسانی با این ویژگی بسیار سخت است.

بهلحاظدسترســیبهدانشوسرمایهگذار
مشکلیندارید؟

در حــال حاضر این مشــکالت را نداریم. شــاید 5 
سال پیش که کارمان را شــروع کرده بودیم، یکی از 
مشکالت مربوط به نبود سرمایه گذار و حداقل آشنا 
نبودن ســرمایه گذاران با این حوزه بود. اما در حال 
حاضر به دلیل شناخته شده بودن این حوزه، چنین 
مشــکلی تا حدود زیادی مرتفع شده است. به لحاظ 
دانش هم فکر می کنم مشکلی نداریم. بنابراین فکر 
نمی کنم هیچ گاه نیازی باشد پیچک را از ایران خارج 
کنیم. چون راه حل های دیگری وجود دارد. الزم است 
ارتباطاتی وجود داشته باشد اما نیازی به انتقال شرکت 

نیست. در حالی که باید این تفکر را تقویت کنیم که 
ما هم می توانیم سوشــال نت ورکی داشته باشیم که 

کاربرانی در گستره دنیا دارد.

آماریازکاربرهایپیچکدارید؟
ماهانه بیش از 3 میلیون کاربر داریم.

شرکتهایقدرتمنددیگریمانندشمادرایران
وجوددارند؟

»تسکلو« هست ولی اپ وبشان از اپلیکیشن  آنها خیلی 
بزرگ تر و مهم تر است. تا دو سال شرکت هایی چون 
ما کمتر وجود داشت ولی االن حتما هست، هرچند 

شاید من به خاطر نداشته باشم.

اشتغالزاییازطریقاســتارتآپخودتان
رابهترمیدانیدیااســتارتآپهاییکهجنبه
سرویسدهیوخدماترسانیبهمردمرادارند؟

گــروه دوم. به دلیــل اینکه 
گســترده خدماتــی و طیف 
مشتریانشان وسیع تر است. به 
همین دلیل ما هم می خواهیم 

به این سمت وسو برویم.

یکاپلیکیشنچگونهارزشگذاریمیشود؟
مثالریکوردیمیــاکولکیدرحالحاضرچقدر

میارزند؟
ارزش گذاری به این صورت نکرده ایم که رقم دقیقی 
در ذهنم باشد و به شما بگویم. اما معموال ارزش گذاری 
اپلیکیشن ها بر اساس کاربر است. مثال می گویند هر 
کاربر یک تا یک و نیم دالر موجب ارزش اپلیکیشن 

می شود.

حقمالکیتاپلیکیشنچگونهتعریفمیشود؟
حق مالکیت با کســی اســت که اپ را در اپ استور 
النچ می کند. اپ اســتور اپلیکیشــن ها را نمی خرد. 
درواقع اپ استور صرفا پلتفورمی است و فضایی برای 
ارائه اپ ها، یعنی خودش درصدد خرید اپلیکیشــن 

برنمی آید.

چهدرصدیشــمامیگیریدوچهدرصدی
اپاستور؟

از هر خرید، 30 درصد اپ استور برمی دارد و 70 درصد 
صاحب اپ.

اشارهکردیدکهبازارپیشرویاپلیکیشنها
بازارخیلیبزرگینیست.امامامیبینیمکه
درارتباطباانواعگیم،کهآنهاهماپلیکیشن
هســتند،درآمدهایباالییدرجریاناست.
مثــال»کلشانــدکلنز«یکگیماســتو
میگویندروزیچنددههزاردالردرآمددارد.
اینجذابیتبرایشماوجودنداردکهبهسراغ

گیمبروید؟

من هم قبول دارم که گیم بازار بزرگی دارد. اما آنچه 
ما یاد گرفته ایم تمرکز است. اگر بخواهیم به سمت 
گیم برویم، کل کمپانی باید به سمت گیم برود. البته 
بررسی هم کردیم و چون عقبه گیم سازی در کمپانی 
نداشتیم، به این نتیجه رسیدیم که ممکن است موفق 
نشویم. بنابراین در آینده نزدیک به سراغش نخواهیم 
رفت. از طرفی ما باید بتوانیم به بازارهای جهانی فکر 
کنیم. مثال االن در ایران هم گیم هایی تولید می شوند 
که در بســیاری از مواقع بومی کردن کلش  اند کلنز 
است که تنها در بازار ایران جذاب است و در بازارهای 
خارجی دیگر جذابیت ندارد و فروشی نخواهد داشت. 
البته هستند شرکت های ایرانی که تنها برای بازارهای 

جهانی گیم تولید می کنند و موفق هم بوده اند.

چهکشورهاییدرصدربازاراپلیکیشنسازی
دنیاقراردارند؟

کشــورهایی که به لحــاظ آی تی جلوتر هســتند. 
کشــورهایی مانند آمریکا، انگلیس 

و چین.

آماریداریدکهنشاندهدآورده
مالیاپسازیبرایکشورهاییکه

نامبردید،چقدربوده؟
آماری به این صورت در ذهن ندارم اما آماری دارم که 
لزوما مربوط به اپلیکیشــن نیست. به این صورت که 
در حال حاضر وی سی های آمریکا، در فصل گذشته 
65 میلیارد دالر روی اســتارت آپ ها سرمایه گذاری 

کرده اند.

آمارهاییازایندستمیتواندنشاندهنده
ظرفیتهایبازارایرانهمباشد.

نکته ای که وجود دارد این اســت که در ایران برای 
راه اندازی یک استارت آپ به سرمایه ریالی کمتری 
نیاز است اما آنجا نیروهای انســانی فوق العاده ای 
می توانید داشته باشــید و البته آنجا رقبای قدری 
مانند مایکروسافت و گوگل و... وجود دارد که رقابت 
با آنها و گرفتن ســهمی از بازار در کنار آنها بسیار 
سخت است. وجود چنین کمپانی هایی دسترسی 
به نیروی انسانی ماهر و قدر را سخت می کند چون 

همه را جذب می کنند. 

برایســرمایهگذاریرویپیچکپیشنهاد
خارجیداشتهاید؟

پیشنهادهایی از وی سی های سیلیکون ولی داشتیم 
ولــی نپذیرفتیــم، چون مربــوط به زمانــی بود که 
سرمایه گذار داشتیم و به آنها نیازی نبود و البته اینکه آنها 
نمی دانستند ما ایرانی هستیم و مشکالتی از این دست 
هم وجود داشت. بنابراین نمی توانستیم با آنها کار کنیم.

تاکنوناحساسشکستکردهاید؟
بارها این احســاس به من دســت داده که  ای کاش 

شروع نمی کردم.

چهچیزیموجببرگشتشماازاینحالت
میشود؟

مهم ترین مسئله احساس مسئولیت در قبال افرادی 
است که من آنها را به پیچک آورده ام.

درکافهبــازار،بهعنــوانیــکپلتفرم،
اپلیکیشــنهایزیادیخریدوفروشوارائه
میشود.چنینحجمیازخریدوفروشبرآیند

نیازبازارایرانبهاینهمهاپلیکیشناست؟
به نظر من بهترین شاخص، پول است. اگر کافه بازار 
درآمدهای باالیی دارد و حجم خریدوفروش در آن 
باالست، یعنی بازار این احساس نیاز را دارد و می خرد.

چقدرمیتواناینکســبوکارهاراپایدار
دانست؟احساسنیازبهایناپلیکیشنهاتاکجا

ادامهخواهدداشت؟
 اگر کســب وکار کافه بازار را مد نظر قرار دهیم و نه 
اپلیکیشــن های داخل آن را، باید بگوییم که جزو 
پایدارترین کسب وکارهای اینترنتی ایران است و رشد 
زیادی خواهد کرد. همین االن هم سراغ راه اندازی 
بیزینس های بیشتری مانند دیوار رفته است. اما بازار 

اپ سازها را من خیلی گسترده نمی بینم.

نقشکافهبازاررادرتوسعهاپنویسیدرایران
چگونهمیبینید؟

از آنجایی که کافه بازار بستری برای عرضه اپلیکیشن 
است تا مشتریان بتوانند خرید کنند، برای اپ نویسی 
جایگاهی بسیار ممتاز داشته و به نظر من هیچ نقش 

منفی ندارد.

چنینگزارهایکهکافهبــازارمیتواندیک
اپلیکیشنراموفقکندیازمینبزند،تاچهاندازه

میتوانددرستباشد؟
کافه بازار پلتفرمی است که اپلیکیشن های زیادی در 
آن موفق می شوند و اپلیکیشن های زیادی هم موفق 
نمی شوند. اما کافه بازار کســی را موفق نمی کند و 
کسی را هم شکست نمی دهد. افراد از پلتفرم استفاده 
می کنند. فرمول مشخصی دارد که آدم ها بتوانند در 
این فرمول قرار بگیرند. کافه بازار نه به کسی بدهکار 

است و نه از کسی طلبکار.

خودشــماهمروزیدرکافهبازاراپلیکیشن
ارائهمیکنید؟

فعال که آنها تنها به اندرویدی ها خدمات می دهند و 
ما هم تنها ویژه آی اواس اپ می سازیم.

چهچشــماندازیبرایرشدپیچکدرنظر
گرفتهاید؟بهفکرتوســعهاپهایفعلیخود

همهستید؟
به دنبال تبدیل شــدن به فضایی هستیم که حتی 
تیم های دیگر به ما بپیوندند و با هم افزایی به جایی 
تبدیل شویم که محل صادرات نرم افزاری باشیم. به 
همین دلیل به دنبال تیم های مشهور هستیم تا حس 
کنیم هم افزایی می تواند به ما کمک کند. به لحاظ 
توسعه اپ های فعلی، به نظر خودمان نباید روی این 
دو اپ سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم. باید روی 
محصولی تمرکز کنیم که می تواند جنبه بیزینسی 
داشته باشد و به یک بیزینس قابل رشد بیشتر شبیه 
باشد. چون مثال وقتی اپلیکیشن اول خود را به بازار 
عرضه می کنید، موفقیت های زیادی ممکن است به 
دست بیاورید. اما اپ دوم برای موفقیت کار سختی 
پیش رو دارد چون بازار بیشــتر اشباع شده و رقابت 
بسیار سخت تر شده است. از طرفی قرار نیست سوار 
موفقیت اپلیکیشــن اول شوید. چون اپلیکیشن ها 
ربطی به هم ندارند و نمی توانند از یوزربیس همدیگر 
استفاده کنند. بنابراین احتمال موفقیت کم و کمتر 
می شود. داشــتن جنبه بیزینسی فرقش این است 
که اگر شــما پورتفو داشته باشــید، پورتفو سوار بر 
موفقیت های قبلی می شود و اپ جدید یک چیز را 
بزرگ می کند. درواقع ما نمی خواهیم شرکت بزرگ 
اپلیکیشن سازی شویم که مثال سفارش اپ بگیریم 
و بسازیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که بهترین کار 

تمرکز کردن روی یک حوزه است.

باتوجهبهصحبتهایتــان،درحالحاضر
حوزهایهســتکهچنینبرنامهایرابرایش

داشتهباشید؟
در حال حاضر بر حوزه موبایل و آنالیز کردن دیتاهای 
موبایلی تمرکز کرده ایم و روی این حوزه کار می کنیم، 
چون در این زمینه یوزربیس های خوبی داشته ایم 
و دیتاهــای محصوالتمان را خودمــان به صورت 
کتابخانه ای از مشخصات نوشــته بودیم. احساس 
می کنیم این کتابخانه قابلیت این را دارد که توسعه 
یابد و در قالب یک بیزینس نقش آفرینی کند. به این 
صورت که با تمرکز بر بسترهای موبایلی کاربر تحلیل 
می کند. سیستم هایی که تاکنون گوگل و فیس بوک 
ارائه داده اند، بیشتر نشان دهنده این مسئله است که 
مثال کاربرهای شما از چه کشورهایی هستند و... اما 
ما به این سمت می رویم که ارتباطی هم با همدیگر 
برقرار کننــد و ارتباطی بین کاربرها برقرار شــود. 
می خواهیم از دل محصولــی که خودمان طراحی 
کرده ایم، بیزینسی استخراج کنیم که درآمدزایی هم 
به همراه داشته باشد. یعنی بتواند به ازای کاربرهایش 
درآمدزایــی ایجاد کند و از حالت یک اپلیکیشــن 
خشک و دارای استفاده فردی خارج شود و امکانی 
را برای ارتباط ایجاد کند. این همان جنبه بیزینسی 

اپلیکیشن هاست.

مهمترینابزارشــمابرایرسیدنبهاهداف
چیست؟

مهم ترین ابزار ما تیم ماســت. تیم واقعا مهم است و 
همه کارها و موفقیت های ما به خاطر وجود یک تیم 
مهم است. بنیان گذار استارت آپ بدون تیم خو، دست 
و پایی ندارد. بنابراین باید تیم همگن داشته باشد. 
به همین دلیل برای ورود افراد به پیچک فیلترهای 
حساسی داشته ایم. از سراسر ایران و با پرس وجو و 
سخت گرفتن آدم انتخاب کرده ایم. سختگیری چه 
به لحاظ اخالق کاری و چه به لحاظ دانش حرفه ای. 
وقتی در دانشگاه شهید بهشتی بودم گاه با افرادی 
که معرفی می شــدند بیش از 10 دور اطراف زمین 
چمن دانشگاه راه می رفتم و با آنها حرف می زدم تا 
بهتر بشناسمشان. گاه برای یک پست بیش از 200 

نفر را می بینیم.

در مرکز رشد 
دانشگاه شهید 

بهشتی، که 
قرار بود از ما 

حمایت کند، 
تلویحا به ما 

گفتند که شما 
خیلی بزرگ تر 

از ظرفیتتان 
می خواهید 
کار کنید و 
باور چنین 

امری برایشان 
سخت بود. 
بنابراین از 

ما  خواستند 
در سطح 

بین المللی 
کار نکنیم و 
همین نگاه 

موجب شد تا 
ما که کارمان 
را با 4 میلیون 
تومان وام آغاز 
کرده بودیم و 
نیاز جدی به 
حمایت های 

مرکز رشد 
داشتیم، با 

چالش های 
زیادی مواجه 
شویم. در این 

مرکز از ما 
خواسته شده 
بود محصولی 

ویژه ایران 
تولید کنیم

تمرکز بر یک 
محصول جهانی 

ما را از یک آفیس 
10 متری با 
3 نفر نیروی 

انسانی به آفیسی 
چندصد متری 
با 30 نفر نیروی 
انسانی رسانده 
است. همه این 

موفقیت ها 
را محصول 
تمرکز روی 

یک محصول و 
توجه نکردن به 

حواشی می دانیم. 
در این میان 

پیشنهادهای 
مالی شرکت های 
صاحب پروژه ها 
چشمگیر بود و 

حتی با اینکه در 
آن دوره زمانی 
ما نیازمند یک 
میلیون تومان 

پول بودیم، 
نخواستیم 

تمرکزمان را از 
دست بدهیم

سلبریتی
C e l e b r i t y

7
حمیدرضا رضازاده بنیانگذار »پیچک« می گوید چگونه از اتاقی 10متری در دانشگاه شروع کردندو اپلیکیشنشان با بیش از 2 میلیون دانلود ، دو روز در صدر اپ استورقرار گرفت و باالتر از فیس بوک و توییتر ایستادند

همزمان با انتشار نسخه عمومی و نهایی iOS 8، اپلیکیشن های 
سازگار با این نسخه هم در اپ استور قرار گرفتند. همان طور 
که در بررسی نسخه جدید این سیستم عامل مشخص شد، 
iOS 8 به تازگی امکان اســتفاده از کیبوردهای سوم شخص 
را برای کاربران فراهم کرده اســت. همیــن امر هم موجب 
می شود رضازاده و دوستانش، که تنها سه ماه برای تولید این 
نرم افزار وقت داشتند، دست به کار شوند و اپلیکیشن کول کی 
)CooolKey( را در اپ استور النچ کنند. اقبال خوب کاربران به 
کول کی موجب می شود که این نرم افزار در لیست برنامه های 

پردانلود اپ اســتور قرار بگیرد که از نظر تعداد دریافت، مقام 
دوم را کسب کرده و کیبورد معروفی همچون SwiftKey را 
پشت سر گذاشته است. کول کی صرفا کیبوردی است که شما 
می توانید برای آن پوسته دلخواه خود را انتخاب کنید. همچنین 
امکان تغییر ظاهر کلی کلیدها و قرار دادن تصویر دلخواه هم 

در این اپلیکیشن فراهم است.
البته انتقاداتی هم به اپلیکیشــن کول کی وارد است؛ اینکه 
می گوینــد کول کی از نظر ظاهری و امکانــات هنوز به بلوغ 
نرسیده و گاهی در تایپ کلمات با تاخیر روبه رو می شود. البته 

این موضوع با توجه به نسخه اول بودن آن، قابل درک است. اما 
موضوعی که باعث تعجب کاربران ایرانی شده، عدم پشتیبانی 
این کیبورد از زبان فارسی است. با توجه به اینکه تیمی ایرانی 
وظیفه توسعه اپلیکیشن کول کی را بر عهده داشتند، انتظار 
می رفت این کیبورد از زبان فارســی پشتیبانی کند و از این 
طریق خأل نبود کیبورد فارســی بــرای iOS 8 را پر کند، اما 
کول کی در این رابطه هنوز کاری نکرده است. هرچند رضازاده 
می گوید که یک زبان خاص جــزو پارامترهای موفقیت قرار 

نمی گیرد.

»کولکی«چهمیکند؟
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اینگوار فئودور کمپارد در سال ۱۹۲۶ در لیونگبای 
سوئد متولد شد و شم تجاری او حتی زمانی که پسری 
جوان بود کامال مشــهود بود. او با دوچرخه اش دور 
محله می گشت و به پسرهای همسایه چوب کبریت 
می فروخــت، گویی قبل از یادگیری دســتور زبان 
سوئدی، اصول عرضه و تقاضا را آموخته بود. اینگوار 
کوچــک دریافته بود که اگر کبریت ها را به شــکل 
دسته ای بخرد، که بسیار ارزان تر می شد، و آن ها را 
به شکل دانه ای بفروشد سود خیلی زیادی به دست 
خواهــد آورد. از آنجایی که او کاالهایش را با قیمت 
ارزان می فروخت، غالبا همگی زود فروش می رفت 
و او می توانست با سود فروشش کار دیگری را از سر 
بگیرد و همین خرده فروشــی های کوچک امکان 
راه اندازی اولین فروشــگاه ایکیا را در ۱7سالگی به 
او داد. برندی که برگرفته از اسم کوچک، فامیل، نام 

مزرعه خانوادگی و روستای کودکی اش بود. 
ایکیا خیلی زود کارش را گسترش داد و تبدیل به نامی 
جهانی شد. این شرکت، مبلمان باکیفیت را با قیمتی 
ارائه می دهد که اکثر مردم توانایی پرداختش را دارند. 
از ســال ۲000 و زمانی که این برند تصمیم گرفت 
نامش را در کشــورهای دور و نزدیک جهان زبانزد 
کند، قیمت محصوالتش را تا 3 درصد کاهش داد و 
نشان داد رضایت مشتریان جهانی یکی از ارزش های 

این برند به شمار می رود.

لذت از ساده ترین اشیاء روزمره
اما آنچه ایکیا را میان هزاران نام لوازم خانگی یگانه 
می کند، نه فقط طراحی های ســاده و ســازگار با 
محیط زیستش، که ایده هایی است که فروشگاه های 
آن به مخاطب می دهند. ایکیا فروشگاهش را تبدیل 
به تکه هایی از زندگی روزمره مشتریانش کرده و تنها 

روزهایی که در خانه هــای ایرانی اثری از یخچال و 
فریزر برای نگهداری مواد غذایی نبود، چندان دور 
نیستند. سال هایی که پیدا کردن یک لیوان آب خنک 
دردسر داشــت و در هر محله یک آب انبار یا یخدان 
بزرگ وجود داشت و همسایه ها خوراکی هایشان را 
در آن نگهداری می کردند. بعدتر نوبت به سرداب های 
خانگی رسید و تقریبا هر خانه سرداب خنکی برای 
سالم نگه  داشــتن مواد غذایی اش تعبیه کرده بود. 
حاال با گذشــت این همه سال یخچال و فریزرهای 
رنگارنگ با برندهای مختلف تولید می شوند و تقریبا 
آشــپزخانه ای بدون یخچال را نمی توان تصور کرد. 
اما ماجرای شکل گیری یخچال های امرسان به 3۱ 
سال قبل بازمی گردد. بنیان گذار این کارگاه کوچک 
تولیدی، پیش تر تعمیرگاه لوازم خانگی داشت و وقتی 
نیاز بازار ایران به یخچــال فریزرهای ارزان قیمت و 
درعین حال خوش کیفیت را احساس کرد، تصمیم 

گرفت پا به عرصه تولیدات ایرانی بگذارد.
 

 تولد یخچال های ۲۰ هزار تومانی
چندین ســال قبل از تولد برند امرســان، برندی 
آمریکایی به نام »امرسون« در ایران یخچال و ماشین 
ظرفشویی تولید می کرد و چون برندی شناخته شده 
در میان مردم بود، امرسان هم تصمیم گرفت نامی 
نزدیک به همان کارخانه را انتخاب کند که بازار ایران 
از آن خاطره ای خوش داشت. کارگاه امرسان پیش 

از آنکه تولید کامل یخچال و فریزر را عهده دار شود، 
بدنه های تولیدشده را از خرم آباد به تهران می آورد، 
کمپرسورهای ژاپنی را خریداری می کرد و ماحصل 
سوار کردن این اقالم، یخچال های ۲0 هزار تومانی 

بود که به خانه های ایرانی سرازیر می شد.
اما سلطان حسین فتاحی، بنیان گذار این برند، در 
روزهای جوانی تجربه طراحی و تعمیر لوازم خانگی 
را با کار در شــرکت های ارج و آزمایش به دســت 
آورده بود. او در ۱۲ســالگی با امتحان ورودی در 
هنرســتان کارخانه آزمایش همزمان مشغول به 
تحصیل و کار شــد. خودش درباره این تجربیات 
می گوید: »عاشــق کار بودم و در عین حال بسیار 
بلندپرواز و جاه طلب. دوســت داشتم در همه چیز 
اول باشــم. کما اینکه در اغلب رشته های ورزشی 
رتبه اول را داشــتم، اما چون سربازی نرفته بودم 
مدت زمــان زیــادی نتوانســتم در ارج بمانم.« 
کارآفرین جوان زمانی که نتوانست پول الزم برای 
ورود به رشــته برق در دانشــگاه علم و صنعت را 
فراهم کند، به ناچار تن به سربازی داد و بعد از آن با 
استخدام در شرکت »ساراول« توانست کولرهای 
آبی و آبگرمکن نفتی طراحی کند. سرانجام بعد از 
ســال ها تجربه کار با لوازم خانگی در سال ۱3۶3 
اســتعفا داد و تصمیم گرفــت کارگاه خودش را 

راه اندازی کند.
بعد از آنکه اولین یخچال های سرهم شــده توسط 
کارگاه امرســان تولید شــدند، فتاحــی تصمیم 
گرفت در ازای هفته ای 4 هــزار تومان، یک کارگاه 
کابینت سازی را اجاره کند. بعد از یک هفته با کمک 
4 کارگر توانست 8 بدنه سالم فریزر تولید کند و بعد از 
دو ماه، این هشت بدنه اولیه تبدیل به اولین تولیدات 

رسمی کارگاه کوچک امرسان شدند. به دنبال آن، 
تولیدات محــدود کارگاه خیابان پیروزی بیشــتر 
شدند، مغازه دارها و فروشــگاه های لوازم خانگی به 
کارگاه سفارش دادند و محصوالت آن را پیش خرید 
 کردند و همین فروش کوچک سرآغاز شکل گیری 
برندی بزرگ شد. برندی که بعد از دو سال فعالیت، 
در سال ۱3۶۶ نام امرســان را به طور رسمی برای 

تولیداتش برگزید.

 در بازار ایران برندی محبوب هستیم
مهم تریــن دغدغه تولیدات امرســان در آن روزها 
به کارگیری شیوه های نوین تولید محصوالت بود، 
چراکه فضای فناوری های مکانیکی در ایران پیشرفت 
چندانی نداشــت و در مقابل برندهــای قدیمی تر 
ایرانی در بازار، هنوز امرسان جایگاهی برای خودش 
دست وپا نکرده بود. اما این برند توانست فریزرهای 
ایستاده کشویی را به نام خود ثبت کند و بعدها مزیتی 
رقابتی در بازار کشور برای خود بسازد که همان تولید 
یخچال و فریزرهای ســرهم بود. درست در زمانی 
که خانه ها و آشــپزخانه های ایرانی آب می رفتند و 
روزبه روز کوچک تر می شــدند، امرسان تصمیم به 
طراحی مدلی گرفت که نیمی از آن یخچال و نیمه 
پایینی اش فریزر بود. مدیرعامل امرســان باور دارد 
که تا آن زمان نمونه خارجی مشــابه این محصول 
در بازار وجود نداشته و در این باره می گوید: »شاید 
تولیدکننده هــای خارجی وقتــی دیدند یخچال 
فریزرهای چهارکشــویی در ایران طرفدار و کاربرد 
زیــادی دارد، همان ها را تولید کردند و به بازار ایران 
فرســتادند. در حال حاضر در دیگر کشورها چنین 
یخچال فریزرهایــی نمی بینید و فقط مختص بازار 

ایران است.«
امرســان، که همه ما آن را با شعار تبلیغاتی »زیبا، 
جادار، مطمئن« می شناسیم، باور دارد که طراحی 
محصوالتش آن را در رقابت میان کاالهای مشــابه 
ایرانی ممتاز کرده است. هرچند محصوالت امرسان 
سهمی نزدیک به ۱7 درصد از بازار کشور را در دست 
گرفته اند و ایــن در میان کاالهای خارجی و داخلی 
رقم چشمگیری نیست، این برند می گویدکه بخشی 
از فروش آن اینترنتی و از طریق »امرسان شاپ« انجام 
می شود، که استقبال مردمی نسبت به آن زیاد بوده 
و همین را نشانه اعتماد بازار داخلی به محصوالتش 
می داند. البته شــاید بد نباشد بدانیم این برند قصد 
دارد در کنار یخچال و فریــزر، محصوالت دیگری 
چون کولرگازی، ماشین لباس شویی و ظرفشویی را 
به تولیداتش اضافه کند، کارخانه ای با وسعت ۱50 
هزار مترمربع تاسیس کند و امید دارد با این جهش 
سهمی ۲5 درصدی از بازار را به خود اختصاص دهد.

حســین فتاحی باور دارد که چون تولد امرسان در 
زمان جنگ بوده، برندش مخلوق بحران است و همین 
مســئله مدیریت بحران را برای تیم امرسان آسان 
کرده است. او باور دارد امرسان در شرایط رقابت بازار 
ثابت کرده که حرفی برای گفتن دارد و مزیت های 
رقابتی اش همواره آن را سرپا نگه داشته است. »ما 
ســهم بازارمان را حفظ کردیم و در این مســیر با 
مزیت هایی که به مشتری می دادیم، مثل حمل ونقل 
رایگان تا در منزل، نصب رایگان و دو ســال ضمانت 
بدون قید و شرط توانستیم در چرخه رقابت بمانیم. 
ما با دادن ارزش بیشتر به مشتری، کوشیدیم بازارمان 
را حفظ کنیم و به همین دلیل است که امرسان برند 

نسبتا محبوبی در ایران به شمار می آید.«

برندی که از سیر تا پیاز خانه را طراحی می کند
ایکیا بزرگ ترین خرده فروش دنیا
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نادر ابراهیمی

می توان به سوی رهایی گریخت، اما بازگشت ما 
به اسارت نابخشودنی است.

تجربه شکست

اینگوار کوچک 
دریافته بود که 
اگر کبریت ها 

را به شکل 
دسته ای 
بخرد، که 

بسیار ارزان تر 
می شد، و 
آن ها را به 

شکل دانه ای 
بفروشد سود 
خیلی زیادی 

به دست 
خواهد آورد. از 

آنجایی که او 
کاالهایش را 

با قیمت ارزان 
می فروخت، 
غالبا همگی 
زود فروش 

می رفت

فتاحی 
تصمیم گرفت 

در ازای 
هفته ای 4 

هزار تومان، 
یک کارگاه 

کابینت سازی 
را اجاره کند. 

بعد از یک 
هفته با کمک 

4 کارگر 
توانست 8 
بدنه سالم 

فریزر تولید 
کند و بعد از 
دو ماه، این 
بدنه اولیه 
تبدیل به 

اولین تولیدات 
رسمی کارگاه 

کوچک 
امرسان شدند

برنداستوری
B r a n d S t o r y

امرسان فرزند
 روزهای جنگ و بحران

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

سلطان حسین چگونه از تعمیرکاری لوازم خانگی در کارگاه کوچکش در خیابان 
پیروزی شروع و برند ایرانی موفق امرسان را در ۱50هزار متر مربع بنیان گذاشت؟ 

»وارن بافــت« کارآفریــن و ســرمایه گذار 
آمریکایــی، که امروز او را ســومین ثروتمند 
جهان می دانند، هم طعم تلخ پا گذاشــتن در 
مسیر اشتباه را چشیده است. بافت که برای یک 
وعده ناهار خوردن با او مزایده ۲ میلیون دالری 
گذاشته می شود، مدیرعامل شرکت چندملیتی 
»برکشایر هاتاوی« است، شرکتی که کارش را 
با مالکیت کارخانه های نساجی آمریکا شروع 
کرد و امــروز کمپانی هولدینگی اســت که 
فعالیت های گسترده ای در زمینه بیمه انجام 
می دهد و سهامش در سال ۲0۱3 باارزش ترین 
سهام فعال در بازار بورس نیویورک بوده است. 
برکشــایر هاتاوِی غول پیکر، بخش عمده ای 
از ســهام شــرکت های آمریکن اکسپرس، 
کوکاکوال، آی بی ام و فیلیپــس را خریداری 
کرده و تمام این پیشــرفت ها را مدیون کسی 
نیســت جز وارن بافت. فردی که خرید سهام 
شرکت برکشایر هاتاوی را بزرگ ترین اشتباه 

سرمایه گذاری اش در زندگی می داند.
ما معموال عادت به یاد کردن از شکست های 
افراد بزرگ نداریم. آن ها را با پیروزی هایشان 
می شناسیم و داستان موفقیت های کوچک 
و بزرگشــان را نقل می کنیــم. آن ها برای ما 
الهه هایی هستند که افســانه های موفقیت 
را ســاخته اند و هرگز گمــان نمی کنیم این 
قهرمانان رویین تن، تلخی ناکامی را چشیده 
باشــند. بافت در کتاب خاطرات و بیوگرافی 
خود با نام »گلوله برفی« می نویســد: »زمانی 
که در ســال ۱۹۶۲ تصمیم گرفتم بخشی از 
سهام شرکت را بخرم، سرمایه چندانی نداشتم 
و از طرفی فکر می کردم صنعت نساجی جای 
رشد زیادی دارد. هر سهام را به قیمت ۱۹ دالر 
خریدم؛ در حالی که همان روزها ارزش سهام 
شرکت در باالترین قیمت خود در بازار بورس به 
8 دالر رسیده بود. مدتی بعد سیبری استاتون، 
مدیرعامل وقت برکشایر، که از اینکه شخص 
احمقی پیدا شــده و سهام زیادی از شرکت را 
با قیمت باال خریداری کرده تعجب کرده بود، 
با من مالقات کرد. اما او زیادی احمق تصورم 
کرده بود و قصد داشت سهم مرا به قیمت ۱۲ 

دالر برای هر سهام خریداری کند.«
با اینکه بافت زیر بار فروش ســهم خود نرفت، 
صنعت نساجی در شــرکت هم با رشدی که 
او پیش بینی کرده بود، مواجه نشــد. با اینکه 
نیروی کار ارزان در دســت او بود، سود ساالنه 
به مقداری که می خواســت نمی رسید. در آن 
سال ها احســاس شکست می کرد و تصورش 
این بود که ســرمایه اش را دور ریخته اســت. 
خودش می نویسد:  »آن روزها از نام برکشایر 
بدم می آمد. وقتی تا سال ۱۹۶۹ سهام شرکت 
روزبه روز ارزان تر شــد، بخش بیشتری را در 
ازای سودی که به من تعلق داشت و به خاطر 
هزینه های شرکت به من نمی رسید، به اجبار 

خریداری کردم.«
وارن بافت با داشتن سهم بیشتری از برکشایر 
هاتاوی توانست وارد هیئت مدیره شود و زمام 
امور را در دســت بگیرد. همــان زمان بود که 
فعالیت های برکشایر را از تولید پارچه های کتان 
و صادرات آن ها به سمت دیگری سوق داد. او 
تمام دارایی بخش نساجی را فروخت و تنها نام 
این برند را برای خودش نگه داشت. نام همان 

رویایی که طعم شکست را به او چشانده بود.
زمانی کــه بافت اکثر ســهام شــرکت را در 
اختیار گرفت، ماهیت آن را به یک شــرکت 
ســرمایه گذاری تغییر داد و در سال ۲003، 
این شــرکت مالک 40 شــرکت زیرشاخه با 
۱50 هزار کارمند شد. وارن بافت باور دارد که 
شکست را نه تنها تجربه کرده، که آن را خریده 
است. او سرمایه گذاری اولیه در صنعتی که در 
دنیای واقعی قادر به پیشرفت چندانی نبود را 
سرمایه گذاری از پیش شکست خورده می داند. 
بافت در مصاحبه ای با CNBC می گوید که اگر 
به سال ۱۹۶۲ برگردد، از خیر سهام برکشایر که 
کار نساجی می کرد، می گذرد و با اینکه همین 
شــرکت موجبات ثروت میلیارد دالری اش را 
فراهم کرده، درباره آن می گوید: »نام شکست 
را بر سردر شرکتم نگه داشتم تا هرگز از یاد نبرم 

از کجا به کجا رسیدم.«

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

سرگذشت شرکت برکشایر که مالکش 
سومین ثروتمند جهان است

من شکست  را خریدم

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

»آیکیــا« با تلفظ التین یا »ایکیا« در زبان ســوئدی تنها یک برند موفق 
طراحی و فروش لوازم خانگی ساده نیست، این برند یکی از قدرتمندترین 
نام های دنیای لوازم خانگی اســت کــه مجله فوبرز آن را در فهرســت 
50 برند باارزش دنیا گنجانده اســت و پیش تر در ســال ۲008 به عنوان 
بزرگ ترین خرده فروش لوازم منزل در دنیا نامش به ثبت رســیده است. 
ما هم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر ایران بارها شاهد تابلوهای 

زرد و آبی این نام بر ســردر فروشگاه ها بوده ایم. اما جالب است بدانید که 
به ادعای وب ســایت رســمی این برند، ایکیا هیچ نمایندگی و فروشگاه 
رسمی و ثبت شده ای در ایران ندارد. در حال حاضر در بیش از 45 کشور 
جهان، حدود 350 فروشگاه محصوالت این برند را از وسایل ریزودرشت 
آشــپزخانه گرفته تا مبلمان، کاالی خواب و وسایل بهداشتی به فروش 

می رسانند.

در بســیاری از نقاط دنیا، زمانی که افراد برای خرید مبلمان به فروشگاه 
می روند اصال به اینکه چه کســی صاحب فروشگاه است فکر نمی کنند و 
بیشتر به دنبال مبلمانی با قیمت مناسب هستند و بنابراین نام »اینگوار 
کمپارد« اغلب چیزی را به یادشان نمی آورد. اما کمپارد موسس شرکت 
ایکیا در سال ۱۹43 اســت و در حال حاضر، اینگوار کمپارد با ثروت ۲۲ 

میلیارد دالری اش پنجمین فرد ثروتمند جهان به شمار می رود.

انباری از لوازم خانه را روی هم تلنبار نکرده اســت. 
در هر قســمت از مغازه هایش بخشی از اتاق خواب، 
نشیمن یا آشپزخانه را به طور کامل طراحی کرده و 
به مخاطبش نشان می دهد که از سیر تا پیاز خانه را 

برای او فراهم کرده است.
شاید نیروی محرکه موفقیت ایکیا دیدگاه کمپارد 
به این نام بوده اســت. ایکیا طراحانی را استخدام 
می کند که در طول سالیان جوایز زیادی دریافت 
کرده اند. کمپارد بر این باور اســت که موجودیت 

کمپانی اش نه تنها برای بهتر کردن زندگی مردم، 
بلکه برای بهتر کردن حال وروز خود مردم اســت. 
او معتقد اســت که خانه تنها مکان برای زیستن 
نیســت، بلکه کیفیت زیستن اســت که خانه را 
تبدیل به سرپناهی امن می کند و ایکیا می خواهد 
مشتریانش از ساده ترین اشیاء زندگی روزمره شان 
از کارد آشپزخانه گرفته تا پیچ و مهره های صندلی  

نشیمن لذت ببرند.
کمپارد که می بایســت در سال ۱۹8۶ بازنشسته 

می شد هنوز به طور خستگی ناپذیری روی برندش 
کار می کند و هرســال محصوالت خالقانه تری به 
بازار جهانی عرضه می کند. هم اکنون فروشگاه های 
ایکیا حدود ۱۲ هزار محصول متنوع را در 45 کشور 
جهان و با قیمت های مناسب به فروش می رسانند 
و کمپارد که نام ایکیا با ایده های او شهرت جهانی 
پیدا کرده، با وجود ثروت چند میلیارد دالری اش، 
هنوز تمام خانــه اش را با محصوالت برندش مبله 

می کند.

داستان پسرک کبریت فروشی که یکی از بزرگ ترین خرده فروشان جهان شد
ایکیا، خاطره مزرعه خانوادگی و روستای کودکی

۲۶ تیر ۱3۹5 . سال اول .  شماره نوزدهم
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۲۶ تیر ۱3۹5 . سال اول .شماره نوزدهم

در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصتی چهارروزه 
برای استارت آپ های مالی فراهم شد تا  دیده شوند

فین اســتارز
دورهمی بزرگ فین تک های وطنی
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26 تیر 1395 . سال اول .شماره نوزدهم

 رویداد فین اســتارز روز دوم خود را ماننــد روز اول ابتدا با 
شبکه سازی سریع و همزمان با برگزاری تریبون آزاد آغاز 
کرد. در این بخش کارشناسان استارت آپی مالی به سواالت 
پرسشــگران پاســخ دادند. پس از آن پنل »ارزش گذاری 
اســتارت آپ ها« آغاز شــد. در بخش اول این پنل احمد 
پویان فر )مدیرعامل شــرکت مشــاوره ســرمایه گذاری 
ارزش پرداز آریان( ســخنرانی کرد و بــه ارائه توضیحاتی 

درباره مفهوم استارت آپ و لزوم ارزش گذاری استارت آپ ها 
در ایران پرداخت. در بخــش دوم این پنل مهدی علیپور 
)دکتر اســتارت آپ( به عنوان مجــری و رضا غالمعلی پور 
)معاون توســعه بازار شــرکت فرابورس(، سعید باجالن 
)عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، نیما نامداری )معاون 
طرح و برنامه شــرکت ارتباط فــردا( و محمدرضا فرحی 
)مدیر ارزش گذاری گروه ســرمایه گذاری رهنما( حضور 

داشتند و درباره شاخص های ارزش دهی به استارت آپ ها 
به گفت وگــو پرداختند. فرحی در این پنــل از روش های 
جستجوی ایده سخن گفت. »اســتارت آپ ها باید نسبت 
به ایده ها حریص باشــند و از کنار برخی ایده ها به سادگی 
نگذرند.« سعید باجالن نیز ضمن مقایسه روش های سنتی 
ارزش گذاری، نظیر ارزشیابی های رسمی نهادهای دولتی و 
غیرمشهود بودن ارزش برند در این گونه روش ها، بر استفاده 
از روش های نوین برای ارزش دهی به کسب وکارها تاکید 
کرد. غالمعلی پور نیز با بیان توضیحاتی درباره شاخص های 
توسعه بازار درباره نسبت میان بازار هدف و ارزش دهی به 
استارت آپ ها نکاتی را مطرح کرد. ارائه جذاب و در نوع خود 

جالب Pirate summit در عصر روز دوم به نوعی خستگی 
را از تن مخاطبان بیرون کرد. حضور نماینده اســتارت آپ 
»دزدان دریایی« به روی سن فین اســتارز و البته ارائه به 
زبان انگلیسی لحظات جذابی را برای مخاطبان رقم زد. بعد 
از این لحظات به یادماندنی نوبت به »زودل« رسید تا خود را 
به فین استارزی ها معرفی کند. این بخش در قالب پرسش 
و پاســخ صورت گرفت و افراد هم به صــورت آنالین و هم 
حضوری پرسش هایی را از متصدیان زودل پرسیدند و پاسخ 
سواالتشان را گرفتند. ازجمله این پرسش ها معنای کلمه 
»زودل« بود که در پاســخ به آن این واژه »برقراری ارتباط 
بین دو نفر« معنا شــد. همچنین حاضران سواالتی درباره 

در روز دوم فین استارز چه گذشت؟
دزداندریاییرویسنفیناستارز!

1600 شرکت کننده، 50 استارت آپ،20 سرمایه گذار، 20 مربی، 80 جلسه مربیگری و120 جلسه خصوصی
فیناستارزفرصتیطالییبرایاستارتآپها

پنل بعدی را محمــود خواجه نصیری )مدیرعامل 
تامین ســرمایه آرمان( آغاز کرد و در آن به تشریح 
ویژگی های سرمایه گذار خوب پرداخت. پس از این 
ســخنرانی ســهیال نجف پور، به عنوان گرداننده و 
مجری، روی سن حضور پیدا کرد و با میهمانان خود 
درباره اصول ســرمایه گذاری صحیح و چالش های 
سرمایه گذاری Seed به گفت وگو پرداخت. مهدی 
کنعانی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، آرمین 
فرتاش )مدیرعامل شــرکت AROKO( و جمشید 
 )EMS consulting groupمنوچهری )مدیرعامل
کارشناســان این میزگرد بودند که درباره تاثیرات 
سرمایه گذاری اصولی به بحث و گفت وگو پرداختند 
و راهکارهای عملی را بررســی کردند. جمشــید 
منوچهری با بیان رویکردهای سرمایه گذاری این 
نکته را بیان کرد که ســرمایه گذار خوب مسیری 
را که می خواهد در آن ســرمایه گذاری کند، ابتدا 
به خوبی مطالعه و شناسایی می کند. مهدی کنعانی 
هم با بیان رویکردهای نادرست در سرمایه گذاری 

از اینکه به جای ایده ها روی اشخاص سرمایه گذاری 
می شــود، انتقاد کرد. کنعانی همچنیــن درباره 
سرمایه گذاری seed خاطرنشــان کرد که گاهی 
این نوع ســرمایه گذاری را حتی قبل از تشــکیل 
شــرکت انجام می دهند. آرمین فرتاش با اشاره به 
رویکردهای سرمایه گذاری در ایران اولین نکته مهم 
برای سرمایه گذاری را توجه به حجم بازار دانست و 
بر ضرورت شــناخت رقبا تاکید کرد. در این پنل به 
سواالتی نیز پاسخ داده شد؛ مانند اینکه سرمایه گذار 
خوب کیســت؟ چگونه به مذاکره با ســرمایه گذار 
بپردازیم؟ از کجا بدانیم که چه زمانی زمان مناسب 
برای جذب سرمایه است؟ و اینکه چه میزان بایستی 

سرمایه جذب کنیم؟
پنل پایانی روز سوم فین استارز به موضوع »فرهنگ 
ســرمایه گذاری مشــارکتی دولتی و خصوصی« 
اختصاص داشــت. در آغاز این پنل سیدحســین 
دباغیان )معاون سرمایه گذاری برنامه ریزی صندوق 
نوآوری و شکوفایی( به سخنرانی پرداخت. پس از آن 

روز ســوم همایش بزرگ اســتارت آپ های مالی 
فین استارز، یعنی روز سه شنبه، باز هم با شبکه سازی 
ســریع شــروع و دومین تریبون آزاد این رویداد 
برگزار شــد تا بدین ترتیب همایــش به تدریج به 
روزهای پایانی خود نزدیک شــود. شــاید بتوان 
شبکه سازی سریع را یکی از موثرترین بخش های 
این همایش دانست که موجب شد افراد و شرکت ها 
و ســرمایه گذارها بتواننــد به ســرعت همدیگر را 
پیدا کنند. در ابتدای روز ســوم، در بخش تریبون 
 ،)ihome آزاد، محمدحســین رفعت نژاد )موسس
محمدرضا ازلی )هم بنیان گذار تک راسا( و مهرداد 
عبدالرزاق )مدیرعامل زودفود( بر روی سن حاضر 
شدند و به پرسش های حاضران در بخش آمفی تئاتر 
سالن پاســخ دادند. یکی از ســواالت مطرح شده 
در بخش تریبــون آزاد این بود کــه چگونه با تیم 
استارت آپی خود از پنج نفر شروع کنیم و به نقطه ای 
برســیم که تعداد کارمندانمان به 60 نفر برســد. 
عبدالرزاق با بیان اینکه زودفود در حال حاضر حدود 
70 کارمند دارد، به این سوال این گونه پاسخ داد که 
»باید اصل کارمان را به ارزش های آدم ها گره بزنیم؛ 
اگر این پیوند به وجود بیاید آنگاه می توانیم دیگران 

را با خود همراه کنیم«.
بعد از برگــزاری تریبون آزاد، نوبــت به برگزاری 
پنجمین ســخنرانی در طول کل همایش رسید. 
در این بخش که با سخنرانی حمیدرضا مختاریان 
)معاونت نرم افزار شــرکت داده ورزی سداد( آغاز 
شــد به مباحثی درباره مزیت ها و محدودیت های 
دسترســی اســتارت آپ های مالی به API بانکی 

و همچنین چالش هــای اســتارت آپ های مالی 
و ارائه دهنــدگان API های بانکی پرداخته شــد. 
مختاریــان از لزوم توســعه سیســتم بانکداری 
گفت و با اشــاره به رابطه تنگاتنگ استارت آپ ها 
با سیســتم های بانکداری تجــارت الکترونیک بر 
لزوم بانکداری بــاز )open banking( تاکید کرد. 
مختاریان همچنین در بخش دیگری از ســخنان 
خود به مشــکل تعدد آی پی ها اشــاره کرد و ارائه 
یک آی پی واحد را امری ضروری در جهت افزایش 

بهره وری دانست.
بعــد از ســخنرانی مختاریــان، مهران افســری 
)مدیر سیســتم های نوین بانکی شرکت خدمات 
انفورماتیــک(، همایون محبوبــی )مدیر اجرایی 
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین( و سینا 
قاضی )مدیرعامل دوناب ارتباط( روی سن حضور 
پیدا کردند تا میهمان هادی فرنود به عنوان مجری و 
گرداننده این پنل باشند. در این پنل به تعامالت بین 
نظام بانکی ایران و غرب پرداخته شد و چالش های 
پیش روی فرآیندهای مرتبــط در زمینه تبادالت 
الکترونیک مورد بررســی قرار گرفت. افســری با 
توصیف فضای کاری بین سیستم های مالی ایران 
و کشــورهای دیگر گفت: »انتظار بانک های ایرانی 
این اســت که نظام بانکی غرب با نگاه به گذشــته 
سیســتم مالی ایرانی ســریع تر پذیرای ایرانی ها 
باشد.« سینا قاضی نیز با اشاره به دغدغه های پیش 
روی استارت آپ ها خاطرنشان کرد که استارت آپ ها 
به یک فضای آزمایشی نیاز دارند تا پس از آزمایش 
ایده های انتزاعی خود آنها را برای سرمایه گذاری و 
حمایت بــه بانک ها ابالغ کنند. در بخش دیگری از 
این میزگرد همایون محبوبی عدم وجود اعتماد در 
زمینــه API  را از چالش های جدی پیش رو در این 
زمینه عنوان کرد و با اشاره بر لزوم هماهنگی API ها 

بر اعتمادسازی در این رابطه تاکید کرد.

اسفندیار حسنی
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شماتدارکدیدهایم.

شبکه سازی سریع، تعامل با سیستم های بانکی و جذب سرمایه گذار  مهم ترین 
محور  رویدادهای روز سوم فین استارز بود

سرمایهگذارانوایدههایانتزاعی!

آردبزرگ
کســی که چنــد آرزوی درهم برهــم دارد، به 
هیچ یک از آن ها نمی رســد، مگر اینکه در بین 
آن ها باارزش ترین را انتخاب کند و آن را به عنوان 

هدف خویش برگزیند.

 در حاشیه نهمین نمایشــگاه »بورس، بانک 
و بیمه« از پیشکســوتان بازار سرمایه تجلیل 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 
)سنا(، این مراسم با حضور دکتر محمد فطانت، 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، مقامات 
ارشد بورسی و جمعی از پیشکسوتان این بازار 
برگزار شد و شرکت کنندگان به تشریح شرایط 
بورس از سال های پیش تا کنون پرداختند. در 
ابتدای این نشست، فطانت با اشاره به روحیه 
جوان گرایی در بازار سرمایه گفت: »بازار سرمایه 
ایران میدان حضور جوانان است.« وی در ادامه 
بیان کرد: »با وجود جوان گرایی در این سازمان 
حضور پیشکســوتان همــواره پررنگ بوده و 
استفاده از تجارب این افراد در راهگشایی مسیر 
بورس بسیار مفید بوده است.«  فطانت با اشاره 
به رشد نظام اقتصادی با استفاده از اهرم نظام 
مالی بیان کرد: »اگر بازار مالی به درستی هدایت 
شود می تواند موجب توسعه تمام بخش های 
اقتصادی شود.« وی افزود: »این هم اندیشی 
پیام های بسیاری دارد که از آن جمله می توان 
گفت هیچ فردی از این بازار بازنشسته نمی شود. 
تجربه نشان داده هر فردی که از این بازار خارج 
شــده به صورت های مختلف اعم از مشاوره و 
قلم زدن همچنان به حضور خود در این عرصه 
ادامه می دهد.« فطانــت در پایان تاکید کرد: 
»اگر این بازار از تمام بازارهای منطقه قدمت 
بیشتری دارد مدیون حضور پیشکسوتان است 
که سنگ بنای این بازار را گذاشته اند.« در ادامه 
این نشست فرصتی در اختیار پیشکسوتان بازار 
ســرمایه قرار داده شد تا به بیان یاد و خاطره و 
پیشنهاد های خود بپردازند. این صاحب نظران 
ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری بورس در 
ایران و پیشینه بازار سرمایه و تکامل این بازار 
به مواردی همچون ارتباط بازار سرمایه با نظام 
بانکی، مشکالت بازار سرمایه در پی سال های 
گذشته و نحوه مکانیزه کردن معامالت بورس 
پرداختند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در انتهای چهارمین همایش پیشکســوتان 
بازار ســرمایه، گفته های بزرگان بازار سرمایه 
را به کوه یخی تشبیه کرد که بخش عمده آنها 
ناگفته مانده، اما همین اندک سخنان را که در 
قالب خاطره عنوان شد مغتنم شمرد. فطانت 
در انتهای سخنرانی اظهار امیدواری کرد که 
پنجاهمین سالگرد تاســیس بورس در سال 

آینده با حضور این پیشکسوتان برگزار شود.

درحاشیهنمایشگاهانجامشد:

تجلیلازپیشکسوتان
بازارسرمایه

ستون
C o l u m n

رویداد فین اســتارز با هدف کمک به توسعه 
اکوسیستم استارت آپی کشــور به خصوص 
در حــوزه فین تک، بــه میزبانــی و حمایت 
شــرکت اطالع رســانی و خدمات بورس برپا 
شــد. در این رویداد صاحبان استارت آپ ها، 
شــتاب دهنده ها، فرشتگان ســرمایه گذار و 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه فرصت 
داشــتند در فضایی تعاملی به شبکه سازی، 
معرفی و فرصت آفرینی بپردازند. در فین استارز 
عالوه بر حضور 50 اســتارت آپ مالی، امکان 
حضور 10 صندوق ســرمایه گذاری جسورانه 
فعال فراهم شد تا استارت آپ ها امکان جذب 
ســرمایه برای ایده های نوآورانه خود را داشته 
باشند. در بخش دیگری از این رویداد، فضایی 
به سخنرانی ها و میزگردهای تخصصی با تمرکز 
بر موضوعات روز حوزه استارت آپی اختصاص 
داده شــد و موضوعاتی چــون »چالش های 
جذب ســرمایه گذار خارجی، نحوه ارزشیابی 
  seed استارت آپ ها، چالش های سرمایه گذاری
در ایران، API  بانکی و بازیگران انحصاری آن، 
فرهنگ سرمایه گذاری مشارکتی بخش دولتی 
و خصوصی« در قالب سخنرانی ها و پنل های 

تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این ســخنرانی ها و پنل ها بیش از 1600 
شرکت کننده حضور داشتند و صاحبان ایده 
و استارت آپ ها، در همه حوزه ها، این فرصت 
طالیی را داشتند تا در جلسات خصوصی 30 
دقیقه ای، از مشاوره مربیان و سرمایه گذاران 

بهره ببرند.

1600شرکتکننده



در ســومین تریبــون آزاد فین اســتارز، علی رضــا جوزی 
)هم بنیان گذار تک راســا( و میالد جهاندار )موسس باهمتا( 
حضور پیدا کردند. در این تریبون میالد جهاندار از استارت آپ 
فین تک خود صحبت کــرد و گفت: »یکــی از چالش های 
جدی که کسب وکارهای نوپا با آن مواجه اند، این است که در 
حیطه هایی فعالیت خود را آغاز می کنند که قانون های مربوط 

به آنها نانوشته است.«
پس از تریبون آزاد، نوبت به خسرو سلجوقی )عضو هیئت عامل 
سازمان فناوری اطالعات ایران و مدیر تحقیق و توسعه شرکت 
فرابورس( رسید. وی پنل »بررسی شرایط تحقق تامین سرمایه 
جمعی« را آغاز کرد و به بررسی قوانین سرمایه گذاری ایران 
در روش های »کرادفاندینگ« )Crowd Funding( پرداخت. 
سلجوقی با اشاره به بحث آمادگی ایران در عرصه تامین سرمایه 
جمعی، بر اهمیت فرهنگ در فضای تجارت تاکید کرد و گفت: 
»نیاز اولیه ما قبل از هرچیز فرهنگ سازی در میان مردم است 
و از این طریق می توان به بهبود فضای سرمایه گذاری و رشد 

آن کمک کرد.«
بعد از سخنرانی خسرو سلجوقی، امیر هامونی )مدیرعامل 
فرابورس(، محی سنیســل )موســس دونیت(، مصطفی 
نقی پور )موسس فاندوران( و گلرخ بحری )موسس مهربانه( 
در میزگردی به گردانندگی پویا کندری حاضر شــدند و به 
چالش های قوانین سرمایه گذاری در ایران پرداختند. سنیسل 
در این بخش به نقش دولت در هدایت اســتارت آپ ها اشاره 
کرد و گفت: »دولت باید به استارت آپ ها آزادی عمل بدهد 
و جلب رضایت مردم را به خود استارت آپ ها بسپارد.« گلرخ 
بحری هم با اشــاره به برخی محدودیت هایی که ضمن کار 
تجارت الکترونیک وجود دارد خاطرنشان کرد: »در تجارت 
آنالین همه چیز شفاف است و بنابراین درجه اعتماد هم باالتر 
می تواند باشد.« مصطفی نقی پور هم با بیان راهکارهای عملی 
برای آغاز کرادفاندینگ حوزه نشــر را پیشنهاد داد و گفت: 
»می توانیم برای شروع، این فعالیت ها را در حوزه نشر امتحان 
کنیم.« نقی پور همچنین از استارت آپ ها خواست به نحوی 
عمل کنند که بتوانند با فعالیت های خود اعتماد متقابل بین 

مشتریان و صاحبان کسب وکارها را باال ببرند و از این طریق 
به اعتباربخشی فضای اکوسیستم کمک کنند. »چالش های 
جایگاه قانونی استارت آپ های فین تک« عنوان پنل بعدی 
بود که با ســخنرانی محمدرضا جمالی )مدیرعامل شرکت 
نبض افزار( آغاز شد. جمالی در سخنرانی خود از چالش های 
جایگاه قانونی اســتارت آپ های فین تک در ایران گفت و به 
برخی محدودیت های اعمال شده در این زمینه اشاره کرد. 
جمالی ضمن اشــاره به فراهم نبودن برخی زیرساخت های 
صنعت پرداخت در ایران به مثال رواج ســریع سیستم های 
پرداخت الکترونیک اشاره کرد و گفت: »در ایران پدیده هایی 
مثل اسکناس بسیار زودتر از موعد خود در حال خارج شدن 
از گردونه هستند.« بعد از این ســخنرانی نوبت به میزگرد 
این پنل رســید که رضا قربانی به عنوان مجری و گرداننده 
در آن حضور داشت. ســعید احمدی پویا )معاون توسعه و 
نظارت شاپرک(، مصطفی امیری )موسس زرین پال( و میالد 
جهاندار )موسس باهمتا( در این پنل میهمان بودند. فضای 
منحصربه فرد صنعت پرداخت و مشکالت شرکت های فعال 
تحت فین تک در ایران از موضوعات اصلی این پنل بود که به 
آن پرداخته شد. احمدی پویا در این میزگرد بخشی از سخنان 

خود را به محدودیت های موجود و دست وپاگیر استارت آپ ها 
اختصاص داد و عنوان کرد: »باید به سمتی حرکت کنیم که 
دغدغه های امنیتی در پرداخت ها به تدریج در ذهن مردم از 
بین برود.« احمدی پویا با بیان اینکه شاپرک به عنوان نماینده 
بانک مرکزی عمل می کند، این بانک را تنظیم کننده پول در 
بازار دانست. میثم امیری با اشاره به مشکالتی که زرین پال با 
آنها روبه رو بوده گفت: »این شرکت از سال 89 پیگیر دریافت 
نماد اعتماد الکترونیکی بوده، در حالی که طبق قانون ششم 
توسعه، ارگان های درگیر تنها 6 ماه فرصت دارند تا شرایط 

گرفتن نماد را برای کسب وکارهای خود فراهم کنند.«
بدین ترتیب بزرگ ترین رویداد استارت آپ های مالی ایران، 
خاورمیانه و شمال آفریقا به پایان رسید. در مراسم اختتامیه 
غرفه داران حضور پیدا کردند و به ارزیابی کلی مراسم و مرور 
برنامه های برگزارشده در این چند روز پرداختند. اکبر هاشمی، 
سردبیر هفته نامه شنبه، نیز با حضور در مقابل سن در مراسم 
اختتامیه دقایقی برای حضار در مورد اهمیت توجه به رسانه ها 
در چنین رویدادهایی صحبت کرد و ضمن تشکر از زحمات 
همه متصدیان این مراسم، از ضعف پوشش رسانه ای و اهمیت 

دادن به رسانه ها در رویدادی به این بزرگی انتقاد کرد. 

تجربه های زودل در برخورد با بازار ایران و سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی پرسیدند و پاســخ های خود را از مهرزاد 
خویی )مدیرعامل زودل( گرفتند. در ادامه 10 استارت آپ 
به عنوان اســتارت آپ های منتخب به روی سن آمدند و در 
حضور مدیــران Pirate Summit Tehran  خود را معرفی 
کردنــد. دونیت، بازینس، ســیمیا، شــارژمان، مهربانه و 
پی پینگ ازجمله استارت آپ هایی بودند که برای یاشار فرور، 
محمد قاسمی و Uldis Leiterts به عنوان داوران جشنواره، 
اســتارت آپ خود را معرفی کردند. جایــزه بهترین ارائه 
استارت آپی در این بخش به »محی سنیسل« از استارت آپ 
دونیت رسید و عنوان دوم را هم بهاره مازندرانی از استارت آپ 

»رسپا« دریافت کرد. جایزه سوم هم به تیم 4تا بلو رسید. بعد 
از ارائه های استارت آپی، پنل »نقش فرشتگان سرمایه گذار 
در توســعه اکوسیستم استارت آپی کشــور« برگزار شد. 
حمیدرضا احمدی مجری و گرداننده این پنل بود و میهمانان 
او رامین کمیلیان )مدیر شبکه فرشتگان سرمایه گذاری آوا 
انجل(، علی اسالمی بیگدلی )رئیس هیئت مدیره شرکت 
مشــاور ســرمایه گذاری آرمان آتی( و فریدون کورنگی 
)موســس و مدیرعامل MAPS( بودند. در این پنل به نقش 
فرشتگان سرمایه گذار در اکوسیســتم های استارت آپی 
کشورهای توســعه یافته پرداخته شد و قوانین حمایتی از 
آنها در ایران و چالش های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت. 

کورنگی در این بخش با اشاره به بخش خصوصی و دولتی 
فعالیت های بخش خصوصی را موثر دانست و خاطرنشان 
کرد که نمی توان عرصه های نوآوری را با بودجه های دولتی 
فتح کرد. کورنگی همچنین با اشاره به نقش سرمایه گذاران 
انجل در توسعه فضای استارت آپی از نبود چنین کافه های 
ســرمایه گذاری در ایران انتقاد کرد. گفتنی است در طول 
برگزاری همایش، به صورت موازی پنل های اصلی از صبح تا 
عصر در دو نوبت جلسات سرمایه گذاری و مربیگری با حضور 
عالقه مندان به فعالیت در زمینه های مرتبط برگزار شدند. 
بدین ترتیب روز دوم فین اســتارز با اتمام پنل »فرشتگان 

سرمایه گذار« به پایان رسید.

1600 شرکت کننده، 50 استارت آپ،20 سرمایه گذار، 20 مربی، 80 جلسه مربیگری و120 جلسه خصوصی
فیناستارزفرصتیطالییبرایاستارتآپها

شهاب جوانمردی )مدیرعامل فناپ(، محمدجواد 
فرهانیان )مدیر آموزش و فرهنگ ســازی شرکت 
اطالع رســانی و خدمات بــورس( و مجید زمانی 
)کاردان( حاضر شدند و به بررسی راهکارهای نوین 
سرمایه گذاری مشــارکتی از سمت بخش دولتی 
جهت تشــویق بخش خصوصی و سرمایه گذاران 

خارجی پرداختند. 
حضور پررنگ رســانه ها و خبرنــگاران مختلف از 
خبرگزاری های رسمی و غیررسمی از دیگر نکاتی 
بود که در این روز توجه افراد را به خود جلب کرد. 
هرچنــد اطالعات همایش به همــراه عکس های 
رویداد به صورت خالصه از طریق توییتر همایش 
و کانــال تلگرام مخابره می شــد، امــا به تدریج با 
پایان یافتن روز ســوم انتقاداتــی مبنی بر ضعف 
اطالع رسانی از ســوی متصدیان همایش شنیده 
می شد؛ به طوری که مشروح اخبار همایش بر روی 
هیچ سایت خبری قرار نگرفته بود و مخاطبان برای 

اطالع از جزئیات برنامه ها با مشکل مواجه بودند.

یکشــنبه 20 تیرماه 95 هم برای استارت آپی ها و 
هم برای ســرمایه گذاران روزی استثنایی بود؛ روز 
اول همایش بزرگ فین استارز که در آن ستاره های 
فاینانس دورهم جمع شــده بودنــد تا بزرگ ترین 
رویداد اســتارت آپ های مالی ایــران، خاورمیانه و 
شمال آفریقا را در سالن 38A  نمایشگاه بین المللی 
برگزار کننــد. روز اول این رویداد بزرگ با برنامه ای 
نسبتا هیجان انگیز برگزار شــد؛ برنامه ای با عنوان 
»شبکه سازی سرعتی« که قرار بود طی آن در یک 
ســاعت افراد به شبکه سازی ســریع بین همدیگر 
بپردازنــد. در این 60 دقیقه طالیی که از ســاعت 
11:30 تا 12:30 به طول انجامید، بیزینس کارت ها و 
بروشورهای رنگارنگ و حاوی اطالعات شرکت ها در 
دستان شرکت کنندگان به خوبی به چشم می خورد 
و افراد با تبــادل آنها در عرض چند دقیقه خود را به 

دیگران معرفی می کردند.
بعد از شبکه سازی ســریع در حدود ساعت 13:30 
دکتر محمد فطانت، رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، پشت میکروفن حضور پیدا کرد و برای حضار 
به سخنرانی پرداخت. فطانت بعد از خوشامدگویی 
به مهمانان و تشــریفات مرســوم، دربــاره رویداد 
فین اســتارز و اهــداف آن در حــدود 20 دقیقــه 

توضیحاتی ارائه کرد.
سپس یاشار فروهر، مدیرعامل شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس، دقایقی به ایراد سخنرانی پرداخت 
و ابراز امیدواری کرد که این رویــداد بزرگ بتواند 
فرصتی برای آشــنایی افراد در فضای استارت آپی 

فراهم کند.
پــس از فروهر، کنــدری که دبیر اجرایــی رویداد 
فین اســتارز بود، روی ســن رفت و نکاتی را درباره 
چالش های عرصه اســتارت آپ های مالی در ایران 
مطرح کــرد. وی در پایان صحبت هــای خود ابراز 
امیدواری کرد که عرصه استارت آپ های مالی ایران 
به تدریج ضمن این گونه فرصت سازی ها تحول بزرگی 

را به سمت بهبودی به خود ببیند.
بهنام چاوشی سخنران بعدی افتتاحیه بود. وی که 
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار است در سخنرانی خود به ارائه مطالبی درباره 
راه اندازی صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه 
پرداخت. وی ابتدا مفهوم صندوق های سرمایه گذاری 

جســورانه را برای مخاطبان تشــریح و اذعان کرد: 
»برخــی کارآفرینان ممکن اســت بخواهند طرح 
جدیدی را اجرا کنند که پیش بینی نتایج حاصل از 
آن در آینده با مشکالتی روبه رو باشد. در این حالت 
نیاز به تامین مالی دارند. صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه کمک می کنند این طرح ها ایجاد شوند و 
افراد یا گروه هایی بر روی پروژه های با ریســک باال 

سرمایه گذاری کنند.«
چاوشی خاطرنشان کرد: »مقررات جدیدی توسط 
سازمان بورس تدوین شده است که می تواند سبب 
تشــکیل نهاد مالی جدیدی در کشــور شــود. در 
حال حاضر این امکان فراهم شــده که افراد پس از 
مطالعه نمونه اساســنامه و امیدنامه صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه درخواست خود را به اداره 
امور نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ارسال کنند.« چاوشــی همچنین شرط الزم برای 
راه اندازی صندوق ســرمایه را وجود حداقل ســه 
شخص حقیقی دانســت و بیان کرد که هرکدام از 
این اشــخاص باید 10 درصد ســرمایه صندوق را 

تامین کنند.
پس از چاوشــی نوبت جمشــید منوچهری بود تا 
فضای اســتارت آپی ایران را تحلیــل کند. وی که 
مدیرعامــل EMS consulting group اســت، با 
بیان اینکه فعالیت های استارت آپ ها در ایران باید 
هدفمندسازی شوند، آنها را تشویق کرد تا ایده های 
خارجــی را به دقت مــورد مطالعه قــرار دهند و از 

نمونه های موفق آنها الگوبرداری کنند.
مهرنــاز حیدری از دیگر ســخنرانانی بــود که در 
مراسم افتتاحیه حضور داشــت و برای حاضران از 
سرمایه گذاران جسورانه در عرصه فین تک در ایران 
گفت. دبیر انجمن صنفــی کارفرمایی صندوق ها 
و نهادهای ســرمایه گذاری خطرپذیر با بیان اینکه 
وضعیت ســرمایه گذاری جســورانه در ایران رو به 
پیشــرفت و درحال توسعه اســت اعالم کرد: »15 
درصد از استارت آپ های ایران در حوزه ict مشغول 
فعالیت هستند و استارت آپ های مالی در این حوزه 

رشد چشمگیری دارند.«
این صحبت ها زمینه را فراهم کرد تا حسین ریاحی، 
مدیرعامل صندوق جســورانه »پارتیان«، پشــت 
میکروفن قرار بگیــرد و راهکارهای عملی را درباره 
توسعه فضای ســرمایه گذاری جسورانه به سازمان 
بورس پیشنهاد کند. وی با بیان اینکه سازمان بورس 
سهم مهمی در شکل گرفتن صنعت سرمایه گذاری 
جســورانه دارد، نقش این نهاد را در ارائه اطالعات 
و آگاهی کافی به مدیران و درنتیجه شــکل گیری 

شبکه سازی درست مهم دانست. ریاحی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفــت: »مدیران ترجیح 
می دهند بــه جای اســتفاده از VC های حرفه ای، 
خودشــان اقدام به ایجاد VC کنند که این موضوع 
مانع رشــد اصولی و درســت بازار شده است.« وی 
 vc همچنین با اشاره به مهجور ماندن صندوق های
در ایران گفت: »پس از گذشت چهارده سال از عمر  
VCها در ایران، هنوز این صندوق ها را به رســمیت 

نمی شناسیم.«
بعد از پنل اول که به مقدماتی درباره فین اســتارز و 
صندوق های سرمایه گذاری جســورانه اختصاص 
داشــت، پنل دوم با موضوع فرصت ها و چالش های 
جذب سرمایه گذار خارجی در استارت آپ های ایرانی 
آغاز شد و آرش برهمند، به عنوان مجری کارشناس، 
روی ســن رفت تا با میهمانان خــود درباره جذب 
سرمایه های خارجی به بازار سرمایه ایران گفت وگو 
کند. در این پنل ایمــان حاجی زاده، امیر تقی خان 
تجریشی و ابوذر نجمی حضور داشتند. تجریشی، 
مدیرعامل صندوق جسورانه »یکم آرمان«، درباره 
چالش های بین المللی استارت آپ ها صحبت  کرد 
و گفت: »تقریبــا هیچ یک از شــرکت های ایرانی 
گزارش هایی به زبان انگلیسی از فعالیت های خود 
ندارند.« نجمی نیز که ســمت مدیرعاملی شرکت 
»راه ســرمایه« را بر عهده دارد، با تاکید بر شناخت 
زبان ادبیات جهانی در مارکتینگ، به استارت آپ ها 
توصیه کرد اقدامات سرمایه گذاری خود را با در نظر 

گرفتن این امر مهم انجام دهند.
 ،Blanc link ایمان حاجی زاده، موسس و مدیرعامل
با مطرح کردن زمینه های هدایت ایران به ســمت 
توســعه در عرصه فین تک، پشتکار و اراده محکم را 
برای اســتارت آپ های ایرانی امری ضروری تلقی 
کرد و پیشــرفت آنها را از این طریق ممکن دانست. 
وی همچنین با توضیح شاخص های سرمایه گذاران 
خارجی خاطرنشــان کــرد که مانــدگاری و ثابت 
بودن اعضای تیم یکــی از مهم ترین فاکتورها برای 
ســرمایه گذارهای خارجی است. حاجی زاده گفت: 
»تجربه ثابت کرده افرادی که صرفا برای کسب ثروت 
اســتارت آپ راه اندازی می کنند، با شکست مواجه 
می شوند.« ابوذر نجمی موضوع مهم استارت آپ ها 
را در جذب ســرمایه گذار خارجــی بحث بازاریابی 
بین المللی دانست و به استارت آپ ها توصیه کرد که 
این موضــوع را جدی بگیرند و برای آن برنامه ریزی 
داشته باشند. با اتمام پنل »فرصت ها و چالش های 
جــذب ســرمایه گذار خارجــی« روز اول رویداد 

فین استارز به پایان رسید.
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آیا قانون بد بهتر از قانون نداشتن است؟ مگر قانون 
خوب هم داریم؟ آیا قانون امری قدسی است؟ قانون 
مشروعیتش را از کجا به دست می آورد؟ متر و معیار 
ما برای تشخیص قانون خوب چیست؟ چرا برخی به 
قانون احترام می گذارند و برخی آن را می شــکنند؟ 
در مقابل کســانی که قانون را به صورت قانونی دور 
می زنند چــه باید کرد؟ اگر مجــری قانون خودش 
بی قانونی کند چه باید کــرد؟  اگر تصور کردید قرار 
اســت بپردازیم به این پرســش های بی پاسخ که از 
ازل تا ابد مطرح خواهند بود و جرقه فکری اهل نظر 
هستند، باید بگویم تصورتان درست نیست. نخیر! ما 
را چه به کار این حرف های گنده و بی پاســخ. منتها 
به عنوان کسی که نزدیک به 1۰ سال است در حال 
فعالیت حرفه ای در فضای کســب وکارهای ایرانی 
است، باید بگویم روزی نیست که این پرسش ها در 
ذهنم نقش نبندند. روزی نیست که در مقابل افراد 
مختلف از گوشه های مختلف این کشور این فکرها به 
سرم نیایند. راستش را بخواهید این جور وقت ها آدم 
دوست دارد یک شمشیر »هاتوری هانزو« شبیه همان 
که عروس فیلم »کیل بیل« داشت، همراه داشته باشد 
و با آن بزند همه این مزاحم ها را شقه شقه کند! برای 
آدم هایی که »ضدضربه« نیستند هرروز که می گذرد 
بیشتر با مسائلی ســروکله می زنیم که ما را از هدف 
اصلی دور می کند. ماهیت کسب وکارهای کوچک و 
همین طور استارت آپ ها این است که چابک باشند 
و وقتی همه ما یعنی استارت آپ ها، کسب وکارهای 
کوچک و کسب وکارهای متوسط و بزرگ با هم در یک 
صف ایستاده ایم، خب معلوم است که بازنده کیست! 
کســب وکارهای بزرگ تازه از این مزیت برخوردار 
هســتند که قدرت چانه زنی باالیی دارند و قانون در 
برابر آنها منعطف تر هم هست. چه بشود که یک بانک 
توقیف یا تعطیل شود! بانکی که تخلف می کند نهایتا 
یکی دو مدیرش عوض می شــود و تمام. انگار فقط 
همان مدیر خالف کار بوده و بس. اما وقتی استارت آپی 
کوچک خطا می کند همه استارت آپ هایی که شبیه 

هفته گذشته از روز یکشنبه تا چهارشنبه بزرگ ترین 
نمایشگاه مالی کشــور، حداقل از نظر وسعت زمین 
نمایشگاه، برگزار شــد. این نمایشگاه سال گذشته 
برگزار نشد و بی نظمی پارســال ذهنیت نه چندان 
مثبتی در ذهن مدیران ایرانی ایجــاد کرده بود؛ اما 
کارگزاری های بورس و تا حدودی بیمه های کشــور 
با وجود این بی نظمی فرصت حضور در این نمایشگاه 
را از دست ندادند. هرچند ضلع سوم این مثلث، یعنی 
بانک ها، با شک و تردید آمده بودند اما آنها که حضور 
داشتند تقریبا نمایشگاه را به محلی برای عرض اندام 
خود تبدیل کرده بودند و غرفه هایی در نمایشــگاه 
داشتند که مساحت آن توان این را داشت که به محل 
کار جدی ده استارت آپ تبدیل شــود. اما امسال از 
»خبرگان فنــاوری« )technology man( جمع 
اندکی به نمایشــگاه آمده بودند. شــرکت »فناوران 
اطالعات خبره« که بزرگ ترین تامین کننده نرم افزارها 
و راه حل های بیمه ای کشور است برای اولین بار در این 
نمایشگاه حضور پرقدرتی داشت. از بین شرکت های 
پرداخت »هم ِســپ«، »مبنا کارت آریــا«، »آپ«، 
»ســفیر آبی«، »رهیاب رایــان« و »فرتاک« و چند 
شرکت دیگر حضور داشــتند. برخی از شرکت های 
فناوری مثل سیمرغ هم در کنار بانک هایشان آمده 

بودند.

 مک گافین نمایشگاه امسال چه بود؟ 
ســینمایی ها بــرای زمانــی که فیلمی به شــدت 
درگیرکننده اســت از واژه »مک گافین« اســتفاده 
می کنند. مثال در فیلم »پیرمردهــا جایی ندارند«، 
چمدان پِر پول مک گافین این فیلم است. مک گافین 
نمایشــگاه امســال چه بــود؟ بدون شــک رویداد 
»فین اســتارز« مک گافین نمایشــگاه بود. نهمین 
نمایشــگاه بانک و بورس و بیمه برای اولین بار تالش 
کرده بــود رویدادهایی برگزار کند تــا بار محتوایی 
نمایشــگاه افزایش پیدا کند. فارغ از اینکه آن تجربه 
چقدر موفق بود، تجربه فین اســتارز چون اولین بار 
در نوع خودش بود می توان بر کاســتی هایش چشم 
بســت و از محتوایی که در آن ارائه شد استفاده کرد 
تا ببینیم چالش های امروز استارت آپ های فینتک 

در ایران چیست.

 طیف استارت آپ های فین تک، چالش پنهان
در اکوسیستم های نسبتا موفق فین تک در جهان مثل 
آمریکا، انگلستان، هلند، مالزی و... طیف متنوعی از 
استارت آپ ها فعالیت می کنند. بیشترین تعداد مربوط 
به استارت آپ های پرداخت است یا آن هایی که به نوعی 
با پرداخت ســروکار دارند مثل »کراودفاندینگ ها« 
)crowdfunding(. استارت آپ های فینتکی که در 
حوزه های اعتبارسنجی یا بیگ دیتا فعالیت می کنند 
به دلیل پیچیدگــی باالیی که دارنــد و مخاطبان 
محدودترشان معموال تعداد کمتری دارند. در ایران 
هم همین طور اســت. بــا نگاه به اســتارت آپ های 
فین تکی ایران، متوجه می شویم که به طرز محسوسی 

استارت آپ های حوزه پرداخت قابل توجه تر هستند. 
اینکه این استارت آپ ها چه حجمی از پرداخت های 
ایرانی ها را پردازش می کنند به طور رســمی اعالم 
نشده، اما طبق شنیده ها همه این استارت آپ ها چیزی 
در حدود نیم درصد پرداخت های ایرانی ها را مدیریت 
می کنند و برخی مانند دکتر جمالی، کارشناس خبره 
صنعت پرداخت، از آنها به میکروارگانیسم هایی تعبیر 
می کند که به دلیل داشتن مدل کسب وکاری مبتنی 
بر کارمزد درنهایت به نفع اقتصاد کشور عمل می کنند. 
طبق تحلیل ها و آمارهایی که دکتر جمالی ارائه داده، 
صنعت پرداخت در ایران به دلیــل اینکه مبتنی بر 
کارمزد نیست در ســال 93 حدود 3 هزار میلیارد و 
در سال 9۴ حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه روی 
دست بانک ها گذاشــته و برخالف تصور عامیانه که 
گمان می کنند این هزینه از جیب بانک ها می رود، این 
هزینه درنهایت از جیب همه مردم به صورت ناعادالنه 

و از طریق سودهای کالن بانکی کسر می شود.
با نگاهی به استارت آپ های فین تک در رویداد امسال 
به راحتی متوجه می شــدید که بیشتر ایده ها حول 
پرداخت جمع شــده اند. حاال توجه داشته باشید که 
پرداخت در ایران نســبت به بانکداری از رگالتوری 
دقیق تر و سفت و ســخت تری برخوردار است و کار 
کردن در آن پیچیدگی هــای خاص خودش را دارد. 
عالوه بر پرداختی ها می شد حدس زد که به راه اندازی 
اســتارت آپ هایی در حوزه کراودفاندینگ یا تامین 
سرمایه جمعی تمایل جدی وجود دارد و در مقابل در 
حوزه هایی مثل هوش تجاری، بیگ دیتا، اینترنت اشیا، 
اعتبارســنجی و چند حوزه دیگر به طرز محسوسی 

تُُنک هستیم! 
   

بگذارید در بخش انتهایی این گزارش به صحبت هایی 
که در آخرین میزگرد این رویداد مطرح شــد اشاره 

کنیم.
دکتر جمالی گفت که بدون اصالح کارمزد نمی توان 
جلو رفت و کسب وکارهای حوزه فین تک باید مسیری 
1۰ ساله را در مقابل خود تصور کنند و توقع حمایت 
دولتی نداشته باشند. سعید احمدی پویا از شاپرک 
گفت: »بهتر است ببینیم استانداردهای بین المللی به 
کدام سمت رفته اند. یکی از وظایف شاپرک در کنار 
نظارت، توسعه است به شرطی که امنیت خدشه دار 
نشود.« نوشین مومن کاشانی، مدیر نماد، هم گفت: 
»در حال نهایی کردن الزاماتی هستیم که شرکت های 
واســط پرداخت با رعایت آن حداکثر تا دو ماه دیگر 
می توانند فعالیت خود را قانونی از سر بگیرند.« میالد 
جهاندار از »باهمتا« هم گفت: »نیازهایی در سمت 
مصرف کننده وجــود دارد که نمی توان آنها را نادیده 
گرفت. اگــر کاری برای رفع ایــن نیازها نمی کنیم 
حداقل جلوی آنهایی را نگیریم که برای رفع این نیازها 
به میدان می آیند.« حرف آخــر را هم بگذاریم برای 
مصطفی امیری از زرین پال که به قول دکتر جمالی 
میکروارگانیسم  صنعت پرداخت است: »بالتکلیفی در 
حوزه قانون گذاری در حوزه فین تک ضربه بزرگی به 
زندگی جوانان ایده مند این کشور می زند. طبق قانون 
ششم توسعه، ارگان های درگیر تنها 6 ماه فرصت دارند 
تا شرایط قانونی فعالیت کسب وکار را فراهم کنند.« 

راستی چقدر از این 6 ماه ها باید بگذرد؟

رویداد »فین استارز« ضعف جدی رگالتوری در فضای استارت آپ های مالی ایران را نشان داد

رضا قربانی

گزارش
R e p o r t

ُمشتی شکستگانیم، ای باد ُشرطه برخیز!

آن هستند را یک باره زیر گیوتین می برند. نمونه اش 
فیلترینگ گسترده وب ســایت های تجمیع کننده 
پرداخت در آخرین روزهای سال گذشته بودند که 
گفته می شود یکی دوتا از آنها به وی پی ان فروش ها 
سرویس می دادند. حاال اگر بانک های بزرگ محملی 
شــوند برای نقل وانتقال مالی خالف کاران آیا کسی 
می تواند آنها را توقیف کند؟ در آمریکا تا چند ســال 
پیش درباره بانک ها می گفتند برای شکست خوردن 
بیش ازحد بزرگ هستند! اما بحران اقتصادی نشان 
داد که جمله درســت تر این اســت که این بانک ها 
آنقدر بزرگ هســتند که اگر شکست بخورند همه 
ما را به خاک ســیاه می نشانند! آخر این چه منطقی 
است که جایی آنقدر بزرگ شود که اگر خواست نابود 
شود همه را با خودش نابود کند؟ چرا همه چیز باید 
آنقدر بزرگ شود؟ مگر گستردگی چه عیب و ایرادی 
در برابــر تمرکز دارد؟ چرا دربــاره همه چیز باید به 
صورت متمرکز تصمیم گیری شود؟ چرا باید گلوگاه 

داشته باشیم؟ 

 ترکیب شــفابخش مکانیک ســیاالت با 
ترافیک!

این جور وقت ها مکانیک سیاالت به درد من مهندسی 
شیمی خوانده می خورد و برای کسانی که مثل من دو 
سالی از عمرشان را در سربازی در جایی مثل راهور تلف 
کردند این توفیق اجباری فراهم شده که هرروز و هرروز 
ترافیک را از نزدیک ببینند و زمینه ســیاالتی باعث 
می شود ذهن خسته این دو را به هم وصل کند و خیلی 
خوب شیرفهم شویم که اگر تعداد الین های خیابان 
انقالب 1۰ تا هم شود باز ترافیک از بین نمی رود و حتی 
با داشتن دو الین می توان از ترافیکی روان برخوردار 
بود، فقط اگــر و اگر »باتل نک« یا گلوگاه ها را کاهش 
دهیم. تهران پر از گلوگاه است. مثال پِل فردیس کرج 
یا تونل کندوان گلوگاه هایی هستند که اتفاقا در همین 
تعطیالت عید فطر بسیاری در راه ماندند و دیدیم که 
چطور این گلوگاه ها مردم را در راه گذاشتند. برخی 
می گویند تهران به دلیل داشتن این همه اتوبان دچار 
مشکالت غیرقابل حل ترافیکی شده است. این عده 

تهران را با لندن مقایسه می کنند که فاقد اتوبان است 
و مثل تهران ترافیک ندارد. برخالف تصور بزرگراه های 
تهران باعث می شوند سرعت جابه جایی در برخی جاها 
زیاد شــود و همین موضوع تمایل مردم به استفاده 
بیشتر و بیشتر را افزایش می دهد، اما وقتی به گلوگاه 
می رسیم توقف در آنها به پس زدن ترافیک و گسترش 

آن در کل شبکه راه های تهران منجر می شود.
مشابه همین وضعیت را در صنعت پرداخت امروزمان 
داریم و صنعت پرداخــت را پر از اتوبــان و بزرگراه 
کرده ایم. شاید اگر به اندازه کافی راه های کوچک داشته 
باشیم صنعت پرداخت ما مثل ترافیک تهران نباشد. 

حاال یک بار دیگر سوال های ابتدای متن را بخوانید!
استارت آپ های فین تک در برابر بانک های بزرگ مثل 
کوچه و خیابان در برابر اتوبان و بزرگراه هستند. قوانین 
کوچه و خیابان با اتوبان خیلی تفاوت دارد و اگر بزرگراه 
قفل نشده باشــد، حتما جای بهتری برای رانندگی 
اســت؛ اما خدا نکند اتوبان ها و بزرگراه ها قفل شوند. 

دیگر باید در راه زندگی کرد!

نبرد نابرابر: فین تک های تنها- بانک های عزیز دردانه
برای موفقیت در استارت آپ های فین تک ایران باید توان تحمل ابهام فوق العاده باالیی داشته باشید

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

با نگاهی به 
استارت آپ های 

فین تک در 
رویداد امسال 

به راحتی متوجه 
می شدید که 
بیشتر ایده ها 

حول پرداخت 
جمع شده اند. 

در حالی که 
پرداخت در 
ایران نسبت 
به بانکداری 
از رگالتوری 

دقیق تر و 
سخت تری 

برخورداراست و 
کارکردن درآن 
پیچیدگی های 

خاصی دارد

استارت آپ های 
فین تک در برابر 
بانک های بزرگ 

مثل کوچه و 
خیابان در برابر 
اتوبان و بزرگراه 
هستند. قوانین 
کوچه و خیابان 
با اتوبان خیلی 

تفاوت دارد 
و اگر بزرگراه 

قفل نشده 
باشد، حتما 
جای بهتری 

برای رانندگی 
است؛ اما خدا 

نکند اتوبان ها و 
بزرگراه ها قفل 

شوند. دیگر باید 
در راه زندگی 

کرد!

چرا غرفه های صندوق های 
خطرپذیر خالی بود؟  

دقیقا دو هفته پیش، سازمان بورس مراسمی 
برگزار کرد و به 5 صندوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیر موافقت اصولی داد. »فین استارز« 
اولین حضور این صندوق ها در یک نمایشگاه 
بود و زود است از روی این حضور مایوس کننده 
قضاوت کرد. ولی گاهی وقت ها وقتی خشت 
اول کج گذاشــته می شــود تا ثریا دیوار کج 
می رود. شــاید بورس با برگــزاری رویداد 
فین استارز قصد داشــت خیلی غیررسمی 
از اینکــه »صندوق هــای ســرمایه گذاری 
جســورانه« زیر نظر بورس هستند رونمایی 
کند، امــا غرفه هــای خالی برخــی از  این 
صندوق ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ شاید 
زمان نداشته اند و شاید احساس کردند این 
رویداد جایی نیست که در آن به دنبال ایده 
و اســتارت آپ بگردند! این صندوق ها از نظر 
مالکیت معموال ساختار تودرتو و پیچیده ای 
دارند و نمی توان به راحتی متوجه شــد چه 
کسی پشت آن قرار دارد، اما درنهایت وقتی 
سرنخ ها را می گیری باالخره در برخی از آنها 

یک جایی به چند بانک می رسی. 
محمــد فطانت، رئیس ســازمان بورس، دو 
هفته پیش گفته بود: »اگر سیســتم بانکی 
قرار باشد این شــرکت های جوان را تامین 
مالی کند، اولین چیزی که از آنها می خواهد 
وثیقه است و این موضوع برای این شرکت ها 
با ریســک همراه اســت. عالوه بر این، آنها 
وثیقه ای ندارند که ارائــه دهند و در نتیجه 
امکان دارد ایده شان به انجام نرسد.« بنابراین 
صندوق های »جسور« برای این خلق شدند 
که این ایده ها را به ســرانجام برســانند. اما 
سوال اینجاســت که این صندوق ها چقدر 
جسور هستند؟ تا امروز که این صندوق ها در 
ایران به صورت غیررسمی فعالیت می کردند 
چه دستاوردی داشتند؟ باید به نقش مثبت 
آنها در آینده امیدوار بود؟ این روشــی است 
که برای ایران جواب می دهد؟ صندوق ها تا 
امروز داستان های موفقیتی را ذکر می کنند 
که پیش از ورود غیررسمی آنها شکل گرفتند! 
برخــی از این صندوق ها در زمان مناســب 
خودشان را شــریک برخی کسب وکارهای 
درست کردند و البته هنوز هم نمی توان آنها 
را کسب وکارهای موفق خواند. ممکن است 
یک شرکت معروف و شناخته شده باشد اما 

موفق نباشد!
دقت کنیم که گاهی وقت ها ما شرکت معروف 
و موفق را یکی می بینیم. بــا توجه به اینکه 
بیشــتر این صندوق ها قرار اســت در حوزه 
فناوری فعالیت کنند، بد نیست به تجربه های 
موفق واقعی نگاه کنیم. با نگاهی به تجربه های 
موفق می بینیم که شــرکت های موفق نه از 
درون دانشــگاه یا صندوق ها و مراکز رشد و 
پارک های فناوری بلکه از درون شــرکت ها 
بیرون آمده اند. به طور کلی این شــرکت ها 
هستند که شرکت به دنیا می آورند. ممکن 
است ایرادگیرها بگویند سیلیکون ولی از دل 
دانشگاه اســتنفورد بیرون آمده است. پاسخ 
این است که رها کنیم سیلیکون ولی را و رها 
کنیم این واژه های انگلیســی گمراه کننده 
را. صندوق هــا اگر چیزی در چنته داشــته 
باشند شاید بتوانند کاری کنند وگرنه صرفا 
ظاهرسازی بیش نخواهند بود. شرکت های 
موفق فنــاوری در ایران بــا گرفتن وام های 
کمرشکن بانکی و سروکله زدن با نهادهایی 
مثل مالیات و بیمه و تعامل با انواع بخش های 
نظارتی رشــد کردند و جالب اینجاست که 
این ها زمانی شــکل گرفتند که هیچ کسی 
نمی خواست از رشد آنها حمایت کند. تصور 
نکنیم که اگر بــه کالم گفتیم می خواهیم 
حمایت کنیم خروجی آن هم خوب خواهد 

بود.
البته گفتیم که از روی غرفه های خالی، آن 
هم یک هفته بعد از گرفتن موافقت اصولی، 
زود است برای قضاوت و امیدواریم که اشتباه 

قضاوت کرده باشیم!

یادداشت
N o t e

مینا والی



چشمک نوعی گوگل آنالتیکس اپلیکیشن های موبایل است 
که کاربرها را شناسایی و به صاحبان اپلیکیشن در برقراری 
ارتباط موثر کمک می کند. ارسال پوش نوتیفیکیشن بدون 

محدودیت تعداد نصب در 5 دقیقه امکان پذیر است.

چشمک آنالتیکس 
اپلیکیشن های موبایل

cheshmak.me
support@cheshmak.me

کارگاه
W o r k s h o p

زرتشت
آنچه را گذشته است فراموش کن و به خاطر 

آنچه نرسیده رنج و اندوه مبر.

13
با توجه به 

شرایط، 
مقررات 
و قوانین 
مالیاتی 

مختلف، 
حقوق و 

دستمزد را 
برون سپاری 

کنید. این کار 
چیزی بیش 
از محاسبه 

ساعت کاری 
و حقوق 

کارمندان 
است

 کاهش هر کار اضافی در یک استارت آپ یا کسب وکار 
کوچک به شما امکان می دهد رشد کنید و در عین 
حال وقت آزاد بیشتری داشته باشید. برون سپاری 
می تواند امکان تــداوم، کنترل هزینه های عملیاتی 
و مدیریت ریسک را فراهم کند. به عالوه تعادل بین 
زندگی و کار شما را بهبود می بخشد. در اینجا به پنج 
مورد از اموری که می توانید آنها را برون سپاری کنید 

و کسب وکار خود را رشد دهید، اشاره می شود:
بازاریابی محتوا

به اســتفاده از محتوای قابل درک که 
جهت باال بردن سطح آگاهی مخاطب 1

طراحــی می شــود، بازاریابی محتوا 
می گویند. هدف از این نــوع بازاریابی ایجاد مطالب 

مرتبط و تقویت رابطه و نیز کمک به فروش است.
خدمات حسابداری

تحقیقات نشــان می دهد وقتی شما 
چندین کار را با هم انجام می دهید، یا 2

چندین پــروژه را به طــور همزمان 

مدیریت می کنید، حدود ۴۰ درصد از بازدهی شما 
کاسته می شــود. زمان بیشــتری طول می کشد تا 
پروژه های شما تکمیل شود، و میزان استرس شما نیز 

افزایش می یابد.
حقوق و دستمزد

به شــدت توصیه می کنیم با توجه به 
شــرایط، مقررات و قوانیــن مالیاتی 3

مختلــف، حقــوق و دســتمزد را 
برون سپاری کنید. این کار چیزی بیش از محاسبه 

ساعت کاری و حقوق کارمندان است.
بهینه سازی تبدیل

میانگین نرخ تبدیــل در اکثر صنایع 
فقط بیــش از 2 درصد اســت. اکثر 4

کسب وکارها از طریق بازاریابی آنالین 
مشتریان راغب خود را پیدا می کنند و محتوایی که 
شــما تولید می کنید آنها را به مشتری راغب تبدیل 

می کند.
زمان بندی و کارهای اداری

شما به عنوان صاحب یک کسب وکار 
کوچک، باید روی فرآیندهای اصلی 5

تمرکز کنید تا کســب وکارتان رشد 
کند. وقتی یک دستیار مجازی استخدام می کنید، 
فقط در ازای ساعت کار به او حقوق می دهید. وقتی 

کارهــای زمان بندی را با اســتفاده از نرم افزار انجام 
دهید، وقت بیشتری برای تمرکز روی مسائل اصلی 

کار خواهید داشت.

نقاط ضعف خود را برون سپاری کنید
رشته های زیادی برای برون سپاری کارها در یک 
کســب وکار وجود دارد. به تیم خــود، روند کار و 

کارهایی که به طور منظم باید آنها را انجام دهید، 
نگاه کنید. درباره برون سپاری کارهایی که شما یا 
تیم شما به سختی آنها را انجام می دهید، فکر کنید. 
به عالوه، به تفاوت موجود در هزینه ها بین استخدام 
نیرو به طور تمام وقت و برون ســپاری کارها توجه 
کنید. همین تفــاوت می تواند در تصمیم گیری به 

شما کمک کند.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

پنج موردی که کسب وکارهای کوچک باید آنها را برون سپاری کنند
استارت آپتان را درگیر این کارها نکنید

بازار و محصوالت اینترنت اشیا در سال های پیش رو خیلی معادالت را عوض خواهند کرد

اینترنت اشیا یکی از مواردی است که چشم انداز 
کســب وکارها را تغییر داده اســت. بسیاری 
از تحلیلگران و نویســندگان مطالب مربوط 
به کســب وکار به شــما خواهند گفت که این 
فناوری بر نحوه کسب وکار انسان ها در آینده 
تاثیر می گذارد و آن را تغییر می دهد. در حالی 
که اینترنت اشــیا تنها چیزی نیست که دنیا را 
متحول می کند، اما بــه طور یقین از مهم ترین 
آنهاست. بســیاری از افراد این عبارت را قبال 
شنیده اند، اما نمی دانند اینترنت اشیا درواقع 
چیست. این عبارت فقط اینترنت را به تنهایی 
دربرنمی گیرد. این عبارت به روشی می پردازد 
که از طریق آن دستگاه های جدید داده ها را از 
محیط خود جمع آوری می کنند. این دستگاه 
داده های جمع آوری شده را از طریق اینترنت 
به دســتگاه های دیگر ارسال می کنند تا مورد 

استفاده کاربران قرار گیرند.
این فناوری اســت که به تلفن شما امکان 
می دهد وقتی ساعت شــما صبح ها به صدا 
درمی آید، دستگاه قهوه ساز شما شروع به 
کار کند. این فناوری است که به افراد امکان 
می دهد وقتی در حال تمرین یا شــرکت در 
ورزش های مختلف هســتند، عالئم حیاتی 
خود را به طور آنالین پیگیــری کنند. این 
فناوری اســت که به شــرکت های زباله و 
ضایعات امکان می دهــد پیگیری کنند که 
سطل های زباله چقدر پر هستند تا بتوانند 
مســیرهای جمع آوری خود را بهینه سازی 
کنند. کسب وکارهای جدید باید درک کنند 

که اینترنت اشیا چقدر اهمیت دارد.

 اینترنت اشیا بسیار عظیم است
دســتگاه هایی که داده ها را از محیط جمع آوری و 
آنها را به سراســر اینترنت منتقل می کنند؟! کمی 
ابتدایی به نظر می رسد، درســت است؟ انگار این 
فناوری سال ها یا حتی دهه هاست که وجود دارد. 
دستگاه ها مدت هاست این نوع داده ها را با یکدیگر 
تبادل می کنند. اما پیشرفت فناوری تلفن هوشمند 
و تبلت، پتانسیل خود را به عنوان یک صنعت تجاری 
عظیم نشان داده اســت. این امر، همراه با نوآوری و 

اینترنت اشیا، بازار آینده کارآفرینان ایرانی

اطالعات مدرن، آینده ای را رقم می زند که در آن 
اینترنت اشیا نقش مهمی ایفا می کند. برآوردهای 
ارائه شده درباره آینده اینترنت اشیا نشان می دهد 
که در اینجا پتانسیل تجاری چقدر وجود خواهد 
داشت. تا ســال 2۰2۰، تخمین زده می شود که 
حداقل یک میلیون وســیله نقلیــه به اینترنت 
متصل خواهند شد.  فناوری دستگاه پوشیدنی 
در حال حاضر میلیاردها درآمد داشــته است و 
به نظر می رســد که این میزان درآمد بیشتر نیز 
خواهد شــد. گوگل و سامسونگ میلیاردها دالر 
در شرکت های اینترنت اشــیا مانند نست لبز و 
اسمارت تینگز سرمایه گذاری کرده اند. از االن تا 
چهار سال دیگر، پیش بینی می شود که اینترنت 

اشیا میلیاردها دالر ارزش داشته باشد.

 یکپارچه سازی با برنامه های کسب وکارها 
برای آنها آسان تر است

اکنون می دانید که اینترنت اشــیا چقدر بزرگ 
و مهم اســت. اما پرسشی که در ذهن میلیون ها 
صاحب کسب وکار وجود دارد این است: چگونه 
وارد این حوزه شــوم؟ خوشــبختانه بسیاری از 
شــرکت ها برای ورود به این بــازار، پایه و بنیان 

مناسبی دارند. آن روزها گذشته است که شرکت 
مدرن شما فقط چند کارمند داشت که از فناوری 
ســر درمی آوردند. این روزها دفتر کســب وکار 
شما پر است از طراحان و توسعه دهندگان و هر 
کارمندی که با فناوری های امروز آشنایی دارد، 
بازار درحال توسعه را پیگیری می کند و از آخرین 
اخبار باخبر است. مشکلی که بسیاری از شرکت ها 
آن را پیش بینــی می کنند، یکپارچه ســازی 
یک چارچوب اســت که به آنها امکان می دهد 
به طور کارآمد از اینترنت اشــیا استفاده کنند. 
دستگاه هایی که آنها تولید می کنند، باید بدون 
عیب و نقص با دســتگاه های نهایــی و کاربران 
نهایی آنها ارتباط برقرار کنند. اما باید یک چیز 
را درباره این کســب وکار به خاطر داشته باشید! 
جایی که پتانســیل بازار بزرگ وجود دارد، شما 
با تعداد زیادی از شــرکت ها روبه رو خواهید شد 
که می خواهند به طور مســتقیم وارد کار شوند. 
به عالوه شما شاهد افزایشی چشمگیر در تعداد 
شــرکت هایی خواهید بود که در زمینه کمک 
به آن شــرکت ها تخصص دارند! می توانید یک 
چارچوب اینترنت اشیا را که افراد برون سپار آن 

را حفظ کرده اند، بررسی کنید.

 اینترنت اشیا می تواند تغییر بزرگی در نحوه 
تعامل با دستگاه ها ایجاد کند

با تمام این نوآوری ها، آنچه می تواند یک دستگاه 
را در خود جای دهد، تغییر کرده اســت. این نوع 
فناوری با بسیاری از اشــیا روزمره یکپارچه شده 
است. وقتی متوجه می شوید که چه تعداد اشیا از 
نوآوری های فنی جدید استقبال می کنند، ممکن 
است تعجب کنید. از فناوری حسگرها در جاده ها 
و پل ها استفاده می شــود و این فناوری بر فعالیت 
ترافیکی و میــزان رطوبت نظــارت می کند. این 
داده ها می توانند به خودرویی که به اینترنت متصل 
می شود، ارسال شوند )در غیر این صورت به تلفن 
هوشمند کاربر ارسال خواهند شد.( این فقط یکی 
از راه هایی است که از طریق آن دو شیء را به یکدیگر 
ارتباط می دهیم. اگر در حال راه اندازی کسب وکاری 
هســتید که در حــوزه فناوری ســرمایه گذاری 
می کند، باید قدم های خود را در رابطه با اینترنت 
اشــیا برنامه ریزی کنید. این احتمال وجود دارد 
که نوآوری ها در بازار ایجاد شوک کنند و بهترین 
فروش را داشته باشند. آیا استارت آپ شما می تواند 
از این شرایط بهترین استفاده را کند و فرصت های 

فوق العاده ای را برای خود به وجود آورد؟

»آرت زی« بازاری اینترنتی برای خرید و فروش آثار هنری است. 
اگر اثر هنری تولید می کنید می توانید به راحتی فروشگاهی رایگان 
درآرت زی ایجاد کنید و کارتان را بفروشید. یا اگر به کارهای هنری 
عالقه دارید با مراجعه به آرت زی می توانید اثر مورد عالقه تان  را 
بی واسطه از هنرمند خالق اثر خریداری کنید. خالصه اینکه در 

آرت زی هنرمندانه بخریدو هنرمندانه بفروشید!

هنرمندانه بخریدو هنرمندانه 
بفروشید

artzy.ir
instagram.com/artzymarket

چاپچی به شما کمک می کند تا طرح های دلخواه خود را برای چاپ بر 
روی محصوالت تبلیغاتی مانند لیوان، تیشرت، موس پد، پیکسل، پازل 
و انواع محصوالت دیگر در این سایت آپلود کنید و طرح آن را قبل از 
چاپ بر روی محصول موردنظرتان به صورت آنالین مشاهده کنید و 

سپس آن را سفارش دهید.

تبلیغات آسان با چاپچی

chapchi.com
@chapchicom

تیم جهش با دوره های کارخانه هیوالســازی که شــامل 
دوره های hard skills & soft skills  است، می خواهد تعداد 
زیادی از دانشــجویان کامپیوتر و آی تی را وارد بازار کار و 

چرخه های کارآفرینی کند. 

کارخانه هیوالسازی 
 برنامه نویسان

jahesh.co/academy
telegram.me/jaheshacademy

اگر به دنبال قیمت لحظه به لحظه کاالها و تحوالت تاالرهای بورس، خودرو، طال، ارز 
و... هستید، اگر به دنبال گزیده مهم ترین اخبار اقتصادی ایران و جهان هستید، ایران 
کاست را ببینید. اگر زمان کافی برای مطالعه خبرگزاری های مختلف را ندارید، ما برای 

شما مهم ترین خبرهایی را که باید بدانید انتخاب کرده ایم.

مرجع قیمت و اخبار اقتصادی ایران و جهان 

irancost.ir
news.irancost.ir

اگر می خواهید اطالع رسانی کنید یا وب سایت، اپلیکیشن و استارت آپتان را راهنمای شنبه
 شماره ثبت آگهی: 88346791معرفی کنید، می توانید با کمترین هزینه شما هم اینجا باشید و دیده شوید.
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همه ما داستان هایی درباره رئیسی که توانست 
آینده را ببیند، شــنیده ایم. رویاپردازی که با 
کمک تیم و مشــتریان خود به رویایش دست 
یافــت، در حالی کــه باقی دنیا بــرای چنین 
موفقیتی آماده نبود. مطالب زیادی درباره این 
موضوعات نوشته شده، اما تا به حال هیچ کس 
به مراحل مــورد نیاز برای دســتیابی به این 
موفقیت اشاره نکرده است. هر انسانی می تواند 
جلوی تیم خود بایستد و درباره رشد 1۰ یا 1۰۰ 
درصدی کسب وکارش سخنرانی کند. اما این 
کارها باعث ایجاد استعداد، برنامه ریزی یا اجرای 
قوی نمی شــود. دستیابی به چنین رشدی در 

کسب وکار بسیار دشوار است.
برای اینکه تیم خود را در شرایطی قرار دهید 
که به چشم اندازهای بزرگ شما دست یابند، 
باید ابتدا فرهنگ بُرد را در بین آنها ایجاد کنید. 
در اینجا به سه رفتار اشاره می کنیم که در این 

فرآیند به شما کمک خواهند کرد.
 نوآوری های بزرگ و کوچک را جشن 

بگیرید
یک ســازمان را تصور کنید که در آن  یکی از 
مدیران طرح خالقانه ای ارائه داده که این طرح 
روی کل سازمان تاثیری عمیق خواهد گذاشت. 
در این شرایط به این فرد باید ترفیع داده شود.

 در روند دســتیابی به نتیجه، کارهای 
تشویقی انجام دهید

برای مثال، این هفته یک نفر در قرعه کشــی 
برنده می شــود. این نتیجه ای فوق العاده برای 
آن فرد است. تمام ما فکر می کنیم افراد میلیونر 
خیلی خوش شانس هستند. هیچ یک از ما این 
فرد را تشویق نمی کنیم که تمام چیزی را که 
برنده شده روی بلیت های بخت آزمایی بیشتر 
سرمایه گذاری کند. این روندی اشتباه است. 
در کسب وکار چنین تشــویقی به طور مداوم 

اتفاق می افتد.
 فرهنگ مورد نظر خود را ترویج کنید

همان طور که در باال اشــاره شد، رفتار کارمند 
محصول جانبی چیزی است که شما آن را تبلیغ 
می کنید. اگر یک لحظه را برای بررسی تصمیم 
کوچک اما هوشمندانه یکی از اعضای کوچک 
تیم بگذاریــد، در آینده خواهیــد دید که آن 

تصمیم به فرهنگی در تیم تبدیل خواهد شد.
رهبری دوراندیشــانه خیلی نادر اســت زیرا 
دســتیابی به آن کار دشــواری است. این نوع 
رهبری مســتلزم توجه به نوآوری های بسیار 
ظریف و نیز بررسی های آشکار و عمیق بردها 
و باخت هــا، و تقویت مــداوم اقدامات داخل 
شرکت است. ایجاد فرهنگ بُرد در تیم از شما 
آغاز می شود و اگر این سه رفتار را در رویارویی 
با کارمندان و تیم خــود رعایت کنید، در این 

زمینه موفق خواهید بود.

سه رفتاری که به ایجاد 
فرهنگ بُرد کمک می کند

گوگل و 
سامسونگ 

میلیاردها دالر 
در شرکت های 

اینترنت 
اشیا مانند 
نست لبز و 

اسمارت تینگز 
سرمایه گذاری 

کرده اند. از 
االن تا چهار 
سال دیگر، 
پیش بینی 
می شود که 

اینترنت اشیا 
میلیاردها 
دالر ارزش 
داشته باشد

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t
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داشــتن یک دیدگاه واقع بینانــه در زمینه 
بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک بسیار 
ضروری است. مطمئنا یک کسب وکار کوچک 
باید مطابق با موقعیت اقتصادی خود دست 
به تبلیغات بزند و صرف هزینه های کالن در 
این زمینه چندان معقول به نظر نمی رســد. 
در اینجا به شــش راهکار موثر که صاحبان 
کسب وکارهای کوچک باید در زمینه بازاریابی 

به آن ها توجه داشته باشند، اشاره می کنیم.
1-شناخت دقیق مخاطبان

باید این واقعیت را قبول کنید که محصوالت 
تولیدی شما تمام مخاطبان را دربرنمی گیرد 
و مطمئنا گروه خاصی از مصرف کنندگان را 
دارید. بنابراین باید ســعی کنید در قدم اول 
مخاطبان خود را مشخص کنید؛ به این معنا 
که دقیقا بدانید برای چه کســانی باید تبلیغ 
کنید. شناخت دقیق مخاطبان باعث می شود 
دایره مخاطبان شما محدود شود و نیازهای 
آن ها را بهتر بشناســید و درنتیجه بازاریابی 
موثرتری را به مرحله اجرا درآورید. مهم نیست 
از تبلیغات آنالین استفاده می کنید یا تبلیغات 
خاموش، مهم این اســت که در هر دو زمینه 
دایره مخاطبان خود را مشخص کنید. مطمئنا 
داشتن یک گروه محدود از مخاطبان برای شما 
که یک کســب وکار کوچک راه انداخته اید، 
مناسب تر اســت و درنتیجه فرایند تبلیغاتی 

شما روند مناسب تری را طی خواهد کرد.
2- پیگیری تبلیغات

در فراینــد تبلیغات به اقدام بســیار مهم در 
راســتای فعالیت های بازاریابی »بازخورد« 
می گویند؛ به این معنا که پس از شناخت دقیق 
مخاطبان و ارائه تبلیغات خاص به آن ها، باید 
میزان بازخورد بازاریابی خود را بررسی کنید. 
این نکته بسیار مهمی است که فرایند تبلیغات 
با ارائه آن تمام نمی شود، بلکه باید موشکافانه به 
بررسی تاثیری که بر مخاطبان داشته پرداخت؛ 
چراکه این راهکار هم میزان موفقیت شما را 
نشــان می دهد و هم فعالیت های تبلیغاتی 
آینده شــما را شــکل می دهد. خصوصا در 
دنیای امروز که تبلیغات آنالین بخش مهمی 
از فرایند بازاریابی را در جهان تشــکیل داده 
اســت، دریافت میزان بازخــورد آگهی های 
تبلیغاتی چندان کار سختی نیست و به راحتی 
می توانید میزان تاثیرگــذاری آن را از طریق 
دنبال کننده هــا و نظراتی کــه کاربران ذیل 
تبلیغات مذکــور می نویســند پی بگیرید. 
همچنین در تبلیغــات خاموش نیز طراحی 
پرسشــنامه ها و انجام آزمایش های مختلف 

می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
3- بدانید که چه زمانی باید تبلیغ کنید

از آنجایــی که در کســب وکارهای کوچک 
بودجه بندی برای بازاریابی بسیار مهم است 
دانســتن اینکه چه زمانی بهترین موقعیت 
برای تبلیغ است، بسیار مهم است. با توجه به 
شناختی که از مخاطبان خود پیدا کرده اید، 
می توانید موقعیت مناسبی را که برای ارائه 
آگهی های تبلیغاتی مناسب است، تخمین 
بزنید. ضمن اینکــه اگر محصوالت تولیدی 
شما به صورت فصلی تولید می شوند بهترین 
موقعیت تبلیغات، فصل ارائه آن هاســت. از 
دیگر نکته هایی که در ارتباط با زمان بازاریابی 
باید به آن توجه کنید، شــناخت رقیب های 
کاری است، خصوصا اگر رقبای برجسته ای 
دارید که قدرت تبلیغاتی باالیی دارند، بهتر 
است هم زمان با آن ها دست به بازاریابی نزنید.
4- عجله ای برای برند شــدن نداشته 

باشید
اگر از مشــتریان خود انتظار داشته باشید 
در همان نــگاه اول محصوالت شــما را از 
طریق طرح و رنگ و شــکل آن شناســایی 
کنند، انتظار معقولی نیســت. شما صاحب 
کســب وکاری کوچک هســتید و مطمئنا 
نمی توانید مانند برندهای بزرگ و مشــهور 
لوگوی چشــم گیری داشــته باشید که در 
نــگاه اول همــه آن را بشناســند؛ پس به 
شما پیشــنهاد می کنیم در مراحل آغازین 
کسب وکار خود به دنبال برندسازی نباشید. 
گــذر زمان، طــرح و رنگ لوگوی شــما را 
مشــخص خواهد کرد، بنابراین سعی کنید 
در تبلیغات اولیه خود بیشــتر مشتری مدار 
باشــید و آگهی هایــی را ارائــه کنید که 
مخاطبان را بدون توجه به نام تجاری و رنگ 

و شکل محصولتان جلب کنند.

6 راهکار تبلیغاتی برای 
کسب وکارهای کوچک

برای برندشدن 
عجله نکنید! 

آنچه در یک 
تبلیغ تصویری 

مهم است، 
اثری است 
که کلمات 

و تصاویر بر 
ذهن مخاطب 

می گذارند 
و برند بوش 
نیز به دنبال 

اثرگذاری 
مثبت بر 
مخاطبان 

دیداری خود 
است و به 

همین دلیل 
نیز تمرکز 
عمده ای را 
بر طراحی 

مناسب 
تبلیغات خود 
پیاده می کند

130 سال پیش رابرت بوش و تیم همکارانش کارگاه 
مهندسی الکتریکی خود را در اشتوتگارت تاسیس 
کردند و این آغاز راهی بود که منجر به حضور یکی 
از برندهای معتبر لوازم برقی خانگی در سطح جهان 
شد، که کیفیت و نوآوری مشخصه بارز محصوالت 
آن است. ضمن اینکه تنوع و گرایش به سمت جهانی 
شدن، از فاکتورهای مهم استراتژی برند بوش برای 
تبدیل شــدن به یک نام تجاری جهانی بوده است. 
خدمات کارآمد به مشتریان، انتخاب دقیق کارمندان، 
حضور مناسب در دنیای دیجیتال نیز از دیگر موارد 
موفقیت برند بوش در روند جهانی شدن بوده است.

در حال حاضر برند نام آشنای بوش بر روی بسیاری 
از لوازم خانگی دیده می شــود. اجاق گاز، ماشــین 
لباس شــویی، مایکروفر و... ازجملــه محصوالت 
پرطرفدار این برند به شــمار می روند، ضمن اینکه 
حضور گسترده این برند در صنعت خودروسازی و 
ارائه لوازم مربوط به وســایل نقلیه، همچنین لوازم 
صوتی و تصویری نیز از دیگر زمینه های مهم تولیدات 
ایــن برند اســت. در این گزارش تــالش می کنیم 
اســتراتژی های برند بوش را در راه جهانی شدن نام 

تجاری آن روشن کنیم.

 نوآوری برای زندگی است
یکی از شعارهای اصلی برند بوش در زمینه تولیدات 
خود این اســت که نوآوری و خالقیت برای بهبود 
روند زندگی است و بر همین اساس قدرت خالقانه 
این گروه تولیدی نیز بر فناوری متمرکز شده است. 
اســتفاده از تکنولوژی های جدیــد و کاربردی که 
محصــوالت این برند را متمایزتــر می کند و توجه 
مصرف کنندگان جهانی را به سوی آن جلب می کند، 
مطابق با شعار اصلی این نام تجاری پیش می روند. 
قدرت در نوآوری در کنار دو فاکتور مهم تمرکز بر تنوع 
محصوالت و حضور جهانی باعث شده تیم کارکنان 

این کمپانی اهداف اساســی گروه تولیدی خود را 
بشناسند و در راستای آن حرکت کنند. محصوالت 
متنوع برند بوش که در اکثر نقاط جهان شناخته شده 
هســتند، دلیل محکمی بر موفقیت ایــن برند در 
دستیابی به اهداف اساسی آن است. تاکید بر نوآوری 
باعث سرمایه گذاری درازمدت برند بوش در زمینه 
توسعه و تحقیق بوده که به طور مداوم در دستور کار 

تیم تحقیقاتی این شرکت قرار گرفته است.

 فروش کارآمد و خدمات به مشتریان
برند جهانی بوش اهمیت زیادی به رضایت مشتری 
داده و مشتری مداری را شعار خود قرار داده است. 
این برند معتبر به جای اینکه به مشــتریان خاص 
خود وابسته باشد، سعی دارد از طریق ارائه خدمات 
مناسب و کافی به مصرف کنندگان، مشتریان عام 
جهانی بــرای خود پیدا کند و به فروشــی کارآمد 
در این زمینه دســت یابد. بر این اساس با شناختن 
بازارهای جهانی مانند آسیا و آمریکا مصرف کنندگان 
همیشگی خود را پیدا می کند. داشتن برنامه های 
بلندمدت و صداقــت در زمینه ارائه محصوالت نیز 
ازجمله اســتراتژی های مهم این برند در راستای 

خدمت به مشتریان است.

 اتومبیل امن تر، پاک تر و مقرون به صرفه تر
ازجمله محصوالت موفقی کــه کمپانی بوش ارائه 
کرده، تولیدات مربوط به قطعات خودرو اســت که 
کیفیت و کارآمدی آن ها برای مصرف کنندگان ثابت  
شده اســت. ازجمله اقدامات استراتژیک برند بوش 
در زمینه تبلیغات محصوالت مربــوط به خودرو، 
فرایندی است که طی 30 سال اجرا شده و به برنامه 
»3S« معروف اســت. این ســه »S« نشان دهنده 
سه شــعار تجاری این برند است که با حرف »س« 
)به زبــان آلمانی( آغاز می شــوند. امن تر، پاک تر و 
اقتصادی تر، عنوان این سه شعار اصلی است که برای 
محصوالت مربوط به اتومبیل برند بوش انتخاب شده 
و توانسته است سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به 
خود اختصاص دهد. خصوصا شعار پاک تر اشاره به 
استفاده از فناوری های ســبز در تولیدات این برند 

دارد که به خودی خود می تواند شعار تبلیغاتی مهمی 
محسوب شود.

 اهمیت دادن به نقش همه کارمندان
»چیزهایی هست که می توانیم آن ها را انجام دهیم 
و چیزهایی نیز هســت که ما قدرت انجام آن ها را 
نداریم، زیرا فاقد توانایی و زمان الزم هســتیم؛ اما 
نکته اصلی این اســت که بتوانیــم مردمی را پیدا 
کنیم که برای ما کار انجام دهند.« این سخن رابرت 
بوش است که در راستای اهمیت دادن به استخدام 
کارکنان خود گفته است. داشتن کارکنان درستکار 
در مکان های مناسب یکی از استراتژی های مهمی 
اســت که برند بوش آن را دنبــال می کند. ترویج 
اعتماد، خالقیت و تفکر نوآورانه آن چیزی اســت 
که این کمپانی در کارمندان خود به وجود می آورد 
و در کنار آن، فراهم کردن یک فضای مناسب کاری 
نیز ازجمله اقدامات این شرکت برای عملکرد خوب 
کارمندانش است. پشتیبانی مداوم و نظارت بر کار 
کارکنان در راســتای همین هدف انجام می شود. 
همچنین این کمپانی به منظور بررســی عملکرد 
یک ساله شرکت به صورت ساالنه اقدام به برگزاری 
جلساتی بین کارمندان و سرپرست ها می کند تا طی 
آن پروژه های انجام شده و میزان دسترسی به آن ها 
مورد دقت و بازبینی قرار بگیرند. همچنین برگزاری 
جلساتی هر دو یا سه سال یک بار از دیگر اقدامات 
برند بوش برای شــناخت بهتر کارمندان و ارتقای 
آن هاســت. در این جلســات کارمندان می توانند 
اهداف و ایده های خود را با مدیران ارشــد شرکت 
در میان بگذارند و از این منظر نیز نقاط قوت آن ها 

شناخته می شود.

 فیس بوک ابزاری تبلیغاتی در دست برند بوش
حضــور برند بــوش در رســانه های اجتماعی نیز 
تامل برانگیز است. این شرکت با ارزیابی که از برخورد 
کاربــران اجتماعی خود دارد، به اســتراتژی های 
بازاریابی خود جهت می دهــد. برای مثال صفحه 
اجتماعی فیس بوک، یکی از انتخاب های این برند، 
جهت انجام فعالیت های تبلیغات اینترنتی است. 

همچنین وب سایت اصلی این کمپانی نیز یکی دیگر 
از ابزارهای اینترنتی این برند است. طبق آمارهای 
گرفته شده، در سال 2011 وب سایت این شرکت 
46 هزار بازدیدکننده داشت و 3500 نفر نیز در آن 
ثبت نام کرده بودند، اما صفحه اجتماعی فیس بوک 
این برند در همان سال حدود 4 هزار طرفدار داشت و 
این آمار نشان می دهد که کاربران اینترنتی برند بوش 
در صفحه فیس بوک آن حضور جدی تری دارند. بر 
همین اســاس، بوش فیس بوک را به عنوان یکی از 
شــبکه های اجتماعی پرطرفدار به منظور بررسی 
و ارزیابی عالیق و نظــرات مصرف کنندگان خود 
انتخاب کرد و ســرمایه گذاری قابل توجهی را روی 
آن انجام داد. برند بوش از طریق نظارت بر مخاطبان 
اجتماعی خود در فیس بوک و ایجاد تعامل با آن ها، 
قادر به شناخت بهتر مصرف کنندگان خود شد. این 
بازخورد در نــوع ارائه محصوالت این کمپانی تاثیر 

چشم گیری دارد.

 تمرکز بر طراحی مناسب
آنچه در شناساندن یک محصول جدید و معرفی آن 
به مردم مهم اســت، نوع طرحی است که از آن ارائه 
می شود. بر همین اســاس، یکی از راهکارهای مهم 
برند بــوش در معرفی محصوالتش طراحی دقیق و 
منحصربه فردی است که از تصویر آن محصول دارد. 
بر این اســاس می توان گفت شعار نوآوری، تنها در 
کیفیت محصوالت این شرکت کاربرد ندارد، بلکه در 
طراحی تبلیغات تصویری آن نیز بسیار کارآمد است. 
ارائه تصویری که قابل توجه باشد و در عین حال بتواند 
با مخاطب وارد تعامل شــود، از اهداف اساسی تیم 
طراحی بازاریابی برند بوش است. به منظور رسیدن 
به این هدف نیز استفاده از برنامه های دقیق نرم افزاری 
که مطابق با فناوری های جدید هستند، در دستور 
کار طراحان این برنــد قرار دارد. آنچه در یک تبلیغ 
تصویری مهم است، اثری است که کلمات و تصاویر 
بر ذهن مخاطب می گذارند و برند بوش نیز به دنبال 
اثرگذاری مثبت بر مخاطبان دیداری خود است و به 
همین دلیل نیز تمرکز عمده ای را بر طراحی مناسب 

تبلیغات خود پیاده می کند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

بررسی استراتژی رسانه ای برند بوش در راه جهانی شدن

زمین را سوراخ کنید!

با »QuestBack« بازاریابی آنالین خود را تحلیل کنید
چگونه  ازبازخورد مشتریان خود آگاه شویم؟

آگهی پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها

موفقیت در هر کســب وکاری نیازمند حضور دقیق و 
مناسب در فضای رقابتی است. در دنیای دیجیتال امروز 
که رسانه های مختلف آنالین روزبه روز در حال افزایش 
هستند، بسیاری از برندهای تولیدی جهان در فضای 
رقابتی تنگاتنگی قــرار دارند و میزان موفقیت آن ها به 
تاثیری که بر مخاطبان آنالین خود دارند وابسته است. 
بر این اساس، داشتن بازخوردی دقیق از نظارت کاربران 
در فضاهای آنالیــن می تواند کمک قابل توجهی برای 
برندهای مختلف جهان محسوب شود. در همین راستا 
نیز شرکت کوست بک )QuestBack( با بررسی دقیق 
محتوای بازاریابی تولیدکننــدگان مختلف در فضای 

آنالین، به ارائه بازخورد کاربران می پردازد.
فعالیت در رسانه های دیجیتال یکی از روش های جدید 
بازاریابی در دنیای امروز است که بسیاری از برندهای 
مشــهور دنیا از آن سود می برند، ضمن اینکه برندهای 
کمتر شناخته شــده نیــز تبلیغات محلی خــود را در 
شــبکه های اجتماعی پیگیری می کنند. نکته مهمی 
کــه در رابطه با حضور برندهــا در فضای آنالین وجود 

2006 نیز به عنوان کارآفرین سال کشور نروژ انتخاب 
شد. این کمپانی با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای دقیق، 
به بررســی داده های برندهای مختلف در رسانه های 
مجازی می پــردازد و با تجزیه وتحلیــل دقیق آن ها، 
برندهای مختلف را در ارائه محتوای مناســب تر یاری 
می کند. نظارت بر رفتــار کاربران و تحلیل بازخوردها 
نیز این امکان را به تحلیل گران این شــرکت می دهد 
که بتوانند روند مصرف و نگــرش مصرف کنندگان را 
پیش بینی و راه حل ها مفیدی را در راستای بازاریابی بهتر 
ارائه کنند. طراحی نظرسنجی آنالین، نرم افزارهای ویژه 
و مسیریابی هوشمند نیز از دیگر راهکارهای این شرکت 
در جهت بررسی بازخورد کاربران رسانه های اجتماعی 
به صورت آنالین است که از طریق آن ها بررسی دقیق تر 
و همه جانبه تری را ارائه می دهد؛ ضمن اینکه فعالیت در 
بیش از 50 کشور جهان باعث شده این شرکت در زمینه 
شناختن فرهنگ ها و زبان های مختلف نیز تحقیقات 
مهمی انجام دهد و وارد یــک تعامل همراه با اعتماد با 

کاربران مختلف جهانی شود.

دارد، بررســی بازخورد آن ها در 
فضاهای مذکور است؛ به این معنا 
که حضور یک برند در یک رسانه 
دیجیتال تا چه اندازه می تواند در 
روند بازاریابی آن تاثیرگذار باشد. 
در همین راســتا، شرکت آنالین 
کوســت بک از طریق جمع آوری 

داده ها، تجزیه وتحلیل آن ها و بررسی بازخورد آنالین، 
به برندهای حاضر در فضای مجازی کمک می کند. این 
شرکت که در کشور نروژ واقع شده، با تمرکز بر حضور 
برندهای مختلف در رســانه های دیجیتال، به تحقیق 
در زمینه بازار آن ها می پردازد و از طریق نرم افزارهای 
مختلف و انجام آزمایش های موردنیاز، میزان رضایت 
مشتریان و وفاداری آن ها را به برندهای مذکور مشخص 

می کند. در حال حاضر این کمپانی 
در بیش از 50 کشور جهان فعالیت 
دارد و هزاران مشتری در سراسر 
جهــان دارد. اکثر شــرکت هایی 
که با آن ها همــکاری می کند نیز 
شرکت های معتبری هستند که 
بیش از 100 کارمند دارند. جالب 
است بدانید ایده اولیه کوست بک از مقاله ای که در سال 
1999 در مجله تایمز چاپ شده بود آغاز شد و در سال 
2000 این کمپانی با هدف بررســی بازخورد تبلیغات 
در فضای آنالین تاسیس شد. همچنین در آغاز کار، با 
ارائه یک نظرسنجی مبتنی بر وب، که جایگزین بسیار 
مناسبی برای بررسی های کاغذی بود، توانست جایگاه 
ویژه ای در بازار تبلیغات برای خود پیدا کند. در ســال 

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

26 تیر 1395 . سال اول .  شماره نوزدهم

shanbemagazin shanbemag
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نیچه
آنچه واال بــودن یک فــرد را ثابــت می کند، 
کرده های او نیست، چون بیخ و بن آن ها روشن 
نیست و معانی گوناگونی دارند؛ واالیی در ایمان 

به هدف و آرمان است.

به کارگیری فارغ التحصیالن دانشگاه چطور 
کسب وکارهای کوچک را رونق می بخشد؟

تحصیل کرده های بدون 
سابقه را استخدام کنید

هرســاله عده زیادی از دانشجویان 
سراســر دنیا، ازجمله دانشــجویان 
دانشــگاه های لندن، فارغ التحصیل 
می شــوند. غالب این افراد در آغاز 
به دنبــال کار در کمپانی های بزرگ 
نیســتند. مارک ویلیامــز خبرنگار 
فناوری  در این مطلــب تالش کرده 
نشان دهد چرا تجارت های کوچک باید 
مشتاق پذیرفتن این فارغ التحصیالن 

تازه کار باشند؟
با وجود ســاالنه 300 هزار فارغ التحصیل 
از سراسر دانشــگاه های انگلستان، همواره 
تعداد محــدودی از این افــراد جذب 5/4 
میلیون شرکت های نسبتا کوچک می شوند، 

اما این شرایط در حال تغییر است.
جولیا میشل ، رئیس خدمات کارفرمایان در 
دانشگاه بریستول، مدرسه خدمات شغلی، 
می گوید: »هنوز هم برای فارغ التحصیالن، 
شرکت های بزرگ کشش و گرایش زیادی 
دارند. اما اخیرا این افراد به طرز چشمگیری 
به گزینه هــای دیگــر نیز می اندیشــند. 
در ســال 2015، تعــداد فارغ التحصیالن 
دانشگاه ما، که شغل شخصی خود را شروع 
کردند، با رشــد 34 درصدی به 603/4 نفر 
رســید. همچنین نزدیک به یک ســوم از 
فارغ التحصیالن مشــغول بــه فعالیت در 

مشاغل کوچک و متوسط شده اند.«
میشل می گوید: »شــاید استخدام نیروی 
کار بدون سابقه برای شــرکت های بزرگ 
غیرمنطقــی به نظر برســد، امــا صاحبان 
کســب وکارهای کوچک می توانند با ایجاد 
این موقعیت برای فارغ التحصیالن باانگیزه 
امکان رشد و درخشیدن آن ها را مهیا کنند. 
از طرفی با توجه به شور و اشتیاق یادگیری 
و پیشــرفت در این افراد، بدون شــک این 
شرکت ها به منافع خود نیز دست خواهند 

یافت.«

 مالحظات مالی
انتظار هزینــه باال ممکن اســت از عوامل 
بازدارنده برای به کارگیری فارغ التحصیالن 
باشــد، چراکه صاحبان شــرکت ها با این 
تصور که این افــراد متمایل به حقوق باالتر 
و همچنین آموزش های اولیه بیشــترند از 
اســتخدام آنان امتناع می ورزند. استوارت 
جانسون )Stuart Johnson(، مدیر دانشگاه 
بریستول، می گوید: »ممکن است تعدادی 
از آنان نیــاز به آموزش های اولیه داشــته 
باشند، اما این افراد با توجه به شور و اشتیاق 
و بهره گیــری از نیروی جوانی با ســرعت 
غیرقابل باوری آموزش ها را فرا می گیرند و 
برای پذیرفتن مسئولیت های بیشتر آماده 

می شوند.«

 مزایای کسب وکار
جانســون می گوید: »دانشــگاه ها هرساله 
هزینه زیادی را صــرف حصول اطمینان از 
آمادگی دانشــجویان برای کار در صنعت 
می کنند. اما با کنار گذاشــتن مهارت های 
آموزش داده شده در دانشگاه، تحصیل این 
افراد بی ارزش جلــوه می کند. آموزش های 
دانشگاهی به دانشــجویان شیوه تحقیق، 
مدیریت زمان و تفکر انتقادی می دهد. این 
آموزش ها همچنیــن توانایی آنان در تفکر 
پیرامون مشکالت و یافتن راه حل ها از طرق 

گوناگون را افزایش می دهد.«

 پر کردن فضای خالی
میشــل می گوید: »اگر کسب وکار کوچک 
شــما دچار فقدان نیــروی تحصیل کرده 
اســت، در وهله نخســت با خدمات شغلی 
نزدیک ترین دانشگاه مشورت کنید. آن ها 
از شما درباره مهارت ها و شرایط افرادی که 
به دنبال آن ها هستید سوال خواهند کرد. 
سپس بهترین راه و روش برای تبلیغ برای 
جذب این نیروها را به شما ارائه می دهند.«

آگهی پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها
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 اغلب حرفه ای ها در امور تجارت از اهمیت تعهد 
شــغلی کارمندان آگاه هســتند. آنان همچنین 
می دانند که این مهم درگذشته در انتهای لیست 
اولویت های کارفرمایان و مدیران بوده است. تعهد 
شغلی عاملی است که کمپانی آمازون را از شرکتی 
بدنام برای کار به یکی از لذت بخش ترین آن ها بدل 

کرده است.

 گذشته تیره
کمپانــی آمــازون همچــون بســیاری دیگر از 
شــرکت های جهان شــمول در مورد شیوه های 
کار مورد انتقاد بســیاری قرار داشــت. این گونه 
کمپانی هــای خرده فــروش همــواره به ســبب 
دســتمزدهای پایین، انتظارات زیاد و ثبات شغلی 
متزلزل به بدنامی یاد می شــدند. در این شرکت ها 
نرخ جایگزینی کارمندان زیاد و رضایت کارمندان 
در حداقل میزان خود بود. اخیرا روزنامه نیویورک 
تایمز گزارشی تازه از وضعیت کار نامساعد کارمندان 

در بزرگ ترین شرکت خرده فروشی آنالین یعنی 
کمپانی آمازون منتشر کرد. براساس این گزارش 
افرادی که به تازگی در این شــرکت مشغول به کار 
می شدند، ملزم به کار برای ساعات طوالنی، رعایت 
اســتانداردها غیرمعقول و تحمل شرایط سخت 
بودند. این شــرایط تا زمانی که تغییراتی عمده در 
ایجاد اشتیاق و تعهد شغلی کارمندان ایجاد نکرد، 

در همین وضعیت قرار داشت.

 دلیل اهمیت اشتیاق در کارمندان چیست؟
 ،Gallup براساس تحقیقی منتشرشده در سایت
اشتیاقی که به تعهد شــغلی در کارمندان منجر 
می شود از کلیدی ترین عوامل در رشد فروش یک 
شــرکت و افزایش نرخ ابقای افراد است. براساس 
ایــن گزارش تعهد شــغلی موجــب کاهش 50 
درصدی حوادث محل کار نیز می شــود. با وجود 
تعهد شــغلی از طرف کارمندان، نرخ ترک کردن 
شرکت توســط این افراد، حتی تحت فشارهای 
کاری باال نیز کاهش 70 درصدی خواهد داشت. 
با این توضیحات روشــن است که ایجاد اشتیاق، 
کلید برخورداری از کارمندانی باانگیزه و درنتیجه 
یک تجارت پررونق اســت. زمانی که کارمندان از 
لحاظ احساس و انگیزه در سطح باالیی قرار داشته 

باشند، خالقیت و اشتیاق جزء جدانشدنی فرهنگ 
آن شرکت خواهد شد. اگرچه همواره موانعی بر سر 

این راه وجود دارد.

 موانع بر سر راه تعهد شغلی
مشکالت تعهد شغلی در کمپانی آمازون در دنیای 
تجارت بسیار شایع است. به طور مثال در بعضی 
موارد، مدیران رده باال فاقد یک استراتژی روشن 
برای ایجاد تعهد شغلی هستند. برای نیل به این 
موفقیت وجود یک مقصد و هــدف ملموس، در 
اولویت قرار داشــتن شفافیت و صداقت در کارها 
ضروری اســت که یــک مدیر کارآمد بایســتی 
جوابگوی آن ها باشد. در این میان اگر یک یا چند 
مدیر هم وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، 
به سبب وجود کم کاری از طرف دیگر مدیران، با 

شکست روبه رو خواهند شد.

 پس راه چاره چیست؟
این گونه نظرسنجی ها و تحقیقات که به اشتیاق 
کارمندان برای کار و تعهــد آنان برای انجام امور 
به صــورت داوطلبانه می پردازنــد، نباید تنها به 
صورت یک گزارش باقی بمانند. باید این سواالت 
و مشکالت به یک پاسخ و یا پیشنهاد عملی منجر 

شود. بنابراین این نظرسنجی ها بایستی ضرورتا با 
دقت کافی و با هدف برجسته کردن نقاط ضعف 
و مشخص شــدن موقعیت های پیشرفت در یک 
شرکت طراحی شوند. با این حال باید خاطرنشان 
کرد که تعهد شغلی تنها می تواند از طریق تعامل 
فعال کارمنــدان و مدیران صــورت بگیرد. پس 
وجود کالس های آموزشــی برای یــادآوری این 
نکات کلیدی به مدیران ایده ای معقول و منطقی 
به نظر می رســد. انتظار مــی رود مدیران پس از 
آموزش هــای الزم به درک صحیحــی از رابطه 
حرفه ای بــا کارمندان خود دســت یابند. پس از 
وقوع این مهم، مدیریت قادر به تشــخیص نقاط 
قوت و ضعف تجارت و حرفــه کاری خود خواهد 
بود. در پایان روشن است که در دامان مدیران دانا 
کارمندانی داناتر پرورش می یابند، افرادی که به 
کمک هم قادر به پیشرفت و توسعه یک کسب وکار 
خواهند بود. کمپانی آمازون پس از روبه رو شدن 
با چالش های بسیار، برخورد و فرهنگ صحیح با 
کارمندان را فراگرفت. فرهنگی که میوه آن تعهد 
داوطلبانه کارمندان به این شرکت است. با این حال 
از طریق یک سیستم نوین، این کمپانی همه روزه 
بازخورد تصمیمات تازه را در این شرکت از طرف 

کارمندان دریافت می کند.

تعهد شغلی 
موجب کاهش 

50 درصدی 
حوادث 

محل کار نیز 
می شود. با 
وجود تعهد 

شغلی از طرف 
کارمندان، نرخ 

ترک کردن 
شرکت توسط 

این افراد، حتی 
تحت فشارهای 

کاری باال 
نیز کاهش 

70 درصدی 
خواهد داشت

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

آمازون چگونه سر عقل آمد؟
تعهد شغلی آمازون بدنام را به یک شرکت خوش نام برای استخدام شدن تبدیل کرد

26 تیر 1395 . سال اول .  شماره نوزدهم

یکی از راه های دیده شدن نحوه انجام»معرفی« به شیوه درست است که این مسئله هم به 
شکل ارائه برمی گردد و هم به زمان و مکان ارائه به مخاطب هدف. فرآیند جستجوی شغل 
نیز از این قاعده مستثنا نیست، چراکه در واقع یک روند معرفی است که در آن متقاضی شغل 

باید در بهترین زمان خود را به بهترین شکل به کارفرما معرفی کند.
»کاربانک« یک بستر اینترنتی فعال برای تسهیل فرآیند جستجوی شغل و همکاریابی 
برای شرکت هاست. این سرویس آنالین صرف نظر از به کارگیری هوشمندانه الگوریتم های 
نرم افزاری برای تطبیق شغل و شاغل، امکانی فراهم کرده که رزومه فرد متقاضی مورد بررسی 
قراربگیرد و در خصوص تکمیل و بهتر شدن آن متقاضی راهنمایی شود. از این امکان جدید 
www.karbank.ir/fes� ندر برنامه ای با عنوا »فستیوال تابستانی کاربانک« به آدرس اینترنتی

tival  رونمایی شده و به تمامی افراد شرکت کننده در این فستیوال قابل ارائه است. کاربانک 

در این فستیوال فرصت های شغلی بسیار شرکت های معتبر را گردآوری می کند و رزومه 
افراد واجد شرایط را به شکلی ویژه و با استفاده از روش های انطباق هوشمند به این سازمان 

ها معرفی می کند.

بهتردیدهشویم!

Karbank.ir/festival

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemagazin



بازار
M a r k e t

16

برگزیدهها

درگذشــته برنامه کاربردی بلوتوث فوتو شیر 
)Bluetooth Photo Share( طبق گزارش 
applyzer.com در تمام دسته بندی ها رتبه 
یک را در سراسر دنیا کسب کرده بود. اکنون 
نیز به روزرسانی های فوق العاده ای در آن ایجاد 
شــده و کاربران زیادی هــرروز از این برنامه 

استفاده می کنند.
با کمک ایــن برنامه می توانیــد عکس ها یا 
مخاطبان خود را به دو دستگاه آیفون یا آیپاد 
از طریق بلوتــوث منتقل کنید. آیفون 3G یا 
باالتر و آیپاد نسل دو یا باالتر از این اپلیکیشن 
پشــتیبانی می کنند )انتقال داده بلوتوث به 
دلیل محدودیت های سخت افزاری در آیفون 
یا آیپاد اصلی پشتیبانی نمی شوند(. این برنامه 

به اتصال به وای فای یا 3G نیاز ندارد.
بلوتوث فوتو شیر بهترین برنامه اشتراک گذاری 
عکس از طریق بلوتوث است که به طور رایگان 
در اختیــار کاربران قرار می گیــرد. برخی از 

ویژگی های این برنامه عبارت است از:
 بلوتوث فوتو شیر  برخالف سایر برنامه های 
اشتراک گذاری عکس قبل از انتقال کیفیت 
عکس هــا را کاهــش نمی دهد. بــه عبارت 
دیگر گیرنده دقیقا همان عکسی را دریافت 
می کند که در گالری عکس فرستنده وجود 
دارد.  به شما امکان می دهد تا مخاطبان را 
از دفترچه تلفن خود منتقل کنید.  صفحه 
انتقال گیرنده شــامل یــک پیش نمایش با 
تصویر کوچک از عکس و دکمه لغو اســت، 
بنابراین گیرنده می توانــد در صورت تمایل 
انتقــال را لغو کنــد.  فهرســتی از تصاویر 
کوچک عکس ها و اندازه فایل تمام تصاویری 
را که شما ارسال کرده اید، نشان می دهد.  به 
شما امکان می دهد تا آلبوم های عکس خود 
را که در آن عکس های شما ذخیره شده اند، 

مشاهده کنید.

دامپســتر اپلیکیشــن اندروید پرطرفداری 
اســت که بیشــترین تعداد دانلود را در بین 
برنامه های مشابه خود داشته است. این برنامه 
به کاربران امکان می دهد تصاویر موجود در 
دســتگاه های اندروید را که حذف شده اند، 
دوباره بازیابی کنند. کاربــر می تواند قبل از 
بازیابی تصاویر حذف شده، آن ها را مشاهده 
کند تا فقط تصاویر مورد نظر خود را بازیابی 
کند. پس از انتخــاب تصاویر، کاربر می تواند 
فایل های پشتیبان گیری دامپستر را تنها با 
یک تلنگر بازیابی کند. می توانید ویدئوها را 
نیز با این برنامه بازیابی کنید. تمام این کارها 
را می توانید بدون دسترسی به اینترنت انجام 
دهید. این برنامه درست مانند سطل زباله ای 
اســت که در کامپیوترها وجود دارد. در این 
سطل تمام فایل های حذف شده وجود دارند 
و اگر کاربر بخواهــد می تواند آن ها را به طور 

دائم از سطل زباله حذف کند.
ویژگی های دامپستر:

 حفظ حریم خصوصی با اســتفاده از قفل 
صفحه

 اشــتراک گذاری دامپستر با اســتفاده از 
گزینه های اشتراک گذاری یا ارسال به از هر 

برنامه مدیر فایل یا برنامه گالری
 بدون نیاز به اتصال به اینترنت

های هالیدی 
از طریق 

یک روبات 
کار می کند 
این روبات 

وب سایت های 
آژانس های 

مسافرتی 24 
ساعت اخیر 
را جستجو 

می کند، 
سپس 

بلیت ها را 
برای کاربران 

در معرض 
نمایش قرار 

می دهد

های هالیدی اگرچه فقط یک ربات است اما ادعا می کند مشکل تهیه بلیت هواپیما را حل کرده است

اپلیکیشن های برگزیده این هفته هم به اشتراک گذاری فایل را برای شما راحت می کنند و هم خواندن سایت های خارجی را

به پروازتان سالم کنید!

حتما بارها برای شــما اتفاق افتاده اســت که به 
آژانس های مسافرتی مراجعه کرده باشید تا بلیت 
هواپیما خریداری کنید. همه جا را جستجو کرده اید 
اما نتوانسته اید بلیتی را پیدا کنید که هم زمان آن 
برای شما مناسب باشد و هم قیمت مناسبی داشته 
 )Hi Holiday( باشد. برنامه کاربردی های هالیدی
می تواند در کمتریــن زمان ممکن این کار را برای 
شما انجام دهد و به شــما کمک کند بلیت خود را 

رزرو کنید.
در دنیای واقعی، جســتجوی تک تک آژانس های 
مسافرتی کار دشــواری است و وقت زیادی از شما 
می گیرد. امــا برنامه پروازیــاب های هالیدی این 
مشــکل را حل کرده اســت. این برنامه بلیت های 
موجود در 400 آژانس مسافرتی را جدا می کند و 

در اختیار شما قرار می دهد.
های هالیدی از طریق یک روبات کار می کند و این 
روبات وب ســایت های آژانس های مسافرتی 24 
ســاعت اخیر را جستجو می کند، سپس بلیت ها را 
برای کاربران در معرض نمایش قرار می دهد. این 
برنامــه ابتدا بلیت های موجــود را تجزیه وتحلیل 
می کند و پس از آن اطالعات بلیت را به شما نشان 

می دهد.
این روبات وب سایت های پروازهای خارجی و برخی 
از مســیرهای بین المللی را هم جســتجو می کند  
اما در آینده نه چندان دور ایــن امکان وجود دارد 
که کاربران بتوانند تمــام پروازها، هتل ها، تورها و 
جاذبه های گردشــگری را در این برنامه مشاهده 
کنند و تمام این اطالعات در دسترس کاربران قرار 
خواهد گرفت. برخــی از اطالعات مهم درباره این 

برنامه خرید بلیت به شرح زیر است:
1- این برنامه روی نسخه های 4+ نصب می شود.

2- برای اینکه به درستی کار کند به اتصال اینترنت 
نیاز دارد.

3- جستجوی بلیت و نمایش آژانس های مسافرتی 
که بلیت های چارتر ارائه می دهند در این برنامه در 

نظر گرفته شده اند.
4- کاربران می توانند با جســتجو در بیش از 400 
آژانس مســافرتی بلیت مورد نظر خود را انتخاب 

کنند.
5- می توانید در این سیستم ثبت نام کنید و حساب 

کاربری داشته باشید.
6- اطالعات مربوط به بلیت ها و پروازها در کمترین 

زمان به روزرسانی می شوند.
7- در ایــن برنامه هیچ یــک از بلیت ها به صورت 
فروش عمده در اختیار کاربر قرار نمی گیرند. بلکه 
این برنامه فقط آژانسی را که بلیت را ارائه می دهد 
معرفی می کند و درنتیجه می توانید بلیت خود را 

از آن آژانس خریداری کنید.

وقتی کاربر این برنامه را اجرا می کند، در صفحه 
اصلی با سه گزینه اصلی، اعم از یک طرفه، دوطرفه 
و دوره ای روبه رو می شود. با انتخاب هریک از این 
گزینه ها، کاربر می تواند مبدا و مقصد مسیر خود 
و نیز روزهای رفت وبرگشــت مورد نظر و تعداد 
مسافران را مشــخص کند. سپس با کلیک روی 
گزینه جســتجو، تمام پروازهای روز مورد نظر، 
در ســاعات مختلف از روز به مقصد انتخاب شده 
نمایش داده خواهند شــد. با انتخاب پرواز، کاربر 
می تواند اطالعات کاملی را مشاهده کند از قبیل 
نوع پرواز، شــماره آن، نام، آدرس و شماره تلفن 
آژانسی که این پرواز را می توان از آنجا خریداری 

کرد.
یکی از قسمت های پرطرفدار این برنامه کاربردی 
بلیت هــای لحظه آخری اســت. در این قســمت 
مناســب ترین و پایین ترین قیمت بلیت ها نمایش 
داده می شــود. کاربران می توانند در این قسمت از 
تخفیف های ارائه شــده برای پرواز مورد نظر خود 
مطلع شــوند و بلیت ارزان قیمت تــری خریداری 

کنند.
یکی دیگر از قســمت های موجود در منوی اصلی 
به حــوزه اســتخدام و کاریابی مربوط می شــود. 
عالقه مندان به صنعــت هواپیمایی و آژانس های 
مســافرتی می توانند در این قســمت فرصت های 
شغلی موجود را مشــاهده کنند و از طریق شماره 
تلفن ارائه شده، برای استخدام با آن آژانس تماس 
بگیرند. به عالوه، گزینه دیگری به نام »کارمندیابی« 

نیز در این برنامه در نظر گرفته شده که از طریق آن 
مسئوالن و مدیران آژانس های مسافرتی می توانند 
با افرادی که آماده کار در این حوزه هســتند آشنا 
شــوند و با توجه به اطالعاتی که ایــن افراد ارائه 
داده اند، از بین آن ها افراد مورد نیاز خود را انتخاب 
کنند و با آن ها از طریق شــماره تلفــن یا ایمیل 

تماس بگیرند.
کاربران همچنین می توانند به طور مستقیم آژانس 
مسافرتی مورد نظر خود را در منوی اصلی جستجو 
کنند و اطالعات مربوط بــه آن آژانس را دریافت 
کنند. این برنامه قسمتی را نیز برای برقراری ارتباط 
با مسئوالن برنامه طراحی کرده تا کاربران بتوانند 
سواالت، نظرات و پیشنهاد های خود را ارسال کنند 
تا ایرادات های هالیدی بهتر و ســریع تر حل شوند 
و گزینه های پیشرفته و جالب دیگری برای اعمال 
در آن در نظر گرفته شوند. دیگر امکانات سیستم 

های هالیدی عبارت اند از:
 ارسال پیامک تبلیغاتی

 ارسال وایبر تبلیغاتی
 تبلیغات در سایت های  های هالیدی

 وب سرویس پروازهای چارتر
 پنل نمایندگی چارتر

 وب سرویس رزرواسیون آژانس
اگر کاربــر در این برنامــه ثبت نام کنــد، با ورود 
اطالعات تماس و ایجاد حســاب کاربری می تواند 
از اخبار جدیــد و آفرهای ویژه بلیت ها و پروازها از 

طریق ایمیل یا پیامک مطلع شود.

این اپلیکیشن بهترین اسکنر، مدیر و رابط 
وای فای در سیستم عامل اندروید شناخته 
 شده اســت. طبق تغییرات به وجودآمده 
در سیاســت های تبلیغاتــی گوگل پلی، 
دســتگاه های قدیمی تــر از نســخه 2/3 
اندروید نمی توانند از این برنامه اســتفاده 
 Wifi Connection کنند. از ویژگی هــای
Manager  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پشــتیبانی از نقاط دسترســی SSID با 
کاراکترهای خاص از قبیل حروف  چینی، 
ژاپنی، کــره ای، یونانی، روســی، عربی، 

پرتغالی، و...
 نمایش رمز ورود شبکه ذخیره شده که در 

این صورت دستگاه باید روت شود

 تعمیــر و اصــالح مشــکالت مربوط به 
وای فای در دستگاه

 اتصال فــوری، به طوری کــه به محض 
جســتجو اتصال برقرار می شــود. سرعت 
اتصال بســیار سریع تر از ســرعت اسکنر 

وای فای تعبیه شده در سیستم است.
 پشتیبانی تنظیمات IP ایستا و جابه جایی 

خودکار بین APهای مختلف
 جابه جایی بین شبکه های موجود برای 

حل مشکل شبکه
 افزودن یا اتصال به شــبکه SSID مخفی 
)که به شــرایط دســتگاه و شبکه بستگی 

دارد(
 افزودن دســتی شبکه، با پشتیبانی ویژه 

 EAP/LEAP  برای شبکه رمزگذاری شده
 مکث در اسکن، مناسب برای جستجو در 

نتایج ارائه شده
 اطالعات شبکه با جزئیات بیشتر، پهنای 

باند شبکه، کانال و نوع شبکه
 تشخیص خودکار هویت وب

 پشتیبان گیری/ بازیابی شبکه ها
 افزودن یا اشتراک گذاری شبکه وای فای 

QR  با کد
 ترتیب بندی اولویت اتصال شبکه

 پشتیبانی WPS برای دستگاه های دارای 
نسخه 4/0 اندروید یا باالتر

 جابه جایی خــودکار بین شــبکه های 
ذخیره شده وقتی سیگنال ضعیف است

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

90 زبان خارجی را ترجمه کنید 

Share Apps
می خواهید به سرعت برنامه های کاربردی خود را با دوستانتان به اشتراک 
بگذارید؟ اپلیکیشن شــیر اپز   راه سریع و آســانی را برای اشتراک گذاری 
اپلیکیشــن های مورد عالقه تان به شــما ارائه می دهد. این برنامه یکی از 
اپلیکیشن های برتر در پلی استور اســت که از پربازدیدترین ها بوده است. 
حجم آن فقط 2 مگابایت است و سرعت آن باالست. در نسخه جدید آن نیز 

امکان ارسال فایل های APK وجود دارد.
فقط کافی است روی برنامه مورد نظر خود، که می خواهید آن را به اشتراک 
بگذارید، تلنگر بزنید. ســپس انتخاب کنید که آن را می خواهید با کجا به 
اشتراک بگذارید. برای انتخاب برنامه، روی آن تلنگر بزنید و نگه دارید. پس 
از انتخاب، روی آیکون اشتراک گذاری در باالی صفحه تلنگر بزنید و روش 

اشتراک گذاری مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در این برنامه گزینه ای برای جســتجو نیز در نظر گرفته شــده است. قبل 
از استفاده از این اپلیکیشــن، باید اجازه دسترسی به اینترنت برای ارسال 
تبلیغات و دسترســی به حافظه داخلی دستگاه خود برای اشتراک گذاری  

APKها را بدهید.

iTranslate
آی ترنســلیت برنامه مترجم و فرهنگ لغت رایگانی اســت برای زبان های 
انگلیســی، اســپانیایی و بیش از 90 زبان زنده دنیا. iTranslate اپلیکیشن 
ترجمه و فرهنگ لغت پیشــرو اســت که در این حوزه رتبــه اول را به خود 
اختصاص داده اســت. با کمک این برنامه کاربران می توانند به آسانی متن 
و وب ســایت ها را ترجمه کنند یا به صورت صوتی بــه بیش از 90 زبان دنیا 
مکالمه کنند. به تازگی حالت آفالین به این برنامه اضافه شــده که به شــما 
امکان می دهد بدون نیاز به پرداخت هزینه های رومینگ بین المللی هنگفت 
در خارج از کشور از iTranslate استفاده کنید. ویژگی های اصلی این برنامه 

عبارت است از:
 ترجمه به بیش از 90 زبان زنده دنیا  گوش دادن به ترجمه با صدای مرد 
یا زن  تغییر گویش ها  ارائه فرهنگ لغــات با مترادفات و معانی مختلف 
 قابلیت پشــتیبانی از اپل واچ و صفحه کلید  اشتراک گذاری، تاریخچه، 
عالقه مندی ها و...  در آی اواس برنده جایزه شده است از ویژگی های پیشرفته 

این برنامه می توان به این موارد اشاره کرد:  حالت ترجمه آفالین

WiFi Connection Manager

اشتراک عکس با 
کیفیت اصلی 

دامپستر یک سطل 
آشغال تروتمیز

آنتونی رابینز
تنها راه دســتیابی به نیک بختی درازمدت آن 
اســت که بر مبنای بزرگ ترین آرمان های خود 
زندگــی کنیم، یعنــی هدف راســتین خود را 

بشناسیم و بر پایه آن به کنش بپردازیم.

Office Documents Viewer
آفیس داکیومنت ویور این برنامه اپلیکیشــن مشاهده اسناد برنامه هایی 
چون الیبر آفیس، میکروســافت آفیس  و  است که بیشترین تعداد دانلود را 
در پلی اســتور به خود اختصاص داده است.آفیس داکیومنت ویور امکان 
باز کردن اسناد آفیس مانند فایل های متن، صفحات گسترده و ارائه ها را 
که در فایل سیســتم وجود دارند فراهم می کند مانند کارت حافظه یا در 
اسناد و فایل های دانلودشده درباکس، دراپ باکس یا فایل های پیوست به 

ایمیل. قابلیت های دیگر این برنامه به شرح زیر است:
 بزرگ نمایی و کوچک نمایی اســناد  جســتجوی داخل اسناد  پیدا 
کردن اسنادی که دارای واژگان خاص هستند از طریق جستجوی کامل 
odt,.sxw,. متن  کپی کردن متن از اسناد  خواندن اسناد متن با فرمت
docx,.doc با صدای بلند از طریق قابلیت تبدیل متن به صدای اندروید  
چاپ اسناد از طریق  Google Cloud Print  حالت روز و شب این برنامه 

از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:
.odt،.ods،.odp،.sxw،.sxc،.docx،.xlsx،.pptx،.doc  و... 
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