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چرا 90 درصد از اپلیکیشن ها 
شکست می خورند؟

پایانهمایشدوروزه
توسعهدهندگانوبایران

پیشبینیشدهدانلوداپلیکیشنهادرسال2017
بهبیشاز254میلیاردباربرسد

رویکرد بومی 
به تکنولوژی جهانی

13
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پایتخت تجاری آمریکا کم کم 
به یک  اکوسیستم شهری 
مناسب برای استارت آپ ها 

تبدیل می شود

ظهور غول های بزرگ 
اینترنتی آینده از 

نیویورک
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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چندینماهاســتکهذهنمدرگیراست؛اگر
مسافرتخارجیپیشبیایدپاسپورتمآماده
نیســت.بهخاطراینکهوقتنمیکنمآنرا
تمدیدکنم.چندینســالاســتکهتالش
میکنمبرایاینکهفناوریهایجدیدجهان
راازنزدیکببینمچندروزیرابزنمبیروناز
ایران،همهزینهاشمهیانیست،هموقتشرا
ندارم.داشتمفکرمیکردممنیکهبهخاطر
نداشتنپاسپورت،پول،بیمارییاوقتکم
نمیتوانمازمرزهایجغرافیاییخارجشوم

چرادربستروببهمسافرتنمیروم؟
ادامه درصفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبرهاشمی
سردبیر

من و زاکربرگ

دزدان دریایی درتهر ان
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اولدیسالیترت،سازماندهندهرویدادجهانی»پایرتسامیت«درگفتوگویاختصاصیباشنبه
ازظرفیتاستارتآپهایایرانیمیگوید،واینکههنوزجسارتجهانیفکرکردنراپیدانکردهاند

شبکهاجتماعیاختصاصیEarthkeeperیکیازراهکارهای
بازاریابیبرندمشهورتولیدکفشدنیاست

تیمبرلندازجملهبرندهاییمحسوبمیشودکههرسالباتوجهبهمحصوالتجدیدیکهارائه
میدهد،کمپینهایتبلیغاتیجدیدیراراهمیاندازدوبــاآژانسهایبازاریابیمتفاوت
همکاریمیکند.بهطورمثالبرایتبلیغمحصوالتجدیدخوددرسال
2015،باشعارجدید»ساختهشدهدرجهتمدرنیته«ظاهرشدوتمرکز

اصلیآننیزبرفضاهایاطرافشهراست؛بهاینصورتکهاین
کمپینبهدنبالتعریفــیدوبارهازمفهومخارجازمنزلواصطالح

اطرافشهراست.برایمثالدریککلیپتصویری،بانمایشفضاهایبازاطرافشهر
کههمراهباپیادهرویدرخطافقبود،پوشاکوکفشخودرامعرفیمیکرد...

بازاریابی به سبک تیمبرلند
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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

غرفه شنبه 60 روز در برج 
میالد میزبان شماست

تابستان به دهکده 
جوانی سفر کنید



همایش توســعه دهندگان وب ایــران روزهای 
چهارشــنبه و پنج شــنبه 30 و 31 تیرمــاه بــا 
حضور وبمســترها و عالقه مندان به حوزه وب در 
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار 
شــد. در این همایش متخصصان و فعاالن حوزه 
وب و برنامه نویســی حضور داشتند و به بررسی 
راهکارهای توسعه هوشمند وب در قالب ارائه ها و 

مباحث تخصصی پرداختند. 
سعید زبردست، شــاهو طوفانی، فرید ارض پیما 
و ســیدناصر حســنی ازجملــه متخصصانــی 
بودنــد که در ایــن همایش ســخنرانی کردند. 

توســعه دهندگان FrontEnd در ایــن همایش 
دوروزه طراحان و توسعه دهندگان جاوا اسکریپت 
و CSS با تکنیک ها و تکنولوژی های روز جهانی، 
فریم ورک ها و کتابخانه های متن باز بومی آشــنا 
شدند؛ همچنین آموزش های متنوع و تخصصی 
در بخش های جانبی همایش در قالب کارگاه های 

آموزشی برگزار شد.
در این همایش به مشــکالتی کــه باعث ایجاد 
پیچیدگی ها و معضالت جدید در مقوله طراحی 
پروژه های بزرگ شده پرداخته شد و مدلی واقعی 
از مجموعه پروژه ها و وب سایت های یک شرکت 
فعال از بدو ساخت تا وضعیت فعلی مورد بررسی 

قرار گرفت.
همچنیــن اولین فریــم ورک UI ایرانــی با نام 
»جغد« نیز معرفی و امکانات آن برای حاضران در 
همایش تشریح شد. معرفی ماژول Grid که توسط 
کنسرســیوم وب طراحی شــده و دستاوردهای 

بزرگ آن در آینده و اثرات متقابل آن بر توســعه 
فضای ســاختار و محتوا یکی دیگر از بخش های 
جذاب بــرای توســعه دهندگان وب بود. معرفی 
راهکارهایی برای برطرف کردن محدودیت های 
css و بهبود اســتفاده از API ها از دیگر مباحثی 

بود که در روز اول به آن پرداخته شد.
یکی از نکات جالب توجه ایــن همایش رویکرد 
بومی ســازی تکنولوژی فضــای وب بود. در این 
همایــش پنل های جذابی وجود داشــت که در 
هرکدام از آنها یکی از محصوالتی که متخصصان 
ایرانی طراحــی کرده و ســاخته بودند، معرفی 
می شــد. از نمونــه این محصــوالت می توان به 
جعبه ابزار قلم اشــاره کرد که شــامل فریم های 
اصالح شــده و فونــت آیکون های متناســب با 
ســرعت اینترنت ایران اســت کــه در نوع خود 
جعبه ابــزار کاملی برای طراحان وب محســوب 
می شــود. همچنین یکی دیگر از بخش های این 

همایش گفت وگو و پاســخ به ســواالت کاربران 
بود که در هردو روز با موضــوع آزادی نرم افزار و 
حواشــی همایش انجام گرفت. جاوا اسکریپت و 
چالش های پیش روی آن در دنیای برنامه نویسی 
مدرن هم از دیگر بخش هایی بود که با اســتقبال 
گرم شرکت کنندگان روبه رو شد. هفته نامه شنبه 
حامی رســانه ای این همایش نیز در این دو روز 
حضور فعال داشت و از نزدیک با عالقه مندان به 
حوزه کســب وکار خصوصا در فضای وب ارتباط 
برقرار کرد. گفتنی است همایش توسعه دهندگان 
وب ایــران بــا همــکاری موسســه طراحان و 
ایده پردازان آرتیمان و حمایت ســازمان فناوری 
اطالعات وزارت ارتباطات و ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاســت 
جمهوری، توسط »مدرسه استانداردهای وب« 
برای طراحان و توسعه دهندگان JavaScript و 

css برگزار شده است.

نخستین رسانه اســتارت آپی مشهد، که البته 
فقط به استارت آپ ها محدود نمی شود، با عنوان 
»مشهدمگ« راه اندازی شد. محسن برجی، دبیر 
مشهدمگ، در گفت وگو با خبرنگار شنبه با بیان 
اینکه فضای اســتارت آپی مشهد نوپا و شاداب 
است، گفت: »رویکرد اصلی این رسانه تاکید بر 
فعالیت های استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا 
در مشــهد است و در تالش هستیم تا با این کار 
گامی در جهت توسعه فضای استارت آپی شهر 
مشهد برداریم.« برجی ضمن بیان پتانسیل های 
رسانه ای و استارت آپی گفت: »مشهد از 10 سال 
پیش به عنوان نمونه آزمایشی شهر الکترونیک 
انتخاب شده و ســازمان فاوا )فناوری اطالعات 
و ارتباطات( در این شــهر نقــش پررنگی ایفا 
می کند.« مشهدمگ مجله اینترنتی کوچکی 
درباره اتفاقات شــهر مشهد است که البته قرار 
نیست فقط در حد یک سایت خبری باقی بماند؛ 
این مجله الکترونیک که »اســتارت آپ« یکی 
از سرویس های اصلی آن است، در تالش است 
با دریافت، تجزیه وتحلیل و انعکاس دیدگاه ها 
زمینه را برای حضور هرچه بیشتر کارآفرینان 
فراهم کند و مسئوالن را از اتفاقات و مشکالت 
موجود در این زمینه مطلع کند و به آنها راهکار 
ارائه دهد. استارت آپ های مشهد جزو فعال ترین 
استارت آپ های کشور بوده اند و با اینکه مراکز 
رسمی فعالیت های اســتارت آپی در این شهر 
نسبت به برخی استان های دیگر کمتر است، اما 
حجم فعالیت های این شهر به طور چشمگیری 
باالست؛ به گونه ای که گاهی از برخی شهرهایی 
که از نهادهای مرتبط نسبتا بیشتری برخوردارند 

نیز در این زمینه گوی سبقت را ربوده است.
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فرانکلین روزوالت

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید، 
زیرا در عمل خواهید دید که همیشــه وقت کم 

و کوتاه است.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

مشهدی ها رسانه 
استارت آپی راه انداختند

آغاز فراخوان هشتمین 
VCCUP  جشنواره

پنجاه و نهمین نشست یوایکس شیراز با موضوع »مبانی 
تحقیقات کیفی و چالش های آن« در 24 تیرماه در بنیاد 
توانگران کارآفرین با حضور بیش از 40 نفر از عالقه مندان 

به این حوزه برگزار شد. 
به گزارش مرضیه بهشتی از شیراز، در ابتدای این نشست 
یادی شد از تالش ها و نقش منصور صفری در بنا نهادن 
یوایکس شیراز، و در متن لوح تقدیر به او وعده داده شد 
که یوایکس شــیراز راهی را که با همراهی منصور آغاز 
کرده ادامه  دهد و تالش شــود در بهبود زندگی خود و 
یا مردمی که با آنها در یک شــهر و دیار زندگی می کند 
همچنان نقش داشــته باشــد. این لوح تقدیر از طرف 

یوایکس شیراز به خانواده منصور صفری 
اهدا شد. صفری از اولین های فعال 

در جامعه تجربه کاربری شــیراز 
بود کــه متاســفانه در حادثه 
غم انگیــز تصادف ســربازان 

پادگان کرمان جان باخت. 
مهمانان ویژه نشست، مارال 
تبریــزی )محقــق کاربری و 

طراح شــرکت )atom و بیژن 
آریانا )مدرس دانشــگاه لنکستر 

انگلســتان( بودنــد کــه هریک در 

ویدئویــی نکاتی از تحقیقــات کیفی و 
چالش های آن را عنوان کردند.

در ادامــه حضار نظــرات خود 
را دربــاره نکاتــی کــه ایــن 
متخصصان به آنها اشاره کردند 
و چالش هایی کــه خود با آن 
مواجه بودند بیان کردند تا با 
استفاده از طوفان فکری راهی 

برای چالش خود بیابند. 
در این میــان غــزل مقصود از 
تجربیاتش از تحقیقــات کیفی در 

سایت زورق گفت. در پایان نیز امید امرایی به جمع بندی 
صحبت حاضرین پرداخت و از حضار خواست در برگزاری 

هرچه بهتر این نشست ها همکاری کنند.
بهداد مرسلپور، یکی از شــرکت کنندگان پرانرژی این 
نشســت که تنها به خاطر شــرکت در پنجاه و نهمین 
نشســت یوایکس شیراز از کرمان به شــیراز آمده بود،  
درباره این نشســت گفت: »به نظر من این نشست ها در 
فرهنگ سازی و تقویت رویکردهای فرهنگی به مسئله 

UX بسیار موثر هستند.«
نشســت بعدی در تاریخ 14 مردادماه برگزار خواهد 

شد.

یوایکس به دنبال فرهنگ سازی است
گزارشی از برگزاری پنجاه و نهمین نشست یوایکس شیراز

ماراتن برنامه نویسی وب و موبایل در حوزه گردشگری 
 هاکاتوریسم، ماراتن سه روزه برنامه نویسی وب و موبایل در 
صنعت گردشگری است که در روزهای 27 تا 29 مردادماه 
139۵ به میزبانی پارک علم و فناوری استان گیالن برگزار 
خواهد شد. این رویداد با حمایت پارک علم و فناوری گیالن 
و مرکز شــتاب دهی و نوآوری زیر نظر پارک علم و فناوری 
پردیس، با هدف پوشش دهی خالهای موجود در این حوزه، 
با توجه به دوران پســابرجام و همگام با گشایش مرزهای 

کشور بر روی گردشگران برگزار می شود.
هاکاتوریســم با حضور حدود 20 تیم 3 تــا ۵ نفره برگزار 
می شود. تیم ها در روز اول با چالش های خود آشنا می شوند 
و به کمک  مربیان به ارائــه راه حل هایی برای این چالش ها 

می پردازنــد. مربیان خبــره حاضر در رویــداد، با توجه به 
پارامترهای ارزیابی که از قبل در اختیارشان قرار داده شده 
و خروجی کار تیم ها، تیم ها را برای ارائه نهایی محصولشان 

در برابر داوران انتخاب می کنند.
ازجملــه مربیان این رویداد می توان بــه نیما نورمحمدی، 
کیان شلیله، میالد نوری، پویا کندری، امیر وحید رودسری، 
دکتر نعناکار و میالد ریحانی اشــاره کرد. همچنین داوری 
هاکاتوریســم بر عهده عطا خلیقی، آرش برهمند و سلمان 

اکبری است.
مراسم اختتامیه در روز آخر ساعت 17 آغاز می شود و تیم ها 
در مرحلــه نهایی پروژه خود را در برابــر داوران به نمایش 

خواهند گذاشت.
تیم اول اشتراک اینترنت و مودم یک ساله اینترنت و تیم های 
دوم و سوم اکانت یک ساله اینترنت پرسرعت هدیه خواهند 
گرفت. همچنین برای تیم های برتر اکانت یک ساله پونیشا، 
دوره های رایگان مجتمع فنی رشت و همچنین استقرار در 
پارک علم و فناوری گیالن به عنوان هدیه در نظر گرفته شده 
است. در پایان این ماراتن نیز به شرکت کنندگان گواهی نامه 

اهدا خواهد شد.
برای کســب اطالعات بیشــتر مثل ثبت نام، زمان بندی، 
معرفی داوران، مربیان، و شاخص های داوری به وب سایت 

hackatourism.ir مراجعه فرمایید.

رویکرد بومی به تکنو لو ژی جها نی
گزارشی از همایش دوروزه توسعه دهندگان وب ایران

2 مرداد 139۵ . سال اول .  شماره بیستم

 استارت آپتان را معرفی کنید 
بیشتر  از شتاب دهنده ها  اگر دوست دارید 

3
مرداد

بدانید یا اینکه نمی دانید باید استارت آپتان 
را به یک شتاب دهنده معرفی کنید یا نه، به 
دعوت آواتک پاسخ دهید و در روز یکشنبه 3 مردادماه 

ساعت 18 سری به این شتاب دهنده بزنید. در این 
جلسه کارشناسان به سواالت شما پاسخ می دهند و 
کامل  به طور  دارید  زمینه  این  در  که  را  ابهام هایی 

برطرف می کنند.

 روندهای زندگی دیجیتال
در این کارگاه قرار است افراد چند ساعتی با 

4
مرداد

هم درباره روند زندگی دیجیتال فکر کنند، 
این  که  بگیرند  یاد  و  کنند  تحلیل  را  آن 
روندها چه تاثیری بر زندگی آنها گذاشته است و چه 
کسب وکارهایی حول اینترنت و موبایل شکل گرفته اند. 
این روندها از سال 2000 تا 2014 مورد بررسی قرار 
خواهند گرفت. زمان این رویداد دوشنبه 4 مردادماه و 

مکان آن محل دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

 رشدینوی چهارم
برنامه های  سری  از  برنامه  چهارمین 

4
مرداد

رشدینو با هدف معرفی افراد موفق از زبان 
برنامه  این  در  می شود.  برگزار  خودشان 
هدیه  و  »ادپلی«  موسس  شوهانی  رضا  است  قرار 
دلجو موسس »حامی جو« حضور پیدا کنند و از رمز 
برای  سال  یک  از  کمتر  در  خود  موفقیت  راز  و 
عالقه مندان بگویند. بازاریاب ها، تیم های استارت آپی 
شرکت  رویداد  این  در  می توانند  برنامه نویسان  و 
 4 دوشنبه  چهارم  رشدینوی  برگزاری  زمان  کنند. 

مرداد برگزار می شود.

 ماراتن کشف و حل مسئله
وقتی به بروز خالقیت و یافتن ایده های نو 

۵
مرداد

ما  برای  شروع  نقطه  می کنیم،  پیدا  نیاز 
ناشناس است. زمانی که مسئله ما به نظر 
بدون راه حل است یا بیش از یک راه حل دارد، دشوار 
است بتوانیم چند راه حل خالقانه تولید کنیم و از بین 

آن ها بهترین را برگزینیم. 
می شود،  برگزار  آی تی  کافه  در  که  نشست  این  در 
چیستی و چرایی پیدایش تریز، یافته های کلیدی و 
برخی مفاهیم کاربردی آن معرفی و مرور می شوند 
و حاضران برخی از این آموخته ها را تمرین و تجربه 
 ۵ سه شنبه  رویداد  این  برگزاری  زمان  می کنند. 

مردادماه خواهد بود.

استارت آپی ها بخوانند!

نام شتاب دهنده آواتک در لیست شرکت های 
دانش بنیان قــرار گرفت. این شــرکت که 
رویکردش تشــویق و حمایت از کارآفرینان 
در مسیر فعالیتشــان است، حاال از پیوستن 
خود به جمع شرکت های دانش بنیان و اضافه 
شــدن به لیست شــرکت های دانش بنیان 
ثبت شــده در وب ســایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری خبر می دهد. نام 
این شرکت با عنوان »شرکت کسب وکارهای 
نوپای آواتک پردیس« در لیست شرکت های 

دانش بنیان قابل مشاهده است. 

پیوستن آواتک به جمع 
شرکت های دانش بنیان

و  کارآفرینی  سراسری  جشنواره  هشتمین 
آغاز   )VCCUP( شریف  کسب وکار  توسعه 
به کار کرد. طی این جشنواره و برنامه های 
جانبی آن )کارگاه های آموزشی و رویدادها( 
شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم و 
در  آن ها،  عملی  تمرین  و  اصول کسب وکار 
به  ارائه  برای  را  رقابتی طرح خود  محیطی 
نهادها و اشخاص سرمایه گذار آماده می کنند. 
خروجی نهایی این جشنواره، انتخاب ایده ها 
حمایت  با  که  است  برتری  طرح های  و 
نهادهای حامی و سایر سرمایه گذاران، امکان 
تجاری شدن طرح و تولید محصول را دارند. 
این جشنواره در دو بخش طرح ها و ایده ها 
جوایز  برتر  نفرات  به  و  برنامه ریزی  شده 
تیم های  جوایز  شد.  خواهد  اهدا  ارزنده ای 
میلیون   32/۵ مجموعه  دوره  این  در  برتر 
تومان خواهد بود.  مهلت ارسال طرح ها تا 1۵ 

شهریور 139۵ است.



خبرنامه
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3
پروفسور حسابی

هرچه انسان وجود ارزشمندتری داشته باشد به 
همان اندازه مودب و فروتن است.

من و زاکربرگ

ادامه از صفحه اول
جایی که به قول مــک لوهان، نظریه پرداز دهکده 
جهانی، »مرگ جغرافیا« را رقم زده است. بی آنکه 
دولت ها حواسشان باشــد روزانه میلیون ها نفر از 
مرزهای بی مرز اینترنت بدون کمترین مشــکل و 
زحمت به کشورهای یکدیگر رفت وآمد می کنند. 
تصور اینکه بتوانی بدون ویزا، بدون ســوار شدن 
هواپیما یا ماشــین، بدون هزینه زیاد همه جهان 
را بگردی لذت باشکوهی است. لذتی که به خاطر 

تفکر بسته مان خود را از آن محروم کرده ایم.
این هــا را گفتم تا بــه اینجا برســم؛ جناب مک 
لوهان تاریخ را به دو دوره اصلی تقســیم می کند: 
دوره قبیلــه ای و دوره صنعتی. دوره نخســت بر 
فناوری هــای ارتباط گفتاری و چــرخ مبتنی بود 
و دوره دوم بر فناوری نوشــتن و مکانیکی کردن 
کارها اســتوار اســت. مک لوهان معتقد است که 
دوره صنعتی ارتباطات را بیش ازپیش آسان کرد و 

سرعت و حجم ارتباطات روزبه روز افزایش یافت.
اســتارت آپ های ایرانی اگرچه از مواهب فناوری 
و جهانی شدن برخوردارند اما هنوز در تفکر دوره 

قبیله ای به سر می برند. چرا؟
وقتی اســتارت آپی فقط به این می اندیشــد که 
در تهران مشــتری داشته باشــد یا مشهدی ها به 
مشهد و شیرازی ها به شیراز و جنوبی ها به جنوب 
می اندیشند، کسی به این فکر نمی افتد که جهان 
مــن می تواند از تهران یا از بوشــهر تا ســنگاپور، 
مالزی، نیویورک، پاریس، رم، مادرید و شاخ آفریقا 
گســترش پیدا کند. و جهانش می شود شهرش یا 
نهایتا کشورش و مشتریانش محدودند به جمعیتی 

اندک در مقایسه با جمعیت انبوه جامعه جهانی.
در حالــی که بــرای راه اندازی یک اســتارت آپ  
به مفهــوم واقعــی آن، یعنــی مقیاس پذیری و 
تکرارپذیری شما بودجه، زمان و نیروی مشخصی 
را پیش بینی می کنید و در مرحله راه اندازی فرقی 

نمی کند که شما جهانی فکر کنید یا محلی.
وقتی نگرش جهانــی هزینه ای برای مــا ندارد و 
همان تعداد نیرو را باید به کار بگیریم، پس چرا باید 
خودمان را در جغرافیای مرزهای شهر و کشورمان 
محدود و محصور کنیم. آیا کســی که واتس آپ را 
 آفرید یا رفیقمان زاکربرگ که فیس بوک را طراحی 
 کرد، فقط به این می اندیشــید که به هموطنانش 
خدمات بدهد؟ یا وقتی بچه های ایرانی پیچک اپ 
»ریکوردیم« و »کولکی« را نوشــتند فقط به این 
می اندیشیدند که ایرانی ها از اپ هایشان استفاده 
کنند؟ اگر چنین محدود و بســته می اندیشیدند، 
طعم شــیرین رکورد 2 میلیون دانلــود را و طعم 
شیرین دو روز در صدر ایســتادن در اپ استور را، 
آن  هم باالتر از توییتر و فیس بوک، می توانســتند 
بچشــند؟ در حالی که به گفته بنیان گذار پیچک، 
دانشــگاه سرمایه گذارشــان تاکید داشته دست 
از تفکــرات بلندپروازانــه بردارند و بــه محدوده 

جغرافیایی کشورمان بیندیشد!
حرف آخر: به رفت وآمد هزاران خارجی در لحظه 
بدون ویزا و پاســپورت به کشــورمان در مرزهای 
بی مرز اینترنت فکر کنید و به این بیندیشــید که 
شما هم همین امکان شگفت انگیز را دارید و همه 
راه ها برای رفتنتان به تمام نقــاط دنیا، هرجا که 

اینترنت هست، مهیاست.
پس اگر ایــده ای برای کارآفرینــی دارید یا روی 
اســتارت آپی کار می کنید یا مشــغول نوشــتن 
اپلیکیشن هستید به این بیندیشید که من چیزی 
را خلق می کنم که همه شــهروندان جهان از آن 
اســتفاده کنند. این راز موفقیت شماست. جهانی 

فکر کنید، محلی زندگی کنید.

خبرســرمــقالــه
N e w s

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به 
موضوع شهر هوشــمند در ایران پرداخت 
و گفت: »در ایران برای رســیدن به شهر 
هوشــمند، که مطالبه ای جهانی است، از 
ابتــدای دولت یازدهم براســاس مطالعه 
کشورهای پیشــرفته و نوع نگاه و تجربه 
آنها به موضوع ICT پرداخته شد.« واعظی 
با اشــاره به اقدامات انجام شده از ابتدای 
دولت یازدهم تاکنــون در این باره گفت: 
»ظرفیت پهنای بانــد داخلی و خارجی و 

ظرفیت انتقال کشور برای رسیدن به این 
منظور افزایش یافته و همچنین نسل سوم 
و چهارم تلفن همراه نیز در کشور راه اندازی 

شده است.«
وی ادامــه داد: »عالوه بر ایــن در ابتدای 
دولت یازدهم هیچ روســتایی در کشور 
اینترنت نداشت که اکنون 21 هزار روستا 
بــه اینترنت متصل اند و تــا پایان دولت، 
تمامی روســتاهای بــاالی 20 خانوار به 
اینترنت پرســرعت مجهز خواهند شد.« 

وی گفــت: »همچنیــن در یک ســال 
گذشته 210 شــرکت دانش بنیان مبلغ 
100 میلیارد تومان تســهیالت از وزارت 
ارتباطــات بــرای توســعه ICT دریافت 

کرده اند.«
واعظی همچنین بــر لزوم مقررات گذاری 
برای رفع موانع توســعه ICT در کشــور 
تاکید کرد و گفت: »اکنون که دنیا به سمت 
اینترنت اشــیا حرکت می کند و اینترنت 
اشــیا جایگزین تمــام فعالیت ها خواهد 

شد باید از امروز برای مقررات گذاری این 
تغییرات آماده شویم.« وزیر ارتباطات در 
پایان با اشاره به موضوع تهدید و فرصت در 
حوزه ICT و الکترونیکی شــدن فرایندها 
گفت: »عالوه بر موضــوع مقررات گذاری 
موضوع مورد اهمیت دیگر آماده ســازی 
امنیتی و فرهنگی اســت که باید در این 
دو حوزه نیز برای ورود به دنیایی که همه 
زندگی بــا اینترنت درگیر خواهد شــد، 

آماده شویم.«

اتصال همه روستاهای باالی 20 خانوار به اینترنت پرسرعت خبر
News

تابستان به 
دهکده جوانی سفر کنید

مدیرعامل زیرساخت از افزایش پهنای باند 
از 4 هزار گیگابایت بــه 10 هزار گیگابایت 
بر ثانیه تا پایان ســال با پروژه های در حال 
اجرا خبر داد و گفت: »برای بهبود سرویس 
باید بخش خصوصی اقدام کند و در این دو 
سال 22 هزار گروه شکل گرفته که در کنار 
تولید اپلیکیشــن، 80 هزار شغل نیز ایجاد 
کرده انــد.« مدیرعامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت از ادامه پیگیری و اجرای تمام 
پروژه ها در این شــرکت خبــر داد و گفت: 
»تمامی پروژه های زیرســاخت با جدیت 

پیگیری می شوند.«
مهندس محمدجواد آذری جهرمی، معاون 
وزیــر ارتباطــات، رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت، 
گام دوم را هم بنــدی تجهیزات عنوان کرد 
و افزود: »بایــد هم بندی تجهیزات به نوعی 
انجام شود تا به تحقق اهداف اقتصاد ملی و 

شبکه ملی بینجامد.«
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
همچنین راه انــدازی مراکز تبادل ترافیک 
داده و اعمــال کاهش قیمــت اینترنت از 
اول مرداد را بخشــی از اقداماتی دانســت 
که در جهت اهداف شــبکه ملی اطالعات 
انجام شده است و گفت: »رقابت جدی بین 
سرویس های داخلی و بین المللی در جریان 
اســت و با کاهش قیمت ســرویس داخلی 
حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی 
صــورت گرفت تا بتوانند در بــازار رقابت با 
سرویس های بین المللی موفق ظاهر شوند.«

 در راستای همکاری های بین المللی در حوزه 
هوایی و هوانوردی بین ایران و آلمان، هیئت 
بلندپایه ای از شرکت های هوایی مستقر در 
ایالت باواریای آلمان به ایران سفر می کنند. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با هدف افزایــش همکاری های بین المللی 
ایران و ایالــت باواریای آلمان در شــرایط 
پساتحریم و برای جذب سرمایه خارجی در 
این حوزه و توسعه شرکت های دانش بنیان 
داخلی، هیئتی 13نفــره در قالب مدیران 
شرکت های هوایی ایالت باواریای آلمان برای 
آشــنایی با ظرفیت های جمهوری اسالمی 
ایران در این حوزه، شناســایی زمینه های 
همکاری مشــترک و برگــزاری تعدادی 
جلسه تخصصی به دعوت ســتاد هوایی و 
هوانوردی معاونت علمــی و فناوری، دوم 
تا چهارم مردادماه به ایران ســفر می کنند. 
در روز اول این ســفر، تعدادی از خبرگان 
صنعت و دانشگاه در زمینه توانمندی های 
صنعت هوایی ایــران در حوزه های طراحی 
و ساخت ســازه های کامپوزیتی با کاربری 
هوایی، تحقیق و توسعه فناوری های هوایی 
و تعمیر و نگهداری هواپیماهای مسافربری 
ســخنرانی خواهند کــرد. همچنین بین 
شــرکت های ایرانــی و آلمانــی در زمینه 
طراحی و ساخت ســازه های هوایی، تعمیر 
و نگهــداری هواپیماهــای مســافربری، 
سیســتم های اویونیک هواپیما، تســت و 
خدمات آزمایشگاهی و سیاست گذاری در 
حوزه هوایی و هوانوردی، جلسات تخصصی 

B2B برگزار خواهد شد.
در روز دوم این ســفر نیز، هیئت آلمانی از 
مجموعه هایی نظیر پژوهشــکده دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، شــرکت پشــتیبانی و 
نوســازی هلیکوپتری ایران، شرکت توربو 
کمپرسور البرز و شرکت تعمیر و نگهداری 
فارســکو بازدید خواهند کــرد و در پایان 
ایــن ســفر 3روزه، این هیئت از شــرکت 
هواپیماسازی ایران )هسا( در شهر اصفهان 

بازدید می کنند.
در میان این هیئت آلمانی، اسامی مسئوالن 
شرکت های بزرگی مانند ایرباس،IABG  که 
در زمینه خدمات آزمایشگاهی فعالیت دارد 
و اتحادیه هوافضایی ایالت باواریای آلمان به 

چشم می خورد.

تابســتان 9۵ شــهرداری تهــران میزبان 
جشــنواره ای با عنوان »دهکــده جوانی« 
اســت که در برج میالد برپا خواهد شــد. در 
این جشــنواره که دو ماه به طول می انجامد 
ویژه برنامه های میدانی برگزار خواهد شــد 
شامل مســابقات، اجرای موســیقی اقوام، 
نمایش های میدانی با موضوع مشــکالت و 
معضالت جوانی، راه اندازی »ســرای یاس« 
ویژه دختران، راه اندازی »سرای سرو« ویژه 
پســران، برپایی کافه های فرهنگی، هنری و 
آموزشــی با عنوان کافه رسانه، کافه آی تی، 
کافه مجالت، کافه کتاب، کافه سینما و... در 
طول این رویداد افــراد از محله های مختلف 
تهران و حومه برای بازدید به این جشــنواره 
می آینــد و از برنامه های پربار آن اســتفاده 
می کننــد. همچنین قرار اســت ویژه برنامه 
تلویزیونــی ویژه جوانان پایتخت از ســاعت 
21:30 در ضلع جنوب غربی برج میالد تهران 
اجرا شود که این ویژه برنامه هرشب و در طول 
جشنواره دهکده جوانی در ساعت اعالم شده 
از شبکه دوم ســیما پخش می شود. در این 
جشــنواره شــهرداری تهران تعدادی غرفه 
برای جوانان کارآفرین مهیــا کرده و برخی 
اســتارت آپ ها هم حضور خواهند داشت و 
به فروش محصوالت و ارائه خدمات خواهند 
پرداخت. هفته نامه شنبه نیز در این جشنواره 
حضور دارد و از نزدیک پذیرای استارت آپ ها 
و عالقه مندان خواهد بود. گفتنی است تعداد 
بازدید روزانه از این مجموعه به طور میانگین 

۶0 هزار بازدید پیش بینی شده است.
جشــنواره دهکده جوانی از اول مردادماه هر 
شب از ساعت 18 تا 23 در محوطه برج میالد 

تهران برگزار می شود.

غرفه شنبه 60 روز در برج میالد میزبان 
شماست

در این سرباالیی تند که داریم حرکت می کنیم اگر توقف کردیم این توقف با 
عقب گرد همراه خواهد بود

اقتصاد دانش بنیان، راه نجات کشور

حرکت علمی کشــور به نظر من یک چیز اساسی است... برای حیات 
دنیای اسالم. ما سال هاســت - شاید ده سال، دوازده سال است - که 
روی مســائل علم تکیه می کنیم و پاسخ هم داده است؛ یعنی حقیقتا 
حرکت علمی و نهضت علمی در کشور شروع شده است و پیش رفته 
است و کارهای بزرگی انجام گرفته است. کار شروع شده است و واقعا 
این حرکت علمی کشــور در دنیا هم شناخته شده و از نهضت علمی 
کشور عزیز ما درواقع رونمایی شــده، لکن آنچه من را دچار دغدغه 
می کند، این است که این حرکتمان هنوز به نقطه ثبات نرسیده است. 
ما مثل کسانی هســتیم که در یک سراشیبی تند داریم به طرف باال 

حرکت می کنیم. 
بله، حرکــت کرده ایم، پیش هم رفته ایم،  کارهــای زیادی هم انجام 
گرفته است، اما وسط راهیم. به دالیل مختلف در نیمه راهیم. در این 
سرباالیی تند که داریم حرکت می کنیم اگر توقف کردیم این توقف 
با عقب گرد همراه خواهد بود، توقف دیگر نیست. اگر حرکت ما از دور 
افتاد، بازگردان این نهضت، این حرکت، این شــتاب علمی مشکل تر 

خواهد بود، این دغدغه ماست. 
مــن می خواهم عرض کنم به این حرکت علمی باید با همه توان نیرو 
رساند، مدد رساند، باید کار کرد، مبادا وضعیتی پیش بیاوریم که این 

حرکت متوقف بشود، مطلب اول ما و مطلب اصلی ما این است.

 اقتصاد دانش بنیان؛ راه نجات کشور در حرکت علمی
من در همین حکم اخیری که برای شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
منتشر شد، تاکید کردم که حرکت علمی نباید دچار وقفه بشود، چون 
هر وقفه ای با عقب گرد همراه است. ما در یک مسابقه جهانی هستیم، 
عقب ماندگی های زیادی هم داریم. بله، االن سرعت پیشرفت ما خوب 
است اما عقب ماندگی این قدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز 
افاقه نکرده است، هنوز نتوانسته ما را به آن جایگاه مورد نیازمان برساند. 
بایــد ادامه بدهیم و تالش بشــود. این حرکت علمی الزم اســت. اگر 
چنانچه این حرکت علمی با همین حواشی و دنباله هایی که دارد ادامه 
پیدا کند- که یکی از آنها تشکیل همین شرکت های دانش بنیان و روی 
آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، این ها از لوازم این حرکت علمی است 

که بحمداهلل به تدریج راه افتاده است - کشور نجات پیدا خواهد کرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شــرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی 
نخبگان جــوان،  1393/07/30؛  و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اســاتید 
دانشــگاه ها،  1393/04/11؛ برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان، جایگاه 

شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

وزیر ارتباطات با بیان اینکه 21 هزار روســتا به اینترنت متصل اند، از برنامه دولت برای آینده خبر داد

علی مویــدی در کارگاه آموزشــی ملی صیانت 
از بهبودیافتگان و خانواده های آســیب دیده از 
اعتیاد با رویکرد کارآفرینی که با حضور جمعی 
از نمایندگان سمن ها در اســتان ها برگزار شد، 
گفت: »ماهیت مواد مخدر و عوارض اعتیاد به آن 

بر همگان مشخص است.«
وی با بیان اینکه رویکرد ســتاد، اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر اســت و بر پایه پیشــگیری 
متمرکز اســت، افزود: »مســلما در فرآیند این 
رویکرد، حرکت عظیم مردمی الزم است و اولین 
افرادی که می توانند در این زمینه نقش آفرینی 
کنند، نخبگان هستند. لذا باید از افکار ارزشمند 
آنان در هموار کردن این مسیر یاری جست تا به 
هدف نهایی یعنی کنتــرل و مهار اعتیاد نزدیک 

شویم.«
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: »سازمان های 
مردم نهاد متشکل از عناصر نخبه هستند که باید از 
این فرصت استفاده کرد، چراکه جامعه ای مطلوب 
است که از ســرمایه های اجتماعی خود استفاده 
کند.« مویدی ادامه داد: »بیش از 90 درصد افراد 

جامعه ما دارای ســواد و تحصیالت دانشــگاهی 
هســتند، لذا باید از این ظرفیت به عنوان سرمایه 
اجتماعی به صورت هدفمند استفاده کرد.« وی 
افزود: »تنها راه برون رفت از اعتیاد اســتفاده از 
ظرفیت های اجتماعی است که سمن ها نماد این 
ظرفیت هستند و ما تالش خود را در جهت ایجاد 
تعامل خوب و ســازنده میان دولت و سمن ها به 

کار خواهیم بست.«
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 
شاهد تجمع عظیمی از سمن ها همراه با برنامه و 
هدف گذاری مشخص باشیم. »چنانچه پیشنهاد ی 
دارید آن را بــا ما در میان بگذاریــد که قطعا به 

کیفیت این تجمع خواهد افزود.«
این کارگاه آموزشــی با همکاری دفتر توســعه 
مشارکت های مردمی و ســازمان های مردم نهاد 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، دانشکده کارآفرینی 
دانشــگاه تهران، انجمن سالمت خانواده ایران و 
موسسه کاهش آسیب پیام آوران همیاری از 28 
تیرماه آغاز شــد و به مدت سه روز در محل هتل 

بلور تهران برگزار شد.

استقبال از هفته نامه شنبه در کارگاه آموزشی ملی صیانت از اشتغال بهبودیافتگان 
آسیب دیده از اعتیاد که با رویکرد کارآفرینی برگزار شد

2 مرداد 139۵ . سال اول .  شماره بیستم

بیش از 70 درصد مردم در مناطق 
شهری زندگی می کنند

ایجاد 70 هزار فرصت شغلی 
در سه سال گذشته

 در نشست خبری همایش »زیرساخت ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر 
هوشمند« اعالم شد

فراهم شدن زیرساخت ها برای تولید محتوای بومی توسط نخبگان کشور 
با ورود نسل سه و چهار فناوری های موبایل

رضــا باقری اصل، معاون ســازمان فناوری اطالعات، در نشســت خبــری دومین همایش 
»زیرساخت ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند« گفت: »به منظور ارائه دستاوردهای 
یک ســال اخیر در حوزه توسعه شهر هوشــمند، دومین همایش زیرساخت ها و فرصت های 
سرمایه گذاری شهر هوشمند برگزار می شود.« به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، رضا باقری اصل، معاون سازمان فناوری اطالعات، در نشست 
خبری اعضای برگزارکننده این همایش با بیان اینکه به سمت نسل جدید زندگی شهری حرکت 
می کنیم، گفت: »بیش از 70 درصد مردم در مناطق شــهری زندگی می کنند و نه تنها دولت 
بلکه همه مسئول بهبود زندگی شهری هستیم.« باقری اصل با اشاره به اینکه استفاده از فناوری 
می تواند در راستای بهبود زندگی شهری باشد، افزود: »زیرساخت ها تغییری نکرده اما زندگی 
تســهیل شده اســت.« باقری اصل با بیان این مطلب که حوزه ict با گذر از مرحله زیرساخت 
به مرحله بلوغ و تولید سرویس رسیده اســت، اظهار داشت: »به این ترتیب درک جدیدی از 
کسب وکار شکل گرفته است.« وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات افزود: »با راه اندازی چهار مرکز تبادل ترافیک عمال بهره برداری آزمایشی 
از شبکه شروع شده است.« وی در زمینه دولت الکترونیک نیز اظهار داشت: »تا یک ماه آینده 
یکپارچه سازی در الیه مدیریت متمرکز انجام می شود و به سمت سرویس ها حرکت می کنیم.« 
جانشین دبیر کمیسیون دولت الکترونیک به آماده شدن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: »الیحه از سوی دولت ابالغ شده و بخش خصوصی باید 
با سرمایه گذاری و تعریف سرویس، به مردم سرویس ارائه دهد.« وی با تاکید بر اشتراک گذاری 
منابع ابراز امیدواری کرد، برگزاری این گونــه همایش ها منجر به فراهم کردن فرصت بهبود 
زندگی مردم در شهرها و روستاها شود. باقری چناری، مدیرعامل ایرانیان نت، نیز در سخنانی 
چشم انداز حرکت به سمت اقتصاد دانایی محور را شهر هوشمند عنوان کرد و گفت: »با پلتفرم باز 
و ارتقای سرویس ها، امیدواریم به سمت ارائه سرویس های مناسب و شهر هوشمند پیش برویم.«

با ورود نسل سه و چهار فناوری های تلفن همراه امکان تولید محتوا توسط نخبگان برای 
تعالی کشــور فراهم شــده و امروز ما بیش از 70 هزار اپلیکیشن داخلی تولید کرده ایم. 
مهندس جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، در نشست بهره برداری از مراکز 
سه گانه تبادل ترافیک شبکه ملی اطالعات در اســتانداری خراسان رضوی، در ادامه با 
بیان اینکه ما در وزارتخانه 13 پروژه را در این بخش قبول کرده ایم، گفت: »باید در سطح 
شهر مشــهد سیستم وای فای ایجاد شود تا دستگاه های اســتان از هماهنگی بیشتری 
برخوردار باشــند.« وی با اشاره به ظرفیت های استان و شهر مشهد و همچنین در پیش 
بودن رویداد مشــهد 2017 اظهار کرد: »وزارت ارتباطات برای این رویداد فراهم سازی 

بستر شهر هوشمند را در این شهر در نظر گرفته است.« 
جهانگرد با بیان اینکه سهم پیاده ســازی ارتباطات کشور بیش از 80 برابر رشد داشته، 
تصریح کرد: »در حوزه تلفن همراه نیز ما از فناوری های نســل 2 و 2/۵ برخوردار بودیم. 
با محوریت ســازمان تنظیم مقررات، فناوری های نسل 3 ایجاد شــد و امروز ما شاهد 

پیشرفته ترین وضعیت در مراکزی مانند شهر مشهد هستیم.«
 رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران خاطرنشان کرد: »همه این تالش ها باعث شده 
کمی از نقطه صفر فاصله بگیریم. ایجاد مراکز سه گانه تبادل ترافیک شبکه ملی اطالعات 
نقطه عطفی برای کشور است که طی آن ساختار سنتی مبتنی بر صوت ما به دیتا تغییر 

یافته است.« 
جهانگرد اضافه کرد: »طی ســه سال گذشــته ما بین 30، 3۵ و 70 هزار فرصت شغلی 
از همین طریق ایجاد کرده ایم. در همین راســتا نزدیک به دو ماه است که پرتال دولت 
الکترونیک نیز راه اندازی شــده و از مراحل مقدماتی عبور کرده ایم.« وی با بیان اینکه با 
راه اندازی شــبکه ملی اطالعات این اهداف عینیت یافته است، گفت: »امیدواریم بخش 

کاملی از این شبکه در هفته دولت افتتاح شود.«

در شرایط پساتحریم و برای جذب 
سرمایه خارجی انجام شد

سفرشرکت های هوایی 
آلمان به ایران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
اعالم کرد:

استارت آپی ها 80 هزار 
شغل ایجاد کرده اند

کارآفــرینان به کمک بهبود یافتگان اعتیاد می روند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت برای توســعه 
شهر الکترونیک تالش خواهد کرد، گفت: »برای اداره 
شهرها اقدامات خوبی تا امروز صورت گرفته و اقدامات 

دیگری باید به کمک آن بیاید.«
رئیس جمهور در نخســتین اجالس جهانی شوراها 
و شــهرداران 201۶ که در برج میالد برگزار شد، با 
تاکید بر ضرورت شــکل گیری شهر هوشمند گفت: 
»شهر هوشمند شــهری الکترونیک است که از ابزار 
فضای مجازی استفاده می کند.« روحانی افزود: »باید 
بسیاری از سفرها، رفت وآمدها و صف های طوالنی، 

جایش را به شبکه های فضای مجازی بدهد.«
رئیس جمهور از ویژگی های شهر هوشمند به سالمت 
اداری اشــاره کرد و گفت: »اگر همه کارها از طریق 
فضای مجازی انجام شــود، فســاد به مراتب کاهش 

می یابد.«
رئیس جمهور یکــی از راه های برخورد با فســاد را 
اســتفاده از شهر هوشــمند عنوان کرد و گفت: »در 

طول سال های اخیر به دو دلیل ارتباط شهرها به هم 
نزدیک شده است؛ از یک سو وسایل ارتباطی شرایط 
گردشــگری را برای همه جهانیان آسان تر کرده و از 
طرف دیگر شبکه های فضای مجازی ارتباط اندیشه ها 
و نظرات را به یکدیگر نزدیک تر ساخته و این نزدیکی 
انســان ها و افکار، پایه ای برای تعامل فرهنگ های 
مختلف در جوامع انسانی شده است.« روحانی یادآور 
شــد: »اگر می خواهیم از خشــونت، افراطی گری و 
تروریسم فاصله بگیریم و به صلحی پایدار در جهان 
دست پیدا کنیم، راهش باال بردن بردباری و احترام 
به فرهنگ یکدیگر و نزدیک تر شدن جوامع مختلف 

از نظر فرهنگی و سبک زندگی است.«
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: »امروز ارتباط ایران 
در شــرایط پس از برجام با کشورهای دیگر از لحاظ 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آســان تر و 
نزدیک تر شده و ما از این فضا برای استفاده از تجربه 

یکدیگر باید بهره برداری کنیم.«

رئیس جمهور در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران:
شبکه های فضای مجازی جایگزین

 سفرها و صف های طوالنی شود



نانسی داورتی یک طراح سخت افزار در سیلیکون ولی است. کار 
او در شرکت پروتئوس بایومدیکال چشم انداز کامال جدیدی 
را برای فناوری های پوشیدنی به ارمغان آورده است. این پروژه 
شامل یک قرص با مدار داخلی است که می تواند توسط یک 
پچ، که روی نیم تنه پوشیده می شود، رمزگشایی شود. عالوه 
بر سیگنال های ارسال شده از قرص، این پچ می تواند ضربان 
قلب، حرکت و فعالیت )با یک شتاب ســنج(، و دمای بدن را 
اندازه گیری کند. داده ها به طور شبانه روزی و هفت روز هفته 
ثبت می شــوند و می توان آن ها را از طریــق بلوتوث به تلفن 
هوشمند ارسال کرد. او در مصاحبه ای در مورد این فناوری ها 

و آینده آن ها توضیح داده است.
  درباره رویکرد نوآورانه پوشیدن فناوری بگویید.

فکر می کنم ســاخت حســگرهای بیومتریک نقش بسیار 
مهمی دارد. شــما هرگز آن را گم نمی کنیــد، آن را در خانه 
 fitbit جای نمی گذارید، نمی اندازید و... من در حال حاضر از
استفاده می کنم، هیچ چیز بدتر از آن است که آن را در خانه 
جای بگذارم و قدم هایم شــمرده نشوند. خیلی جالب است، 
شما از این دستگاه های پوشــیدنی استفاده می کنید بدون 
اینکه نیاز باشد هیچ دکمه ای را فشار دهید یا یادتان بماند که 
هرروز صبح آن را بپوشید. به عالوه الزم نیست نحوه پوشیدن 
آن را یاد بگیرید. با برنامه ریزی، تالش و جمع آوری داده ها، 
می توانیم اپلیکیشن هایی را برای استفاده کارآمدتر از داده ها 

ایجاد کنیم.
 قرص ها و پچ حسگر کدام پارامترها را می توانند اندازه گیری 

کنند؟
این سیستم چیزی بیشتر از عادت به دارو است و به افراد امکان 
می دهد داده هایی را که قبال در حوزه مراقبت های بهداشتی در 
دسترس نبودند، اکنون قابل  مشاهده و اشتراک گذاری باشند 
و فضای کامال جدیدی برای بیماران و بهبود آنها ایجاد شود. به 
عالوه، ما به دنبال اپلیکیشن های تغییر رفتار مختلف هستیم تا 
بتوانیم بر اساس این داده ها تغییر ایجاد کنیم، ایده ها را به کار 

بگیریم و از روانشناسی مثبت و... بهره ببریم.
  شــما چه چیزی درباره آینده فناوری های حسگر در ذهن 
دارید. فکر می کنید ممکن است از ایمپلنت ها در آینده برای 

اهداف پیگیری و نظارت استفاده شود؟
من شخصا مشتاقانه منتظر دیدن حسگرهای بیومتریکی مانند 
این حسگرها هستم که به گونه ای نامرئی هستند و جمع آوری 
داده های مناسب اولین گام برای ایجاد اپلیکیشن هایی برای تقویت 
سالمت و شادی اجتماع است. به عالوه بسیار هیجان زده هستم 
که ببینم روزی از این حسگرها برای نمایش نحوه تعامل با محیط 
ما استفاده می شود. این می تواند داده های رفتاری ارزشمندی را 

ارائه دهد و به آگاهی و تعامل با محیط اطراف ما بیفزاید.
 محصول فناوری دســتگاه های پوشیدنی مورد عالقه شما 

کدام است؟ 
فناوری پوشــیدنی موردعالقه من هنرهای پوشیدنی است. 
HeartSpark تلفیق خوبی از ایده و فناوری های جدید است. 

محققان و دانشمندان توانسته اند به پیشرفت های مهمی در 
این حوزه دست یابند، اما هنوز دستگاه های پوشیدنی زیادی 

هستند که باید اختراع و تولید شوند.

تحلیل یک طراح سخت افزار در سیلیکون ولی از بازاری روبه رشد

حدود سه ســال اســت کمردرد دارم. 
درمان های مختلفی را امتحان 

کرده ام اما هیچ بهبودی 
حاصل نشــده است. 
قرار گرفتن در معرض 
چراغ LED آبی رنگ 
می توانــد جایگزین 
طبیعی و مناســبی 

برای مسکن ها، ژل درد 
و لــوازم حرارتی باشــد. 

هنگام اســتفاده از فناوری در 
طوالنی مدت می توان اثرات ضدالتهابی 

آن را مشاهده کرد. من این تاثیر را روی بدن 
خودم احساس کردم.

اولین چیزی که توجه من را در این محصول 
جلب کرد، بسته بندی زیبا و راهنمای مفید 
آن بود که به راحتی می توانستم متوجه آن 
شــوم. اطالعات جزئی درباره اثر این چراغ 
آبی رنگ در بسته وجود نداشت اما به راحتی 
می توانستم از طریق اینترنت و مطبوعات 
اطالعات بیشــتری را درباره این محصول 
کسب کنم. خود دســتگاه سفت است اما 
وزن کمــی دارد و به نظر باکیفیت می آید. 
دو جلیقه همراه دستگاه عرضه شده است، 
یکی برای قسمت فوقانی و یکی برای قسمت 
تحتانــی کمر. این جلیقه بســیار راحت و 
 BlueTouch قابل شستشو است. از دستگاه
می توانید بدون خطا استفاده کنید و آن را 
در جای خود قرار دهید. از معایب آن می توان 
به اندازه اش اشاره کرد که کوچک نیست و 

باید به طور مستقیم روی بدن قرار بگیرد. 
نمی توان آن را با لباس پوشاند 
و به همین دلیل در محل 
کار خیلی کاربرد ندارد. 
مدت زمان استفاده از 
آن به یک ساعت در 
روز محدود می شود، 
تازه اگــر با کمترین 
شــدت ممکن از آن 

استفاده کنید.
از آنجــا که من در اســتفاده 
از شدت کم و متوســط آن تاثیر زیادی 
احســاس نکردم، دوبــار در روز هربار 15 
دقیقه از باالترین شدت آن استفاده می کنم. 
باید هرچند روز یک بار دســتگاه را شــارژ 
کنم و باتری آن برای حداکثر 120 دقیقه 
نوردرمانی کافی است.  این دستگاه به آسانی 
کار می کند؛ فقط کافی اســت آن را روشن 
کنید، کمربند را بپوشــید و از گرمای آن 
لذت ببرید. وقتی دراز کشیده اید، یا در حال 
پیاده روی هستید، می توانید از آن استفاده 
کنید. با وجود استفاده از این دستگاه، باید 
به متخصص ارتوپد خود نیز مراجعه کنید 
و ســایر درمان های جایگزین را نیز انجام 
دهید تا کامال بهبود پیدا کنید. ممکن است 
تاثیر ضدالتهابی آن در طوالنی مدت خود را 
نشان دهد. در کل، این دستگاه از ژل یا لوازم 
حرارتی راحت تر اســت. قابل حمل است و 
راه اندازی آن آسان و سریع است. عمر باتری 

آن نیز طوالنی است.

دستگاه پوشیدنی برای درد کمر
و ستون فقرات

»دانستن کافی نیست، باید اضطرار انجام دادن را درک کنیم. مشتاق 
بودن هم کافی نیست، باید عمل کنیم.« این از زبان یکی از تلنگر

بزرگ ترین هنرمندان تاریخ گفته شده است؛ لئوناردو داوینچی 
بزرگ. نقاش و مخترع و ماجراجوی عصر رنسانس که ستایش برانگیزی تابلوهایش 

تمامی ندارد. تاکید لئوناردو بر همان کلیشه همیشگی »عمل کردن به جای 
حرف زدن و خیال پردازی« است. اینکه از یک نقطه ای از یک زمانی باید 

آستین را باال زد و وارد گود شد. احتماالت و مالحظات را کنار گذاشت و 
خطر کرد و از اینکه ناشناخته ها سد راه شوند نهراسید. همان کاری که 
این هنرمند بزرگ در زندگی اش کرد. اشتیاقش را در کارهایش بروز 

داد. خواستن هایش را اجرا کرد. شاید این همان راز بزرگی خالق 
مونالیزا باشد، و احتماال هر لبخند ناشی از موفقیتی دیگر!

راز لبخندهای موفقیت 

دانشبنیان

No.20\ Vol.1\ Sat\ Jul 23th\ 2016

16 صفحه / 1000 تومان
20 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemagazin

شـنـاسـنـامـه
i n d e x

مدیرمسئول وسردبیر:  اکبر هاشمی 
معاون سردبیر: رضا جمیلی

مدیرهنری: سید علیرضا میرزامصطفی
تحریریه :  مهدی علیپور، طاهره خواجه گیری، فهیمه خراسانی، طهوراشهبازی

حامد رسولی، لی لی اسالمی، بهاره بدیعی، مریم تجلی، علی کاکا دزفولی
مدیر فنی: پژمان اشکان

ویراستار: مرضیه عظیمی
ویرایش عکس: شبنم رضوانی

ناظر چاپ: عبداهلل محمدی
09351088221 مدیربازرگانی و آگهی: سیدعلیرضا سلیانی  

مشاور مدیرمسئول: ابراهیم هاشمی
مدیر روابط عمومی و اجرایی: مونا جعفری

امور مشترکین و توزیع: یلدا هاشمی
سایت و شبکه های اجتماعی: یگانه مهاجر، غزل حسینی

اشتراک: نشرآوران توزیع: نشرگستر امروز چاپ : هنر سرزمین سبز
نشانی: مفتح شمالی، شماره 421، واحد1 - 88346791

info@shanbemag.ir :ایمیل       shanbemag.ir :نشانی اینترنتی
با تشکر ازحمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فناوری پوشیدنی چقدر ایمن است؟
آیا امواج الکترومغناطیســی خطرناک هســتند؟ 
دانشمندان می گویند: »در سطوح بسیار باال، ممکن 
است خطرناک باشــند، مانند امواج فر مایکروویو. با 
این حال، مایکروویو به طور نمونه با قدرت 800 وات 
کار می کند، در حالی کــه قدرت خروجی یک تلفن 
همراه یا اکثر فناوری های پوشــیدنی حداکثر هزار 
مرتبه از این میزان کمتر اســت. نمی تــوان به طور 
یقین گفت که قرار گرفتن در معرض این میدان های 
الکترومغناطیسی خفیف کامال ایمن است، اما در طول 

25 سال گذشته هیچ شواهد آماری از داده های مربوط 
به بیمارستان ها نشان نداده است که این امواج میزان 
ابتال به بیماری های خاصی را افزایش داده باشــند.« 
باید به خاطر داشته باشید که دستگاه های ارتباطات 
همراه هنگام ارسال سیگنال در مسافت های کوتاه تر 
نیروی کمتری از خود ساطع می کنند. در اکثر موارد، 
فناوری های پوشیدنی فقط داده ها را از یک قسمت 
از بدن به دیگری انتقــال می دهند. به عبارت دیگر، 
میزان نیرو بسیار پایین است، حدود یک هزارم یک 

تلفن همراه. 90 درصد از ما همیشــه در جیب خود 
تلفن همراه داریم یا این دستگاه را در تمام طول روز 
نزدیک به بدن خود قــرار می دهیم. معقوالنه به نظر 
می رســد که تصور کنیم فناوری های پوشیدنی که 
محدوده ارتباطی کوچک تری دارند، میزان نیرویشان 
کمتر است و درنتیجه نسبت به تلفن های همراه خطر 
کمتری برای انســان دارند. محصول جدیدی که در 
بازار وجود دارد و ارتباط بی سیم برقرار می کند، باید 
قبل از عرضه به بازار کامال ارزیابی و بررســی شــود. 

بنابراین فناوری های پوشیدنی از حداکثر میزان نیرو 
برخوردارند و معموال میزان نیروی کمتری را از خود 
ساطع می کنند. مزایایی که بســیاری از فناورهای 
مدرن و ارتباطات بی ســیم 24 ســاعته برای شیوه 
زندگی افراد به همراه داشته است، از معایب آن بسیار 
بیشتر است. فناوری های پوشیدنی قابلیت ارزشمندی 
برای فناوری های ارتباطی آینده به شــمار می روند. 
فناوری هایی که نه تنها دســتگاه های پوشــیدنی 
باکیفیت بلکه زیبا و راحتی را به انسان ارائه می دهند.

دستگاه های پوشیدنی جدیدی که درمان می کنند!

دستگاه های پوشیدنی برای مدیریت هویت

لذت موسیقی پوشیدنی و قابل شستشو

در شــماره های گذشــته درباره حســگرهای 
کمر صحبت شــد. با این حال، راهکارهای 

ارزشمند بیشتری در حوزه دستگاه های 
پوشیدنی برای مشکالت کمر وجود دارد. 
شــرکت Fraunhofer به تازگی دستیار 
تناسب اندام نوآورانه خود را معرفی کرده 

است. این یک گرمکن هوشمند است که 
از طریق یک برنامه سالمت و تناسب اندام 

شــخصی، به کاربر آمــوزش می دهد بدن خود 

را باید در چه حالتی قــرار دهد. یک پروژه دیگر 
Spinovo نام دارد که لباســی الکترونیکی 

برای تسکین درد است و برای افرادی که 
دچار کمردرد مزمن هســتند طراحی 
شده اســت. SpiderMed هم محصولی 
آماده عرضه دارد کــه یک مربی حالت 
بدن صوتی است که به کاربر کمک می کند 
عادت بد نشســتن و قرار دادن بدن در یک 

حالت نامناسب را ترک کند.

اســمارت الیف یک شــرکت فنــاوری واقع در 
انگلســتان، حســگرهای انعطاف پذیر را 

بــا چندین لبــاس هوشــمند مختلف 
یکپارچه سازی کرده است تا به شناسایی 
افراد در بخش های مختلف مانند حوزه 
مراقبت های بهداشــتی، ورزش، ارتش 

و محیط هــای خطرناک کمک کند. این 
 HealthVest شــرکت یک زیرپوش به نام

عرضه کرده اســت که یک شــبکه متشکل از 

حسگرها را ایجاد می کند تا عالئم فیزیولوژیکی 
را کنترل کند. زیورآالت هشدار پزشکی نیز 
می توانند برای هر فرد شخصی سازی شوند 
زیرا در این دستگاه پوشیدنی از فناوری 
مانند تگ های RFID استفاده می شود و 
اطالعات مربوط به سالمت فرد در صورت 
نیاز در دسترس پرسنل پزشکی مربوطه 
قرار می گیرد. این اطالعات نقش مهمی در 

شناسایی هویت افراد ایفا می کنند.

چنــد هفته پیش، شــرکت ســونی گجتی را 
معرفــی کرد که پخش کننــده فایل های 

MP3 قابل شستشــو و قابل پوشــیدن 

بود که ســیم ندارد. این دستگاه بسیار 
کوچک و ســبک وزن اســت و به نظر 
می رســد کیفیت باالیی داشته باشد. 

این دستگاه با مک و کامپیوتر شخصی 
نیز کار می کند. نصب آن بسیار آسان است 

و می توانید موســیقی را از آیتونــز بدون هیچ 
مشکلی وارد آن کنید.

باتری قابل شــارژ این دســتگاه مدتی 
طوالنی شــارژ خود را حفظ می کند، 
حتی بیشتر از یک ساعت و نیم. حتی 
می توانیــد این دســتگاه را با خود زیر 
دوش حمــام ببرید، چراکــه ضدآب و 

قابل شستشو است.
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کوچک ترین گیرنده 
جی پی اس دنیا

جــورج آرنوت، معاون ارشــد شــرکت 
از  ، یکــی   Telit Wireless Solutions

ارائه دهندگان پیشرو در صنعت ماژول ها 
است. او درمصاحبه ای مسئول توسعه و 
اجرای راهبرد فروش تلیت اســت. او در 
مصاحبه ای به این صنعت پرداخته است.
 تلیت به تازگی یک ماژول جی پی اس 
به نام جوپیتر 880 راه اندازی کرده است. 
این دســتگاه چه قابلیت های جدیدی 

دارد؟
اول اینکــه اندازه این مــاژول 4/7×4/7 
میلی متــر اســت، بــه همیــن دلیل 
کوچک تریــن گیرنده جی پــی اس دنیا 
محسوب می شــود. گیرنده ها با تراشه 
تفــاوت دارند، زیرا آنهــا قطعاتی کامل 
و آماده هســتند. در خصــوص جوپیتر 
880 ، تمام قطعات مــورد نیاز برای یک 
طراحی گیرنده کامل در این دســتگاه 
کوچک تعبیه شده اســت و فقط به دو 
قطعه خارجی نیاز دارد تــا طراحی آن 
تکمیل شــود. این دستگاه با حساسیت 
148dBm  تکمیل شده اســت. به دلیل 

این حساسیت شدید، گیرنده 48 کاناله 
می تواند تا بیش از 3 دقیقه شــروع سرد 
را کاهــش دهد. ســومین قطعه جدید 
معرفی شــده برای این دستگاه ها در این 
دسته بندی یک سیستم فیلترینگ نویز 
رادیویی پیچیده است. جوپیتر 880 یک 
سیســتم چند فیلتــری دارد که نه تنها 
شامل فیلترهای SAW سنتی است که در 
طراحی های جی پی اس یافت می شوند، 
بلکه یــک فیلتــر 2/4 گیگاهرتزی نیز 
دارد. فیلتــر دوم می تواند اثرات پارازیت 
دســتگاه های رادیویی با انــرژی باال را 
لغو کند از قبیل هات اســپات وای فای، 
سیستم های بلوتوث، تلفن های بی سیم 
و... که به شدت بر توانایی جی پی اس در 
حل سیگنال های ماهواره ای ضعیف در 

محیط رادیویی اثر می گذارند.
  اندازه کوچک این ماژول باعث شــده 
این دستگاه برای کاربردهای پوشیدنی 

و قابل حمل جالب توجه شود. 
ســاعت های ورزشــی با عملکرد باال در 
ردیابی و لباس های ورزشــی هوشمند 
بــرای اسکی ســواران از ایــن فناوری 
استفاده می کنند. دستگاه های مسیریابی 
قابل حمــل و الکترونیکــی نیز با کمک 
جوپیتر 880 محصوالت کامال جدیدی را 

عرضه می کنند.
 محصول فناوری پوشیدنی مورد عالقه 

شما کدام است؟
ساعت امنیتی لیمکس در صدر فهرست 
قرار دارد. این دســتگاه طراحی بســیار 
هوشمندانه ای دارد و در آن از مکانیسم 
Telit GE865-QUAD و کوچک ترین ماژول 

GSM/GPRS دنیا اســتفاده شده است. با 

این دســتگاه، فرد می تواند یک دکمه را 
روی ساعت فشار دهد تا تماس ویدئویی 

اضطراری برقرار کند.

پوشیدنیهاینامرئیکهماراخوشحالمیکنند
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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. 

 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 کســب وکارهای 
دیجیتال نداشــت. عالوه بر اینکه فعالیت بر بستر 
دیجیتال و جذب و نگهداری کاربر نیز سختی های 

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 

خود را دارد. فارغ التحصیلی من از مقطع کارشناسی 
ارشد همزمان شد با اواسط اجرای پروژه هم آموز، که 
به اجبار سربازی فشار مضاعفی بر من داشت. البته 7 
ماه کسری خدمت ســربازی به دلیل طرح نخبگان 
باعث شــد ســربازی ام به 14 ماه کاهش پیدا کند. 
روزهای سختی بود. ساعت 5 بعدازظهر از سربازی 
خارج می شدم و ســاعت 6 بعدازظهر به شرکت در 
سهروردی می رســیدم و تا اواخر شب به فعالیت بر 
روی طراحی و توسعه پلتفرم هم آموز کار می کردیم، 
به خصــوص دو هفته مانده به نمایشــگاه کتاب که 

می خواستیم از  پروژه رونمایی کنیم.

  طرح پیشنهادی را چطور توسعه دادید؟
پس از دریافت بازخورد مناسب از کاربران، با اساتید 
بیشتری برای تولید محتوا وارد مذاکره شدیم و پس 
از آن به این نتیجه رسیدیم که بازار b2c تولید محتوا 
برای تک کاربران، بازار کوچکی برای ماست، به همین 
 b2b دلیل به سمت راه اندازی سیستم های آموزشی
سازمانی رفتیم تا برای ســازمان ها سامانه آموزش 
مجازی تولید  کنیم. از آنجا که تولید و تدوین محتوای 
ویدئویی خارج از مجموعه انجام می شــد، با مجهز 
شدن به امکان ضبط در استودیوی داخلی، توانستیم 
هزینه های تولید محتــوا را به میزان زیادی کاهش 
دهیم و ســازمانی 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، بستر 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 مشارکت با موسساتی که دوره های خود را بر روی 
هم آموز عرضه می کنند. برای دوره هایی که به صورت 
خاص هم آموز بر روی بســتر خود وظیفه نشر آنها را 
داشت 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 حــال حاضر به درآمدزایی 
رســیده اند اما باقی دوره ها هنوز هزینه های خود را 
پوشــش نداده اند، ولی در حال حاضر به صورت کلی 
هم آموز به نقطه سربه سر هزینه و درآمد خود رسیده 

و در حال رشد است. به خصوص حضور در بازار B2B و 
امکان ارائه خدمات آموزش مجازی به سازمان 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.

 چرا به سراغ توسعه نسخه موبایل هم آموز 
رفتید؟

برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار آموزش مجازی به 
سمت طراحی نسخه موبایل رفتیم تا یک قدم از رقبا 
جلوتر بیفتیم. در حال حاضر اغلب مشتریان سازمانی 
که درخواســت راه اندازی سامانه آموزش مجازی را 
دارند امکان ارائه نسخه موبایل را یکی از ویژگی های 
مهم و منحصربه فرد ما می دانند. نسخه موبایل ما کامال 
با نسخه وب یکپارچه و همگام است و امکان گذراندن 

دوره بدون نیاز به اینترنت را دارد.

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 

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.

سازمانهاهممیتواننداستارتآپداشتهباشند

گوته
استعداد در فضای آرام رشد می کند و شخصیت 

در جریان کامل زندگی.

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

داشــتن پس انداز همیشه به عنوان راه حلی 
برای مقابله با موقعیت های اضطراری مالی 
توصیه شده و افراد نیز عموما پس انداز کردن 
را رفتاری عقالنــی و صحیحی می دانند. اما 
فرایند پس انداز کردن به دالیل متعددی از 
جنس موانع ذهنی، روانی و عملیاتی و گاهی 
دانش ناکافی، به فراموشی سپرده می شود 
و به ســختی صورت می گیرد. برای حل این 
مشکل، استارت آپ »دراپز« محصولی تولید 
کرده که با دور زدن تمام این موانع و بر عهده 
گرفتن بخش سخت فرایند پس انداز کردن، 
این کار را برای شــما به صورت هوشمند و 
 Drupz.ir اتوماتیــک انجام می دهد. دراپــز
هرروز به حساب بانکی متصل شده شما سر 
می زند و رفتار مالی شــما را تحلیل می کند 
و براســاس الگوریتمی فراابتکاری تعیین 
می کند که چه مبالغی را در چه زمان هایی 
می تواند برای شما به صورت خردخرد و پویا 
پس انداز کند. الگوریتم دراپز این مبالغ را به 
گونه ای تعیین می کند کــه عالوه بر تامین 
مبلغ هدف پس انداز شــما، مشــکلی برای 
تامین هزینه های ضروری و روزمره شــما 
ایجاد نشود. ارســالن یارویسی، بنیان گذار 
دراپز، در مورد نحوه کار این سرویس و موتور 
تحلیلی آن می گوید: »الگوریتم ما رفتار مالی 
کاربر را به صورت چندالیه تحلیل می کند و با 
پیش بینی رفتار هزینه و درآمدی وی،  سعی 
می کند مبالغی را به صــورت 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، برســد و این کار را بــا در نظر گرفتن 
تمامی هزینه های کاربر و الگوهای درآمدی 
وی انجام می دهد. این الگوریتم یادگیرنده 
اســت و به مرور با تحلیل های بیشتر بسیار 
دقیق تر برای کاربــر تصمیم می گیرد و او را 
در رسیدن به هدفش بهتر یاری می کند. در 
سرویس پس انداز اتوماتیک و هوشمند دراپز،  
مبالغ پس اندازشــده 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 حســاب و... کاری انجام دهد و 
صرفا اتصال حساب بانکی به حساب دراپز، 
تمامی ایــن فرایند را به صــورت خودکار و 
در یک بســتر امن به انجام می رساند. کاربر 
می توانــد تحلیل هــای هزینــه ای و رفتار 
مالی خــود و البته گزارش هــای دقیقی از 
پس اندازهای خود را از طریق پنل تحت وب 
 )www.drupz.ir( دراپز که از وب سایت دراپز
قابل دسترسی است مشــاهده 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 دسترسی داشته باشد.« وی 
همچنین در خصوص امنیت این پلتفرم افزود: 
»امنیت در دراپز اولویت ماســت،  به همین 
جهت چه از نظر طراحی و پیاده سازی فنی 
و چه از نظر عملیات بانکی،  بستری را فراهم 
کرده ایم که از هر جهت به این دغدغه طبیعی 
کاربران پاســخ داده شــود و در این مسیر،  
به اســتانداردهای بین المللی امنیت توجه 
ویژه ای شده اســت. 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 سرویس های بانکی 
کامال امن و رمزگذاری شده و از مجاری مورد 
تایید و با نظارت کامل بانک انجام می شود و 
به هیچ وجه، هیچ گونه اطالعاتی از کاربران 
در بانک اطالعاتی دراپز ذخیره نخواهد شد. 
درحقیقت، شــما به عنوان کاربر برای انجام 
تحلیل های الزم و تسهیل فرایند پس انداز به 
دراپز اجازه دسترسی محدودی می دهید که 
این امر هم از طریق بستر بانکی و احراز هویت 
باز و دقیقا از سوی شما و به واسطه و با نظارت 
بانک به دراپز اعطا می شود.«  برای ثبت نام و 
دریافت کد دعوت استفاده از سرویس دراپز، 
www. می توانید به وب سایت دراپز به نشانی

drupz.ir مراجعه کنید و همچنین از مطالب 

مفید وبالگ دراپــز در زمینه مدیریت مالی 
فردی و خانوادگی استفاده کنید.

تصحیح و پوزش
هفتــه گذشــته در صفحــه 
»آغازراه« تصاویر دو گفت وگوی 
مربوط بــه اســتارت آپ های 
پوشــانیک و هم آموز اشــتباه 
چاپ شــد. ضمن عذرخواهی 
از مخاطبان نشــریه و اعضای 
تیم این دو اســتارت آپ، این دو 
گفت وگو مجددا منتشر شده اند.

دبازها بازارییکپارچهبرایُمُ

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
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  به غیر از این مــکان عجیب، این رویداد چه 
ویژگی های خاص دیگری دارد؟

درواقــع ارزش اصلی پایرت ســامیت به آدم هایی 
است که در آن شــرکت می کنند. این رویداد یک 
برنامه سه روزه است که مانند سفری ماجراجویانه 
تجربه هــای خــوب و پرهیجانــی را در اختیــار 
شــرکت کنندگانش می گــذارد. شــما به عنوان 
عالقه مند به حوزه کارآفرینی به آنجا می آیید و در 
این سه روز ارتباط های بسیاری با آدم های جالب و 
متخصص برقرار می کنید. آدم هایی که تعدادشان 
خیلی زیاد است و زمانی زیادی آنجا می مانند. دلیل 
اینکه می گویم ارزش رویداد به این آدم هاســت به 
خاطر این است که همه افرادی که در پایرت سامیت 
حضور پیدا می کنند انتخاب و دعوت شده اند و هیچ 
کسی بدون دعوت نامه نمی آید. دلیل این انتخاب 
هم این است که محیط و فضایی که در اختیار داریم 
محدود است. شهرداری کلن هم تمایل ندارد این 
محیط را تغییر دهد یا آن را بزرگ تر کند. بنابراین 
چون محیط محدود است برگزارکنندگان رویداد 
نمی توانند تعداد زیــادی را دعوت کنند. بنابراین  
برنامه از نظر تعداد افرادی که هر سال در آن شرکت 
می کنند بزرگ تر نمی شود بلکه تالش می شود هر 
سال کیفیت افراد دعوت شده را باالتر ببریم. برای 
این کار هم هرسال دور دنیا را می گردیم و بهترین 
سخنران ها و افرادی را که می توانیم پیدا می کنیم و 

آنها را در این محل دور هم جمع می کنیم.

  منابــع مالی پایرت ســامیت از کجا تامین 
می شود؟

یکی از راه های درآمدزایی این رویداد فروش بلیت 
است که در روزهای آخر با قیمت حدود 300 یورو 
فروخته می شود. ولی راستش را بخواهید سودی در 
این بلیت فروشی نیست! این را من می گویم که بلیت 
فروخته ام. با فروش بلیت برای یک رویداد نمی توان 

هزینه های آن را تامین کرد.

  پس انگیزه تان برای برگزاری آن چیســت؟ 
عاشق هستید؟

درواقــع این برنامه توســط کارآفرین هــا و برای 
کارآفرین ها اجرا می شــود. نگاه ما بــه این رویداد 
به عنوان برگزارکننده به صورت تالش برای ایجاد 
یک تغییر بزرگ فرهنگی در اکوسیستم استارت آپی 

و کارآفرینی اروپاست.

  برگردیم به ایران؛ چندبار به ایران آمده اید؟
دومین باری است که در ارتباط با پایرت سامیت به 
ایران آمده ام. پارســال این رویداد در آواتک برگزار 

شد و امسال در فین استارز.
  کال چندبار به ایران آمده اید و اولین بار دقیقا 

چه زمانی بود؟
به طور کلی هفت بار بــه ایران آمده ام. اولین بار هم 
پارسال برای پایرت سامیت بود که سفری به ایران 

داشتم.

  بین اولین باری که به ایران آمدید تا االن چقدر 
فضای کارآفرینی ایران تغییر کرده؟ اصال تغییر 

کرده است؟
نســبت به جاهای دیگــری که مــی روم، تعداد 
اســتارت آپ های ایران که بر اســاس دانش جلو 
می روند بیشتر از جاهای دیگر است اما چیزی که 
اینجا خیلی به چشم می آید این است که کارآفرینان 
ایرانی خیلی دید جهانی ندارند و تعداد کسانی که 
بخواهند به صورت جهانی کار کنند کم است. جالب 
است که از پارسال تا امسال تعداد استارت آپ هایی 
که قرار است کارهای آزمایشی کنند بیشتر شده؛ 
اســتارت آپ هایی که احتمال شکست خوردنشان 
هم زیاد است. استارت آپی چون فودچی که امسال 
در پایرت ســامیت هم شرکت کرده بود و یک بات 
تلگرام اســت که با آن می توان غذا سفارش داد به 

نظرم جذاب است. 

  در ایــران جریــان کپــی کــردن ایده 
استارت آپ های خارجی راه افتاده است. شما 
تجربه جهانی این موضوع را دارید. این مرحله 

طبیعی است یا خیر؟
بخشی از آن برای اکوسیستم طبیعی است. وقتی 
اکوسیستمی تازه شروع می شود کپی کردن ها زیاد 
است ولی با توجه به چیزهایی که در ایران دیده ام 
به نظــرم می آید و دوســت دارم این طور فکر کنم 
کــه کارآفرین های ایرانی این قدر خالق هســتند 
که بتوانند چیزی بســازند که کامال جدید باشــد 
و نه تنها در ایران بلکه در خــارج از ایران هم از آن 

استفاده  شود.

  ویژگی های خاص بچه های استارت آپ ایرانی 
چیست؟

از لحاظ تکنولوژی خیلی باهوش هستند. در ایران 
که بودم کارگاه های بسیاری برگزار کردم. افرادی 
که با آن ها در ارتبــاط بودم خیلی عالقه مند بودند 
اطالعات جدیدی بگیرند و از آنها اســتفاده کنند. 
حتی در مــورد تحریم ها باید بگویــم هرقدر روی 
سیستمی که باهوش اســت محدودیت بگذارید 
آن ها برای دور زدن و به دســت آوردن چیزهایی 
که ندارند خالق تر می شوند. با همه این داستان ها، 
شــرکت هایی که کپی نمونه های خارجی هستند 
واقعا کپی نیستند، بلکه بسیاری از ایدههای خارجی 
را بومی کرده اند. البته این همه انرژی که صرف بومی 
یا کپی کردن می شــود اگــر روی چیزهای جدید 

صرف شود بهتر است.

سلبریتی
C e l e b r i t y

6
اولدیس الیترت، سازمان دهنده رویداد جهانی »پایرت سامیت« در گفت وگو با شنبه هم از ظرفیت استارت آپ های ایران می گوید و هم از  اینکه هنوز جسارت جهانی فکر کردن پیدا نکرده اند

  در مــورد خودتان و کارهایــی که در حوزه 
کارآفرینی انجام می دهید کمی توضیح دهید. 
برای مخاطبان ما که اغلب جوانانی هســتند 
که تازه می خواهند کارآفرینی را شروع کنند 
شنیدن سرگذشت کسی مثل شما باید جالب 

باشد.
من یــک کارآفرین ســریالی هســتم کــه چند 
استارت آپ داشته ام. در حال حاضر سازمان دهنده 
جهانی»پایرت ســامیت«  هســتم که یک برنامه 
استارت آپی بین المللی است که امسال در 45 شهر 
در دنیا رخدادهایی را برگزار کرده است و بنیان گذار 
و مدیرعامل یک استارت آپ فعال به اسم فرگمنتی 

هم هستم. 
در 5-6 استارت آپ بوده ام. قبل از »فرگمنتی« که 
در حال حاضر در آن فعالیت می کنم در »اینفوگرام« 
کار می کردم که اســتارت آپی است برای درست 
کردن و به اشتراک گذاشتن اینفوگرافیک. قبل از 
آن هم در یک کمپانــی تولید بازی بودم که خدا را 

شکر شکست خورد!

  مجموعه پایرت سامیت دقیقا چه کار می کند؟
پایرت سامیت یک کنفرانس مربوط به تکنولوژی 
است که هر سال ماه سپتامبر در کلن آلمان برگزار 
می شود. کســانی که دعوت نامه دارند و تعدادشان 
حول وحوش هزار نفر است در این برنامه می توانند 
شرکت کنند. هدف این کنفرانس این است که افراد 
جالبی را که در زمینه های مختلف کارآفرینی فعال 
هستند هرســال دورهم جمع کند. کل این برنامه 
هم در محلی برگزار می شود که در نوع خود خیلی 

غیرعادی است.

  چطور؟
محل اجرای برنامه بین دو خط قطار در شهر کلن 
است. وســط این دو ریل محیطی هنری است که 
مردم در آن جمع می شــوند و کارهــای هنری و 
برنامه های جــذاب هنرمندان و مخترعــان و... را 
تماشــا می کنند. برنامه هایی مانند مجسمه های 
در حال سوختن و یا رقابت ربات هایی که همان جا 
ساخته می شــوند. افراد نوآور و سرمایه گذارهای 
خیلی حرفه ای را دعوت می کنیــم. آنها را دورهم 
و در جایی شبیه کمپ بچه های دبیرستانی جمع 
می کنیم. این نوع دورهم جمع شدن و فضایی که 
قرار داریم،  باعث می شــود ارتباط هایی که در این 
کنفرانس شکل می گیرد پایدار باشد و در طول زمان 

از بین نرود و در ذهن ها باقی بماند.

  چرا پایرت  ســامیت را بیــن دو ریل قطار 
برگزار می کنید؟ چنین جایی برای یک رویداد 

کارآفرینی جای مناسبی است؟
محل برگزاری کنفرانس دقیقا بین دو خط قدیمی 
قطار است و نکته جالب این است که هنوز هم این 
خــط قطارها کار می کنند. هــر10 دقیقه قطاری 
از آنجا رد می شــود و ســوت می کشــد و ما وسط 
ســخنرانی صدای صوت درمی آوریم. این منطقه 
از نامطلوب ترین قسمت های شهر کلن و به عبارتی 
بخشی از محالت پایین شــهر است. چندین سال 
پیش شهرداری برخی رویدادهای فرهنگی را آنجا 
پایه گذاشــت برای این بود که محیط و فضای این 
محله کمی رشد کند و بهتر شود. اگر بخواهم فضای 
آن را بهتر توصیف کنم باید بگویم خط آهنی است 
که بین آن فضای زیادی است و هنرمندان می توانند 

کارهایشان را آنجا به نمایش بگذارند.

  چند استارت آپ بزرگ و موفق ایرانی را نام 
ببرید.

مثال کافه بازار. بــدون اینکه بخواهم اســم ببرم، 
فکــر می کنــم اســتارت آپ هایی کــه در حوزه 
اشتراک گذاری اپلیکیشن هایی که در ایران تولید 
می شوند، فعالیت می کنند، می توانند خیلی رشد 
کنند. اســتارت آپ های حوزه تاکسی رانی مانند 
اسنپ و تپ30 و همین طور استارت آپ دونیت که 
امسال در فین استارز اول شد هم استارت آپ هایی 

هستند که آینده روشنی دارند.

  ماجــرای رفتنتــان به دماونــد و دالیل و 
حاشیه های آن را اگر دوســت دارید برای ما 

بگویید.
همیشــه کوه را دوست داشــته ام. راستش خودم 
اهل جایی هســتم که مرتفع ترین نقطه آن تپه ای 
است با ارتفاع 380 متر! سفر کردن به جایی که کوه 
دارد را دوســت دارم. قبل از دماوند هم به قله های 
دیگری رفته ام و همیشه دوست داشتم به دماوند 
بروم. افرادی که در شرکت ها و حوزه های مرتبط با 
تکنولوژی در سراسر دنیا کار می کنند را جمع کردم 
تا قله دماوند را فتح کنیــم. آنقدر آماده نبودند که 
بتوانند قله را فتح کنند، ولی ایده شــان این بود که 
بهتر است در رفتن به بلندترین قله شکست بخوریم 
تا اینکه کوتاه ترین قله را فتح کنیم. امسال تا ارتفاع 
4100 متری قله دماوند رفتیم که بلندترین ارتفاعی 
است که در عمرم رفته ام. ولی موفق نشدم قله را فتح 

کنم. اما دفعه بعد می خواهم باالتر بروم.

  دزدان دریایی دقیقا یعنی چه؟
پایــرت ســامیت از ایــده ای می آیــد مبتنی بر 
ضرب المثلی که می گوید »چرا عضو نیروی دریایی 
شــوی وقتی می توانی دزد دریایی شــوی!«. کل 
ایــن ضرب المثل حس کارآفرینــی دارد و یکی از 

دزدان دریایی در تهران

اکبر هاشمی
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

سی
عبا

اد 
رش

س:ف
عک

محل اجرای 
برنامه بین دو 
خط قطار در 

شهر کلن است. 
وسط این دو 
ریل محیطی 
هنری است 

که مردم در آن 
جمع می شوند 

و کارهای هنری 
و برنامه های 

جذاب 
هنرمندان و 

مخترعان و... را 
تماشا می کنند. 

برنامه هایی 
مانند 

مجسمه های در 
حال سوختن 

و یا رقابت 
ربات هایی که 

همان جا ساخته 
می شوند. 

افراد نوآور و 
سرمایه گذارهای 
خیلی حرفه ای 

را دعوت 
می کنیم

همفکر مشهد صاحِب خانه شد
پانزدهمین جلســه همفکر مشهد این بار 
با حال و هوایی متفــاوت و پرجمعیت تر از 
همیشــه در محیطی جدید و البته خاص 

برگزار شد.
نکته ای که در برگــزاری این رویداد برای 
شرکت کنندگان مشهدی همفکر کماکان 
داغ اســت، رویکرد جدید برگــزاری این 
ســری جلســات در مکانی ثابت در پایان 

هرماه است.

»پروفایل« ازجمله شرکت های فعال در 
حوزه صادرات خدمات نرم افزاری است که 
در سال های گذشته اوقات آرامی را خارج 
از اکوسیستم داخل کشور گذرانده است 
و در جلســه این هفتــه همفکر، با کیکی 
خوشمزه از شمارش معکوس استارت آپ  
profile.irحاضران را میهمان کرد و نوید 
یک ورود شــیرین به فضای کســب وکار 

کشور را داد.

میزبان با پذیرایی از جلسه همفکر مشهد 
شروعی مثبت را رقم زده و با در اختیار قرار 
دادن سالنی به عنوان مقر دائمی همفکر به 
فعاالن کسب وکارهای اینترنتی، قدمی تازه 
در جهت بهبود فضای اکوسیســتم مشهد 

برداشته است.
پانزدهمین همفکر مشــهد کــه طی پنج 
ســاعت اول ظرفیت نام نویسی آن تکمیل 

شده بود، با حضور 73 نفر برگزار شد.
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د کار بزرگ دیگری انجام دهد
فیس بوک، اکوسیستم شبکه های زاکربرگ می خواه

اجتماعی را متحول می کند

9

2اردیـبهشت95/ سال اول/  شـماره10
شـنـبه/ 5

100 تومان
16 صفحه / 0

 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

10
SHANBEMAG.ir

shanbemag
shanbemag

shanbemag

می
 اما

یار
سات

س:
عک

تبسم لطیفی 

 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

نیازمندی های کارآفرینی

10

امـروز
ـرهـای

تـیـت

To d ay ' s H e a d l i n e s

8

وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3

8

10

11

بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

م را بفروشم کجا سرمایه گذاری کنم؟« 
»زمین های

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

و ارز. وقتی به 
ت دارد و نه خرید ســکه، طال 

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

کن، می گوید: »اســتارت آپ! خوردنی اســت یا 

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

2 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیستم

روزی که در نمایشــگاه فین اســتارزتهران  روی ســن آمد تا برای 
سرمایه گذاران و استارت آپی ها سخنرانی کند، شروع کرد به »قارقار« 
کردن و بعد هم میکروفن را گرفت به سمت حضار و از آنها خواست قارقار 
کنند. همه بخصوص کت و شلواری ها  مات و مبهوت مانده بودند که یعنی 

.)Piratesummit(  »چه؟آنهم با  عنوان عجیبش ، »دزدان دریایی
اولدیس الیترت )Uldis Leiterts( بدون کشــتی دریایی اش برای 
هفتمین بار   چنــد روزی را در تهران لنگر انداخت تا در نمایشــگاه 
فین استارز استارت آپ های ایرانی را از نزدیک  ببیند و بهترین هایشان 
را گلچین کند، برای حضور در »پایرت ســامیت« که هرساله در شهر 

»کلن« برگزار می شود،
 رویدادی معتبری که هر ســال با انتخاب و دعوت از استارت آپ های 

کشورهای مختلف جهان و سرمایه گذاران بین المللی برپا می شود.
از اولدیس در مورد اســم غلط انداز »دزدان دریایی« پرســیدم، به 
ضرب المثلی بومی اشاره کرد که می گوید »وقتی می شود دزد دریایی 
شد، چرا کارمند نیروی دریایی شــویم؟« ضرب المثلی با خاستگاه 
فرهنگی غرب. در توضیح آن می گوید که شرکت های بزرگی در جهان 
وجود دارند، در مقابل آنها جوانــان کارآفرین باهوش قرار دارند که با 
ایده ای ناب و روشی منحصربه فرد می آیند و استارت آپی را راه اندازی 
می کنند و بازار را از چنگ شــرکت های بزرگ درمی آورند. ما به این 
روش می گوییم روش دزدان دریایی. او می گوید بچه های استارت آپی 
مثل دزدان دریایی باید در اندیشه تسخیر و شکست برندهای بزرگ 

جهان باشند.
مردی که عالوه بر تیشرت سیاه با نوشته »دزدان دریایی« و چشم بند، 
برندش نماِد صوتی نیز دارد؛ مشتانی گره کرده همراه با صدای سوت قطار. 
که گاه و بیگاه آن را می کشد. اولدیس که شهرهای اصفهان، شیراز و 
یزد را دیده می گوید: »تهران را بیشتر دوست دارم چون زنده است.« 
می گوید بچه های اســتارت آپی ایران باهوش هستند اما نگاه جهانی 
ندارند. در ســفر کوتاهش به ایران، در شهرک مرزداران در برج الوند، 
پاتوق استارت آپ های تهرانی، به سراغش رفتیم و در میانه جلسه با 
بچه های خوب »تسکولو« که پیش تر توسط اولدیس الیترت انتخاب و 
به پایرت سامیت کلن رفته بودند، او را مالقات کردیم و فرهاد هدایتی، 
بنیان گذار خوب تسکولو، زحمت ترجمه را برایمان کشید. این گفتگوی 

استارت آپی را بخوانید.



ضرب المثل های موردعالقه مرحوم اســتیو جابز 
هم بوده اســت. نمی دانم چه کســی این اســم را 
انتخاب کرده ولی وجه تسمیه آن برای این رویداد 

کارآفرینی از آن ضرب المثل است.

  با وجود توضیحتان متوجه ارتباط کارآفرینی 
با دزدی دریایی نشدم!

کارآفرین ها به جاهایی می روند که کسی تا حاال آنجا 
نبوده. دزدان دریایی هم می روند به جایی که تا حاال 
کسی آنجا نبوده و قانون های موجود را می شکنند. 
کارآفرین ها از زندگی شخصی تا خود شرکتشان را 
وقف می کنند برای اینکه بتوانند محصول جدیدی 
تولید کنند که زندگی مردم را عوض می کند. آن ها 
با همه آنچه دارند ریسک می کنند. ما می خواستیم 
کنفرانسی برگزار کنیم و این ریسک پذیری روحیه 

کارآفرین ها را جشن بگیریم.

  چــون خودتــان گفتیــد دزدان دریایی، 
خدای ناکرده دزدی که نمی کنید؟

یک نوع نگاه هم این اســت که کارآفرین ها مانند 
اکثر جامعه نیســتند و برخالف اکثر مردم حرکت 
می کنند. استارت آپ کوچکی می ســازند و با آن 
صنعت بزرگی را می گیرند. اگر بخواهیم این طور نگاه 
کنیم باید بگوییم این صنعت را می دزدند و خیلی 
وقت ها هم این شــرکت های کوچک استارت آپی 
می توانند شرکت های بزرگ را که در این زمینه کار 

کرده اند بکشند.

 این سوال را به این جهت می پرسم که با توجه به 
اتفاقاتی که در سال های گذشته برای ایران افتاد، 
به لحاظ فرهنگی نگاه بی اعتماد به حوزه خارجی 
وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما این نگرانی 
وجود دارد که ایده هــای جوان های ما دزدیده 
می شود. اسم رویداد شما هم که خیلی ها را یاد 

این نگرش می اندازد!

اما حداقل از ســمت مردم که نــگاه کنید، ایران 
کشوری بوده که مردمش خیلی مهمان نواز هستند 
و با آغوش باز از زمینه های جدید تکنولوژی استقبال 

کرده اند.

منظورم این اســت که این نگرانی به خصوص 
در بخش حاکمیت وجــود دارد که خارجی ها 

ایده های جوانان ما را می دزدند.
در مــورد پایــرت ســامیت باید بگویم کــه تنها 
استارت آپ ها را با هم مرتبط می کند. خود پایرت 
ســامیت حتی این قابلیت و ظرفیــت را ندارد که 
شــرکتی راه بیندازد. در مورد اسم پایرت سامیت 
هم باید توضیح دهم که انتخاب این نام به این دلیل 
است که کارآفرین ها را تشویق می کند مانند دزدان 
دریایی شوند و از اینکه صنعتی را زیرورو کنند بیمی 
نداشته باشــند. حتی اگر این کار به این معنا باشد 
که برای مدتی مردم شما را جزئی از جامعه ندانند.

 البته ســوالی که پرســیدم نگرش جامعه 
استارت آپی نیست.

همانطــور که گفتم ایران از لحــاظ دانش ظرفیت 
زیادی دارد ولی برای ساختن 
شــرکت های بین المللی که 
صدها نفر در سراســر دنیا در 
آن ها کار کنند باید شــرکت 
و آدم های بین المللی داشته 
باشــید که از همه جای دنیا 

به شما کمک کنند. من بیشتر از این نگران هستم 
که ایده های خوبی که مطرح می شوند در حد ایده 
بمانند و از آنها اســتفاده نشــود تا اینکه نگران این 
باشم که دزدیده شوند. در همه جای دنیا افراد فعال 
در حوزه تکنولوژی خیلی عالقه مند هســتند که 
بتوانند کارهــای هیجان انگیز و جدید را با یکدیگر 

انجام دهند.

 بدبینی من از اینجا شــروع شد که شرکتی 
خارجی به جای اینکه در ایران سرمایه گذاری 
کند شــرکتی ایرانی را خرید. این اتفاق باعث 
ایجاد نگرش منفی نسبت به شرکت های خارجی 

شده است.
نبایــد کل جامعــه تکنولــوژی جهــان را تنهــا با 
عملکرد شــرکت راکت اینترنت قضاوت کرد. چراکه 
راکت اینترنت شــرکتی با اســتراتژی خاص است و 
بسیاری از شرکت های دیگر اروپایی این طور نیستند. 
تعداد زیادی از شــرکت ها با طــرز نگاه های مختلف 
فعالیت می کنند و شما باید به این مسئله توجه کنید 
که شرکت های مختلف چه چیز می توانند برای کشور 
شما بیاورند و شما چه اســتفاده ای می توانید از آن ها 
کنید. شــاید با کمی جاه طلبی و بلندپروازی ایرانی ها 
بتوانند شرکتی بسازند که از راکت اینترنت هم بزرگ تر 
باشد. چه خارجی باشید و چه داخلی، وقتی صحبت از 
فناوری است نباید از اینکه رقابت کنید ناراحت و نگران 
باشید یا از آن بترسید. با همه این داستان ها حتی وقتی 
رقیب بزرگی به بازار می آید باز هم ممکن اســت یک 
کارآفرین جوان که در جایی مثل حومه تهران نشسته، 
چیز جدیدی بسازد که موقعیت خیلی بزرگی در بازار 
کسب کند و در مقابل آن رقیب بزرگ 

قد علم کند.

  اســتارت آپ ایرانی تسکولو 
را که در انتخاب ســال گذشته 
پایرت سامیت در ایران اول شد را 
تا چه اندازه دارای آینده و امکان رشد می بینید؟

به نظرم یکی از استارت آپ هایی  است که می تواند 
از ستاره های اکوسیســتم ایران باشد و تیم خیلی 
باهوشــی هم دارد. فکر می کنم محصول آن ها هم 
موقعیت خودش را در بازار پیدا کرده و به شــدت 
می تواند در سطح بین المللی رقابت کند و خیلی هم 
برای شرکت های بزرگی که نیاز به چنین برنامه هایی 

دارند قابل استفاده است.

 به غیــر از تهران، به شــهرهای دیگر هم 
رفته اید؟

بله، به شیراز، قم، کاشان، یزد، و ابیانه.

 چه غذایی را بیشتر دوست دارید؟
با اسم غذاها چندان آشنا نیستم. گیاه خوارم و تمام 

غذاهای گیاهی ایران را دوست دارم.

 پس کوبیده ایرانی را از دست داده اید. کدام 
شهر ایران را بیشتر دوست داشتید و چرا؟

تهران. خیلی شهر زنده ای است و همیشه در حال 
بزرگ شدن است و از همه سمت رشد می کند.

 در آلمان هم نشریات اختصاصی استارت آپی 
وجود دارد؟

در منطقه بالتیک ماهنامه بســیار موفقی وجود 
دارد به کوکوفایندرز که باکیفیت خیلی باال چاپ 
می شود و سایتی هم به نام تکراسا دارند که وضعیت 
کارآفرین های حوزه بالتیک را در آن می نویسند 
و کنفرانس هم دارند. ولی در حوزه اســتارت آپی 
تعداد نشریات چاپی زیاد نیست و بیشتر رسانه ها 

دیجیتال است.

 ما معتقدیم که فضای ایــران هنوز آفالین 
است و بخش قابل توجهی از مردم به اینترنت 

دسترسی ندارند.
اگر خارج از دایره آدم های کارآفرین، که به اینترنت 
دسترسی دارند، کســی واقعا عالقه داشته باشد 

مجله شما را بخواند خیلی خوب است.

 بله، واقعا همینطور است. و ما در حال حاضر 
هفته نامه هستیم و قرار است روزنامه شویم. 
چراکه جوان ها از شــنبه خیلی اســتقبال 

می کنند.
به نظرم بهترین کاری که هر کشــوری می تواند 
کند این اســت که بــه دانش آموزانش آموزش 
دهد که بعد از فارغ التحصیلی بروند دنبال اینکه 
شرکتی برای خود راه بیندازند تا اینکه در شرکتی 
کارمند شوند. وقتی می خواهید شرکتی بسازید 
از اینکه ایده های بزرگی داشــته باشــید نباید 
خجالت بکشــید. چون اکثر مواقع درست کردن 
یــک کمپانی که فقط در تهران یــا در کل ایران 
کار می کند یا اینکه بین المللی است عموما یک 
میزان تالش و زحمت می برد. یک تعداد افراد را 
باید استخدام کنید و مقدار مشخصی هم انرژی 
می خواهد. پس چه بهتر که این انرژی برای کار و 

شرکت خودتان صرف شود.

 از نظر شــما مولفه های یک اســتارت آپ 
چیست؟

اســتارت آپ به صورت کلی یک راه  و روش مالی 
است. شرکت یا نوع خاصی از شرکت ها که عموما 
در حوزه های تکنولوژی هستند این امکان را دارند 
که به صورت نمایی رشد کنند. یعنی اگر تعدادی 
مشتری داشته باشــید و بخواهید هزار درصد آن 
مشــتری ها را زیاد کنید یک نفر نیرو اضافه کنید 
کافی است! عموما شــرکت های کارآفرین خیلی 
دانش بنیان هستند و بر اساس دانش جلو می روند 
و شرکت باید در درآمد هرماه بین 15-20 درصد 
رشــد کند. اگر بتوانید این رشد ماهیانه را داشته 
باشــید زیاد فرقــی نمی کند که دارید ســبزی 
می کارید یا می فروشــید یا یک اپلیکیشــن ارائه 
می دهید! ولــی عموما شــرکت های تکنولوژی 

می توانند این کار را کنند.

 بــا توجه به تعریفی که کردیــد، اگر تعداد 
کاربرها محدود باشــد نمی توان شــرکت را 

استارت آپ محسوب کرد؟
آن قدر مهم نیست. حداقل از نظر بین المللی که به 
آن نگاه می کنید اندازه مارکت به تنهایی اهمیت 
ندارد، ولی شرکت باید این دید را داشته باشد که 
می تواند طی پنج تا هفت سال خودش را به درآمد 

سالیانه 150 میلیون دالر برساند.

 اگر نتواند ایــن درآمد را به دســت آورد 
استارت آپ محسوب نمی شود؟

در ایــن صورت احتماال می شــود بــه آن گفت 
یک شــرکت اینترنتی. ولی به نظــرم برای یک 
شرکت کارآفرین رشد ســریع و زیاد خیلی مهم 
اســت و اینکه نهایتا این نوع شرکت ها یک متد 
و ابزار مالی هســتند که می توانند خیلی سریع 
رشــد کنند و عموما در ســطح بین المللی کار 
می کنند. استارت آپ شرکتی بر پایه تکنولوژی 
اســت که ظرفیت باالیی برای رشد دارد و خیلی 
هم ریسک پذیر اســت. اکثر مواقع شرکت های 
کارآفرین این دید بین المللــی را دارند تا اینکه 
بخواهنــد صرفا کار بین المللــی کنند. به خاطر 
اینکه برای انجام کار بین المللی کافی است افراد 
زیادی را اســتخدام کنید. راســتی شما نسخه 

انگلیسی هم دارید؟

 بله، مــا هر هفته به طــور میانگین با چهار 
کارآفرین که تازه کار هســتند و تا حدودی 
موفق شده اند، مصاحبه می کنیم و ترجمه این 
گفت وگوها را روی ســایت شنبه مگ منتشر 
می کنیم. می توانید گفتگوی خودتان را هم به 

انگلیسی  بخوانید.
چقدر خوب. )با دستش سوت قطار را می کشد.(

استارت آپ 
به صورت 

کلی یک راه  
و روش مالی 

است. شرکت 
یا نوع خاصی 
از شرکت ها 
که عموما در 

حوزه های 
تکنولوژی 

هستند این 
امکان را دارند 
که به صورت 
نمایی رشد 
کنند. یعنی 
اگر تعدادی 

مشتری 
داشته باشید 

و بخواهید 
هزار درصد آن 

مشتری ها را 
زیاد کنید یک 
نفر نیرو اضافه 

کنید کافی 
است! عموما 
شرکت های 

کارآفرین 
خیلی 

دانش بنیان 
هستند و بر 

اساس دانش 
جلو می روند و 
شرکت باید در 

درآمد هرماه 
بین 20-15 
درصد رشد 

کند
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اولدیس الیترت، سازمان دهنده رویداد جهانی »پایرت سامیت« در گفت وگو با شنبه هم از ظرفیت استارت آپ های ایران می گوید و هم از  اینکه هنوز جسارت جهانی فکر کردن پیدا نکرده اند

دزدان دریایی در تهران

تعداد زیادی از شرکت های ایرانی فقط تمرکزشان 
بر ایران است و خارج از ایران نمی توانند کار کنند. 
یکسری از این ها نمی خواهند سمت خارج از ایران 
بروند و یکسری شرکت های خارجی هم نگاهشان 
به اکوسیستم ایران این است که ایده های بچه های 
ایرانی ورژن ایرانی شــده اســتارت آپ هایی است 
که نمونه خارجی آن وجود دارد. این شــرکت ها 

می گویند
برخی شــرکت ها و افراد این اســتارت آپ ها را راه 

می اندازند و ما می توانیم در استارت آپ های بعدی 
که راه اندازی می کنند سرمایه گذاری کنیم، چون 
احتماال بسیاری از این استارت آپ ها از بین می روند. 
درمجموع حس و پیش بینی خارجی ها این است که 
استارت آپ های نسل بعدی ایران بهتر خواهند بود. 
مدت زمانی که چنین تغییری به آن نیاز دارد خیلی 
بستگی دارد به اینکه فرهنگ کشور و مردم نسبت 
به مقوله و مفهوم شکست چیست و چه خواهد بود.

خیلی از کشــورها در مناطق مختلــف جهان به 

شکست خوردن به دیده مثبت نگاه می کنند چون 
شکست بخشی از پیشــرفت است. مثال در فنالند 
روز ملی شکست خوردن دارند. نباید فراموش کرد 
که شکســت برای موفقیت الزم است. پس بهبود 
وضعیت اســتارت آپ های ایرانی به فرهنگ ایران 

نسبت به مقوله شکست بستگی دارد.
بعد از اینکه گفتیم شکست برای موفقیت الزم است 
و این را به عنوان فرهنگ جامعه پذیرفتیم، باید یاد 
بگیریم بازگو کردن و اعتراف در مورد شکســت را 

هم فرهنگ سازی کنیم. انسان به صورت طبیعی 
تمایلی به این کار ندارد. اکوسیستم استارت آپ های 
ایرانی باید تشویق شود به اینکه وقتی شکست خورد 
دوباره شروع کند و نترسد. اگر چنین اتفاقی نیفتد 
مطمئن باشید استارت آپ ها خیلی زنده نمی مانند. 
اما کل این داستان که نسل دوم بیاید و جای نسل اول 
استارت آپ های ایرانی را بگیرد شاید ده سال طول 
بکشد. اولدیس می گوید: »برای فتح قله دماوند باز 

هم خواهم آمد.«

از شکست استقبال کنید

بازدید علمی-فرهنگی دانش آموزان سنندج از پارک فناوری پردیس
200 نفر از دانش آموزان استعداد برتر علمی 
در راستای فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

از پارک فناوری پردیس بازدید کردند
گروه علمی اخوت در راستای طرح پنج ساله 
نخبه پروری خود و با مشــورت کارشناسان 
و نخبگان دانشگاهی از ســال 1393 شروع 
به فعالیت کرده اســت و با انتخاب 200 نفر 
از دانش آموزان نخبه علمی- مذهبی شــهر 
ســنندج، اقدام به برگزاری دو اردوی علمی و 

تفریحی در شهر اصفهان و همدان و برگزاری 
کارگاه هــای علمی و برنامه هــای فرهنگی 
مختلف در شهر سنندج کرده است. این گروه 
برای تابستان پیش رو اردوی علمی-تفریحی 

یک هفته ای را در نظر گرفته است. 
در همین راستا بازدید از پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
را صورت دادند. دانش آموزان اســتعداد برتر 
ســنندج در این دیدار با اقتصاد دانش بنیان، 

نحوه تولید ثروت از علم، عملی کردن و تحقق 
حمایت از تولید داخل مطابق ســازوکارهای 
قانــون حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
در راســتای ترویج و فرهنگ ســازی اقتصاد 

دانش بنیان آشنا شدند. 
در این بازدید درباره پارک فناوری پردیس و 
بخش های مختلف آن توضیحاتی داده شــد. 
همچنیــن دانش آموزان از پــارک فن آموز و 

بوستان دانشمندان پارک بازدید کردند.
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در نوشــته های قبلی به اهمیت اعتبارسنجی 
در فرآیند توسعه مشتری اشاره کردیم، اینکه 
انجام یــک مصاحبه خوب، چقــدر می تواند 
در موفقیت یک اســتارت آپ موثر باشد، و از 
کجا می توان کاندیدهای مناســبی برای یک 
مصاحبه پیدا کرد. توضیح دادیم که برای انجام 
مصاحبه درست نیاز به یک سری فرضیه دارید، 
فرضیه هایی در مورد مشکلی که قرار است حل 
کنید و نفعی که قرار است به مشتریان برسانید. 
قرار شد این فرضیات را براساس میزان اهمیت 
آن ها اولویت بندی کنید و به دنبال کاندیدهایی 
برای مصاحبه بگردیــد و با این افراد مصاحبه 
کنید. در این بخش قصد دارم یک ســری متد 
متداول در زمینه شیوه های انجام مصاحبه را به 
شما معرفی کنم. واقعیت این است که پاسخ به 
این سوال که شما کدام یک از روش های زیر را 
برای اعتبارسنجی باید انتخاب کنید، وابستگی 
زیادی دارد به نــوع محصول و خدمات و حتی 
مشتریان نهایی. انتخاب هریک از این شیوه ها 
کمی نیاز دارد به طی کردن فرآیند آزمون و خطا.

 مصاحبه حضــوری در محــل کار یا منزل 
مصاحبه شونده

مشاهده مصاحبه شونده در محل کار یا منزل وی، 
یکی از باکیفیت ترین شیوه های اعتبارسنجی است. 
می توان از آراستگی و وضعیت محیط کار یا منزل 
خیلی از نکات را در مورد مشــتری نهایی برداشت 
کرد. چیدمان اتاق، رنگ های مورد استفاده، شیوه 
پاسخگویی به مراجعان )اگر در محل کار وی بروید( 
و... مواردی هستند که می توانند به شما سرنخ های 
بســیار زیادی در مورد مصاحبه شونده بدهند. در 
برخی از شــرایط، می توان حتی از مصاحبه شونده 
خواســت درباره نحوه برخورد با مشــکل مربوطه 
و مســئله ای که موضوع مصاحبه اســت، به شما 
به صورت عملی توضیحاتی بدهد، مثال نشان دهد 
که چطور با آن مشــکل کنار آمده اســت. ارتباط 

چهره به چهره از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت 
و از نظر میزان انتقال اطالعات، پهنای باند باالیی 

را دربردارد.
البته این نوع مصاحبه ها معموال موانعی هم دارند، 
مثال حریم شــخصی، مســائل امنیتی )در مورد 
محل کار(، خانه به هم ریخته و شــلوغ و... ازجمله 
موانعی هستند که ممکن است باعث شوند شخص 
مصاحبه شونده عالقه ای به حضور شما در منزل یا 

محل کارش نداشته باشد.
این روش در مواقعی که محیط فیزیکی شــخص 
نقش بسیار مهمی در اعتبارسنجی ایده شما دارد 
مناسب است، یا مواردی که شامل یک یا چند بازیگر 
کلیدی هستند و شما با حضور در محیط کار یا منزل 
با سایر افراد دخیل در مورد مسئله مربوطه نیز آشنا 
می شوید. معموال از این روش در مورد محصوالتی 
که بــه خانواده مربوط می شــوند و در منزل مورد 

استفاده قرار می گیرند بیشتر استفاده می شود.

 مصاحبه حضــوری در مکانی خلوت و بدون 
مزاحمت

این روش مانند روش باالســت، با این تفاوت که 
محل مصاحبه معموال البی یک هتل یا کافی شاپی 
بزرگ اســت. ایــن روش یکــی از معمول ترین 
روش هایی اســت که در مــورد مصاحبه ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. مزیت این روش آن است 
که در این مــکان کمترین مزاحمت های فیزیکی 
وجود دارند و می توان بسیار متمرکز بر روی مسئله 
مربوطه بحث و گفتگو کرد، فقط به یاد داشته باشید 
که مکانی که انتخاب می کنید حتما فضای کافی 
در اختیار داشته باشــد تا مجبور نشوید به دلیل 
ازدحام جمعیــت آن مکان را ترک کنید. برخی از 
کافه ها نیز محدودیت زمانی دارند، حواســتان به 

این موضوع نیز باشد.
پیشنهاد می شود هنگام ارسال دعوت نامه مصاحبه 
به مصاحبه شونده، بیش از یک مکان را برای جلسه 
معرفی کنید و از او بخواهید اگر مکان بهتری را سراغ 
دارد و یا در آن راحت تر اســت به شما معرفی کند. 
طبیعتا این مصاحبه برای شما هزینه دربرخواهد 

داشت.

 مصاحبه به صورت تلفنی
یکــی از روش های معمول دیگــر مصاحبه روش 

تلفنی اســت. البته ایــن روش در کل کیفیتش از 
روش مصاحبه حضوری پایین تر است، ولی می تواند 
در رتبه دوم قرار بگیرد. در این روش دیگر ارتباط 
چهره به چهره وجود ندارد و شما به جای توجه به 
حرکات بدن )Body language( باید از روی لحن 
صدا و میزان مکث مصاحبه شــونده، برداشت های 
جانبی خود را داشته باشید. یک واقعیت جالب در 
مورد این روش وجود دارد و آن این اســت که افراد 
زیادی هستند که در پشــت تلفن خیلی راحت تر 
و صادقانه تر می تواننــد صحبت کنند تا به صورت 
حضوری و رودررو. انجام هماهنگی برای مصاحبه 
در این روش ســاده تر و سریع تر است و می توان به 
تعداد زیادی کاندید برای اجرای مصاحبه دسترسی 
داشت. اگر افرادی که قصد مصاحبه با آن ها را دارید، 
پرمشغله و با پست های مهم هستند، این روش یکی 
از ســریع ترین روش ها برای انجام مصاحبه است. 
یکی از کاربردهای مهم دیگر این روش در شرایطی 
است که شما نیاز به تعداد زیادی مصاحبه در زمانی 

کوتاه دارید.

 مصاحبه از طریق گفتگوی ویدئویی آنالین با 
قابلیت به اشتراک گذاری صفحه

این روش نسبت به روش قبلی مدرن تر و به روزتر 
اســت، و تمامی مزایایــی روش مصاحبه تلفنی 
و بخشــی از مزایای روش مصاحبــه حضوری و 
رودررو را شــامل می شــود. مهم ترین نکته این 
است که شــخص مصاحبه شــونده باید کمی با 
مسائل تکنولوژی آشنایی داشــته باشد و بتواند 
از ابزار چت ویدئویی به صورت درست و صحیحی 
استفاده کند. شاید نیاز باشد قبل از مصاحبه یک بار 
به به صورت آزمایشی ارتباط صوتی و تصویری را 
آزمایش کنید. بسیاری از ابزارهای چت ویدئویی، 
امکان به اشــتراک گذاری تصویر را نیز دارند. این 
امر در مواقعی کاربرد دارد که شما بخواهید رفتار 
کاربر را در برخورد با وب سایت و صفحه محصول 
خــود ببینید و از او در مــورد بخش های مختلف 

نظرخواهی کنید.

 چت و گفتگوی متنی
یکی از روش هایــی که کیفیت نامناســبی دارد 
چت متنی است. این روش مشکالت زیادی دارد؛ 
سوءتفاهم، درک های متفاوت، خودسانسوری و... 

ولی در برخی مــوارد کاربردهایی دارد، مثال وقتی 
کاربران در وب سایت شما حضور دارند، می توانید 
از طریق سیســتم چــت متنــی درون برنامه ای 
پیغام هایی را برای آن ها ارســال کنید و این خود 
می تواند مقدمــه ای برای یــک مصاحبه تلفنی، 
حضــوری و حتی ویدئویی باشــد. یکــی دیگر از 
کاربردهــای ایــن روش در مورد افــراد خجالتی 
است. این افراد ترجیح می دهند به جای حضور در 
مصاحبه صوتی یــا حضوری، در قالب چت نظرات 

خود را با شما به اشتراک بگذارند.

 نکات تکمیلی در مورد مصاحبه
)Follow Up( پیگیری کردن افراد

شما افراد کاندید برای مصاحبه را انتخاب کرده اید 
و برای آن ها دعوت نامه برای حضور در مصاحبه را 
ارســال کرده اید. برخی از آن ها به این درخواست 
پاسخ می دهند و اعالم نظر می کنند و برخی دیگر 
پاسخی نمی دهند. یادتان باشد که باید تاحدی از 
افراد برای شرکت در جلسه پیگیری کنید. پیشنهاد 
می شود در فواصل زمانی مشخص برای افرادی که 
جواب نداده اند دوباره پیغام ارسال کنید. این کار را 
حداکثر سه بار انجام دهید، چون باعث آزار و اذیت 
فرد می شود. اگر پاسخی دریافت نکردید، آن ها را از 

لیست کاندیدهای مصاحبه حذف کنید.
پیغام دعوت نامه

نکته مهم دیگر در مورد متن دعوت نامه است. قبال 
به این نکته اشاره کردیم که این متن نباید طوالنی 
باشد. از طرفی یادتان باشد که اگر از طریق ایمیل 
اقدام به دعوت افراد می کنید، بســیاری از افراد از 
طریق موبایل ایمیلشان را چک می کنند. طبق آمار 
51 درصــد ایمیل ها از طریق موبایل مورد مطالعه 
قرار می گیرند، پس ســعی کنید پیغامتان کوتاه و 

به اصطالح Mobile Friendly باشد.
زمان بندی و برنامه ریزی جلسه

پس از دریافت اولین پاسخ و ابراز تمایل برای حضور 
در جلسه از سوی شخص مورد نظر، وقت آن است 
که برای مالقات زمان بندی کنید. در این مرحله، 
اطالعات بیشتری را در اختیار مصاحبه شونده قرار 
دهید، مثال یک سری تاریخ و مکان برای مصاحبه 
به وی پیشنهاد دهید )روزها و ساعت های مختلف( 
و از شــخص بخواهید اگر مکان و یــا روز دیگری 

پیشنهاد دارد بگوید.

در نوشته های قبلی به این نکته اشاره کردم 
که یکی از منابــع اولیه بــرای پیدا کردن 
گزینه های مقدماتی جهــت مصاحبه، در 
فرآیند توسعه مشتری، استفاده از دوستان، 
آشنایان و همکاران است. در این نوشته قصد 
دارم منابع دیگری را معرفی کنم که ممکن 
است در یافتن افراد مناسب جهت مصاحبه 

به شما کمک کنند.
 شبکه اجتماعی لینکدین

اگر به واسطه ایده استارت آپی خود، نیازمند 
مصاحبه با افرادی بــا تخصص های خاص 
هستید، لینکدین می تواند گزینه مناسبی 
برای جستجوی این افراد باشد. فرض کنید 
قصــد تولید محصول یــا خدمتی در حوزه 
منابع انسانی را در تهران دارید، کافی است 
Hu� یا HR  افرادی با تخصص منابع انسانی
man Resource را در این شبکه جستجو 
کنید. نکته مهم در انتخــاب این افراد این 
است که سعی کنید افرادی را انتخاب کنید 
که با یک واسطه بتوانید به آن ها برسید، به 
عبارتی وجود یکی از دوستان شما به عنوان 
واسطه می تواند در پاسخ مثبت به درخواست 
دوستی شما بسیار موثر باشد. یادتان باشد، 
شاید برای ارسال پیغام مصاحبه به این افراد، 
نیاز باشد حساب کاربری خود را در لینکدین 
ارتقا دهید که البته شــاید در ایران توجیه 
زیادی نداشته باشد. لذا شاید با جستجویی 
ســاده در اینترنت یا فیس بوک بتوانید به 

ایمیل این افراد دست پیدا کنید.
در صورت ارسال پیغام و دعوت نامه از طریق 
لینکدین به این افراد یا هر رســانه دیگری 
توجه داشــته باشــید که نباید طول پیغام 
خیلی زیاد باشد، بین 300 تا نهایتا هزار کلمه 
مناسب است. کامال خودتان را معرفی کنید 
و بگویید که چگونه آن هــا را پیدا کرده اید. 
در مرحله بعدی در قالب یک عبارت کوتاه، 
مسئله ای را که در حال تحقیق در مورد آن 
هستید به آن ها معرفی کنید، و تاکید کنید 
که نظــر آن ها به عنــوان متخصص در این 
زمینه چقدر می تواند کارســاز و موثر واقع 
شــود. و از آن ها بخواهید به شما 15 دقیقه 
وقت بدهنــد تا به صورت تلفنــی در مورد 

مسئله مربوطه صحبت کنید.
ممکن است بگویید شاید آن ها عالقه ای به 
تماس تلفنی نداشته باشند. راهکار میان بر 
این است که از آن ها بخواهید یک نظرسنجی 
اولیه را به صــورت آنالین که نهایتا 5 دقیقه 
بیشــتر طول نمی کشــد تکمیــل کنند. 
درخواســت همین نکته و پاسخ دادن آن ها 

به آن )منظورم حضور در نظرسنجی آنالین 
5 دقیقه ای است( می تواند بیانگر این باشد 
که مسئله مربوطه برای آن ها مهم بوده و این 
خود یک اعتبارســنجی مفید است. بعدها 
می توانید بر روی این افراد برای ســایر انواع 
مصاحبه و اعتبارســنجی حساب باز کنید. 
تجربه شخصی من بیانگر این است که وقتی 
از افراد در مقام متخصص درخواست تماس 
تلفنی 15 دقیقه ای را داشته باشید معموال 
به آن پاســخ مثبت می دهند و اســتقبال 

می کنند.
نکته مهم: نظرســنجی آنالین به هیچ وجه 
نمی توانــد جایگزین مصاحبه شــود. یک 
نظرسنجی مقدماتی 5 دقیقه ای شاید ابزار 
مناســب و اولیه ای باشد برای اینکه متوجه 
شــوید که شــخص اصال دغدغه ای بابت 

موضوع مربوطه دارد یا خیر!
یادتان باشد اگر می خواهید از ابزار لینکدین 
یا هر ابزار دیگری اســتفاده کنید، پروفایل 
خودتان را تکمیل کنید. این مســئله باعث 
افزایــش اعتماد افرادی می شــود که قصد 

دارید با آن ها ارتباط برقرار کنید.
 استفاده از تاالرهای گفتگو

یکی دیگر از منابع کارا و موثر در زمینه پیدا 
کردن افرادی به عنــوان کاندید مصاحبه، 
تاالرهای گفتگو یا همان Forum ها است. 
با جســتجویی ســاده، تاالرهای گفتگوی 
مرتبط با موضوع مورد تحقیق خود را پیدا 
کنید. یادتان باشد که به جای ارسال پیغام 
درخواســت دعوت، به عنــوان یک تاپیک 
عمومی )Broadcast کردن(، سعی کنید 
مطالــب مربوط به تاالر گفتگــو را مطالعه 
کنید و افراد فعال را شناسایی و برای آن ها 
پیغام خصوصی جهت دعوت به مصاحبه را 

ارسال کنید.
 گروه های تلگرامی و سایر پیغام رسان ها

منبع بعدی تلگرام اســت. خوشبختانه این 
روزها گروه های تخصصی بســیاری وجود 
دارد و می توانید بــا عضویت در این گروه ها 
و شناســایی افراد مرتبط با موضوع تحقیق 
خودتان، به آن ها پیغام بدهید و سر صحبت 
را باز کنید. یادتان باشــد که در این زمینه 

مزاحمت ایجاد نکنید.
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موفقیت تنها یک چیز است، اینکه زندگی را به 
دلخواه خود بگذرانید.

یکی از 
روش هایی 
که کیفیت 
نامناسبی 
دارد چت 

متنی است. 
سوءتفاهم، 
درک های 
متفاوت، 

خودسانسوری 
و... ولی در 

برخی موارد 
کاربردهایی 
دارد، مثال 

وقتی کاربران 
در وب سایت 
شما حضور 

دارند، 
می توانید از 

طریق سیستم 
چت متنی 

درون برنامه ای 
پیغام هایی را 

برای آن ها 
ارسال کنید

کجا و چطور یک مصاحبه اعتبارسنجی صحیح
 در مورد استارت آپمان انجام دهیم؟

نشستن روبه روی مشتری

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

کاربرنما 
یا پرسونا 

عبارت است 
از شخصیتی 
فرضی برای 
بیان کردن 

نوع کاربرهای 
مختلف، که 
قرار است از 

یک محصول 
استفاده کند

استخدام با کمک 
لینکدین و تلگرام

واژه نامه استارت آپی: کاربرنما
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ستون

User�( در بحث طراحــی مبتنی بر کاربــر
Centered Design( و در مباحــث بازاریابی، 
کاربرنما یا پرســونا عبارت است از شخصیتی 
فرضی برای بیان کردن نوع کاربرهای مختلف، 
که قرار اســت از یک محصول، سایت، برند به 
روش های یکســانی اســتفاده یا بهره برداری 
کند. ممکن اســت برای هر بخش از بازارتان 

یک کاربرنمای ویژه در نظر بگیرید. هر پرسونا 
بیانگر هدف، تمایالت و نیازهای یک بخش از 
مشتریان در زمینه استفاده از یک محصول یا 

خدمت است.
ایــن واژه بیشــتر در دنیای طراحــی تجربه 
کاربری، اســتارت آپ ها و بحث های بازاریابی 
و تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد. پرسونا 

ها معموال براساس انجام مصاحبه های کیفی، 
در فرآیند توســعه مشــتری ایجاد و تکمیل 

می شوند.
می توانیــد در یک کاربرنمــا اطالعاتی را قرار 
دهیــد از قبیل الگوهای رفتــاری، مهارت ها، 
نگرش ها، شرایط محیطی که کاربران یا بخش 
بازار مربوطــه در آن قرار دارند، و هر اطالعات 

مهم دیگری که مرتبط با محصول شما هست و 
می تواند در بین بسیاری از کاربرانتان مشترک 
باشــد. به عبارتــی یک پرونــده از گروه های 
مختلف کاربرانتان باید تشــکیل دهید. یکی 
از کاربردهای بســیار عالی کاربرنما این است 
که اعضای تیم شما به دید مشترکی در مورد 

مشتری و کاربر نهایی می رسند.

Persona

C o l u m n

نکاتی مهم در مورد برنامه ریزی یک جلسه حضوری
 حتمــا قبــل از روز و ســاعت جلســه، یــک 
یادآوری)reminder( به مصاحبه شــونده ارسال کنید. 
این یادآوری می تواند از طریق ایمیل، SMS و یا ســایر 

روش های معمول باشد.
 به نظر می رســد هر مصاحبه 20 دقیقــه ای، تقریبا 
یک ســاعت از شما زمان ببرد، چراکه باید زمانی را برای 
آماده سازی برای مصاحبه، زمانی را برای مصاحبه و زمانی 
را برای جمع بندی مطالب در نظر بگیرید. البته این مسئله 
در مورد مصاحبه های اول است، هرچقدر بیشتر مصاحبه 
انجام دهید، اوال تجربه تان بیشتر می شود، دوما مطالب 
و نکاتی که مصاحبه شــوندگان ارائه می دهند، احتماال 
تکراری خواهد بود و جمع بندی ســاده تر و مختصرتر 

می شود.
 ممکن است افراد دیر برســند، این اتفاقی معمول در 

ایران است.

 ممکن است مصاحبه به جاهای خوبی برسد و شخص 
بخواهد بیش از 20 دقیقه با شــما گپ بزند. این خیلی 
خوب اســت، برای همین زمانی را بــرای این اتفاق در 

نظر بگیرید.
 حتمــا زمانی را بــرای اســتراحت و جمع بندی بین 
مصاحبه ها در نظر بگیرید،  مخصوصا اگر قرار است چند 

مصاحبه در روز انجام دهید.
 اگر کسی نیامد چه؟

یادتان باشــد معموال طبــق آمار بین 5 تــا 10 درصد 
افرادی که شــما برای مصاحبه با آن ها هماهنگی انجام 
داده اید ســر قرار حاضر نمی شوند، یا در لحظه آخر قرار 
را کنســل می کنند، یا اینکه بدون خبر دادن ســر قرار 
حاضر نمی شوند، یادشان می رود و... پس نگران نشوید، 
این مسئله ای معمول است و خوب است که  برنامه ای از 
پیش تعیین شده داشته باشید تا اگر کسی نیامد، از این 

زمان بهترین اســتفاده را کنید؛ مثال جمع بندی نتایج 
مصاحبه های پیشــین، هماهنگ کردن مصاحبه های 

بعدی و...
 مرحله بعد

بیایید فرآیند اعتبارســنجی مشــتری را با هم مرور و 
جمع بندی  کنیــم. تا اینجا فرضیه ســازی کردیم، این 
فرضیه ها را اولویت بندی کردیم، ویژگی هایی از مشتریان 
بالقوه خودمان را اســتخراج کردیم، سپس بر پایه این 
ویژگی ها با اســتفاده از منابعی که معرفی کردیم، مثل 
دوستان و همکاران، لینکدین، تاالرهای گفتگو، گروه های 
تلگرامی و... به جستجوی کاندیداهای مصاحبه پرداختیم. 
بعد از پیدا کردن این افراد بســته به نوع محصول و نوع 
اعتبارســنجی که به آن نیاز داریم، تصمیم به انتخاب 
یکــی از روش های مصاحبه گرفتیــم )اینکه مصاحبه 
حضوری باشد یا تلفنی یا ویدئوی و... بستگی به شرایط 

مخاطب و میزان اعتبارسنجی شما دارد(. در مرحله بعد 
باید دعوت نامه ای برای حضور در این تحقیق و سنجش 
میزان حساسیت این افراد به موضوع مورد بررسی برای 
آن ها ارســال کنید. همین که آن ها به این درخواست 
پاسخ مثبت بدهند، یا منفی و یا حتی اینکه درخواست 
شما را بی پاسخ بگذارند، می تواند خود به گونه ای نوعی 
اعتبارســنجی باشد. بعد از دریافت پاســخ اولیه از این 
افراد نوبت آن اســت که برای روز و ساعت مصاحبه )در 
مورد هر نوع مصاحبه ای که باشــد، فرقی ندارد( با آن ها 

هماهنگی های الزم را انجام دهید.
شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که خود مصاحبه 
را چگونه انجام دهید، چه مطالبــی را باید در مصاحبه 
بپرســید، روال مصاحبه را چطور پیش ببرید و... پاسخ 
این پرسش ها را در نوشــته بعدی مورد بحث و بررسی 

قرار خواهم داد.

2 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیستم



آلبرت انیشتین
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ماتیاس شانز از شرکت زیمنس می گوید: ما می خواهیم دریابیم که در صحنه استارت آپی چه می گذرد و مایل هستیم خیلی زود با فن آوری آشنا شویم

پایتخت تجاری آمریکا کم کم به یک  اکوسیستم شهری مناسب برای استارت آپ ها تبدیل می شود

مانند بسیاری از افرادی که در دهه گذشته در حوزه 
اکوسیستم استارت آپی نیویورک فعالیت داشتند، من 
نیز به آینده آن خوش بین هستم. در ده سال اخیر ما 
شاهد افزایش موفقیت های استارت آپی در نیویورک 
بوده ایم. استارت آپ هایینظیر شاتراستاک، تامبلر، 
اپ نکسوس، گیلت گروپ، بادی مدیا، واربی پارکر، 
کیک اســتارتر، و آن دک کپیتــال نمونه هایی از 
ایــن موفقیت ها هســتند. تخصیــص بودجه و 
ســرمایه گذاری خطرپذیر در حال افزایش است. 
شرکت های اینترنتی بزرگ اعم از گوگل و فیس بوک 
Cor�دفاتر خود را در نیویورک گسترش می دهند و 

nell و Technion  برای ساخت یک سایت مهندسی 
بزرگ در این منطقه با هــم همکاری می کنند. اگر 
به داده های به دســت آمده از تحقیقــات نیز توجه 
کنیم، درمی یابیم که در ده سال گذشته اکوسیستم 
استارت آپی نیویورک نسبت به سایر شهرهای کشور 
رشد ســریع تری داشته است و در حال حاضر بعد از 
سیلیکون ولی رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد. 
این ها نشان دهنده آینده روشــن استارت آپ ها در 
نیویورک اســت، اما اگر بخواهیم بیشتر دقت کنیم 
تا ببینیم اکوسیستم به کجا خواهد رفت، باید عوامل 
اولیه رشد اکوسیستم استارت آپ را در نظر بگیریم. 
سایر اکوسیستم های استارت آپی فناوری برای یک 

دوره های خاص با رشد سریع مواجه شدند و سپس 
وقتی عوامل مهم رشد آن ها از بین رفت، این روند به 
طور چشــمگیری کاهش یافت. بررسی این عوامل 
مهم، که موجب رشد نیویورک شده، نشان می دهد 
که این اکوسیستم هنوز در مراحل اولیه رشد خود به 
سر می برد و رشد سریع آن به احتمال زیاد تا سال ها 

ادامه خواهد داشت.

 شهرنشینی اکوسیستم های استارت آپی
وقتی نوآوری از زیرســاخت به سوی خدمات روی 
آورد، اثرات عمیقــی را برای نیویــورک و درواقع 
برای تمام شــهرهای اصلی به همراه داشت. از آنجا 
که گسترش فناوری بسیار ســاده تر و ارزان تر بود، 
ایده های کســب وکار و تولید به انــدازه ایده های 
فناورانه به نوآوری ختم می شد و الزم نبود یک نفر 
حتما فن شــناس باشد تا بتواند یک شرکت مبتنی 
بر فناوری را راه اندازی کند. این امر موجب افزایش 
چشــمگیر تعداد کارآفرینانی شــد که توانستند 
شــرکت های مبتنی بر فناوری را راه اندازی کنند، 
این افراد می توانستند فارغ التحصیالن دانشکده های 
بازرگانی باشــند که به دنبال بر هم زدن معادالت 
صنایع فعلی هســتند یا افرادی که مدت هاست در 
حوزه صنعت  کار می کنند و می خواهند مشکالت 
صنعت را با کمک فناوری اطالعات حل کنند. این 
تغییر روند کامال به نفع شهرهای بزرگ بود. به عالوه، 
خدمات وب جدید نیز بزرگ ترین تاثیر را بر صنایع 
اطالعات محور گذاشتند. این خدمات شامل خدمات 
مالی، تبلیغات، خدمات بازاریابی، انتشار، سرگرمی، 
امالک و طراحی می شوند. این صنایع همگی مبتنی 

بر اطالعات هستند و محصوالت نهایی آن ها به طور 
نسبی یا کلی دیجیتالی است. به عالوه آن ها براساس 
دو عامل در برهه ای از اختالالت تاریخی هستند: 1( 
رشد اینترنت؛ اعم از توسعه اجتماعی و دستگاه های 
همراه به عنوان شبکه جدیدی برای بازاریابی، فروش 
و توزیــع محصوالت و خدمات؛ و 2( دسترســی به 
مقدار زیادی از داده هایی که این صنایع، مشتریان 
آن ها و اشــخاص ثالث مربوطه ایجــاد می کنند. با 
شتاب دهی به اختالالت در بین این صنایع، بسیاری 
از استارت آپ ها در نیویورک و سایر شهرهای بزرگ 
ظاهر شدند. این شهرنشینی وسیع اکوسیستم های 
استارت آپی نه تنها در ظهور نیویورک و سایر شهرهای 
بزرگ که درگذشــته مراکز مهمی در حوزه نوآوری 
فناوری به شمار نمی رفتند کامال مشهود است، بلکه در 
تغییر مرکز اکوسیستم های فناوری موجود به سمت 
مراکز شهری مانند تغییر این مرکز از سیلیکون ولی 
 Cambridge 128 به Route به  سان فرانسیسکو و از

نیز دیده می شود.

 آینده اکوسیستم استارت آپ نیویورک
آینده این اکوسیستم روشن است. دیجیتالی شدن 
صنایع اطالعات محور نیویورک تازه شــروع شــده 
است. حتی در غیاب پیشرفت های فناوری اطالعات 
جدید و مهم، دهه ها طول می کشد تا صنایع بتوانند 
از فناوری های اینترنتی به طور کامل استفاده کنند 
و البته پیشرفت های جدید نیز همواره ایجاد خواهند 
شد. به عالوه، اکوسیســتم های استارت آپی تاثیری 
فزاینده و طبیعی دارند. اســتارت آپ های موفق به 
چندین اســتارت آپ موفق دیگر تبدیل می شوند 

چراکه موسســان و کارمندان دیگر بــه راه اندازی 
شــرکت های جدید روی می آورند. این امر موجب 
تقویت رشد یک اکوسیستم می شــود. برای مثال 
دابلکلیک موجب شــده ده ها اســتارت آپ موفق 
ازجمله گیلت گروپ، مونگو دی بی، بیزنس اینسایدر، 
Moat، و بسیاری دیگر راه اندازی شوند. همین اتفاق 
در فضای استارت آپی نیویورک نیز خواهد افتاد.  قطعا 
نیویورک به عنوان اکوسیستم استارت آپی معایب و 
نقص هایی نیز دارد. هنوز یک دانشــگاه تحقیقات 
مهندسی اصلی مانند استنفورد یا MIT ندارد. گوگل، 
فیس بــوک، توییتر، آمازون و ای بــی همگی دفاتر 
خود را در نیویورک دارند و درنتیجه اســتعدادهای 
مهندسی به طور روزافزون وارد این شهر می شوند اما 
تقاضا برای مهندسان استارت آپی بزرگ هنوز بسیار 
بیشتر از عرضه است. مانند سان فرانسیسکو، زندگی 
در نیویورک گران است. شــهردار جدید نیویورک 
متعهد شده وضعیت مســکن را در این شهر تغییر 
دهد تا مردم بتوانند به راحتی در شهر ساکن شوند. 
دولت فقط می تواند در حوزه مسکن اقداماتی انجام 
دهد. نیویورک شهری اســت که بسیاری از جوانان 
و استعدادهای درخشــان آمریکایی آرزو دارند در 
آن زندگی کنند. با وجود ایــن چالش ها، نیویورک 
به عنوان یکی از اکوسیستم های استارت آپی پیشرو در 
دنیا رشد خواهد کرد و باید در حوزه استارت آپ های 
دیجیتال پیشرفت های زیادی به دست آورد. هنوز 
شــرکت های اینترنتی بزرگی باید متولد شــوند و 
به احتمال زیاد بسیاری از این غول های اینترنتی از 

نیویورک ظهور خواهند کرد.
* خبرنگار تکنولوژی

ماتیاس شانز از شرکت زیمنس می گوید: »آلمان 
امروز و فردا با اکوسیســتم فناوری پیشرفته اش 
بــه رقیبی برای ســیلیکون ولی تبدیــل خواهد 
شــد.« شــانز یکی از پیشــروان در کسب وکار، 
شتاب دهندگان استارت آپی و کارآفرینانی است 
که در یک گفتگو به نحوه اثرگذاری شــرکت ها و 
استارت آپ ها بر تخصص یکدیگر و بر خلق نوآوری 
و تولید در آلمان پرداخته شــده اســت. شانز که 
مدیر ارشــد فناوری خطرپذیر شــرکت زیمنس 
اســت، به توانایی قریب الوقوع آلمــان در تبدیل 
شدن به یک مرکز جهانی برای بخش فناوری های 
پیشرفته خوش بین است؛ او می گوید شرکت ها نیز 
به اندازه ســرمایه داران خطرپذیر مشتاق هستند 
تا »اســتارت آپ ها را تقویت و حمایت کنند«. به 
اعتقاد او: »مســئله ایجاد اکوسیستم است. آلمان 
با ســیلیکون ولی تفاوت های زیــادی دارد اما در 
حال تغییر است. من می بینم که فارغ التحصیالن 
دانشگاهی امروز این آرزو را دارند که دنیا را متحول 
کنند و دنیا را نجات دهند. ما این استعداد و انگیزه 
را داریم. تنها باید دسته هایی از شرکت های فناوری 

پیشــرفته، دانشــگاه و منابع مالی ایجاد کنیم تا 
اکوسیستم استارت آپی بزرگی راه اندازی شود.«  او 
گفت که شرکت زیمنس »متقاعد شده است« که 
می توان چیزهای زیادی را از استارت آپ هایی که 
در خط مقدم هیاهوی دیجیتالی مشغول فعالیت 
هستند یاد گرفت. »ما می خواهیم دریابیم که در 
صحنه اســتارت آپی چه می گذرد و مایل هستیم 
خیلی زود با فن آوری آشنا شویم.« از نظر او، تمرکز 
بر تفکر طراحی و نمونه سازی فوری نوآوری را برای 
شرکت زیمنس به ارمغان می آورد. انعطاف پذیری 
یکی از عوامل مهم برای موفقیت در این حوزه است.

 پرورش افکار کارآفرینی در سطح شرکتی
لزوما نیاز نیست شرکت ها به دوردست ها نگاه کنند 
تا بتوانند ایده های جدید و استعدادهای کارآفرینی 
را به دست آورند. این اســتعدادها را می تواند در 
همین جا نیز کشف کرد. تورستون مارکوارت، مدیر 
بخش شتاب دهنده استارت آپی، می گوید: »اکثر 
شرکت ها در حال حاضر کارآفرینانی دارند که با 
آن ها کار می کنند. مدیران باید نحوه شناســایی 

و فعال ســازی آن ها را یاد بگیرنــد. برای این کار 
مدیران عامل باید تفکر کارآفرینی داشته باشند و 
یک اکوسیستم ایجاد کنند تا در این اکوسیستم 
فضایی برای رشد ایده ها وجود داشته باشد.« در 
این شرکت برای ایجاد چنین اکوسیستمی سعی 
شــده از یک برنامه کارآفرینی سازمانی استفاده 
شــود؛ برنامه ای که به توسعه چابکی، کارآفرینی 
و انعطاف پذیری در سراســر قسمت های شرکت 

کمک می کند.
او معتقد است که آلمان پتانسیل آن را دارد که به 
یک مرکز فناوری پیشرفته جهانی تبدیل شود، اما 
در این راستا باید تغییراتی در ذهنیت و شیوه تفکر 
ایجاد شود. »ما انرژی کارآفرینی زیادی را در آلمان 
مشاهده می کنیم و بسیاری از ایده های کسب وکار 
در حوزه مهندسی هستند. اما شرکت ها باید مراقب 
باشــند که فقط روی کارایی تمرکز نکنند زیرا در 
این صورت روحیه کارآفرینی از بین خواهد رفت. 
وقتی شــما هزینه ها را کاهش می دهید، درواقع 
به خالقیت ضرر زده اید. شــجاعت در کارآفرینی 
و خالقیت دو موضوع بســیار مهم برای موفقیت 

استارت آپ ها هستند.« او می گوید: »کارآفرینان 
و موسسان استارت آپ ها باید داستان سرایی را در 
خود تقویت کنند. شرایط آمریکا را با آلمان مقایسه 
کنید. در آمریــکا اســتارت آپ ها می توانند یک 
سرمایه گذار خطرپذیر را در عرض سه دقیقه قانع 
کنند که روی آن ها سرمایه گذاری کند. در اینجا 
باید کارآفرینان تمرین کنند تا بتوانند سرمایه های 

خطرپذیر جدید را جذب کنند.«

 فرصت ها در زمان بحران
در دوران بحران فضای بهتــری برای کارآفرینی 
وجود دارد. زیرا در این شرایط کارآفرینانی متولد 
می شوند که بیشتر می توانند خطر کنند و پتانسیل 
موجود برای ارائه ســرمایه های خطرپذیر جدید 
بیشتر می شود. برای مثال شرکت اسمارت  هیدرو 
پاور در بازارهای بین المللی که کمک مالی دریافت 
نمی کنند و ریســک باالیی دارند شرکت هایی را 
تاسیس می کند. از نظر مسئوالن این بازارها محیط 
کارآفرینی ایده آلی هســتند که در آن ها بهترین 

ایده ها شکل می گیرند.

خیز  ژرمن هابرای رقابت با سیلیکون ولی

ترجمه: حامد رسولی

نویسنده:نیکبیم*

گوگل، 
فیس بوک، 

توییتر، آمازون 
و ای بی همگی 

دفاتر خود را 
در نیویورک 

دارند و درنتیجه 
استعدادهای 
مهندسی به 

طور روزافزون 
وارد این شهر 

می شوند اما تقاضا 
برای مهندسان 

استارت آپی 
بزرگ هنوز بسیار 

بیشتر از عرضه 
است

ظهور غول های بزرگ اینترنتی آینده از نیویورک

نبرد غول ها اکوسیستمی 
شده است

ماننــد  فنــاوری  ابرقدرت هــای  روزی 
مایکروســافت و اپل بــرای متقاعد کردن 
کســب وکارها و مصرف کنندگان به سمت 
خریــد کامپیوتــر، دســتگاه های همراه و 
بســته های نرم افزاری با یکدیگــر مبارزه 
می کردند، اما دیگر دوره این کارها به ســر 
رسیده است. حاال مبارزه در مقیاسی بزرگ تر 
است. این جنگی است میان اکوسیستم های 
وسیعی که از سخت افزار، نرم افزار و خدمات 
آنالین تشکیل شده اند، و مبارزه فقط بر سر 
تکه هایی از نرم افزار و ســخت افزار نیست. 
برای مثال وقتی شما یک آیفون می خرید، 
درواقع اکوسیستم اپل را خریداری کرده اید 
که شــامل سیســتم عامل، اپلیکیشن ها، 
تبلیغات، موسیقی، فیلم، کتاب و... می شود. 
درآمدزایی فقط از طریق خرید یک دستگاه 
نیست، بلکه در این اکوسیستم شما تشویق 
می شــوید تا فقط محصوالت و خدماتی را 
خریداری کنیــد که با یکدیگــر در تعامل 
هستند. در دنیایی که کارمندان می توانند 
از دستگاه های دیجیتالی خود برای اهداف 
کاری در محیط کار اســتفاده کنند، با گره 
خوردن زندگی شخصی و حرفه ای افراد به 
یکدیگر، وقتی فرد یکی از این اکوسیستم ها را 
خریداری می کند، روی کسب وکار او نیز تاثیر 
می گذارد و برعکس. در حالی که بسیاری از ما 
از یک یا چند اکوسیستم استفاده می کنیم، 
ســایر افراد به طور روزافــزون برای تامین 
نیازهای فردی و کاری خود به یک سیستم 
وابسته می شوند. بازیکنان جدید نیز در این 
بازی وارد می شــوند. در حال حاضر نه تنها 
اپل و مایکروســافت، بلکه آمازون و گوگل 
نیز وجود دارند. هریک محصوالت متنوعی 
را ارائه می دهند و به دلیل وجود تفاوت های 
فاحش بین آن ها، هریک مزایا و معایب خاص 
خود را دارند. برای مثــال، گوگل و آمازون 
در حوزه ســخت افزار چندان قوی نیستند، 
در حالی که اپل و مایکروســافت نسبتا در 
حوزه خرید ضعیف هســتند. مایکروسافت 
در حوزه بازی قوی است در حالی که آمازون 
در خصوص کتاب بسیار قدرتمند است. باید 
این چهار ابرقدرت را از نظر انواع خدمات اعم 
از مطالب خواندنــی )کتاب و مجله(، بازی، 
موسیقی، خرید و ویدئو و نیز سایر حوزه ها 
بررسی و مقایسه کرد. باید دید که هریک از 
این اکوسیستم ها چقدر خوب کار می کنند. 
نتایج به دست آمده می تواند کمک بزرگی به 
اکوسیستم ها و حتی استارتاپ هایی کند که 
می خواهند وارد بازار کار در این حوزه شوند.

2 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیستم

مردی که اکوسیستم 
فناوری مصر را می سازد

در سال 2012، سرمایه دار خطرپذیری به نام 
»احمد العلفی« متوجه شد که محوطه دانشگاه 
آمریکایی سابق در قاهره به حال خود رها شده 
است و فقط گروهی از گربه های وحشی در آنجا 
زندگی می کنند. پنج ساختمان با راهروهای 
طویل و حیاط خلــوت بزرگ منظره ای از یک 
مسجد یا کلیســا را به یاد انسان می انداخت 
و او می توانست پتانســیل این مکان را ببیند. 
او می گوید: »در آنجــا می توانید تصور کنید 
که مردم به شــیوه ای مثبت بــا هم در تعامل 
هستند.« علفی میلیون ها دالر روی این مکان 
سرمایه گذاری کرد تا آنجا به یک مرکز فناوری 
تبدیل شود. این مرکز دو سال فعالیت کرد و با 
وجود تمام موانع جغرافیایی و سیاسی موجود 
در مصر به مرکز اکوسیستم فناوری تبدیل شد. 
این مرکز که 112 شرکت را در خود جای داده، 
داستان های زیادی درباره موفقیت شرکت ها 
دارد: استارت آپ هایی که در چند سال آینده 
توسط شــرکت های جهانی، که می خواهند 
وارد بازار بزرگ مصر شوند، خریداری می شوند، 
چراکه مصر یکی از ستون های بازار خاورمیانه 
و آفریقاست. در دسامبر 2012، این محوطه 
نشست فناوری بازارهای در حال ظهور به نام 
RiseUp را برگزار کرد و میزبان هزاران نفر بود. 
دستیابی به موفقیت برای افرادی که با سابقه 
علفی آشنا بودند، تعجب آور نبود. این مرد که 
در مصر به دنیا آمده، بیشتر سال های عمر خود 
را در آمریکا سپری کرده و آنجا بزرگ شده است. 
او در کالیفرنیای جنوبی مشغول به کار بود و 
همانجا به سرمایه گذاری خطرپذیر روی فروش 
موفق کسب وکار پزشــکی و خانوادگی خود 
روی آورد. او ده سال تالش کرد تا سرانجام در 
سال 1990 به سرمایه دار خطرپذیر مستقلی 
تبدیل شــد. او که به دنبال چالش های جدید 
بود، در سال 2006 به مصر نقل مکان کرد. در 
آنجا با جمعی از کارآفرینان جوان آشنا شد که 
»خیلی از کارها را اشتباه انجام می دادند«. پس 
تصمیم گرفت به آن ها کمک کند. علفی درست 
زمانی که هیچ فرد باالی 40 سالی در دنیا فکر 
نمی کرد راه اندازی یک اکوسیســتم در مصر 

امکان پذیر باشد، او به مصر بازگشت. 
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بعد از راه اندازی هر کســب وکاری، چه بزرگ 
باشــد و چه کوچک، داشــتن روش درست و 
زمان بندی مناسب برای بازاریابی مهم است. به 
این معنا که هر کسب وکاری که آغاز می شود، 
با در پیش گرفتن برخی استراتژی های خاص 
تبلیغاتی می تواند موفق شود. در این گزارش 
به معرفی پنج راهکار مهم در روند راه اندازی و 
بازاریابی یک کسب وکار می پردازیم که رعایت 
آنها می تواند به گردانندگان مشاغل مختلف 
در جهت ارتقای فعالیت های بازاریابی شــان 

کمک کند.
 نوشتن طرح بودجه دقیق

در راستای هر عمل تبلیغاتی، در وهله اول باید 
به بودجه بندی هزینه هــای مورد پیش بینی 
بپردازید و مقدار هزینه ای که قصد خرج کردن 
آن را دارید، مشخص کنید. داشتن طرح مناسب 
بودجه بندی، در پیگیری هزینه های انجام شده 
کمک زیادی می کند و می توانید به خوبی روند 
هزینه های مصرفی خود را ببینید و اشتباهات و 
کاستی های احتمالی آن را رفع کنید. همچنین 
ویرایش منظم این طرح بودجه نیز بسیار مهم 
است، زیرا ممکن است در حین کار، تغییراتی 
ایجاد شــود که نیاز به بودجه جدیدی داشته 
باشد و یا اینکه شما در روند کار متوجه شوید 
که برخی از منابعی که برای آنها هزینه کرده اید، 

ضروری نیستند و می توانند حذف شوند. 
 وبالگ داشته باشید

یکــی از روش هــای نویــن بازاریابــی برای 
کســب وکارهای امروزی حضــور در فضای 
دیجیتال و داشتن وبالگ شخصی است. اگر 
کسب وکار کوچکی راه انداخته اید، می توانید به 
جای تبلیغ در سایت های معتبر اینترنتی، که 
قطعا هزینه هایی نیز دربردارند، وبالگی طراحی 
کنید که مدیریت آن نیز به عهده خود شما باشد. 
با این روش، می توانید بدون پرداخت هزینه های 
اضافی، محصوالت تولیدی خود را به کاربران 
اینترنتی خود معرفی کنید و تولیدات فصلی، 
تخفیف هایی که گاه به گاه ارائه می دهید و... را 
در وبالگ خود اعالم کنید و با مصرف کنندگان 
خود وارد تعامل شــوید. این روش خصوصا در 
شناخت عالیق و نیازهای مشتریان، که یکی از 
فاکتورهای اصلی در راهکارهای تبلیغاتی است، 
بسیار مهم است؛ چراکه ممکن است بسیاری از 
کاربران اینترنتی که به وبالگ شما سر می زنند، 
با شما وارد تعامل شوند و از طریق نظراتی که 
می نویسند و یا سوال هایی که مطرح می کنند 

به نوعی نیازهای خود را نشان دهند.
 به دنبال دلیل خواســته های مشتریان 

باشید
وقتی کسب وکاری را شروع می کنید، یک سری 
نیازهای فرضی را بین مشتریان خاص می بینید 
و مطابق با آن نیازها، به تولید محصوالت مورد 
نظرتان می پردازید. به همین دلیل دیگر نباید 
به طور مستقیم از مشــتریان بپرسید که چه 
می خواهند، زیرا شــما با فرض خواسته های 
آنها، محصوالت خــود را تولید کرده اید. اما در 
عوض، آن چیزی که در این فرایند به شما کمک 
می کند این است که خواسته های مشتریان خود 
را دنبال کنید و از نــوع خرید آنها و همچنین 
استقبالی که از برخی محصوالت شما دارند، نوع 
نیازها و عالیق آنها را تشخیص دهید. مرحله بعد 
که بسیار مهم تر است دانستن این نکته است که 
به چه دلیل مشتریان چنین خواسته ها و عالیقی 
دارند. اگر بتوانید با به فلسفه ای که پشت عالیق 
مشتریان است پی ببرید، قطعا بازاریابی موثرتر 

و ماندگارتری را به نمایش خواهید گذاشت.
 پیش دستی کنید، اما نه به قیمت همه چیز!

در بازاریابی، باید پیش دســتی کرد  و سرعت 
عمل باالیی داشــت. اما این نکته مهم را نباید 
فراموش کرد که این پیش دستی نباید منجر 
به از دست دادن تمام موجودی و سرمایه شما 
شــود؛ به این معنا که در رقابت با دیگر رقبای 
هم تراز خود، تمام سرمایه خود را صرف نکنید، 
یعنی در عین حال که شیوه های بازاریابی رقبای 
خود را کنترل می کنید و سعی در ارائه تبلیغ 
خاص و تکرارنشدنی دارید، به صورتی معقول 

وارد رقابت شوید.
 رانندگان کلیدی کســب وکار خود را 

بشناسید
برای اتخاذ روش های بازاریابی، ابتدا باید درک 
درستی از مشــتریان، خصوصیات آنها، طول 
عمر مشتری بودن آنها و... داشته باشید، چراکه 
درواقع مشتریان رانندگان اصلی کسب وکار شما 
هستند و به آن سمت وسو می دهند؛  مطمئنا 
سن مشتریان، محل زندگی آنها و خصوصیاتی 
از این دست می تواند کمک ارزشمندی به شما 
در جهت انتخاب شیوه بازاریابی مناسب باشد.

5 راهکار مهم بازاریابی

راننده کسب و کارتان 
را بشناسید

تیمبرلند 
برای تبلیغ 
محصوالت 

جدید خود در 
سال 2015، 

با شعار جدید 
»ساخته شده 

در جهت 
مدرنیته« 

ظاهر شد و 
تمرکز اصلی 

آن نیز بر 
فضاهای 

اطراف شهر 
است؛ به این 

صورت که 
این کمپین 

به دنبال 
تعریفی دوباره 

از مفهوم 
خارج از منزل 

و اصطالح 
اطراف شهر 

است

تیمبرلنــد که بــا کفش های چرمی خــود، نامی 
شناخته شده در میان محصوالت جهانی است، از 
طریق مشتری محوری، خرید مستقیم به صورت 
اینترنتی، تاکید بر فعالیت هــای خارج از منزل و 
حضور در رسانه های آنالین، راهکارهای بازاریابی 
خود را ارائه کرده اســت. این برند با داشتن تعامل 
مناســب با مصرف کنندگان، بــه درکی عمیق و 
کارســاز از نیازهای مخاطبان خود رسیده که در 
روند بهبود محصوالت این شرکت بسیار تاثیرگذار 

است.

 بازاریابی به سبک تیمبرلند
شــرکت تولیدی تیمبرلند  که در زمینه طراحی 
و تولید پوشــاک، کفش و انــواع کاالهای لوکس 
در جهــان مشــهور اســت، در ســال 1952 در 
ایاالت متحده آمریکا تاسیس شده و در حال حاضر 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پوشاک و کفش 
است. در این میان به طور قابل توجهی چکمه های 
این برند معروف است و بسیاری از مردم جهان نام 
تیمبرلند را با پوتین های چرمی آن می شناســند. 
برند تیمبرلند از همان آغــاز، کار خود را با تولید 
چکمه های چرمی آغاز کرد و در ابتدا یک شرکت 
کوچک تولیدکننده کفش چرمی محسوب می شد. 
این شرکت در حال حاضر نزدیک به 150 فروشگاه 
در کشورهای مختلف دنیا دارد و یکی از برندهای 
معروف و پرطرفدار پوشــاک و خصوصا کفش به 

شمار می رود.
از آنجایی کــه برند تیمبرلند به چکمه های چرمی 
خود معروف اســت، کفــش را به عنــوان یکی از 
مهم ترین جنبه های بازاریابی خود انتخاب کرده، 
خصوصــا تبلیغ معروف »خارج از منزل« بیشــتر 
بــر کفش های این برند متمرکز شــده اســت که 
به فعالیت هــای بیرون از منزل افــراد می پردازد. 
مشتری محوری نیز از دیگر استراتژی های بازاریابی 
برند تیمبرلند به شمار می رود که با مطالعات عمیق 
در زمینه عالیق و نیازهای مشتریان همراه است و 

راهکاری موثر در جهت ارتقای نام تجاری تیمبرلند 
محسوب می شود. از طرفی حضور در فضای مجازی 
و استفاده از شبکه ها اینترنتی و صفحات اجتماعی 
نیز از دیگــر راهکارهای برند تیمبرلند اســت که 
جایگاه این نام تجــاری را در دنیای مجازی کامال 
تثبیت کرده است، به طوری که بسیاری از مشتریان 
این برند خریدهــای خود را به صورت اینترنتی در 

وب سایت اصلی این شرکت انجام می دهند. 

 خارج از منزل با محصوالت تیمبرلند
تیمبرلند ازجمله برندهایی محسوب می شود که هر 
سال با توجه به محصوالت جدیدی که ارائه می دهد، 
کمپین های تبلیغاتی جدیدی را راه می اندازد و با 
آژانس های بازاریابی متفــاوت همکاری می کند. 
به طور مثال برای تبلیــغ محصوالت جدید خود 
در ســال 2015، با شــعار جدید »ساخته شده در 
جهت مدرنیته« ظاهر شد و تمرکز اصلی آن نیز بر 
فضاهای اطراف شــهر است؛ به این صورت که این 
کمپین به دنبــال تعریفی دوباره از مفهوم خارج از 
منزل و اصطالح اطراف شهر است. برای مثال در یک 
کلیپ تصویری، با نمایش فضاهای باز اطراف شهر 
که همراه با پیاده روی در خط افق بود، پوشــاک و 
کفش خود را معرفی می کرد. همچنین همگام بودن 
این تبلیغ با موسیقی نیز از دیگر نقاط قوت آن بوده 
است. کلیپ تصویری این گروه موسیقی، به گونه ای 
است که در فضای خارج از شهر سفر می کنند و در 
طول راه در یک مزرعه، رستوران، باغ و انبار توقف 
دارند. آنچه در این کلیپ ویدئویی مهم اســت نوع 
پوشاک گروه موســیقی است که برند تیمبرلند را 
نشان می دهد. تمرکز بر پوشاک خارج از منزل، یکی 
از نوآوری های بازاریابی برند تیمبرلند محســوب 
می شــود که با تمرکز بر عالیق مشــتریان شکل 
گرفته اســت، زیرا این شرکت از طریق بازخوردی 
که از مصرف کنندگان خود دریافت کرده، به میزان 
اهمیت پوشاک و چکمه های خود در زندگی خارج 
از منزل مشتریان پی برده و بنابراین کلیپ تبلیغاتی 
مذکور، کامال مطابق با عالیق و نیازهای مشتریان 

این برند پایه ریزی شده بود.

 مطالعات مشتری محور
 یکی از اقدامات خالقانه برند تیمبرلند مطالعاتی 

اســت که در زمینه عالیق، نظرات و خواسته های 
مشتریان خود انجام داده اســت. به طور مثال در 
سال های اخیر مطالعه ای دوســاله روی 18 هزار 
نفر از مشــتریان خود از هشــت کشــور متفاوت 
انجــام داده و از طریــق این مطالعــات به عالیق 
مشتریان و مشــکالت و سوال های آنها در رابطه با 
محصوالت خود پی برده اســت. طبق نظر مدیران 
بازاریابی این شــرکت، اقدام مذکــور یک راهکار 
سازمانی محصول محور بوده که با توجه به نظرات 
و پیشنهاد های مشــتریان، روند تولید محصوالت 
را شکل می داده است. همچنین مشتری محوری 
یکی دیگــر از جنبه های این مطالعه بوده که باعث 
جلب اعتماد بیشتر مصرف کنندگان این برند شده 
است. از دیگر اقدامات مشتری محور برند تیمبرلند 
می توان به استراتژی های قیمت گذاری آن اشاره 
کرد که سعی در رفاه بیشــتر خریدار دارد، ضمن 
اینکه دادن اطالعات دقیق محصوالت نیز از دیگر 
مزایایی اســت که این برند در وب سایت خود، در 
اختیار خریداران قــرار داده که منجــر به خرید 

آگاهانه تر از سوی آنها می شود.

 پرداخت کامل از طریق خرید اینترنتی 
حضور واســطه در فروش محصوالت یکی از موانع 
سود بیشتر اســت و هر چقدر مقدار این واسطه ها 
کمتر شود، سود بیشتری عاید تولیدکننده می شود. 
در این میان، خرید اینترنتی که به طور مستقیم در 
وب سایت تولیدکننده انجام شود، می تواند تا حد 
زیادی نقش خرده فروشان و واسطه ها را در فرایند 
فروش محصــول کمتر کند. با توجــه به اهمیت 
خرید مســتقیم و آنالین، یکی از راهکارهایی که 
برند تیمبرلند در ســال های اخیر در سیستم های 
فروش خود به کار گرفته، امکان خرید مســتقیم 
از وب سایت این شرکت اســت. در همان حال که 
بسیاری از خرده فروشــان با تبلیغات خیره کننده 
خــود محصوالت این برند را بــا قیمت های باال به 
خریداران عرضه می کنند، وب ســایت تیمبرلند 
این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده که به 
صورت اینترنتی محصول مورد نظر خود را به طور 
مستقیم خریداری کنند. خرید اینترنتی این برند 
در ســال 2013، به میزان 36 درصد بوده و همین 
روند در سال 2014 به 88 درصد رسیده است که 

نشان دهنده گرایش عمومی مصرف کنندگان به این 
شیوه خرید است. این راهکار خرید هم به نفع برند 
تیمبرلند بوده و هم به نفع مشتریان، زیرا تیمبرلند 
می تواند پرداختی کامل از سوی مشتریان داشته 
باشــد که همه وجه محصــول را به صورت یک جا 
می پردازنــد و از طرفی، مشــتریان نیز می توانند 
محصول را به قیمت اصلی آن خریداری کنند و از 
پرداخت هزینه های اضافــی تبلیغات، جابه جایی 

محصول و... معاف شوند.

 تعامل مجازی با مشتریان
در راستای فعالیت های بازاریابی دیجیتال، که یکی 
از روش های مدرن تبلیغات محسوب می شوند، برند 
Earth� »تیمبرلند با راه اندازی شــبکه اجتماعی 

keeper« وارد تعاملی دوســویه با مشتریان خود 
شده است. در حال حاضر این شبکه اجتماعی بیش 
از 300 هزار کاربر در روز دارد و بخش قابل توجهی از 
محصوالت پوشاک و کفش تیمبرلند را به مخاطبان 
مجازی خود معرفی می کنــد. ایده راه اندازی این 
شبکه زمانی مطرح شد که تیم بازاریابی تیمبرلند 
متوجه شد مصرف کنندگان این شرکت به منظور 
مراقبت بهتر از محصوالت خریداری شــده خود، 
تمایل زیادی به برقراری تعامل با این گروه تولیدی 
دارند و همین نکته باعث تشکیل یک گروه بزرگ 
مجازی از مشــتریان برند تیمبرلند شــد. جالب 
اســت بدانید کاربران مجازی این شبکه همزمان 
می توانند در سایر صفحات اجتماعی این برند مانند 

فیس بوک، توییتر و... حضور داشته باشند.
ازجمله دیگر اقداماتی که برند تیمبرلند در راستای 
تعامل با مشــتریان خود انجام می دهد، تشــویق 
آنها با فعالیت در فضای مجازی اســت که شــامل 
فعالیت هایی مانند وبالگ نویســی، داستان سرایی 
و... می شود. ضمن اینکه این برند با گفتگوی آنالین 
با مشتریان خود در تعامل مستقیم قرار می گیرد و 
مشکالت آنها را رفع، و از نظرات و پیشنهاد های آن ها 
استقبال می کند. درواقع می توان گفت تیمبرلند از 
طریق شــبکه »Earthkeeper« خود و همچنین 
سایر صفحات اجتماعی که دارد، با مشتریان خود 
درگیر می شود و از این راه، شناختی مناسب از عالیق 
و نیازهای آنها به دست می آورد که قطعا در تولیدات 

آینده شرکت تاثیر زیادی خواهند داشت.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

شبکه اجتماعی اختصاصی Earthkeeper  یکی از راهکارهای بازاریابی 
برند مشهور تولید کفش دنیاست

بازاریابی به سبک تیمبرلند

شرکتی تبلیغاتی که جایزه کن گرفته!
شعار »ِچیل« : ایده هایی که حرکت می کنند

 آژانس تبلیغاتی »ِچیل« در کره جنوبی یک شــرکت  
بازاریابی اســت که در دهه های گذشته موفقیت های 
چشمگیری را پشــت سر گذاشــته و در حال حاضر 
یکی از بزرگ ترین و مشهورترین آژانس های تبلیغاتی 
 Cheil Worldwide( جهان محسوب می شــود. چیل
Inc( خدمات بازاریابی خود را تحت نظر گروه تولیدی 
سامســونگ ارائه می دهد. این شــرکت که در ســال 
1973 در سئول تاسیس شــد، در حال حاضر یکی از 
موفق ترین آژانس های تبلیغاتی کره جنوبی به شــمار 
می رود و مشــتریان عمده آن شرکت های مشهوری 
مانند سامســونگ، هان کوک، کوکاکوال و... هستند. 
همچنین این شرکت در حال حاضر حدود 44 دفتر در 
پنج قاره جهان دارد. خالقیت و نوآوری از خصوصیات 
اصلی این آژانس تبلیغاتی است و به حدی در این زمینه 
پیشرفت داشته که بسیاری از تبلیغات منحصربه فرد 
و خالقانــه این شــرکت، جوایز بین المللــی دریافت 

که به دنبال ایده هایی است که روبه جلو حرکت کنند 
و بتوانند تبلیغاتی خالق و ماندگار و در عین حال پویا 
را بــه نمایش درآورند. بر همین مبنــا باید گفت روند 
اصلی راهکارهای تبلیغاتی این آژانس بیشــتر حول 
مسائلی مانند ارائه اســتراتژی های ابتکاری بازاریابی 
می چرخد، به طوری که ابتکار و نوآوری حرف اول را در 
این گروه تبلیغاتی می زند. این شــرکت با تخصص در 
زمینه بازاریابی مشتری، طراحی فروش تجربی، روابط 
عمومی، بازاریابی ورزشی و توجه به رویدادهای خاص 
برای تبلیغات، ازجمله مهم ترین آژانس های بازاریابی 
جهان به شمار می رود که با داشتن کارنامه درخشان 
و رضایت مشــتریان طــی دهه های گذشــته، توجه 
شرکت های بزرگ زیادی را به سوی خود جلب کرده 
اســت. خالقیت گروه بازاریابی چیل، شهرتی جهانی 
یافته و تقریبا تمام تولیدکنندگان برجسته جهانی به 

دنبال همکاری با این شرکت بازاریابی هستند.

کرده اند. به طور مثال 
در ســال 2011 این 
شرکت توانست جایزه 
بین المللی  جشنواره 
خالقیــت »کن« را از 

آن خود کند.
کــه  سامســونگ، 
یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان جهان 

محسوب می شود، بزرگ ترین ســهام دار این آژانس 
تبلیغاتی اســت و مطمئنا داشــتن چنین پشتیبان 
قدرتمنــدی در نحوه عملکرد و ســرمایه گذاری این 
شــرکت تاثیرگذار بــوده و می توان گفت بســیاری 

از موفقیت هــای این 
شــرکت تبلیغاتــی، 
داشــتن  درنتیجــه 
ســهام دار  چنیــن 
قدرتمندی است که 
هم ســرمایه الزم را 
در اختیار این آژانس 
هــم  و  داده  قــرار 
باالیی  اعتمادبه نفس 
را به این گروه تولیدی می بخشد. شعار مهم این شرکت، 
که در صفحه اول سایت آن نیز نوشته شده، این جمله 
اســت: »ایده هایی که حرکت می کنند«. درواقع این 
شــعار بیانگر روحیه خالق و نوآورانه این آژانس است 

فراخوان پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها
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ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

وظیفه شما 
این است که 

با ارائه مزایایی 
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ساعات کار 
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11
هامیلتون مابی

موانع چیزهای وحشــتناکی هستند که هرگاه 
شما چشم هایتان را از هدف دور نگه می دارید، 

آن ها را می بینید.

زمانی کارمندان کمپانی مایکروســافت با 
سهیم بودن در ســهام این شرکت ساالنه 
میلیون هــا دالر درآمد داشــتند، چراکه 
ارزش سهام این قدرت تکنولوژی پیوسته در 
افزایش بود. از آن روزهای ایده آل )البته برای 
مایکروســافت( زمان زیادی گذشته است. 
مایکروســافت به تازگی دریافته که کسب 
درآمد تنها از طریق سود سهام، نه تنها باعث 
تقویت انگیزه و اشــتیاق در افراد نمی شود، 
بلکه کارمندان را به سوی بی تفاوتی و رخوت 
در کار می کشاند. این تفکر، بینشی صحیح از 

جانب مایکروسافت بود.
مایکروسافت اخیرا سیستم بازبینی و نظارت 
تازه ای را برای کارمندان خــود راه اندازی 
کرده اســت، تغییــری کامال اساســی که 
شامل نحوه امتیازدهی کارمندان به صورت 

ساالنه است.
اســتیو بالمر مدیر ارشــد اجرایی شرکت 
مایکروســافت، مهم ترین قسمت های این 
تغییرات از نگاه کارمنــدان این کمپانی را 

اینگونه توضیح می دهد:
»قسمتی از سود سهم هریک از کارمندان 
در شرکت، ساالنه به حقوق پایه آن ها اضافه 
می شود. پس هرچقدر سهام شرکت در بازار 
باالتــر رود میزان حقوق پایــه نیز افزایش 
می یابد. مدیــران رده باال نیــز از این روند 
مستثنا نیســتند. آنها نیز با سرمایه گذاری 
بخش عظیمی از ســرمایه خود در ســهام 
شرکت در سود و زیان آن شریک می شوند.

با توجه به روشــن بودن این موضوع که در 
آینده صعود و اوج گرفتــن این کمپانی در 
همه حاالت و همیشــه امکان پذیر نیست، 
این حرکت مایکروســافت یعنی شــریک 
کردن افراد در ســود و زیان سهام حرکتی 
خردمندانــه محســوب می شــود. چراکه 
در صورت تنزل ســهام، بــا کاهش حقوق 
کارمندان از غرغر آنان خبری نخواهد بود.«

مایکروســافت پاداش هــای بزرگ تر را به 
افرادی می دهد کــه در زمینه های رقابتی 
و تنگناهای این شرکت مشــغول فعالیت 
هستند. کارمندانی که در این دپارتمان ها 
به موفقیتی دســت یابند، به صورت ویژه از 
آنها تقدیر به عمل خواهد آمد. به طور مثال 
کارمندانی که در دپارتمان وب سایت بینگ و 
یا در بخش ویندوز فون ها مشغول به فعالیت 
هستند، از مزایا و پاداش بیشتری نسبت به 
کارمندانی که در بخش ویندوز فعالیت دارند 
بهره مند می شوند. شاید اندکی ناعادالنه به 
نظر برسد اما از  نظر تحلیلگران، این حرکت 
صحیح و هوشمندانه مایکروسافت است. این 
کار باعث ایجاد نوعی رقابت درون شرکتی 
شــده اســت، رقابتی که موجب پرورش و 
پدیدار شدن مهندسان نخبه در این کمپانی 

شده است.

انتخاب تیم خود را با متخصصان فنی شروع 
کنید. افرادی که در رشــته خــود از علم و 
مهارت باالیی برخوردار باشــند. زمانی که 
شناسایی این افراد به پایان رسید، اطراف آنها 
را با »آچارفرانسه ها«، افراد همه فن حریفی 
که در هر زمینه اندک تجربــه ای دارند، پر 
کنید.پس از آن مســئول فروش شــرکت 
را، کســی که تجربــه بازاریابی و توســعه 
برنامه های کاربردی تحت وب و طراحی های 
گرافیکی دارد، در اولویت انتخاب های خود 
قرار دهید. اســتخدام یک تیم کامل کاری 
با بودجه محــدود یک اســتارت آپ امری 
اســت غیرممکن. اما در شــروع با تکیه بر 
افــراد همه فن حریف )آچارفرانســه( خود 
قادر خواهید بــود که تجارت خود را به طور 

همه جانبه و تا حد قابل قبولی پیش ببرید.

 افرادی که ســودای پیشرفت دارند را 
دریابید

مالک بعدی و به طور یقین مهم ترین مالک 
که بایستی در زمان تشکیل تیم خود به آن 
توجه کنید وجود شور و اشتیاق است. اگرچه 
سرمایه ذخیره شده در بانک، نیرو و پتانسیل 
اصلی پیشران شما برای شروع یک تجارت 
اســت، اما اگر تنها عامل الهام بخش شما در 
تجارت تنها همین مسئله مالی باشد، بدون 

تردید مقصد شما شکست است.

 برنامه ریزی برای شکست احتمالی و در 
آغوش گرفتن آن

حــال کــه از تــالش و کشــمکش های 
اجتناب ناپذیــر یک اســتارت آپ ســخن 
می گوییم، برنامه ریزی برای بدترین شرایط 
را از خاطر نبرید. اطمینان حاصل کنید که 
تیم شما برای چنین شرایطی همواره آماده 
باشد. بیایید با خود صادق باشیم؛ تصمیماتی 
را که یک فــرد در حالت عــادی و خالی از 
هرگونه اضطراب اتخاذ می کند با تصمیمات 
او در شرایط پراسترس مقایسه کنید. احتماال 
این قیاس مقایسه مناسبی نباشد! پس پیش 
از مواجه شــدن با چنین شرایطی برای آن 

تصمیم گیری کنید.

به کارمندان سهام 
ندهید

روش انگیزشی جدیدمایکروسافت

آچارفرانسه استخدام 
کنید

کارمندان شما برای ماندن نیاز به انگیزه دارند برای این چند عامل برنامه  داشته باشید

رئیس یک شرکت متروکه نباشید!

کارمندان برای ترک شــغل خود به پنج انگیزه 
کلیــدی احتیــاج دارنــد، انگیزه هایــی که در 
اســتارت آپ ها به وفــور یافــت می شــوند اما 

خوشبختانه هر پنج مورد قابل پیشگیری اند. 

پیشنهاد بهتر
ممکن است یکی از کارمندان شما 

در اندیشــه کســب موقعیت های 1
شغلی بهتر باشد؛ و یا ممکن است با 
پیدا شدن ســروکله رقیبی قدرتمند و پیشنهاد 
موقعیت شــغلی بهتر، افرادی که میلی به رفتن 

نداشتند نیز راغب به رفتن شوند.
در هردو حالت کارمند شــما عــزم خود را برای 
ترک شرکت و پیوستن به شغلی با منافع بیشتر، 
دستمزد بهتر و ســاعات کاری کمتر جزم کرده 

است.
در این میان وظیفه شــما این اســت که با ارائه 
مزایایی غیرمالی مثل پشــتیبانی، ساعات کار 
انعطاف پذیر، سرگرمی های بیشتر و محیط کار 
انعطاف پذیر و غیریکنواخت به آنان نشان دهید 
که برایشان ارزش زیادی قائل هستید. خواهید 
دید که صرف نظر از تفاوت در دستمزدها، آنان با 

شما همراه خواهند ماند.

ضعف در باور
اســتارت آپ ها ذاتا فاقد ثبات اند و 

کارمندان نیز بر این موضوع واقف 2
هستند. اغلب کارگران و کارمندان 
به دنبال تمرکز بر روی ایجاد یک شغل با اهداف 
طوالنی مدت هســتند. افراد به دنبال شروع یک 
جنبش هدفمند هســتند، حرکتی که تبدیل به 
آینده ای روشن برای آنها شود. این افراد اگر به این 
نتیجه برســند که یک شغل و یا استارت آپ فاقد 
پتانسیل ثبات است، در جستجوی موقعیتی بهتر 
استارت آپ را ترک خواهند کرد. برای پیشگیری 
از این گرایش با تالش بسیار پتانسیل رسیدن به 
موفقیت را به کارمندان خود نشان دهید و آن ها 
را  عضوی فعال و بخشی از ساختمان استارت آپ 

خود بدانید.

فرسودگی شغلی
 استارت آپ ها همواره برای رسیدن 

به موفقیت تحت فشــار بســیاری 3
بوده انــد. بنیان گذاران، شــرکا و 
ســرمایه گذاران همگی در مواقع بسیاری طعم 
نگرانی و اضطراب را چشــیده اند. این نگرانی ها 
عمدتا از وجود ضرب االجل های کوتاه مدت، کار 
برای ساعات طوالنی و فشــار بیش ازحد بر روی 
افراد ناشی می شوند. عده ای از کارمندان تحت این 
فشــارهای ســازنده نتیجه می گیرند و رشــد 

می کنند، اما برای اغلب افراد این فشار بیش از تاب 
تحمل است. اگر این گونه فشارها برای مدتی نسبتا 
طوالنی ادامه یابند شما شاهد فرسودگی شغلی 
این افــراد خواهید بود. برای پیشــگیری از این 
رویداد با ایزوله کردن این گونه فشــارها، تالش 
کنید مرحله به مرحله مواردی را به سیستم کاری 
تزریق کنید. به صورتی کــه در هر مرحله زمان 
استراحتی چندروزه برای تعطیالت به کارمندان 
وجود داشــته باشد و یا در این مدت افراد فعال را 

تشویق کنید.

تفاوت های فردی 
برخالف تجارت های بزرگ که افراد 

در حصاری از بی تفاوتی و گمنامی 4
به سر می برند در استارت آپ ها، که 
از فضایی کوچک تر و با تعداد افراد محدود تشکیل 
شده اند، این شرایط به نحوی دیگر است. در این 
فضــای محــدود تعامل هــای رودررو و تنش و 
کشــش ها رشــد می کنند و تمرکز می یابند. با 
گذشــت زمان این موارد باعث ایجاد خصومت و 
احساس عدم وابستگی و تعلق به محیط در افراد 
می شود. به این معنا که فرد گمان می برد فرهنگ 
شرکت مناسب روحیه او نیست. در چنین حالتی 
برای برطرف کردن این مشــکل شــما ملزم به 
طراحی یک فرهنگ سالم هستید. در این فرهنگ 
انتظارات از محیط کار و نحــوه تعامل افراد را به 
صــورت فعاالنه و واقع گرایانه بیــان کنید و تنها 
افرادی را که حاضر به رعایت این قوانین هستند 

استخدام کنید.برای به نتیجه رساندن و پیشرفت 
این فرهنگ با ایجاد موقعیت های بازخورد، پیش 
از آنکه دیر شــود در قالب گروه هایی تفاوت های 

فردی و رفتاری را از میان بردارید.

مشکالت فردی
گاها ممکن است افراد شما در منزل 

بر اثــر موضوعــات مختلف مثل 5
اختالفات خانوادگی و یا مشکالت 
مشابه دچار اختالالتی شــوند. این گونه مسائل 
ممکن است افراد را در نوعی بحران قرار دهد. این 
مشــکالت بــرای شــما غیرقابل پیش بینــی و 
پیشگیری هستند و اگر به اندازه کافی بزرگ و مهم 
باشند می توانند برای مدتی طوالنی افراد را از کار 
کــردن فعاالنه باز نگــه دارد. تنها وظیفه شــما 
به عنــوان مدیــر پیشــنهاد ســاعات کاری 
انعطاف پذیرتر و یا کوتاه تر، موقعیت های کار در 
منزل و یا در موارد اضطراری اجازه مرخصی های 
بیشتر از حد معمول برای این افراد است. اگر در 
این گونه مواقع به صورت پشــتیبان ظاهر شوید، 
بدون شک در آینده وفاداری این افراد را به دست 

خواهید آورد.
مشــکالت فردی همواره وجــود دارد  گاهی به 
ترک کارمنــدان از شــرکت می انجامد. این هم 
قسمتی از تجارت است. جلب خرسندی و رضایت 
طوالنی مدت و ســاخت فرهنگی کــه ذاتا افراد 
را وادار بــه ماندن می کند از وظایف اصلی شــما 

به عنوان یک مدیر است.

ستون
c o l u m n

فراخوان پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها

وظایفنمایندگانرسمیشنبهدراستانها:
تبلیغوتوزیعشنبهدراستان
پوششخبری،ارسالخبر،گزارشوعکسازرویدادهایاستارتآپی
جذبآگهی
برگزاریرویدادهاوهمایشهایمنطقهایهفتهنامهشنبه

درخواستهایرسمیخودرابرایپذیرشنمایندگیهمراهباارسال
رزومهکاریومعرفیمجموعهتانبهآدرساینترنتی
shanbemag@gmail.comارسالکنید.
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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
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تجربه شکست در راه آفرینش یک کسب وکار 
تــازه، تجربــه ای اجتناب ناپذیــر اســت. 
برنامه ریزی ها، اســتراتژی ها و آینده نگری ها 
ممکن اســت در ثانیه ای وارونه شوند و مسیر 
همــوار کســب وکار را به کابوســی تیره وتار 
بدل کنند. همواره این امــکان وجود دارد که 
پیش بینی ها ناقص و نادرســت از آب درآیند 
و کارآفرینان را به سراشــیبی ســوق دهند. 
مت ویلسون کارآفرین ۲۹ســاله آمریکایی و 
بنیان گذار وب سایت »مدیرعامل های زیر 30 
سال« است. او همچون بسیاری از کارآفرینان 
هم نسل خودش، مسیر موفقیت را به سادگی 
نپیموده و با آنکه در روزگار جوانی کسب وکاری 
خالق و جهانی بــرای خود دســت وپا کرده، 
چالش های فراوانی را پشــت ســر گذاشــته 
اســت. وب ســایت او امروز منبعی غنی برای 
آگاهی بخشــی به کارآفرینان جوان و فضایی 
برای به اشــتراک گذاری تجربه های شکست 
و موفقیت است. ویلســون بر این باور است که 
الگوهــای کارآفرینی امروز با گذشــته تفاوت 
زیادی دارند. او دراین باره می نویسد: »در نگاه 
اول این طور به نظر می رسد که کارآفرینان جوان 
امروز، منابع بیشتری برای استناد و چاره جویی 
دارند، تکنولوژی بیشتری در دسترس آنهاست 
و مسیر کسب وکار برایشان هموارتر است. اما 
ماجرا به اینجا ختم نمی شود. کارآفرینان جوان 
امروز پا در دنیایی می گذارند که با قدیمی ترهای 
میدان و حرفه ای ها ســروکار دارند. کسانی که 
پیش تر بازارهای رقابتی را در دست گرفته اند 
و تبدیل به برندهایی جاافتاده و جهانی شده اند. 
بزرگ ترین مشکل تازه واردان میدان کارآفرینی، 
یافتن اعتبار اســت. ســرمایه گذاران معموال 
مایل به حرف های جوانــان جاه طلب و خالق 
نیســتند و ترجیح می دهند در چارچوب های 

محافظه کارانه خودشان کسب درآمد کنند.«

ویلســون بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه به 
سراغ برگزاری کارگاه های کارآفرینی می رود 
و تصمیــم می گیرد کمیتــه کارآفرینی را در 
نیویورک راه اندازی کند، اما با ورشکســتگی 
بنگاه پدرش او تمام آنچه به عنوان سرمایه کار 
در نظر گرفته بود را از دست می دهد. ویلسون که 
می دانست دیگر خبری از سرمایه اولیه راه اندازی 
کسب وکار رویایی اش نیســت، خانه پدری را 
فروخت و همراه مادرش در آپارتمانی کوچک 
سکنا گزید. او برای گذران زندگی مجبور شد در 
شرکت تاسیسات شهری کار کند و شغلش حفر 
چاه در خیابان هــای نیویورک بود. »روزی 1۲ 
ساعت چاه می کندم و وقتی به خانه می آمدم، 
رویای اســتارت آپم را در ذهن می پروراندم. در 
همان روزها یکی از دوســتان دانشگاهی ام را 
دیدم. او که به توانمندی ام باور داشــت، اصرار 
کرد به جای بنگاه بزرگ کارآفرینی، یک شبکه 
اجتماعی کوچک کارآفرینی راه اندازی کنم.«  
مت با کمک جرد اُتول شبکه ای اجتماعی با نام 
»مدیرعامل های زیر 30 سال« راه اندازی کرد. 
»از طریق صفحات شخصی مان در فیس بوک، 
آن را تبلیغ می کردیم و از تجربه های ریزودرشت 
شغلی مان در آن می نوشتیم. کم کم توانستیم 
مدل هایی بــرای توصیف انواع کســب وکار و 
شیوه های کســب درآمد و خدمات مشاوره ای 
طراحی کنیم. بزرگ ترین مشــکلمان این بود 
که هنوز اعتبار چندانی نداشتیم و کسی حاضر 
به سرمایه گذاری روی شبکه اجتماعی ما نبود؛ 
با این حال بعد از شــش ماه 75 هزار نفر عضو 

داشتیم و این باارزش ترین دستاوردمان بود.«
او در مجله فوربز خطــاب به کارآفرینان جوان 
می گوید: »من برای جوانانی که خودشــان را 
از چارچوب های کار روزمره بیرون می کشــند 
و به دنبال آرزوهایشان می روند، احترام زیادی 
قائلم. کارآفرینی و مسیر عملی کردن ایده ها، 
الزاما خلق کاری عجیب وغریب نیست. گاهی 
بزرگ ترین کارآفرینی ها از دل دم دستی ترین 
ایده هــا بیرون می آیند. تــازه واردان به دنیای 
استارت آپ نباید از ســختی ها و نه شنیدن ها 
سرخورده شوند. رسم بازار کسب وکار این است 
که قدیمی ها به جوانان کمتر میدان می دهند، 
اما همین ناکامی هاســت که بــه ایده ها قوت 
می دهد. جوانان کارآفرین باید بدانند که اولین و 
آخرین کسانی نیستند که پا در این عرصه دشوار 
گذاشته اند. رویاها قرار نیست یک شبه محقق 
شوند و گاهی ســال ها زمان می برد تا مسیری 
یک قدم جلو برود، اما کارآفرینی تنها رسیدن به 
نتیجه نیست، بلکه روندی است که هر لحظه اش 

به انسان درس می دهد.«

بیســت ودو ســال قبل که زمزمــه ارزش غالت و 
فراورده های آن در ســبد خانواده هــای ایرانی به 
گوش می رسید و هنوز خبر چندانی از ماشین آالت 
صنعتی تولید ماکارونی و محصوالت مشــابه آن در 
کارخانه های ایرانی نبــود، چهار خانواده صادقیان، 
کرمانیان، کرمان شاهانی و میثمی تصمیم گرفتند 
با خرید و واردات فناوری های تولید و بســته بندی 
ماکارونی از سوئیس، سفره های ایرانی را با این ماده 
باارزش غذایی آشتی دهد. ماشین هایی که قرار بود 
کیفیتی دیگر به رنگ و بوی ماکارونی ببخشند و از 
همان آغاز تصمیم داشتند نه فقط طعمی متفاوت 
که بسته بندی و ظاهری خالق دست مشتریانشان 
بدهند. اکنون بیش از بیســت سال از تصمیم اولیه 
کارخانه »تک ماکارون« بــرای راه اندازی یک برند 
ایرانی با کمک تکنولوژی سوئیسی می گذرد و آوازه 
محصوالت تک ماکارون ایرانی به ســوئیس رسیده 
و توانســته نام خودش را به عنــوان برندی جهانی 
در این کشــور ثبت کند. با آنکه برند تک ماکارون 

نسبت به بسیاری از نام های خوراکی در ایران عمر 
کوتاه تری داشته، تاکنون از میان تمام همتایانش در 
عرصه تولید ماکارونی، سه بار به عنوان برند برگزیده 
مصرف کنندگان داخلی انتخاب شده است و همین 
موفقیت اعتمادبه نفس آن را برای رقابت در بازارهای 
جهانی بیش از قبل می کند. تک ماکارونی که از همان 
روزهای نخســت تصمیم گرفت به جای اســتفاده 
از شیوه های ســنتی فرآوری آرد سمولینا، پابه پای 
تازه ترین فناوری های اروپایــی پیش برود و از آغاز 

هویتی مدرن برای خود دست وپا کند.

 ساده اما مدرن
وقتی به سرگذشــت این برند ایرانی نگاه می کنیم، 
بیش از همه تالش آن برای همــکاری با برندهای 
بزرگ جهــان و وارد کردن تکنولــوژی روز دنیا به 
کشور خودنمایی می کند. از میان ده ها کارخانه ای 
که در گوشــه و کنار جهان بــه کار تولید خطوط 
متنوع ماکارونی مشغول بودند، تک ماکارون فناوری 
شــرکت بولر ســوئیس و فاوای ایتالیــا را انتخاب 
کرد. شــرکت هایی با تکنولوژی منحصربه فرد که 
مخلوط کن های متعدد در پروســه تولید و به عمل 
آوردن آردهای سمولینا را حذف کرده بودند و شاید 
اســتفاده از همین خط تولید به روز بود که سرعت 

رشد برند تک را شــتاب داد. به طوری که در کمتر 
از ده ســال بعد از تولد این کارخانــه، تک ماکارون 
خطوط تولیــدش را روزبه روز اضافــه می کرد و در 
ســال 84 ظرفیت تولید بــاالی ۲00 تن محصول 
روزانه را داشت. خاطره روزگار سخت، کارگاه های 
کوچک و دشواری های مســیر برند شدن، بخشی 
تقریبا جدانشدنی از سرگذشت برندهای کهنه کار 
ایرانی اســت، اما بــه نظر می رســد تک ماکارون 
حال وروز متفاوتی داشــته باشد. این کارخانه که نه 
در روزگار سخت اقتصادی شکل گرفته و نه تنش به 
تن روزهای جنــگ و بازار محدود داخلی خورده، از 
همان آغاز راه با سرمایه ای که داشت کارخانه ای در 
80 کیلومتری شهر تهران راه اندازی کرد، کارخانه ای 
که بعد از بیســت سال مساحتش را به بیش از 1۲0 
هزار مترمربع گسترش داد و بر سیر تا پیاز محصولش 

نظارت می کند.

 یک نام و یک نشان
شرکت تک ماکارون تنها به تامین نیازهای داخلی 
و تولید انواع رنگ و طرح ماکارونی از اسپاگتی های 
چند میلی متری تا ماکارونی رنگی و پروانه ای بسنده 
نکرده اســت. این کارخانه آرد بسته بندی شــده و 
انواع پــودر کیک در طعم هــای مختلف هم تولید 

می کنــد و آن هــا را نه فقط بــه شــهرهای دور و 
نزدیــک ایران که بــه نقاط دیگــری از جهان هم 
صادر می کند. ســعید آقاصادقیان، مدیرعامل این 
کارخانه، بــاور دارد که کیفیت مطلوب محصوالت 
مختلف ماکارونی، بســته بندی زیبا و طراحی های 
جذاب به کارگرفته شده، کشورهای مختلف حوزه 
خلیج فارس مانند امارات متحــده عربی و کویت و 
بحرین، و کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی را 

به خانواده مصرف کنندگان تک اضافه کرده است.
اما فارغ از محصوالت متنوع تک ماکارون و خطوط 
شش گانه تولیدی اش با ظرفیت بیش از 450 تن در 
روز، آنچه نام تک ماکارون را در اذهان ایرانی ماندگارتر 
از قبل می کند، نشان تجاری و لوگوی ساده و فانتزی 
این برند است. ماکارونی پیچ خورده ای که چشم در 
چشــم مصرف کنندگان نگاه می کند و بسیاری از 
دست ها در قفســه فروشگاه های کوچک و بزرگ را 
به ســمت خود هدایت می کند. این روزها در تعدد 
تصاویر و تبلیغات تجاری، یک طراحی ساده و خالق 
توانســته نام تک ماکارون را در خاطره ســفره های 
ایرانی ثبت کند. نامی که هرچند عمری طوالنی در 
میان برندهای مواد غذایی نداشته، اما تا این لحظه 
نامــش را به عنوان برند برتر صادرکننده ملی ســر 

زبان ها انداخته است.
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ایده ای با نام وب سایت
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گــزارش
R e p o r t

شــاید بتوان این اصل را از ویژگی های منحصربه فرد عصر 
جدید دانست که شرکت ها و بنگاه های صنعتی، اقتصادی 
و تجاری کوچک و نوپا با رشد بهت آور خود، به عنوان رقیب 
جدی شرکت های بزرگ و باسابقه به میدان می آیند و حتی در 
این رقابت سخت و پرتنش پیروز می شوند. نگاهی به فهرست 
برندهای برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست 
چند دهه گذشته به خوبی گواه این واقعیت است که قدمت 
و سابقه همیشه در دنیای برندها حرف اول و آخر را نمی زند. 
شــرکت کامپیوتری »دل« هم یکی از مثال ها و الگوهای 
همین اصل اســت. شرکتی که تنها دو دهه پیش با همت و 
خالقیت جوانی 1۹ساله و گریزان از درس پزشکی و دانشگاه، 
تنها با سرمایه ای هزار دالری شکل گرفت و به سرعت با ابداع 
روش فروش مستقیم اینترنتی کامپیوترها و سیستم هایش٬ 
به شرکتی چند میلیارد دالری با بیش از ۶0 هزار کارمند در 

150 کشور جهان تبدیل شد.

 سر هم کردن کامپیوتر در دانشکده پزشکی
مایکل دل نوجوان در 15سالگی یکی از اولین کامپیوترهای 
اپل را خرید. نه برای اســتفاده عادی، که می خواست ببیند 
داخل آن چیست و چطور ســرهم شده است. او در مدرسه 
سرویسی برای تحویل روزنامه درســت کرد، مردم را آبونه 

می کرد و به آن ها روزنامه تحویــل می داد. از همین طریق 
ظرف یک ســال، 18 هزار دالر عایدش شد. با این پول برای 
خودش هم یــک کامپیوتر جدید خرید هم یک ماشــین 
بی ام و. طولی نکشید که کسب وکار بزرگ تری راه انداخت. 
او کامپیوترهایی را که در انبار فروشگاه ها مانده بود و کسی 
سراغشان نمی رفت، به قیمت مناسب می خرید و در همان 
روزهایی که پدرومادرش او را به دانشکده پزشکی روانه کرده 
بودند، در خوابگاه رم و هارد کامپیوترها را ارتقا می داد و نهایتا 
10 تا 15 درصد ارزان تر از قیمت مغازه ها می فروخت. همین 
ایده بود که برند دل را بر پایه  یک مفهوم ســاده شکل داد: 
»فروش مستقیم سیستم های کامپیوتری به مصرف کننده.«

شــرکت دل در سال 1۹84 با سرمایه هزار دالری ثبت شد. 
گروه تولید تنها ســه نفر بودند که با آچار در کنار میزهای 
کوچک می ایستادند و بهسازی دستگاه ها را انجام می دادند. 
یک سال بعد، شرکت اولین سیستم کامپیوتری را با طراحی 
خود به بازار عرضه کرد. ریزپردازنده ای با سرعت 8 مگاهرتز. 
محصول کوچکی که دو سال پس از آن، توسعه بین المللی 
این برند تازه کار را در انگلیس و بعد در چین، فرانسه، ژاپن، 

کانادا و دیگر کشورها رقم زد.
در سال 1۹8۹ دل اولین نوت بوک خود را به بازار عرضه کرد. 
8 سال پس از تاسیس یعنی در سال 1۹۹۲، دل جزو 500 
برند برتر جهانی قرار گرفت و سال بعد در رده 5 فروشنده برتر 
جهانی در زمینه سیستم های کامپیوتری جاخوش کرد. تا 
سال 1۹۹7، شرکت 10 میلیون سیستم کامپیوتری فروخت 
و در آخرین روزهای قرن بیســتم، فروش برند دل از طریق 
اینترنت به 50 میلیون دالر در روز رسید، با این حال پیش تر 

هم دل جایگاه خود را به عنوان اولین شــرکت تکنولوژی با 
فروش ساالنه بیش از یک میلیارد دالر از آن خود کرده بود.

 چه ارزش هایی دل را سر پا نگه داشته اند؟
دل در سال 1۹84 با یک چشم انداز ساده برندش را پایه گذاری 
کرده بود، اینکه »مطابق سفارش مشتری مستقیما آن طور که 
او می خواهد و آنچه او می خواهد را بفروشد.« حاال با گذشت 
۲0 سال پس از این شعار تاثیر ادعای شرکت دل در رگ های 
برندش کامال روشن است. بیانیه ماموریت شرکت می گوید: 
»می خواهیم موفق ترین شرکت رایانه ای در جهان در ارائه 
بهترین تجربه ها به مشــتریان باشیم.« یکی از ویژگی های 
انحصاری شرکت دل، که در چشم انداز و ایده اولیه تاسیس 
شرکت نیز وجود داشته، اصل »بی واسطگی« است. سیستم 
فروش بی واسطه یعنی نداشــتن هزینه انبارداری و حذف 
توزیع و پخش توسط واسطه ها و تمامی دالل های فناوری. این 
اصل آنچنان با چشم انداز و ماموریت برند دل پیوند خورده که 
امروز گردش موجودی کل انبار شرکت چهار روز است. الگوی 
بی واسطگی که حاال به عنوان نماد کسب وکار دل از آن یاد 
می شود، به معنای حذف گام های غیرضروری در روند تولید 
و فروش است. مایکل دل این الگو را حتی در ساختار سازمانی 
شرکتش هم پیاده کرده و معتقد است معاونان مدیرعامل یا 

مدیران بخش ها نباید تنها با همتایان خود در تماس باشند، 
بلکه هر مدیر به مثابه فروشنده ایده های دل به دنیاست.

ارزش دیگــری که در ظاهر همه برندهــای بزرگ و موفق 
داعیه آن را دارند و شــرکت دل عمال به آن پایبند اســت، 
ارتباط مستمر با مشتری است. کارکنان دل هرروز مستقیم 
و بی واسطه با میلیون ها مشتری تعامل دارند. به تعبیر مایکل 
دل، هیچ شرکت دیگری نمی تواند این ادعا را داشته باشد که 
مثل دل به مشتری گوش می دهد و نوآوری و فناوری های 
مربوط بــه آن را موثر و کارا ارائه می کنــد. عالوه بر هزاران 
تمــاس تلفنی روزانه در ســال ۲010، بیــش از یک و نیم 
میلیارد مالقات مجازی از طریق اینترنت با وب سایت شرکت 
برقرار شده است. مایکل دل در این باره می گوید: »بسیاری از 
چیزهایی که ما یاد می گیریم از مشتریانمان است که حقیقتا 

موضوع اصلی مدل کسب وکار مستقیم هستند.«
در شــرکت دل، نوآوری مبتنی بر یک فلسفه ساده است: 
»گوش دادن به مشــتری و رفع موثر نیازهــای او.« در این 
رویکرد، فناوری متمرکز است بر نیازهای مشتری. فناوری 
دل برای مشتری انعطاف پذیری و انرژی می آورد و به جای در 
پیش گرفتن راهکارهای عمومی، به دنبال رفع نیاز اختصاصی 
یک یک مخاطبان اســت. این برند معتقد است تنها آن نوع 

نوآوری قابل قبول است که به مشتری سود برساند.

برندی که دانشجوی 1۹ ساله پزشکی بنا نهاده حاال ۶0 هزار کارمند دارد
چگونه »دل« به دل ها راه پیدا کرد

۲ مرداد 13۹5 . سال اول .  شماره بیستم



کارگاه
W o r k s h o p

جک لندن
هیــچ می دانــی فرصتــی کــه از آن بهره 

نمی گیری، آرزوی دیگران است؟

13
هر رابطه ای 

بر پایه احترام 
متقابل ایجاد 

می شود و 
وقتی این 

احترام از بین 
برود، دیگر 

نباید رابطه را 
ادامه داد. در 

کسب وکار نیز 
همین طور 

است

 
متاسفانه تمام جنبه های داشتن مشتری مثبت 
نیست و در برخی موارد بهتر است به جای ادامه 
رابطه کاری، آن مشــتری را کنــار بگذارید. هر 
رابطه ای با مشتری پستی ها و بلندی هایی دارد و 
شما نباید فقط به این دلیل که با مشکالتی مواجه 
می شوید، مشتری را پس بزنید. در این شرایط باید 
چه کار کرد؟ در اینجا به شش نشانه می پردازیم 
که به شــما می گویند چه زمانی وقت این کار فرا 

رسیده است:
1. مشتری بیشتر از مدت زمانی که ارزشش را 

دارد، وقت شما را می گیرد.
اگر تمام روز بــه فکر کمک به دیگران باشــید، 
درنهایت کسب وکار خود را خراب کرده اید. برای 
رســیدن به موفقیت باید درآمد شــما بیشتر از 
خرجتان باشد. اگر بیش ازحد برای یک مشتری 

وقت بگذارید و روی آن ســرمایه گذاری کنید، با 
مشکل مواجه خواهید شد.

2. مشتری روی کار شما مسلط شده است یا 
پیشنهاد های شما را زیر پا می گذارد.

شما متخصص هستید. مشتری شما ممکن است 
برند خود را بهتر از شما بشناسد، اما وقتی صحبت 
از کار می شود، این شــما هستید که راهبردها و 
بهترین اقدامات الزم را می شناســید تا بتوانید 
کار را به خوبی پیش ببرید. اگر احســاس کردید 
که مشــتری دارد شــما را مدیریت می کند یا به 
توصیه های شما گوش نمی دهد، بهتر است این 

رابطه را قطع کنید.
3. احترام وجود ندارد.

هر رابطه ای بر پایه احترام متقابل ایجاد می شود 
و وقتی این احترام از بین برود، دیگر نباید رابطه 

را ادامه داد. در کسب وکار نیز همین طور است.
4. ارتباط کمی وجود دارد.

برای اینکه رابطه با مشــتری موفقیت آمیز باشد، 
بایــد خطوط ارتباطــی خود را به طــور متقابل 
مشــخص کنید. باید بــه طور منظم بــه اخبار، 
به روزرسانی ها و پرسش ها دسترسی داشته باشید 

و مشتری نیز باید پاسخگو باشد.
5. رابطه در حال پیشرفت نیست.

اگر احســاس کردید مکالمات و روابط شــما با 
مشتری بهبود نیافته یا از ابتدا درست نبوده است، 

باید آن مشتری را کنار بگذارید.
6. شما نمی توانید کار با مشتری را تحمل کنید.

این مهم ترین نشانه در فهرست ماست. این مورد را 
اکثر افراد نادیده می گیرند زیرا برای کسب درآمد 
بیشتر به تجربیات شــخصی خود در این زمینه 
توجه نمی کنند. اینجا شــما مســئول هستید، 
بنابراین اگر از کار با یک مشتری خاص متنفرید، 
به این شکنجه خاتمه دهید و با او دیگر کار نکنید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

مواردی که به شما می گوید وقت کنار گذاشتن یک مشتری فرا رسیده است 
عطای این مشتری ها را به لقایشان ببخشید

پیش بینی شده دانلود اپلیکیشن ها در سال ۲017 به بیش از ۲54 میلیاردبار برسد

پیش بینــی شــده تا ســال ۲01۶، تعــداد دانلود 
اپلیکیشــن ها به بیش از ۲11 میلیارد، و در ســال 
۲017 به بیش از ۲54 میلیاردبار برســد. بنابراین، 
شما می توانید مطمئن باشــید که بازار اپلیکیشن 
هیچ نشانه ای از توقف و رکود نخواهد داشت. با وجود 
اینکــه پایگاه کاربری بزرگی با هزاران دســتگاه در 
چرخه در حال گردش است، توسعه دهندگان برنامه 
یا شرکت های توســعه برنامه زیادی وجود دارند که 
می خواهند به بهترین برنامه تلفــن همراه در بازار 
تبدیل شوند، اما قادر به این کار نخواهند بود. بسیاری 
از اپلیکیشن های جدیدی که توسعه یافته اند، هیچ 
آینده ای نخواهند داشت و استارت آپ های برنامه های 
تلفن همراه به ســرعت شکست می خورند. ضروری 
اســت عواملی را کــه موجب این اتفاق می شــوند 
بشناسید و از آنها آگاه باشــید تا یک توسعه دهنده 
برنامه یا شرکت توســعه برنامه بتواند قبل از توسعه 

برنامه تلفن همراه بعدی خود آن را به ذهن بسپارد.
طراحی برنامه ضعیف

طبق برخی آمارهای موجود، حدود 
8 درصد از تمام برنامه های عرضه شده 1

در سیستم های عامل مختلف از قبیل 
وینــدوز، اندروید، آی اواس و... فقــط به این دلیل 
شکست می خورند یا رد می شوند که طراحی بسیار 
ضعیفی دارند. به طور خاص، طراحی ضعیف به این 
معناســت که اپلیکیشــن نمی تواند تاثیر بزرگی 
بگذارد. اگر می خواهید اپلیکیشنی موفق با طراحی 
باال داشــته باشــید، به یک رابط کاربری مناسب، 
جاگذاری مناسب دکمه ها، رزولوشن تصویر باال و 

تجربه کاربری فوق العاده نیاز است.
نادیده گرفتن رقابت

در کل، به استارت آپ های برنامه تلفن 
همراه توصیه می شود روی خودشان 2

تمرکز کنند تــا اینکه بخواهند روند 
کارشان را با رقابت خدشــه دار کنند. با این حال، 
ممکن اســت در این کار نیز افراط شــود. نادیده 

چرا 90 درصد از اپلیکیشن ها شکست می خورند؟

گرفتن رقابت یکی از عوامل شکست در ۲0 درصد 
از موارد بوده اســت. درنتیجه، نباید رقبای خود را 
نادیده بگیرید، بلکه سعی کنید بفهمید که آنها چه 
کار می کنند یا در برنامه و بازاریابی خود چه کارهایی 
را انجام نمی دهند. به عالوه، شما باید روی اپلیکیشن 
تلفن همراه خود بیشــتر کار کنیــد. اکثر رقبا به 
تحلیل هایی دسترســی دارند که بــه آنها کمک 
می کند راهبردهای بهتری داشته باشند و به همین 
دلیل شــما باید روی اصول اولیــه تمرکز کنید تا 

مطمئن شوید در مسیر درست قرار گرفته اید.
کمبود سرمایه

داشــتن فقط ۹0 درصد از سرمایه 
مورد نیاز برای شروع یک کسب وکار 3

کافی نیست، شما باید 100 درصد 

سرمایه الزم را داشته باشید. با وجود رویکردهای 
چندگانه و شخصی سازی ها، اپلیکیشن Flud  زود 
یا دیر تمام پول خود را از دســت می دهد. دلیل 
اصلی مرگ Flud در اکثر نظرسنجی ها به اشتراک 
گذاشته شد. بنابراین، باید از قبل برنامه ریزی کنید 
و پــول و زمان کافی را هوشــیارانه بــه کار خود 
اختصــاص دهیــد. باید زمــان دهید تــا ایده 

استارت آپی شما به نقطه اوج برسد.
سرعت کم در راه اندازی اپلیکیشن یا راه اندازی 

زودتر از موعد
آیــا می دانیــد کــه ۹0 درصد از 

استارت آپ های اپلیکیشن های تلفن 4
همراه شکســت می خورند؟ چراکه 
آنها بیش ازحد دیر یا بیش ازحد زود برنامه تلفن 

همراه خود را راه اندازی می کنند. توسعه دهندگان 
نرم افزارها و اپلیکیشن ها سختی زیادی را تحمل 
می کنند تا نرم افزار یا اپلیکیشــن آنها راه اندازی 
شود. استارت آپ های اپلیکیشن بهانه های زیادی 
برای تاخیر در راه اندازی اپلیکیشن خود دارند، و 
اکثــر آنها فقط در بین افــرادی طرفدار دارند که 
عاشــق به تعویق انداختن کارهــای روزانه خود 
هســتند. توجه کنید که راه اندازی استارت آپ با 
حرکت بســیار آهسته، اســتارت آپ های بسیار 
بیشتری را نسبت به استارت آپ هایی که به سرعت 
راه اندازی می شوند، با شکست مواجه کرده است. 
اما با راه اندازی زودتر از موعد، کاربران اولیه آن را 
امتحان می کنند و وقتــی درمی یابند که کارتان 

خوب نیست، دیگر شما را کنار خواهند گذاشت.

اگر می خواهید در کمترین زمان برای خودتان سایتی بسازید به 
کاموا سر بزنیددر صورتیکه به کمک بیشتری برای طراحی وب 
سایت خود نیاز دارید خیلی ساده می توانید با ما از طریق تیکت یا 
ایمیل تماس برقرار کنید و سوال و مشکالت خود را از ما بپرسید. 

منتظر سوال های شما هستیم.

با کاموا
 سایتتان را بسازید

camva.ir
feedback@camva.ir

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.

ستون
c o l u m n

1. محتوای شما به موقع است؟
از خودتان بپرســید آیا زمان های خاصی در 
طول ســال وجود دارد که در آن مشــاوره و 
تخصص تاثیر مثبت بیشتری بر دیگران بگذارد 
یا خیر. اگر این گونه اســت، مطمئن شوید که 
محتوای خــود را زودتر از موعد آماده کرده اید 
و درباره اهمیت تخصص خود صحبت کنید. 
اگر در حوزه تدارکات و ارسال تخصص دارید، 
درباره آماده سازی موجودی در طول تعطیالت 
صحبت کنید. اگر متخصص بازاریابی هستید، 
دربــاره نحــوه بازاریابی مشــتریان در طول 
تعطیالت صحبت کنیــد و اینکه چگونه این 
خریداران را به مشتریان دائم تبدیل می کنید.

باید به این نکتــه توجه کنید که صحبت های 
شــما درباره امروز و فردا باشــد و به مســائل 
مربوط به گذشــته و دیــروز نپردازید. به طور 
مثال، برنامه های صرفه جویی در زمان گوگل 
را در نظر بگیرید. هفت صفحــه مقاله درباره 
این موضوع نوشــته شده اما شما فقط آخرین 
و جدیدتریــن اخبار را گــوش می دهید زیرا 
می خواهید از آخرین و به روزترین محصوالت و 

افکار مطلع شوید.
2. چیزی که ارائه می دهید، مفید است؟

شــما باید محتوایــی تولید کنیــد که قابل 
اشــتراک گذاری و جالب باشــد. وقتی درباره 
موضوعی خاص محتــوا تولید می کنید، باید 
به طور مشخص ذکر کنید که چرا این موضوع 
اهمیت دارد و چگونه دیگران می توانند از آن 
ســود ببرند. اگر در حال نوشتن مطلب برای 
مخاطبان کسب وکار خود هستید، باید روی 
کسب وکارتان تمرکز کنید. اگر برای کارآفرینان 
مطلب می نویسید، باید به نکاتی اشاره کنید که 
برای فردی مناسب است که دارد یک کسب وکار 
راه می انــدازد. بهتر اســت برای شناســایی 
مخاطبان خود وقت بگذارید و مطمئن شوید 
که محتوای تولیدشده برای آنها مناسب است. 
همه مــا می خواهیم محتوایی تولید کنیم که 
نظرات، الیک ها و ری توییت ها را نشــان دهد. 
پس همیشه این موارد را به خاطر داشته باشید.
3. آیــا دســتورالعمل ها و محتــوای 
تحریریه ای را که موردتوجه سردبیران 

باشد، در نظر گرفته اید؟ 
معموال افرادی که تولید محتوا می کنند، این 
موضوع را در نظر نمی گیرند که سردبیرها باید 
به محتوای شما عالقه مند باشد. محتوایی که 
خیلی شخصی است یا اطالعات داخلی را ارائه 
می دهد، مورد توجه سردبیرها نخواهد بود. 
شما نباید محتوایی تولید کنید که فقط برای 
شما مهم باشــد. محتوا باید توجه مخاطبان 
بیشــتری را جلب کند. باید یک ســردبیر 
تمایل داشته باشــد که کار شما را در اختیار 

مخاطبان قرار دهد.

پرسش هایی که قبل از 
تولیدمحتوا  باید بپرسید

استارت آپهای  
ناموفق 

بیش ازحد دیر 
یا بیش ازحد 

زود برنامه تلفن 
همراه خود 
را راه اندازی 

می کنند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t
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ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید
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در ســقوط هم می توان ســهمگین، باشکوه، 
باصالبت و زیبا بود. این را آبشار به من آموخت.

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

کار کردن در تنهایی 
کشنده است

بیــرون نزدن از خانه در ایــن روزهای گرم 
می تواند انگیــزه خوبی برای آوردن کارتان 
به خانه باشــد. از طرف دیگر، اگر پیشنهاد 
کار کردن در یک دفتر اختصاصی را به شما 
بدهند، بعید نیســت که اشــتیاقتان برای 
تحمل گرمای مسیر بیشتر شود و به خاطر 
کار کردن در محیطی ســاکت و دنج که به 
ذهنتان اجازه پرواز و ایده پردازی می دهد، 
از خانه بیرون بزنید. اما محققان می گویند 
حتی اگر شرایط کار کردن در هریک از این 
دو محیط را داشته باشــید، باید به چنین 
پیشــنهادهایی نه بگویید. بررسی هایی که 
پژوهشگران انجام داده اند نشان می دهد که 
کار کردن در تنهایی، اگرچه به نظر جذاب 
و خوب می رســد، اما درنهایت می تواند به 

سالمت روان شما آسیب بزند.
 روانتان در خطر است

با توجه به بررســی های انجام شده، افرادی 
کــه ســاعات زیــادی از روز را در تنهایی 
می گذراننــد، بیشــتر در معــرض ابتال به 
مشــکالت روانی مثل افسردگی، اضطراب 
اجتماعی و پارانویا قرار می گیرند. محققان 
پیش از این ثابت کرده اند که کار کردن در 
محیط هایــی که همکارانــی همدل در آن 
حضور دارنــد، باعث افزایــش بهره وری و 
انگیزه می شــود و درنهایت بیشتر از زمانی 
که در یک اتــاق اختصاصی و به تنهایی کار 

می کنید به موفقیت شما می انجامد.
 قلبتان از کار می افتد

پژوهشگران بررســی های متعددی برای 
روشن کردن تاثیر تنهایی بر سالمت جسم 
و روان انجــام داده انــد. آن هــا در مطالعه 
دیگری ثابت کردند کــه تنهایی و محروم 
بودن از روابط اجتماعی بــر عملکرد قلب 
تاثیــر می گذارد و احتمال دچار شــدن به 
بیماری های قلبی را بــاال می برد. به گفته 
آن ها اگر آنقدر درگیر کار کردن در تنهایی 
باشــید که وقتی برای ارتباطات اجتماعی 
و معاشرت با دوســتان برایتان باقی نماند، 
در معرض ابتال بــه بیماری های قلبی قرار 

می گیرید؛ در حالی که اگر در محیط جمعی 
خوشایندی کار کنید و در ساعات بعد از کار 
و روزهای تعطیل هم خودتان را از ارتباطات 
اجتماعی محروم نکنید، قلبتان خوب و سالم 

کار می کند.
 مغزتان پیر می شود

پژوهش دیگری از احتمال دچار شــدن به 
زوال عقل و از دست دادن حافظه به خاطر 
تنهایی خبر داده است. محققان می گویند 
مغز آدم های تنهــا زودتر پیر می شــود و 
ســلول هایش را از دســت می دهد. البته با 
وجود همه خوبی هایی کــه محققان برای 
کار کردن در کنــار همکاران ذکر کرده اند، 
آن ها شــرایط خاصی را هم بــرای حضور 
در محیط هــای جمعی در نظــر گرفته اند. 
محققان در بررسی دیگری، شرایط خاصی 
را برای کار کــردن در محیط های جمعی 
معرفی کرده اند. یکی از شرایط الزم از نظر 
آنها، حاکم بودن سکوت در زمان کار کردن 
اســت. با توجه به بررســی های محققان، 
وقتی ســکوت در محیط شغلی شما حاکم 
است، استرس و تنشتان کم می شود، توان 
ذهنی تان باال می رود، شــبکه پیش فرض 
مغزتان فعال می شــود و امکان درک کامل 
تجارب، همدردی با دیگران و خالقیت برای 
مغزتان بیشتر می شود و درنهایت سلول های 

مغزتان بازسازی می شوند.
 به خاطر مغزتان هم که شده گواهی نامه 

بگیرید
می ترسید جدول حل کردن و درس خواندن 
هم نتواند مغز شــما را از خطر زوال نجات 
دهد؟ به اندازه کافی فیبر و میوه های سرشار 
از آنتی اکسیدان می خورید اما باز هم نگران 
دچار شدن به آلزایمر هستید؟ پژوهشگران 
می گویند تا زمانی که اهل رانندگی کردن 
باشید، بعید است مغزتان از فعالیت بایستد 
و آلزایمــر بگیرید. از نظر آن ها دســت به 
فرمان بودن فقط از شــما فردی مستقل تر 
نمی ســازد؛ بلکه رانندگی با هوشــیار نگه 
داشتن شــما و با موظف کردنتان به تحت 
کنترل گرفتن شرایط، از ابتال به زوال عقل 
جلوگیری می کند. محققان می گویند اگر 
رانندگی کردن را کنار بگذارید، بعید نیست 
به ویژه در سال های بعد از بازنشستگی تان 
دچار افســردگی شــوید؛ اما اگر حتی در 
سال های میانسالی و پیری دست به فرمان 
بمانید، به خاطر احساس آزادی، استقالل و 
خودکنترلی، دچــار اختالالت مغزی مثل 

آلزایمر نمی شوید.

مغزتان را بازسازی کنیدمعجون صبوری بنوشید
کارتان که زیاد می شود، تحملتان کم می شود؟ کنار آمدن با 
همکارها و ارباب رجوع  در روزهای پرکار برایتان دشوار است؟ 
اصال این روزها حــال و حوصله ندارید و احســاس می کنید 
سخت تر از قبل شاد می شــوید؟ گرمای هوا هم مزید بر علت 
شــده و صبوری تان را کمتر از قبل کــرده؟ اگر مطمئنید به 
اختالل جدی افسردگی دچار نشده اید و تنها با نوعی کسالت 
و بی حوصلگی روبه رو هســتید، ســراغ گل گاوزبان بروید. در 
روزهای گرم و پرکار برای بیشــتر کردن تحملتان سراغ این 
گیاه دارویی بروید. گل گاوزبان مقاومت بدنتان را در برابر گرما 
بیشــتر می کند و نمی گذارد زود از کــوره در بروید. این گیاه 
نشاط آور است و میزان تعریق بدنتان را هم تنظیم می کند. پس 
تا پایان تابستان، به جای چای سرشار از کافئین گاهی سراغ 
دم نوش گل گاوزبان بروید و با مصرف یکی دو فنجان دم کرده 
گل گاوزبان در روز به این مشکالت پایان دهید. گذشته از همه 
این ها، بررسی ها نشــان داده در گل گاوزبان منیزیم فراوانی 
وجــود دارد و این گیاه از ابتال به حساســیت، روماتیســم و 

بیماری های التهابی پیشگیری می کند.

هرسال که از عمرتان می گذرد، مغزتان هم پیرتر می شود و با 
عبور از میانسالی بخشی از توانایی هایش را از دست می دهد. 
برای اینکه در آینده نزدیک، چنین سرنوشتی سراغتان نیاید، 
از همین حاال مــواد غذایی را در رژیــم غذایی تان بگنجانید 
که از ســلول های مغزتان در برابر پیری محافظت می کنند و 
توانایی هایــش را با وجود گذر زمان حفــظ می کنند. ریحان 
یکی از گیاه های سرشــار از آنتی اکسیدانی است که می تواند 
چنین خدمتی را به مغزتان برساند. اگر هر روز ریحان بخورید، 
نه تنها صاحب مغزی جوان می شوید، بلکه وزنتان هم به خاطر 
ساعت ها بی تحرک کار کردن باال نمی رود. می توانید دانه های 
ریحان که همان تخم شــربتی هستند را برای خالص شدن از 
دل درد و مشکالت کلیه مصرف کنید و با خوردن برگ های این 
گیاه از ساختار سلول هایتان محافظت کنید و مانع خانه کردن 
عفونت ها در بدنتان شوید. محققان می گویند ریحان گیاهی 
ضدالتهاب است که از بدن مصرف کنندگانش در برابر سرطان، 
مشــکالت قلبی، گرفتگی ماهیچه ها و مشکالت مغزی مثل 

آلزایمر محافظت می کند.

توصیهتوصیه
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شما هم می توانید مثل شخصیت های بازی های رایانه ای، 
به انــدازه چند نفر در محیط کارتان نقش بازی کنید و 
به قول گیم بازها چند تا جان داشته باشید. برای اینکه 
دچار افت ناگهانی انرژی نشــوید این نکته ها را رعایت 
کنید. شما با ایجاد چند تغییر کوچک در برنامه غذایی 
روزانه تان می توانیــد چند برابر روزهای قبل به بدنتان 

انرژی برسانید.

 دور صبحانه شیرین را خط بکشید
پیراشکی شکالتی می تواند صبحانه انرژی بخشی باشد؛ 
اما باور کنید اگر به جایش یک کاســه حبوبات آب پز 
بخورید یا یک کاســه ســوپ غلیظ جو، تا ظهر کمتر 
احساس گرسنگی، ضعف و خستگی می کنید. خوراکی 
شــیرین در کوتاه ترین زمان می تواند به مغز و بدنتان 
سوخت رســانی کند اما سوخت بدنی که با شیرینی ها 
خودش را سرپا نگه  داشته به همان اندازه هم زود تمام 

می شود.

 دوپینگ نکنید
حتــی در ســخت ترین روز کاری هم خودتــان را با 
نوشیدنی های انرژی زا سرپا نگه ندارید. این نوشیدنی ها 

به خاطر کافئین و شکر فراوانی که در خود 
دارند، در زمانی کوتاه حال شــما را 

بهتر می کنند اما خیلی زود سطح 
انرژی تــان را پایین می آورند 

و شما را خسته تر از قبل به 
حال خود رهــا می کنند. 
پس ســعی کنید به جای 
وابسته شــدن به مصرف 
آن هــا، بــا توصیه هــای 

دیگری کــه در این بخش 
مطرح می کنیم بــه بدنتان 

سوخت رسانی کنید.

 فقط نان سبوس دار بخورید
نان های سفید خدمت چندانی به بدنتان نمی کنند. آن ها 
بدون آنکه به بدنتان فیبر برسانند، سطح قند خونتان 
را باال می برنــد و این قند خیلی زود در بدنتان تجزیه و 
به انرژی تبدیل می شود و البته خیلی زود انرژی حاصل 
از آن تمام می شــود. برای اینکه با خوردن نان در زمان 
طوالنی تری احساس سیری و پرانرژی بودن کنید، سراغ 
گزینه های سبوس دار بروید. نان های تست سبوس دار 

را از اغلــب ســوپرمارکت ها می توانیــد 
تهیه کنید، امــا اگر دلتان نان گرم 
می خواهد، به جــای بربری و 

لواش، نان سنگک بخرید.

 غذاهای سرخ شده را 
تحریم کنید

بیش ازانــدازه  چربــی 
سرخ شــده  غذاهــای 
می تواند شما را کرخت و 
خسته کند. بدن شما برای 
هضم این غذاهــا باید انرژی 
زیادی صــرف کند و بــه همین 
دلیل بعد از خوردنشــان نمی توانید در 
مقابل روی هــم آمدن پلک هایتــان مقاومت کنید. 
سرخ کردنی ها، اغلب خورشت های ایرانی و برنج های 
چرب بدترین گزینه هایی هستند که در روزهای پرکاری 
که نیاز به انرژی فراوان دارید می توانید سراغشان بروید.

 با کالری آشتی کنید
به جای آنکــه با کم کــردن کالری هــای مصرفی 

تناسب اندامتان را حفظ کنید، سراغ متخصص تغذیه 
بروید و از او بخواهید رژیمی اصولی و مناسب برایتان 
تجویز کند. غذاهای کم کالری سطح انرژی شما را در 
تمام روز پایین نگه مــی دارد و از توان مغزتان برای 
پردازش اطالعات می کاهــد. اگر به اندازه کافی فیبر 
مصرف کنید، فعالیت دستگاه گوارش و سوخت وساز 
بدنتان بهتر می شود و دیرتر چاق می شوید. پس تصور 
نکنید که تنها راه حفظ تناسب اندام، کم کردن کالری 

مصرفی است.

 آهن بخورید
رژیم غذایی کم آهن بالی جان شماست. اگر می خواهید 
سخت کار کنید و ذهنتان را توانمندتر و خالق تر کنید، 
میزان بیشتری آهن در رژیم روزانه تان بگنجانید. عدس، 
انواع آجیل و گوشت قرمز گزینه های خوبی برای خالص 
شدن از کمبود انرژی و کرختی هستند. با این حال بد 
نیســت در عین مصرف این خوراکی ها، یک آزمایش 
خون کامل بدهید و در صورتی که کمبود آهنتان بیشتر 
از اندازه ای است که با خوردن این مواد غذایی برطرف 
شود، از پزشــک بخواهید با تجویز مکمل های دارویی 

مشکلتان را برطرف کند.

چطور هفت تا جان داشته باشیم؟
با رعایت این نکات نگذارید بدنتان از انرژی خالی شود

تعریفتان از ســبک زندگی سالم چیست؟ از 
نظر شما حذف کربوهیدرات های چاق کننده 
از ســفره، پیاده روی روزانه و چکاپ سالیانه 
برای طوالنی شــدن عمرتان کافی اســت؟ 
این طور نیست! حتی اگر اهل ورزش باشید و 
از پزشکتان بخواهید انواع مکمل های دارویی 
را برای تامین نیاز بدنتان تجویز کند، باز هم 
ممکن اســت در معرض آسیب های جسمی 
متعدد قرار بگیرید. کار کردن در شــرایط 
نامناسب و بی توجهی به نیازهایی که در زمان 
کار کردن دارید، می تواند جســمی ناتوان، 
بیمار و همیشه خســته را برایتان بسازد. اما 
بــرای برگرداندن بدنتان بــه دوران اوجش 
می توانید از راه هایی که از ورزش صبحگاهی 
و رژیم الغری آسان ترند کمک بگیرید. این 
بار چند راه به ظاهر آشنا و البته ساده را به شما 
یادآوری می کنیم که ممکن است از آن ها غافل 
شده باشید و می گوییم که آدم های سرحال 
چطور انرژی شان را در تمام روز حفظ می کنند.

 هرجا می روند بطری آب را می برند
در شماره قبل گفتیم که همراه داشتن یک قمقمه 
شربت خاکشــیر و نوشــیدنش در مسیری که 
پیش رو دارید، از کم آب شدن بدنتان جلوگیری 
می کند و گفتیم که برای حفظ ســالمت بدنتان، 
باید همیشه یک لیوان آب روی میز کارتان باشد. 

اما این بار می خواهیم به شما توصیه کنیم که آب 
خوردن را محدود به مسیر رفت وآمد و پشت میز 
کارتان نکنید. شما ســاعت های طوالنی از خانه 
دورید و حاال که تابســتان است، بدنتان بیشتر از 
قبل در معــرض کم آبی قرار دارد. بنابراین عادت 
کنید همیشــه یک قمقمه کوچــک آب خنک 
همراهتان داشته باشــید. اگر می خواهید چند 
دقیقه ای با همکارتان گپ بزنیــد، اگر در راهرو 
منتظر آمدن کســی هســتید یا اگــر در بانک 
نشسته اید و منتظرید تا نوبتتان شود، این لحظه ها 
را بدون قمقمه آبتان سپری نکنید. نوشیدن چند 
جرعه آب در هرکدام از این لحظه ها، می تواند از 
وارد شدن بدنتان به بحرانی بزرگ جلوگیری کند.

 غذای خانگی می خورند
شــاید برای شــمایی که شــب ها دیر به خانه 
می رسید، درســت کردن غذا برای روز بعد کار 
ساده ای نباشد و اگر محل کارتان از رستوران های 
بیــرون یا کترینگ خــود ســازمان برایتان غذا 
ســفارش دهد، ممکن است دلیلی برای متحمل 
شــدن چنین زحمتی نبینید. اما تنها نگرانی در 
مورد گرسنه ماندن نیست که باید شما را به سمت 
اجاق گاز ببرد. حتما خودتان هم خوب می دانید 
که غذای رستوران ها و کترینگ سازمان ها، اگرچه 
خوش عطر و بوست اما حجم زیادی روغن و نمک 
در خــود دارد و الزاما همه موادی که بدن شــما 
به طور خاص به آن نیــاز دارد را تامین نمی کند. 
بهتر اســت با توجه به شــرایط بدنی خودتان، 
غذاهای ویــژه ای را برای خود درســت کنید و 
هرروز یک ظرف کوچک غذا و یک ظرف ساالد با 
خود به دفتر کارتان ببرید. اگر اضافه وزن دارید، 
مرغ گریل شده بدون روغن، سبزیجات بخارپز و 

خوراک های کم روغن را جایگزین خورشت های 
ایرانی کنید و اگر یبوست دارید، حجم بیشتری از 
سبزیجات فیبردار را در رژیم غذایی تان قرار دهید. 
مهم این اســت که با توجه به شــرایط بدنی تان 
حجم موادی که مجاز به مصرفشــان نیستید را 
کمتر کنید و مواد غذایی که بدنتان به آن ها نیاز 

بیشتری دارد را در حجم باالتری مصرف کنید.

 به خودشان سخت نمی گیرند
می دانیم که به شــما برای کار کــردن و نه برای 
اســتراحت کردن حقوق می دهند و می دانیم در 
هرلحظه ای که دست از کار می کشید، صاحبان 
اســتارت آپ های دیگر آماده جلو زدن از شــما 
می شــوند. اما به خاطر هیچ کدام از این بهانه ها 
نباید بیش ازاندازه به خودتان ســخت بگیرید و 
خود را از استراحتی که مغز و بدنتان به آن محتاج 
است محروم کنید. شــما به ازای هر ساعت کار، 
حداقــل دو دقیقه باید چشــم هایتان را ببندید، 
به ازای هر نیم ســاعت نشســتن باید 5 دقیقه از 
جایتان بلند شــوید و قدم بزنید و به ازای هر 20 
دقیقه کار باید 20 ثانیه چشم از مانیتور بردارید 
و به نقطه ای دور خیره شــوید. پس حتی اگر در 
شــلوغ ترین روز کاری تان به ســر می برید، این 
نیازها را برآورده کنید و در میانه روز هم حداقل 
یک ربع چشم هایتان را ببندید و خود را به چرت 
کوتاهی مهمان کنید. از غذا خوردن پشت میز کار 
یا حذف وعده نهار به خاطر شــلوغ بودن سرتان 

هم بپرهیزید.

 در هر شرایطی کار نمی کنند
ســازمانی که قرار است برای پیشرفتش عمرتان 
را صرف کنید، به تعهد و وظیفه شناسی شما نیاز 

دارد و در مقابل باید در برابر شما هم متعهد باشد. 
یکی از وظایفی که این سازمان در قبال شما دارد، 
فراهم کردن محیطی سالم برای کار است و تهیه 
یک صندلی استاندارد می تواند بخشی از نیازهای 
بدنتان برای حفظ ســالمتش را تامین کند. اگر 
روی صندلی نامناسبی کار می کنید، از مدیرتان 
بخواهید با مسئوالن مربوطه در مورد تهیه صندلی 
استاندارد با پشتی بلندی که توان حمایت از کمر 
و گردن شــما را دارد صحبت کند. اگر به خاطر 
پشــتی کوتاه صندلی گردنتــان در زمین و هوا 
معلق است و اگر صندلی تان آنقدر راحت نیست 
که وقت کار کردن بدنتان را در زاویه مناسب قرار 
دهید و بدون خم شــدن به جلو یا لم دادن به آن 
تکیه کنید، مطمئن باشــید کــه خیلی زود درد 
ســتون فقرات و استخوان ها کار کردن را برایتان 

سخت خواهد کرد.

 به کافئین پشت می کنند
یک فنجان قهوه یا چای پررنگ می تواند شــما 
را ســرحال بیاورد اما اگر به احســاس خوب بعد 
از مصرف نوشیدنی های کافئین دار عادت کنید، 
ممکن است نتوانید در برابر مصرفشان مقاومت 
کنید و با زیاده روی در نوشیدنشان سالمتتان را 
به خطر بیندازید. نوشیدنی های کافئین داری که 
تمام روز شما را ســرپا نگه می دارند، باعث برهم 
خوردن چرخــه خواب وبیداری تان می شــوند 
و شــما را به اختالالت خواب مبتــال می کنند. 
بی خوابی و بدخوابی شبانه فردای آن روز شما را 
از قبل هم خســته تر می کند و نیازتان به مصرف 
کافئین را بیشــتر می کند و ادامه پیدا کردن این 
چرخه، درنهایت شما را به فردی همیشه خسته 

و کم انرژی تبدیل می کند.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

چرا حال همکارم از من بهتر است؟

 آب خوردن 
را محدود به 

مسیر رفت وآمد 
و پشت میز 

کارتان نکنید. 
شما ساعت های 
طوالنی از خانه 

دورید و حاال که 
تابستان است، 

بدنتان بیشتر از 
قبل در معرض 

کم آبی قرار 
دارد. بنابراین 
عادت کنید 
همیشه یک 

قمقمه کوچک 
آب خنک 
همراهتان 

داشته باشید

شما هم این راه ها را امتحان کنید تا جسم  و فکرتان بهتر کار کند
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 آکرونز ایرواین
برنامه ای که اطالعات کارت اعتباری و کارت 
بدهی شما را دریافت می کند، بعد از هر خرید 
مبلغ پرداختی شما را ُرند کرده و مبلغ خرد آن 

را برای شما سرمایه گذاری می کند.
افتخارات: 1/3 میلیون کاربر دارد

بنیان گذار: والتر کراتندن ۶5 ساله به همراه 
پسرش جف کراتندن 29 ساله

ســرمایه گذار: 32 میلیون دالر از شرکای 
گری کرفت و ساندکپیتال

 آلفاسنس
موتور جستجوی هوشــمند مالی است که 
داده هــای ســرمایه گذاران و موضوع های 
مختلف را از بین میلیون ها ســند پژوهشی 
پیدا می کند و اطالعات ارزشمندی در اختیار 

مردم قرار می دهد.
ازجملــه  افتخــارات: ۴00 مشــتری 

جی پی مورگان چیس و کردیت سوئیس
از  ســرمایه گذاری: 13 میلیــون دالر 

سرمایه گذاران فرشته
بنیان گذار و مدیرعامل: مورگان استنلی 

۴2 ساله

 آدین
یکی از کمپانی های موفق ارائه دهنده خدمات 
پرداخت آنالین در دنیاســت که امور مالی و 
پرداخت های شش شرکت مشهور ازجمله 
فیس بــوک، اوبــر، ایربی ان بــی، علی پی و 

شاپی فای را مدیریت می کند.
افتخارات: معامالتی بــه ارزش ۴5 بیلیون 

دالر در سال 2015 داشته است.
سرمایه گذار: بیــش از 2۷0 میلیون دالر از 
جنرال آتالنتیک، ایندکس ونچیر، تماسک 

و...
تهدیدی برای: پردازنده های پرداخت های 

worldpay قدیمی مثل
 بتیرمنت

هــدف ایــن اســتارت آپ ساده ســازی 
ســرمایه گذاری برای مبتدیان اســت. این 
اپلیکیشن با استفاده از مدل های کامپیوتری 
بهترین ترکیب پرتفوی را برای شما انتخاب 
می کند. این برنامه ســوال هایی را از شــما 
می پرسد سپس پاسخ هایتان را تجزیه وتحلیل 
می کند، آستانه ریسک پذیری تان را کشف 
کرده و خودش بقیه کارها را انجام می دهد. 
بتیرمنت در حال حاضــر بیش از 11۸ هزار 

مشتری فردی دارد.
سرمایه گذاری: 105 میلیون دالر از سیتی 

ونچر، بسمر ونچر و نورث وسترن
تهدید برای: شــرکت های سرمایه گذاری 

سنتی
 برین تری

یکی از پردازشــگرهای پرداخــت آنالین 
قدرتمند که تنها با یک کلیک پرداخت برای 
مشــتری ها را به انجام می رســاند. در سال 
2012 برین تری توانست venom را تصاحب 
کند. این استارت آپ تقریبا شباهت هایی با 

استرایپ دارد.
سرمایه گذاری: در سال 2013 به میزان ۸00 

میلیون دالر توسط پی پال خریداری شد.
تهدیدی بــرای: پردازنده های کارت های 

اعتباری سنتی، چک ها

غول صنعت بانکی، »بارکلیز« جدیدا گزارشی در 
مورد چالش های چابک سازی خود منتشر کرده 
است. جاناتان اســمارت، رئیس توسعه خدمات 
بارکلیز، در نشســت DevOps لنــدن می گوید: 
»امــروز فرآیندهــای چابک نه فقــط در بخش 
آی تی بلکه در تمامی الیه های کسب وکار بارکلیز 

پیاده سازی شده است.«
جاناتان اســمارت همچنین می گوید: »ما از کار 
کردن چابک فقط به دنبال کلمه Agile نیستیم. 
به دنبال یک استراتژی هستیم که ما را به چابکی 
در تمام کســب وکار برســاند. زمانی که می گویم 
کل کسب وکار یعنی »منابع انسانی«، »امنیت«، 
»بازرسی و نظارت«، »بانکداری خرد و سرمایه ای« 

و تمام بخش ها.«
پس از گذشــت حدود 1۶ ماه از شروع تغییرات، 
بیش از 50 درصــد بخش ها درگیر اســتفاده از 
فرآیندهــای چابک شــدند که در ایــن اواخر به 
بیش از ۸00 تیم رسیده اند و بیش از 30 هزار نفر 
تحت آموزش قرار گرفتند که این کار سریع ترین 
پیاده ســازی فرآیندهای چابک در کل دنیا بوده 

است.
صنعت خدمات مالی، تحت رقابت شدید بازیکنان 
جدید این حوزه شــامل بانک های صرفا موبایلی 
و اینترنتــی مثل اپل و گوگل قرار گرفته اســت. 
سرمایه گذاری در استارت آپ های فین تک در سال، 
حدود 10 میلیارد پوند است که این عدد در هردوره 
زمانی کوتاه توســط صندوق های سرمایه گذاری 
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وقتی  رنک 
الکسای شما در 
حدی نیست که 

الکسا هم شما 
را ببیند، چه 

انتظاری دارید؟ 
شما هیچ راهی 
ندارید جز اینکه 
مشتری داشته 
باشید. خیلی از 
وب سایت هایی 

که خیلی 
هم خوب 

کار می کنند، 
مشتری ندارند 
و بلد نیستند 
مشتری جمع 

کنند. خواننده ای 
که جرئت ندارد 

در میدان انقالب 
تهران بزند زیر 

آواز بر روی 
استیج هم هیچ 
کاری نمی تواند 

بکند

بانک هایی 
نظیر بارکلیز 
نیاز دارند که 

توان خالقیتی 
خود را در 
سطوح باال 

افزایش دهند 
تا در بلندمدت 

بتوانند به 
رقابت ادامه 
دهند. حجم 
بسیار زیادی 
از نوآوری ها 
و خالقیت ها 

در این صنعت 
اتفاق می افتد 
و شرکت هایی 

که نتوانند 
تغییر کنند 

نخواهند 
توانست به بقا 

در این بازار 
ادامه دهند

در هفته های گذشته سر توپخانه به سمت رگالتور 
بود و اینکه تــا زمانی که رگالتور سیاســت های 
حاکمیتی را مشــخص نکرده کار کردن در فضای 
اســتارت آپ های فین تک ایرانی به رانندگی در 
مه می ماند. این بار اجازه دهید ســر توپخانه را به 
سمت مدعیان استارت آپ های فین تک در ایران 
بچرخانیم.البته ممکن اســت افرادی باشــند که 
اســتدالل های این مطلب را قبول نداشته باشند 
یا ممکن است به کســانی هم بربخورد، اما شاید  
مطرح کردن آن ها بتوانــد در زدودن مه این فضا 

کمکی کوچک کند.

فرشته ها همیشه هم مهربان نیستند
این روزها همه دنبال فرشــته های 

سرمایه گذار می گردند. اما هستند 1
کسانی که پولی دارند و خودشان را 
جای فرشــته جا زده اند! صندوق های جسور هم 
وارد میدان شــده اند و دربه در دنبال استارت آپ 
می گردند تا ســرمایه گذاری کنند. منطق پول، 
بازار، سرمایه، بورس و اقتصاد خیلی پیچیده است 
و حتی کسانی که این چیزها را خوب می شناسند 
هرچند سال یک بار در آموخته هایشان تجدیدنظر 
می کنند. باور کنید نباید همه را به چشم فرشته 
ببینید و زیادی فانتزی فکر کنید. باور کنید هیچ 
کسی پیدا نمی شود که پولش را همین طور و بدون 
درنظر گرفتن منطق بــازار خرج ایده ای کند که 
طرح کسب وکار درست و درمانی ندارد. فرشته ها 
مال کتاب هاســت و قصه های پریــان! در عالم 
واقعیت شما باید بتوانید پول دربیاورید و خودتان 

را دست نیندازید!

خیلی در رویدادها وقت تلف نکنید
با عرض معذرت از همه بزرگانی که 

رویداد برگزار می کنند؛ خود من هم 2
ممکن است جاهایی خطا کرده باشم 
و با دوســتانی همــراه شــده باشــم، بگذارید 
بی رودربایستی به شما بگویم که بیشتر رویدادها یا 
حداقل بیشترین زمان بیشتر رویدادها وقت شما را 
تلف می کنند. اگر قرار است بروید و جایزه ای بگیرید 
و نامتان را این طوری مطــرح کنید و این راهبرد 
بازاریابی و برندینگ شماســت، می شود با دیده 
اغماض نــگاه کرد. رویدادها سال به ســال بهتر و 
حرفه ای تر شــده اند اما هیچ کدام از شرکت های 
مطرح فناوری بانکی ایران مثل »توسن« و »فناپ« 
و خدمــات از دل رویداد بیــرون نیامده اند. حتی 
دیجی کاال و بازار و... که به عنوان قصه موفقیت به 
خورد خلق اهلل داده می شــوند هم از دل رویدادها 
بیرون نیامده اند. گفتم که اگر می خواهید جایزه ای 
بگیرید و نامی درکنید این رویدادها مباح است در 
غیر این صــورت زیاد روی رویدادها حســاب باز 

نکنید.

هر مشاوره ای ارزشمند نیست
کسانی هم هستند که یکی دو ایده 

را به جایــی رســانده اند و در فضای 3
بیمار اقتصاد ایران آن را توانسته اند 
بفروشند و چند مطلب ترجمه و گردآوری منتشر 
کرده انــد و حاال ســعی می کنند بامزه باشــند و 
خودشان را منجی جماعت نشــان دهند. توصیه 
می کنم از این افراد با سرعت تمام فرار کنید. شاید 
کســی بگوید چه ایــرادی دارد که یکــی بیاید 
تجربه هایش را بگوید؟ ایراد دارد! متاســفانه اگر از 
کســی بخواهید یک دســتگاه آیفون ۶ که روشن 
نمی شود را باز کند و آن را تعمیر کند محال ممکن 
است به آن دست بزند و آن را باز کند. احتماال حتی 
نمی داند آن را چطور باز کند. اما از هرکسی درباره 

کسب وکارتان نظر بخواهید می تواند نظر بدهد. این 
در حالی اســت که مشــاوره در دنیا جزو خدمات 
گران قیمت محسوب می شود و کسانی می توانند 
این کار را انجام دهند که درس این کار را خوانده اند 
و تجربه سنگینی در شــرکت های مشاوره دارند. 
همان طور که خیلی ها چیــزی از قوانین مالیاتی 
نمی دادند و نمی توانند هیچ چیزی در این مورد به 
شما بگویند، بسیاری از مدعیان هم چیزی درباره 
کســب وکار نمی داننــد و حتــی یکــی دو ایده 
فروخته شــده هم به آن ها این حق و مشروعیت را 
نمی دهد که دوره بیفتند دیگران را هدایت کنند. 
کسب وکار حتی از باز کردن و تعمیر یک آیفون هم 
پیچیده تر اســت و بزرگان مدیریــت هیچ گاه در 
کتاب هایشان به صورت صریح و مستقیم نمی گویند 
چه  کار کنید یا چه کار نکنید. آن هایی که می گویند 
راه و چاه را می شناســند فقط وقت شــما را تلف 

می کند.

کارآفرین های پاره وقت
وقتی من خودم آن قدر برای ایده ام 

ارزش قائل نیستم که تمام وقت روی 4
آن کار کنــم و صبح هــا تا عصر در 
جایی مشغول هستم و گاه گاهی روی ایده ای که 
فکر می کنم دنیا را قرار اســت تغییــر دهد کار 
می کنم، انتظار دارم دنیا من را جدی بگیرد! وقتی 
خودت برای ایده خودت مایه نمی گذاری چرا فکر 
می کنی دیگران باید برای تو سنگ تمام بگذارند! 
شاید باور نکنید اما بسیاری از ایده های مطرح این 
روزها یک نفره توســعه داده  شــده و بعدا به یک 
کسب وکار تبدیل شده است. »وردپرس« معروف 
را »مت منلوگ« در یک آخــر هفته و به صورت 
یک نفره طراحی کرد. سیستم عامل »لینوکس« 
را که همــه می دانند چگونه »توروالدز« یک نفره 
توســعه داد. این تصور که صبح تا عصر جایی کار 
می کنم و روی ایده ای هم کار می کنم، اگر گرفت 

کارم را ول می کنــم و مــی روم اینجــا پول پارو 
می کنم، حتی بــه قصه های پریــان هم مربوط 

نمی شود!

محصولی که کار می کند
درست است که در ابتدا الزم نیست 

محصولــی داشــته باشــید کــه 5
همه چیزتمام باشد،  اما کی گفته که 
شــما می توانید یک اســتارت آپ باشــید با یک 
وب ســایت تمپلیت که حتی نکرده اید عددهای 
تمپلیت را حذف کنید! وب سایتی که فونت فارسی 
آن به هم ریخته است یا اطالعات بخش های زیادی 
از آن ناقص است، هر عقل سلیمی را به این نتیجه 

می رساند که آنجا خبری نیست.

کو مشتری؟
و برســیم به آخریــن ایــراد و نه 

کم اهمیت ترین ایــراد! تا زمانی که 6
شما مشتری ندارید هیچ چیز ندارید. 
گــول تبلیغــات بنــری و کلیکــی و آمارهای 
دنبال کنندگان اغراق شده را نخورید. کافی است 
100 مشتری واقعی داشته باشید. شاید بتوانید. 
دقت کنید که گفتم شاید و نه حتما. شاید بتوانید 
آن 100 تا را بکنید 1000 تا و شاید 100 هزارتا و 
شاید یک میلیون. وقتی  رنک الکسای شما در حدی 
نیست که الکسا هم شــما را ببیند، چه انتظاری 
دارید؟ شــما هیچ راهی ندارید جز اینکه مشتری 
داشته باشید. خیلی از وب سایت هایی که خیلی هم 
خوب کار می کنند، مشتری ندارند و بلد نیستند 
مشتری جمع کنند. خواننده ای که جرئت ندارد در 
میدان انقالب تهران بزند زیر آواز بر روی استیج هم 
هیــچ کاری نمی توانــد بکند. اســتارت آپی که 
نمی توانــد برود در انقالب و فریــاد بزند و چیزی 
بفروشــد، در وب هم نمی تواند! یادتان باشــد که 

مشتری همه چیز است.

چرا نباید فقط به شرکت در رویدادها و توصیه مربیان آنها دلخوش کرد و از جسارت داشتن بترسیم

اسد صفری
                   مربی و موسس انجمن چابک ایران

گزارش
R e p o r t

معرفی استارت آپ های 
فین تک

خنیاگرید؟وسط میدان انقالب بزنید زیرآو از!

خطرپذیر در حال افزایش اســت. به همین خاطر 
بانک هایی نظیر بارکلیز نیاز دارند که توان خالقیتی 
خود را در سطوح باال افزایش دهند تا در بلندمدت 
بتوانند به رقابت ادامه دهند. حجم بسیار زیادی از 
نوآوری ها و خالقیت ها در این صنعت اتفاق می افتد 
و شــرکت هایی که نتوانند تغییر کنند نخواهند 

توانست به بقا در این بازار ادامه دهند.

سخت تر، بهتر، سریع تر
بارکلیز مسئول پردازش تراکنش های مالی است 
که حجــم آن در هرروز معــادل 30 درصد تولید 
ناخالص داخلی بریتانیاست. به کارگیری روش های 
نرم افزاری چابک مانند DevOps کمک می کند که 
ما خیالمان از انجام درست این تراکنش ها راحت 
باشد. همه این ها باعث می شود که نگرانی ها کاهش 
پیدا کند، استرس کار کمتر شود و کیفیت کلی کار 

باالتر برود.

شاید ســایت نتفلیکس بتواند به شما پیغام نشان 
بدهد که »ما متاســف هســتیم، فعال نمی توانید 
فیلم موردنظرتان را مشاهده کنید« اما در صنعت 
بانک، هرگونه خرابی در بخــش آی تی می تواند 

خسارت های شدیدی را موجب شود.

بارکلیز با چابک شدن به جنگ فین تک ها 
می رود

اگر می خواســتید یک خط کد را تغییر داده و آن 
را به محیط بانک انتقال دهید، باید 2۸ نوع ســند 
مختلف و فرم را پر می کردید. زمان متوســط این 
فرآیند 5۶ روز طول می کشید و فقط 20 روز طول 
می کشید تا مدیران پروژه فرم های الزم را پر کنند. 
اما اخیرا تغییرات تا مرز 5۶ درصد در هسته سیستم 
و اپ های کور در کمتر از بــازه زمانی یک تا چهار 
هفته در محیط بانک عملیاتی می شوند و به شدت 
زمان انتظار به صورت محسوسی کاهش  یافته است.

به گفته جاناتان اسمارت، مدیران ارشد سازمان، 
حمایت ویژه ای از این تغییرات کردند که این خود 
یکــی از برگ های برنده ما در تحــول چابک بود. 

)کامپیوترویکلی(

مربی چابک بارکلیز در ایران
به زودی یکــی از مربیان بانک بارکلیز، ســانجی 
ساکســنا که در سانفرانسیســکو آموزش  دیده و 
مســئولیت چابک ســازی بانک های بارکلیز در 
هند را بر عهده داشــته، در ایران دوره ای با عنوان 
Disciplined Agile Delivery برگزار خواهد کرد، 
دوره ای که تاکید آن بر چابک سازی کل سازمان 
و نحوه اســتفاده از فرآیندهای چابک در مقیاس 
بزرگ را شــرح خواهد داد. برای اطالعات بیشتر 
در مورد این دوره یا ثبت نام می توانید به ســایت 
https://evand.ir/events/ ای وند به نشــانی

dad مراجعه کنید.

چابک سازی بانک ها برای زمین زدن فین تک ها
گزارش   بانک بارکلیز نشان می دهد دوره پر کردن فرم های بانکی سر آمده است

فین تک
FinTech
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برگزیده ها
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گزارش
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برگزیدهها

Calculator Plus Free یک ماشین حساب 
کامل و عالی برای سیســتم عامل اندروید 
اســت. کاربری آســانی دارد و بــه زیبایی 
طراحی شده اســت. این برنامه اخیرا یکی 
از پربازدیدترین برنامه هــای کاربردی در 

پلی استور بوده است.
کاربر می تواند با اســتفاده از این اپلیکیشن 
در وقــت و انرژی خــود صرفه جویی کند. 
درواقع امکان بازبینی محاسبات وجود دارد 
که درنتیجه اســتفاده از آن را برای خرید، 
کارهای محاســباتی مربوط به امور خانه، و 
حتی محاسبه مالیات آسان کرده است. اگر 
از صفحه ماشین حساب به قسمت دیگری از 
دستگاه خود بروید، ماشین حساب همچنان 
در آنجا باقی خواهد ماند و می توانید دوباره 
به آن رجوع کنیــد. از ویژگی های مهم این 

اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تمام جزئیات محاسبه و آنچه با ارقام انجام 
می شود، روی صفحه نمایش به طور دقیق 
نشان داده می شود.  تمام محاسبات ثبت 
می شود و کاربر بعدا می تواند دوباره به آنها 
رجوع کند.  تمام محاســبات با خط خوانا 
و عالمت گذاری های مناســب نمایش داده 
می شــوند.  کاربر می تواند هــر زمان که 
بخواهــد برای تصحیح یک اشــتباه گزینه 
بازگشت را انتخاب کند و نیاز نیست دوباره 
تمام محاســبات را از اول انجام دهد.  این 
اپلیکیشــن دارای یک حافظه برای ذخیره 
تمام محاسبات است.  این برنامه محاسبات 
پیچیده ریاضی را نیز انجام می دهد.  یکی 
از ویژگی های جدید این برنامه آن است که 
از قابلیت چندپنجــره ای و چندوظیفه ای 

سامسونگ پشتیبانی می کند.

دولینگو در بین بهترین برنامه های آموزش 
زبان در دنیا جای گرفته اســت. با کمک آن 
کاربران می توانند زبان انگلیسی، اسپانیایی، 
فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی، هلندی، 
ایرلندی، سوئدی، روسی، اوکراینی، لهستانی، 
ترکی و... را به سرعت و به طور رایگان بیاموزند. 
این برنامــه تمریناتی بــرای تقویت مهارت 
صحبت کردن، خواندن، گوش کردن و نوشتن 
دارد. کاربر می تواند در این برنامه بازی کند، 
به پرسش ها پاسخ دهد و درس های مربوط به 
لغات و دستور زبان را تکمیل کند. ابتدا افعال، 
عبارات و جمالت پایه تدریس می شــوند و 
هرروز لغات جدیدی آموزش داده می شوند. 
این برنامــه در گوگل پلی به عنــوان برترین 
برنامه و به عنوان انتخاب سردبیر معرفی شده 
است. در مجله علمی وال استریت نیز از این 
برنامه به عنوان بهترین اپلیکیشــن آموزش 
زبان یاد شده است. در روزنامه نیویورک تایمز 
نیز آمده اســت: »این اپلیکیشن و وب سایت 
رایگان یکی از کارآمدترین روش های آموزش 
زبان است و کاربر را در حوزه صحبت کردن، 
ترجمه، پاسخ به پرسش های چندگزینه ای 
و... بــه چالــش می کشــد.« معروف ترین 
دوره هــای آموزش زبان این اپلیکیشــن به 

شرح زیر است:
 زبان انگلیســی برای اســپانیایی زبانان  
زبان اســپانیایی برای انگلیسی زبانان  زبان 

فرانسوی برای انگلیسی زبانان

پشتیبان گیری 
از فهرست 

کاالهای 
ثبت شده به 
صورت یک 
پایگاه داده 
نرم افزاری 

عمل می کند. 
درنتیجه دیگر 

الزم نیست 
نگران از دست 
دادن اطالعات 

باشید. 
می توانید این 

اطالعات را 
دوباره بازیابی 

کنید

برنامه انبار به مغازه داران و فروشندگان مختلف کمک می کند هم انبارداری کنند و هم فاکتور بزنند

اپلیکیشن های برگزیده این هفته تصویر شما را کارتونی می کنند و برای مطالعه کتاب های دیجیتال به داد چشم هایتان می رسند

حجره داری مدرن! 

برنامه کاربــردی »انبار« امور ثبــت، نگهداری و 
فروش شما را آسان می کند، اما قابلیت های بسیار 
دیگری نیز دارد. وقتی یکبار از این برنامه استفاده 
کنید، دیگر سراغ روش های کاغذی و سایر روش ها 
نخواهید رفت چراکــه مجذوب قابلیت های زیاد و 

راحت کار با آن خواهید شد.
در نسخه جدید این برنامه قابلیت پشتیبان گیری 
از فهرست کاالهای ثبت شده اضافه شده است که 
به صورت یک پایگاه داده نرم افزاری عمل می کند. 
درنتیجه دیگر الزم نیســت نگران از دست دادن 
اطالعات باشــید. می توانید این اطالعات را دوباره 

بازیابی کنید.
با کمک این برنامه کاربران می توانند به ســرعت 
فهرســت اجناس یا خریداران خود را در انبار ثبت 
کنند و در هر زمان و هر مکانی که به این اطالعات 
نیــاز پیدا می کنند، بدون احتیــاج به قلم و کاغذ، 
فاکتور فروش را تهیــه و آن را به طور الکترونیکی 

امضا کنند.
برای تهیه فاکتور فقط الزم است مشخصات فاکتور 
را وارد کنید، سپس کاالها را با عالمت زدن موارد 
موجود به فاکتور اضافــه می کنید. پس از آن یک 

گزینه به نام pdf در باالی صفحه ســمت راســت 
وجود دارد که با لمس آن، فایــل فاکتور در قالب 
pdf ایجاد خواهد شــد. این فایــل را می توانید از 
طریق برنامه های مختلف مانند تلگرام و واتس اپ 
برای دســتگاه های دیگر ارســال یا چاپ کنید. با 
استفاده از قابلیت اتصال از طریق بلوتوث و وای فای، 
می توانید این فاکتورها را به طور مســتقیم توسط 

چاپگر چاپ کنید.
این اپلیکیشــن برای افرادی که شــغل آزاد دارند 
و به نحوی کاال یا خدماتی را به مشــتریان عرضه 
می کنند، بســیار مفید اســت چراکه با کمک آن 
به آسانی می توانند فاکتور فروش خود را تهیه کنند. 
امکانات و قابلیت های برنامه انبار به شرح زیر است:

 می توانید کاالها را به صورت دستی یا با استفاده 
از اسکن بارکد به فاکتور اضافه کنید.

 امکان گذاشتن عکس هر کاال نیز در این فاکتورها 
وجود دارد.

 می توانید بارکد را با کد ایران یا اروپا تهیه کنید.
 این برنامه در کمتر از دو ثانیه بارکد را تشخیص 

می دهد.
 در حین اســکن کردن بارکــد، برنامه می تواند 

بارکدهای تکراری را شناسایی کند.
 امکان تولید فاکتور و پیش فاکتور وجود دارد.

 می توانید ایــن فاکتورها را به طــور دیجیتالی 
امضا کنید.

 این برنامه دو نوع فاکتــور فروش ارائه می دهد: 
ساده و پیشرفته.

 در این برنامه سه روش محاسبه قیمت  وجود دارد 
که می توانید روش دلخــواه را برای فاکتور فروش 

خود انتخاب کنید.
 کاربر می تواند با عالمت زدن آیتم های مختلف، 

موجود بودن یا نبودن آنها را مشخص کند.
 این برنامــه کاربــردی، پول پرداخت شــده و 

باقی مانده را محاسبه می کند.
 امکان محاسبه به ریال و دالر وجود دارد.

 این برنامه فهرســت خریداران را حفظ می کند 
و درنتیجه می تواند بــرای هریک از آنها بی نهایت 

فاکتور تهیه کند.
 فقط با عالمت زدن موارد موجود می توانید کاالها 

را به فاکتور اضافه کنید.
 از طریق ایــن برنامه می توانید بــه فاکتورهای 

فروش قدیم و جدید دسترسی داشته باشید.
 در حالــت معمولــی و هنگام جســتجو، کاربر 

می تواند کاالها را ویرایش و حذف کند.
 این برنامه به دو زبان ارائه می شــود: فارســی و 
انگلیسی. در صورت انتخاب زبان انگلیسی، حتی 

فاکتور فروش به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد.
 رابط کاربری این برنامه بســیار زیباست و کار با 

آن ساده است.
 تمام فاکتورها، امضاها و بارکدها به صورت pdf و 

عکس قابل دسترسی هستند.
در خصوص روش های محاســبه، سه گزینه وجود 
دارد: وزن ضربدر بهای هر واحد، وزن ضربدر تعداد 
ضربدر بهای هر واحد، و تعداد ضربدر بهای هر واحد. 

وقتی می خواهید کاالیی را اضافه کنید، ابتدا باید 
گزینه لیست کاال را انتخاب کنید، سپس با انتخاب 
عکس مداد، وارد یک صفحه جدید خواهید شد. در 
این صفحه، بارکد کاال، نام کاال، قیمت کاال به ریال 
یا دالر، و تعداد کاال را وارد می کنید. در این قسمت 

می توانید عکس کاال را نیز اضافه کنید.
برای ایجاد فاکتور نیز با انتخاب قســمت مدیریت 
کاال و لمــس عالمــت به عــالوه )+(، وارد صفحه 
مربوطه می شوید. در این صفحه شماره فاکتور، نام 
فاکتور، تاریخ، نام خریدار، و آدرس خریدار را وارد 
می کنید. پس از آن بایــد از بین کاالهایی که قبال 
اضافه کرده بودید، کاالهای مربوط به این خریدار 
را عالمت بزنید و ذخیره کنیــد. با انتخاب گزینه 
ذخیره، از شما سوال می شــود که آیا می خواهید 
اقالم از لیســت کاال حذف شــوند یا خیر. پس از 
انتخاب گزینــه دلخواه، یک فایــل pdf از فاکتور 

ساخته خواهد شد.
این اپلیکیشن برای کسب وکارهای کوچک و بزرگ 
که با خریدار و کاال سروکار دارند، بسیار مناسب و 
مفید اســت. کاربر به راحتی می تواند فاکتورهای 
فروش خود را به سرعت تهیه و دسته بندی کند. هر 
زمان که بخواهد به آنها دسترسی خواهد داشت و 
می تواند آنها را به راحتی ارسال یا چاپ کند. عالوه 
بر صرفه جویی در وقت، با اســتفاده از نسخه های 
غیرچاپی فاکتور، در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی 
خواهد شد. پس این برنامه به حفظ محیط زیست 

نیز کمک می کند.

این اپلیکیشــن یک کتاب خــوان نوآورانه اســت که 
کنترل های قدرتمند و قابلیت های کامل و بدون نقصی 
دارد. این برنامه که یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های 
کتاب خوان در پلی اســتور است، می تواند هزاران کتاب 
الکترونیکی را بــه طور رایگان برای کاربــر بخواند و از 
کتابخانــه الکترونیکی آنالین نیز پشــتیبانی می کند. 
همچنین کاربران می توانند کتاب های محلی را به راحتی 

و با قابلیت های بسیار نوآورانه مطالعه کنند.
 epub, pdf, mobi, chm, این برنامــه از فرمت هــای
 OPDS یــا  cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip

پشتیبانی می کند.
از ویژگی هــای اصلی این برنامه می تــوان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 گزینه های دیداری کامل شــامل رنگ حروف، سایه، 

حروف مورب، های الیت، و...
 بیش از 10 تم که شامل حالت روز و شب نیز می شود.

 انــواع مختلف صفحه بندی شــامل صفحه لمســی، 
کلیدهای بلندی صدا یا حتی دوربین، جســتجو و کلید 

بازگشت.
 24  عملیات سفارشی شــده )کلیــک روی صفحه، 
باز و بســته کردن انگشــتان، کلیدهای سخت افزاری، 
قابل اعمال روی 15 رویداد سفارشی: جستجو، نشانک، 

تم، پیمایش، اندازه فونت و...(
 پنج حالت حرکت خودکار شــامل حالت حرکت کور 
برحســب پیکســل، خط یا صفحه. کنترل سرعت در 

زمان واقعی.
 تنظیم روشنایی با کشیدن انگشت در امتداد لبه سمت 

چپ صفحه، پشتیبانی از دستور حرکتی.

 بند هوشمند، حاشیه، گزینه فضای خالی ناخواسته
 گزینه های »سالمت چشم« برای مطالعه طوالنی مدت

 جلوه چرخــش صفحه بــا سرعت/رنگ/شــفافیت 
سفارشی شده و انیمیشن 5 صفحه ای

 حالت دوصفحه ای برای صفحه افقی
 پشتیبانی از تمام چهار جهت صفحه

 پشتیبانی از محتوای چندرسانه ای )EPUB3 صوتی 
و تصویری(

 گزینه های پشــتیبان گیری/بازیابی در فضای ابری از 
طریق دراپ باکس ، همگام سازی موقعیت های خواندن 

بین تلفن ها و تبلت ها
 فرهنــگ لغت، حاشیه نویســی )آفالین یــا آنالین، 
 ColorDict، GoldenDict، Fora، ABBYY پشتیبانی از

Lingvo  و...(، ترجمه، قابلیت اشتراک گذاری

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

کمی جنگولک بازی در کنار کتاب خواندن

Root Explorer
یک برنامه مدیریت فایل برای کاربران اســت. دسترسی به تمام فایل های 
اندروید مهم ترین قابلیت این اپلیکیشــن اســت. روت اکســپلورر یکی از 
برنامه هایی است که در پلی استور بیشترین تعداد دانلود را به خود اختصاص 
داده اســت. قابلیت های این برنامه عبارت است از پشــتیبانی از زبانه های 
چندگانه، دراپ باکس، گوگل درایو   و شبکه )SMB(، مشاهده گر پایگاه داده 
 ،tar/gzip اسکیوالیت، ویرایشگر متن، ایجاد و استخراج فایل های زیپ یا
استخراج آرشیو rar، انتخاب چندگانه، اجرای اسکریپت، جستجو، مجوزها، 
نشانک ها، ارسال فایل )از طریق ایمیل، بلوتوث و...(، تصویر کوچک، تغییر 
گروه فایل، ایجاد لینک نمادین، ایجــاد میان بر، MD5، قابلیت »باز کردن 
با«.دسترسی کامل به اینترنت: این برنامه برای اجرا به شبکه و فضای ابری 
نیاز دارد. هیچ یک از اطالعات از طریق اینترنت برای ما ارسال نخواهد شد. 
افزودن یا حذف حساب ها: هیچ تغییری در حساب های موجود داده نخواهد 
شــد و امکان دسترســی به هیچ یک از اطالعات به غیر از نام حساب وجود 
نخواهد داشــت. جلوگیری از خواب صفحه نمایش: از آن برای جلوگیری از 

خواب دستگاه در طول انجام عملیات طوالنی استفاده می شود.

Cartoon Camera
یکی از جالب ترین و بهترین برنامه های دوربین اندروید است که به طور رایگان در 
اختیار کاربران قرار دارد. این برنامه در بین برترین اپلیکیشن های اخیر پلی استور 
قرار گرفته است. می توانید با استفاده از آن تصاویر کارتونی خلق کنید. این برنامه 
در دو نسخه ارائه می شود. در نسخه اول که رایگان است تبلیغات وجود دارد و 
نسخه پیشرفته آن نیز بدون تبلیغات است که تمام فیلترهای آن نیز باز است. 

قابلیت های این برنامه کاربردی عبارت است از:
 جلــوه کارتونی در زمان واقعــی  12  جلوه ویژه: کارتون، نقاشــی رنگی، 
سایه های سفید، ســایه های ســیاه، لبه های رنگی، مدادرنگی و...  قابلیت 
تنظیم شدت لبه ها )در سمت راســت صفحه(  قابلیت تنظیم حساسیت / 
اشباع رنگ )در سمت چپ صفحه(  ذخیره سریع تصاویر فقط با لمس یک 
دکمه  پشتیبانی از فوکوس خودکار )تلنگر روی هر قسمت از صفحه نمایش( 
 پشتیبانی از فالش دوربین  پشتیبانی از دوربین جلو  قابلیت ذخیره برنامه 
روی کارت حافظه تصاویر ذخیره شــده در حافظه خارجی در قسمت پوشه 

کارتون کامرا قرار می گیرند.

Moon+ Reader

حساب وکتاب 
راحت و مطمئن

آموزش رایگان 
زبان های خارجی

بونی بلیر
برنده شــدن همیشــه به این معنا نیســت که 
اولین باشــی، بدین معناســت که بهتر از قبل 

عمل کرده باشی!

Photo Editor Collage Maker Pro
یک ویرایشگر عکس و کوالژســاز قدرتمند است که با کمک آن می توانید 
عکس ها، استیکرها، پس زمینه ها و متن های مختلفی ایجاد کنید. این برنامه 
یکی از اپلیکیشن هایی است که بیشــترین تعداد دانلود را در پلی استور به 

خود اختصاص داده است.
کوالژمیکر بهترین کوالژســاز و ویرایشگر عکس اســت که به شما کمک 
می کند چندین عکس را در قاب های مختلف قرار دهید. این برنامه طراحی 
ساده ای دارد و قابلیت های آن بی نظیر است. کاربر به راحتی می تواند از آن 
استفاده کند و با چسباندن شــکلک ها و برچسب های مختلفی که در این 

برنامه وجود دارد، می تواند احساس خود را نیز نشان دهد.
قابلیت های این اپلیکیشن عبارت است از:

 هزاران طرح اولیــه و فریم  تغییر رنگ حاشــیه، پس زمینه و الگوها  
چرخش و تغییر اندازه فقط با یک لمس ســاده  هزاران تصویر پس زمینه 
و استیکر زیبا  افزودن آسان متن و استیکر  دارای یک ویرایشگر عکس 
با قابلیت های کامل  اســتفاده آســان از طراحی روان  جلوه های ویژه و 

فیلترهای عکس فوق العاده  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
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