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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

محاسبه و پرداخت حقوق و 
دستمزد را چطور می توان بدون 

دردسر انجام داد؟

کابوسیبهنام
حسابوکتاب
استارتآپی

چرامشتریاننسبت
بهایدهاستارتآپیما

مقاومتدارند؟

40درصدمسافران
اسنپآنالین
پرداختمیکنند

روشهایبازاریابی
وفروشعلیبابا

آغاز عصر 
استارت آپ های رباتیک
برندگاناستارتآپورلدمیگویندروزیرامیبینیمکهمحصوالتماندرسراسردنیااستفاده
میشود.پولدرآوردنوشهرتبرایمانمهمنیستاماچونچیزیبرایازدستدادننداریم،فکر
میکنیماینهدفمحققشدنیاست

زمان بندی ایونت های
تا 14 مرداد را در شنبه بخوانید

استارتآپیها
بخوانند!

2

ـــرداد/سـالاول/شــمـاره21 شـــنـبـه/9مــ



هفته گذشــته شــاهد آغاز رویداد دهکده جوانی 
بودیم،خانه شــهریاران جوان با همکاری اداره کل 
امور بانوان شهرداری تهران، جشنواره دهکده جوانی 
را برگزار می کنند. در این جشنواره که از اول مرداد 
تا 31 شهریور ماه به مدت 62 روز برگزار می شود، 
روزانه هزاران نفر بازدیدکننده به این مکان می آیند 
و ضمن تماشای برنامه های شاد و مفرح، از غرفه های 
متنوعی که در محوطه نمایشگاهی برج میالد برپا 

شده، دیدن می کنند.
حضور پررنگ استارت آپ ها در جشنواره تابستانی 

امســال یکی از نکاتی است که مورد توجه جوانان 
قرار گرفته است. بیش از 50 استارت آپ در محوطه 
نمایشگاهی برج میالد، غرفه دارند که با مشارکت 
هفته نامه شــنبه به معرفی خدمات و محصوالت 
خود می پردازند. همچنین غرفه هایی برای مشاوره 
کسب وکار و آموزش نکات کارآفرینی تدارک دیده 
شده و جوانانی که قصد راه اندازی کسب وکاری را 
دارند و نمی دانند از کجا شروع کنند، می توانند به 
این غرفه ها مراجعه کنند. هفته نامه شنبه نیز در این 
نمایشــگاه حضور دارد و عالقه مندان برای کسب 
هرگونه مشاوره، اطالع رسانی و دریافت نشریات، 
می توانند به این مکان مراجعه کنند و از نزدیک با 

هفته نامه آشنا شوند.
بخش دیگر این جشنواره »کافه رسانه« نام دارد که 
شامل کافه آی تی، کافه مجالت، کافه کتاب، کافه 

سینما، پاتوق عکاسان و خبرنگاران و غیره است که 
در قسمت رســتوران محیطی برج میالد و فضای 
جانبی آن انجام می پذیرد. ابویی مدیرعامل خانه 
شهریاران جوان هدف از برگزاری این جشنواره را 
غنی ســازی اوقات فراغت جوانان تهرانی و تقویت 
بســترهای فرهنگی برای جوانــان در حوزه های 
مختلف خوانده و امیدوار است تا از این طریق گامی 
در جهت بهبود و مفیدسازی اوقات فراغت تابستانه 
جوانان برداشته شود. وی همچنین گفت که جوانان 
عالقه مند که امکانات ایاب وذهاب برای حضور در 
برج میالد را نداشته باشند، می توانند از طریق سایت 

خانه شهریاران جوان ثبت نام کنند.
ابویی همچنین اظهار داشــت کــه در برگزاری 
این جشــنواره، مباحــث مالی مطرح نیســت و 
غرفه های جشنواره دهکده جوانی تنها در راستای 

خدمت رســانی علمــی و فرهنگی بــا همکاری 
موسسات، دانشگاه ها و انجمن های مردم نهاد فعال 
در حوزه مباحث و موضوعات جوانی برپا شده است.

قرار است ویژه برنامه تلویزیونی ویژه جوانان پایتخت 
از ســاعت 21:30 در ضلع جنوب غربی برج میالد 
تهران اجرا شــود که این ویژه برنامه هر شب و در 
طول جشنواره دهکده جوانی در ساعت اعالم شده 

از شبکه دوم سیما پخش می شود.
برگزاری بزرگ ترین گردهمایی دختران جوان شهر 
تهران در برج میالد و ایستگاه های اندیشکده علمی-

آموزشــی در پنج پهنه تهران، اجرای برنامه های 
میدانی، هنرهای تجسمی، موسیقی اقوام و اجرای 
گروه های پرفورمنس در محوطه برج میالد از جمله 
برنامه های جانبی است که در تابستان 95 در این 

جشنواره برگزار خواهد شد.
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ســوال های هر کس بیش از جواب هایش او را 
می شناساند. 

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

بررسی پوکمون های جنجالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
گروه پژوهش های رســانه ای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نشســت تخصصی پیرامون بررسی عملکرد بازی 
پوکمون گو برگزار می کند. پوکمون گو یک بازی جدید 
است که توسط شرکت نینتندو برای اندروید وآی اواس 
ساخته شده و در 16 تیر ماه امسال انتشار یافته است. یکی 
از ویژگی های جذاب پوکمون گو محدود نشدن در دنیای 
مجازی است. در واقع این بازی با درنظر گرفتن حیواناتی 
در دنیای واقعی با نام پوکمون، آن ها را در سراســر کره 
زمین منتشر ســاخته و افراد در سراسر دنیا می توانند از 
طریق جی پی اس به این حیوانات نزدیک شوند و از آن ها 

عکس برداری کنند و از ایــن طریق به افزایش امتیازات 
خود بپردازند. این بازی در حال حاضر یکی از پدیده های 
صنعت بازی محسوب می شود و در همین مدت کوتاه، 
رکوردشکنی ها و حاشیه های فراوانی را به دنبال داشته 
است. اگرچه طرفداران این بازی روزبه روز در حال افزایش 
است اما چند کشــور محدودیت هایی را برای این بازی 
درنظر گرفته اند و حتی برخی کشــورها آن را به کلی از 
دسترس خارج کرده اند. این کشورها دلیل این کار خود 
را ضد امنیتی بودن این بازی عنوان کرده اند. آپدیت شدن 
سرورهای این بازی از طریق دریافت اطالعات بی واسطه 

از کاربران، یکی از بحث برانگیزترین نکته هایی است که 
حساسیت ها را نسبت به آن افزایش داده است. مواردی 
از قبیل قتل و سرقت از طریق کشاندن کاربران به نقاط 
خلوت در این بازی گزارش شــده است. سخنرانان این 
نشســت علی اصغر محکی )دبیر ستاد پیشگیری وزارت 
بهداشت(، سیدمرتضی موسویان )رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رســانه های دیجیتال( و پژوهشگران حوزه 
رسانه خواهند بود. این نشست در روز دوشنبه 11 مرداد 
ماه ســال جاری در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.

استارت آپ ها در دهکده جوانی
 50  شرکت استارت آپی در برج میالد گردهم آمدند تا 

در دهکده جوانی با مردم دیدار کنند

9 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و یک

 بدون کدنویسی وب سایت طراحی کنید
کارگاه آموزشــی راه اندازی و طراحی وب 

11
مرداد

وردپرس توســط ســرای محله طرشــت 
شــهرداری تهران برگزار می شود. افراد با 
شــرکت در ایــن دوره می توانند بــه راحتی و بدون 
کدنویسی، وب سایت شخصی خود را بسازند یا حتی 
وب سایت های حرفه ای برای شــرکت های مختلف 

طراحی کنند. این کارگاه آموزشی در روزهای 11 و 
13 مرداد ماه برگزار می شود.

 وینوتک دوم
دومین رویداد آشــنایی با مرکز فن آفرینی 

12
مرداد

نوتک با عنوان وینوتک برگزار می شود. در 
این رویداد رســالت، اهــداف و برنامه های 
نوتک توسط بنیانگذاران و حامیان آن تشریح شده و 
در مورد طرح ها و ایده های مختلف و نو، مشــاوره و 
همفکری صورت می گیرد. این رویداد سه شنبه 12 
مرداد ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

 کارگاه اهداف و نتایج کلیدی
کارگاه اهــداف و نتایج کلیــدی )OKR( با 

12
مرداد

محتوای مدیریت بر اســاس اهداف، برگزار 

می شــود و به آمــوزش هدف گــذاری و برنامه ریزی 
استراتژی سازمانی، تیمی و فردی می پردازد. این کارگاه 
مناسب برای مدیران و پرسنل سازمان هایی است که به 
دنبال رشــد و موفقیت در مسیر درســت هستند. این 
کارگاه سه شــنبه 12 مرداد ماه در کافه شزان واقع در 

پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

 کسب وکار خود را راه اندازی کنید
کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی ایران، دوره 

14
مرداد

تابســتانی راه اندازی کســب وکار برگزار 
می کند. در راه اندازی کسب وکار اینترنتی 
با شیوه e-ACT، چهار مرحله در نظر گرفته شده که 
عالقه مندان بــه ترتیب وارد هر مرحله می شــوند و 
مطابق دســتورالعمل های هر مرحلــه، گام به گام به 
صورت عملی کسب وکار خود را پایه ریزی می کنند تا 

جایی که پس از اتمام هر چهار مرحله، در مجموع به 
مدت سه ماه دوره آموزشی، کسب وکار اینترنتی آن ها 
آماده بهره برداری می شــود. این دوره 14 مرداد ماه 
سال جاری در دانشــکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

برگزار می شود.

 راه اندازی فروشگاه اینترنتی
مجله وردپرس دوره راه اندازی فروشــگاه 

14
مرداد

اینترنتی را با هدف آشــنایی هرچه بیشتر 
عالقه مندان به راه اندازی کسب و کار برگزار 
می کنــد. در ایــن دوره شــرکت کنندگان با نحوه 
سیاست گذاری طراحی یک فروشگاه اینترنتی آشنا 
خواهند شــد و صفر تا صد راه اندازی یک فروشــگاه 
اینترنتی در وردپرس را یاد می گیرند. این دوره 14 و 

15 مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

اولین رویداد از مجموعه رویدادهای هم آفرینی 
با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ماه 
سال جاری برگزار می شود. رویدادهای کارآفرینی 
همراه اول با رویکرد رویدادهای متداول در این 
حوزه و انتخاب کسب وکارهای نوپا برگزار خواهد 
شــد. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای 
حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف 
نمودن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه 
فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های 
الزم صورت پذیرفته است. این رویدادها با نگاه 
حمایت همــراه اول از کســب وکارهای نوپا و 
نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام 
رویدادهای »هم آفرینی« نامگذاری شده است. 
موضوعات این رویداد در حوزه ICT و شامل موارد 
ســالمت همراه، آموزش همراه انرژی و محیط 
زیست، بازی های رایانه ای و تجارت الکترونیک 
بوده و در 6 مرحله برگزار خواهد شــد. تیم ها در 
مرحله اول می توانند از طریق سایت همراه اول 
ثبت نام کنند و در مرحله دوم پس از ارزیابی اولیه 
طرح ها توسط کمیته تخصصی، تیم های منتخب 
به این رویداد راه پیدا می کنند. در مراحل سوم تا 
ششم نیز تیم ها ایده ها و طرح های خود را برای 
کمیته داوران ارســال می کنند و در نهایت سه 
طرح منتخب از بین طرح های ارسالی، انتخاب 
و در اختتامیه به عنــوان طرح های برتر معرفی 
شده و مورد حمایت قرار می گیرند. برای اطالع 
از جزئیات این رویداد و جدول زمان بندی اولین 
رویداد هم آفرینی، می توانید به سایت همراه اول 

مراجعه کنید.

با حضور در کارگاه یک روزه موشــن گرافیک، 
شــانس خود را برای فعالیت و اســتخدام در 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی افزایش 
دهید. موشــن گرافیک  هنــر تلفیق عناصر 
گرافیکی، حرکت، صدا و غیره برای انتقال پیام 
به بیننده اســت. این کارگاه یکروزه پنج شنبه 
14 مرداد ماه در شــهر کرج برگزار می شود و 
عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر با 

شماره 09127227119 تماس بگیرند.

اولین رویداد هم آفرین 
همراه اول

موشن گرافیک برای 
استارت آپ ها

ارتقای بسترهای کارآفرینی 
رویداد هفتگی نشست تشــکیل تیم برای استارت آپ ها با حضور علی حاج محمدی 

)مدیر همیار وردپرس( و برهان مجیدی )مدیر 18 ســاله آژانس خالقیت بی تم( 
در روز 5 مرداد ماه ســال جاری در کافه آی تی دهکده جوانی برج میالد برگزار 

شد. به گزارش روابط عمومی آژانس خالقیت بی تم، برهان مجیدی هدف از 
برگزاری این دوره را ارتقای سطح دانش استارت آپ ها و کارآفرینان و کمک 
به تیم سازی آنان بیان کرد و افزود: »به دنبال آن هستیم تا با ایجاد بسترهای 
مناسب در راستای ارتقای کیفی فعاالن صنعت IT و کارآفرینی، بستر پیشرفت 
هرچه بهتر و بیشتر این صنعت در کشورمان فراهم شود.« وی مدرسین دوره 

آموزشی نشست تشکیل تیم برای اســتارت آپ ها را جزو نخبگان این رشته 
دانست و گفت این متخصصان می توانند راهنمای خوبی برای ارتقای سطح دانش 

شرکت کنندگان باشند. وی در پایان به برنامه های آتی مجموعه اشاره و تشریح کرد: 
»با عنایت خداوند متعال این رویداد به صورت هفتگی )سه شنبه ها( برگزار خواهد شد 

و امید داریم بتوانیم به قشر جوان از جمله کارآفرینان و استارت آپ های جوان خدمتی کنیم.

انقالب صنعتی چهارم در راه است
کنفرانــس بین المللی چهارمیــن انقالب صنعتی به منظور آشــنایی با الگوی 

کســب وکار نوین و تبیین مفاهیم فناوری و صنعت چهارم برگزار می شود. 
در این کنفرانــس آینده کارخانه ها و کارگاه ها پیش بینی خواهد شــد و 
پیرامون علل وقوع انقالب صنعتی چهارم و ماهیت آن بحث می شــود. 
درک استراتژی های عملیاتی سازی صنعت چهارم و وضعیت کشورهای 
در حال توســعه در این دگرگونی ها نیز از مهم ترین عناوینی است که 
در ســرفصل های محتوایی این کنفرانس درنظر گرفته شــده اســت. 
رویکرد کلی این برنامه کلیدهای موفقیــت در پارادایم چهارم صنعت 

است و عالقه مندانی که می خواهند از هم اکنون نگاهی به افق های پیش 
روی صنعت داشته باشــند، می توانند از مطالب ارائه شده در این کنفرانس، 

اســتفاده کنند. این رویداد روز چهارشــنبه 13 مرداد ماه آغاز خواهد شد و تا 
پنج شنبه 14 مرداد ماه ادامه دارد. این برنامه با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع ایران 

و آلمان برگزار خواهد شد.

11
مرداد

14
مرداد

14
مرداد

کتاب موفقیت به سبک  بامبویی در کمتر از یک 
ماه به چاپ سوم رسیده است. موفقیت بامبویی 
کتابی اســت که درباره رازهای مشترک افراد 
موفق اینترنتی ســخن می گوید. دیجی کاال، 
دیوار، بــازار، آپارات، آریاتنــدر، تخفیفان و... 
ازجمله اســتارت آپ هایی هستند که رازهای 
موفقیت آن ها در این کتاب بررسی شده است. 
گفت وگوی مدیرعامل تخفیفان که پیشتر در 
»شنبه« چاپ شــده بود در این کتاب بازنشر 
شده اســت. اگر می خواهید این کتاب را تهیه 
کنید به سایت bambook.ir مراجعه کنید تا 

به صورت رایگان برایتان ارسال شود.

موفقیت به سبک بامبو!



پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران با حضور در پارک 
علم وفناوری دانشگاه تهران و بازدید از سایت مستقر در 
این مجموعه، از اعالم آمادگی اتاق ایران برای تقویت 

روابط خود با پارک علم وفناوری خبر داد.
نایب رئیس اتاق ایران طی بازدید از پارک علم وفناوری 
دانشــگاه تهران تاکید کرد: »ارتباط بین شرکت های 
عضو پارک علم وفناوری با اتاق ایران، می تواند به تبدیل 

علم به ثروت منتهی شود.«
به اعتقاد وی، بخش خصوصی کشــور در تله غفلت از 
تغییر روندهای اقتصــادی و تحول فناوری که در دنیا 
اتفاق افتاده و همچنان در حال به روز شــدن اســت، 
افتاده و راهی برای برون رفت از آن نیافته است. به طور 
حتم، توجه بیشتر به خالقیت ها و روندهای اقتصادی 

می تواند در حل این مسئله موثر باشد.
سلطانی رویکرد اتاق در دوره هشتم را تحول و سرعت 
بخشیدن به حرکت های توســعه ای در اقتصاد کشور 
برشــمرد و تشــریح کرد: »این روزها سرمایه گذاری 
بر روند اقتصادی و توجه به اقدامات ابتکاری می تواند 
به باال کشیدن شرکت ها در سطح جهانی منجر شود. 
حضور امروز اتــاق ایران در پارک علم وفناوری، آغازی 
است برای سوق دادن شرکت ها و واحدهای اقتصادی 

به این سمت که از دانش روز، کسب ثروت کنند.«
بر اســاس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، ارتباط علم 
و صنعت نباید در ســطح ارتباط صرف با بخش علمی 
دانشــگاه باقی بماند و در زنجیره تولید دانش و تبدیل 
آن به ثــروت پارک های علم وفنــاوری به عنوان حلقه 
واســط عمل می کنند. پس نمی تــوان جایگاه آن را 

نادیده بگیریم.

ســلطانی خاطرنشان کرد: »شــرکت هایی که در این 
پارک ها ورود پیدا می کنند، نیازمند جذب سرمایه گذار 
هســتند که برای موفقیت در ایــن بخش باید معرفی 
شــوند. اتاق ایران می تواند محل مناسبی برای معرفی 

این فرصت ها به سرمایه گذاران باشد.«
وی از آمادگی اتاق ایران برای بررســی و شناســایی 

زمینه های همکاری بین این دو مجموعه خبر داد.
در این دیــدار محمدجعفــر صدیــق، رئیس پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران، در تشــریح ماموریت 
این پارک گفت: »پارک های علم وفناوری بر اســاس 
دو ماموریــت شــکل گرفته اند؛ در قــدم اول تحول 
ساختارهای دانشگاهی و دوم اســتفاده از علوم برای 

کارآفرینــی و درآمدزایــی. شــرکت ها و واحدهای 
اقتصادی در کشــور باید بیاموزند کــه چگونه دانش 
خــود را به محصول تبدیل کرده و آن را در بازار عرضه 
کننــد؛ این مهــم از وظایف ذاتی پارک هــای علم و 

فناوری است.«
در ایــن دیدار مدیــران بخش های مختلــف پارک و 
شــرکت های دانش بنیــان از کمبود ســرمایه گذار و 
همچنین قوانین و ســاختار ســنتی در اقتصاد ایران 
به عنوان مشکالت پیش رو سخن گفتند و خواستار آن 
شدند که اتاق بازرگانی نسبت به تغییر قوانین مبتنی بر 
اقتصاد روز جهان، با رویکرد دانش بنیان و استارت آپی 

تالش نماید.

خبرنامه
N e w s L e t t e r
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فـــرشتگان، بـال های خـــود را برای جوینده 
دانش می  گسترانند و برایش آمرزش می طلبند.

عصر یک القباها!

ادامه از صفحه اول
می خواهم شــما را دعوت کنم به آن توجه 
کنید فروش، سود، دارایی و ارزش بازار چهار 
عاملی است که موسسات معتبر جهان مثل 
فوربس با بررســی آن جایگاه شــرکت ها را 
مشخص می کنند. آنچه در این جدول جالب 
است توجه به میزان دارایی شرکت هاست؛ 
این یعنی چه؟ نگاهی کوتــاه می اندازیم به 
آمار ســال 2014 که اپل در آن سال، مقام 

چهاردهم این جدول را داشت.
شاخص های اپل که در مقام چهاردهم جدول 

مذکور قرار داشت را بخوانید:
فروش: 173.8 میلیارد دالر 

سود: 37 میلیارد دالر
دارایی: 225.2 میلیارد دالر
ارزش: 483.1 میلیارد دالر

حاال کمــی صبوری کنید و شــاخص های 
مقــام دوم  China Construction Bank  را 

مرور کنیم:
فروش: 121.3 میلیارد دالر

سود: 34.2 میلیارد دالر
دارایی: 2449.5 میلیارد دالر

ارزش: 174.4 میلیارد دالر
می بینید که درسه شاخص مهم  فروش، سود 
و ارزش، اپل باالتر از مقام دوم جدول قرار دارد. 
پس چرا اپل در جایگاه چهاردهم است و این 
شرکت بانکی چینی مقام دوم جهان را دارد؟! 
آنچه باعث شــده اپل به جایــگاه دوم نرود، 
مقدار میزان دارایی آن اســت؛ یعنی همان 
ســاختمان ها و امالک و مســتغالت، میز 
و صندلــی، کارمنــد و تجهیــزات اداری، 

ماشین آالت و...
کافی اســت نگاهی به شــرکت های مشابه 
دیگر بیندازید؛ »اوبر« بزرگ ترین شــرکت 
تاکســیرانی جهان، مالک وســیله نقلیه ای 

نیست!
بزرگ ترین رســانه اجتماعــی جهان، هیچ 

محتوایی تولید نمی کند!
بزرگ ترین خرده فروشــی جهان، خودش 

صاحب کاالیی نیست!
بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات اقامتی جهان، 

هیچ هتلی ندارد!
نتیجه: شــک نکنید با کســر میزان فاکتور 
دارایی ها، 10 شــرکت ثروت ســاز جهان، 
شرکت های فناوری دانش بنیان و استارت آپی 
هســتند و در آینده نزدیک ایــن اتفاق در 

جداول آماری نیز خواهد افتاد.
بــرای اولین بــار شــاهد خواهیــم بودکه 
میلیاردرهای جهان سرمایه شان، دانش شان 
است. به قول لســتر تارو اقتصاددان بزرگ 

آمریکایی»رویارویی بزرگ« در راه است.
همه این را گفتیم تا بار دیگر یادآوری کنیم 
که اقتصاد ما متاثر و بخشی از اقتصاد جهانی 
است و به زودی شــرکت های نفتی و بانکی 
و... در ایــران، جای خود را به شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها خواهند داد. 
شک نکنید بخش قابل توجهی از شرکت های 
سنتی در دو سال آینده ورشکست خواهند 
شد و لیست ثروتمندترین های ایران نیز تغییر 
خواهد کرد؛ دوران خان ساالری و حجره دارها 
به پایان خود نزدیک است و جوان های به قول 
قدیمی ها »یک القبا« اقتصاد ایران آینده را 
در دســت خواهند گرفت. این جوان ها چه 
کسانی هستند؟! مطمئن باشید یکی از آن ها 
شمایی هستی که این سرمقاله را می خوانی 
و حمید و ابوالفضل و سید محسن هستند؛ 
بچه های دانش بنیانی کــه  امروز در صفحه 
یک تصویرشــان را می بینیــد. فقط کافی 
است بخواهید و تصمیم بگیرید و بگویید من 
می خواهم یکی از ارزش آفرینان و کارآفرینان 
بزرگ آینده جهان باشــم. در شــماره قبل 
گفتیم به شرط آنکه نگاه تان جهانی باشد و 
به نیازهای بشریت توجه کنید، نه به آنچه که 

دلخواه تان است.
 سخت اما شدنی است، آنچه که می تواند ما 
را امیدوار کند، جنس کسب وکار استارت آپی 
اســت؛ چراکــه در اقتصاد ســنتی نیاز به 
همان دارایی هایی اســت که در باال گفتیم 
دارایی های نجومی؛ اما در اســتارت آپ شما 
با هزینه و سن کم می توانید با دانش تان دنیا 

را تسخیر کنید.

خبرســرمــقالــه
N e w s
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ثبت 2 هزار مجوز در 
سامانه ثبت مجوزها 

 دور اول مســابقات ســریالی اینترنت اشیا 
با عنــوان IOT CUP به همــت جامعه آزاد 
 )Startup IoT( کارآفرینان اینترنت اشــیا
در دانشــکده برق دانشگاه علم وصنعت طی 
روزهای چهارشــنبه 30 تیر لغایت جمعه 1 

مرداد ماه به صورت شبانه روزی برگزار شد.
ایــن رویداد که بــا هدف به هم رســانی دو 
گــروه توســعه دهندگان اینترنت اشــیا و 
سرمایه گذاران عالقه مند به کسب وکارهای 
نوپا در این زمینه طراحی شده است، با مجوز 
و حمایت پارک فناوری پردیس در سطح ملی 
اجرا شد و32  تیم از شهرهای مختلف کشور 

در این رویداد حضور داشتند. 
شــرکت کنندگان این مســابقه 125 نفر 
از فعــاالن عالقه مند بــه اینترنت اشــیا با 
مهارت هــای توســعه دهنده کســب وکار، 
توسعه دهنده ســخت افزار و توسعه دهنده 
نرم افــزار بودنــد. IOT CUP در دو بخــش 
برنامه ریزی شــده اســت که بخش اول آن 
 Hack( شــامل ماراتن توســعه محصــول
Fest( و بخش دوم آن شــامل برنامه ارائه به 
ســرمایه گذار )Pitch Fest( است. در بخش 
اول شرکت کنندگان به صورت تیم های سه 
تا پنج نفره از عصر روز چهارشنبه مورخ 30 
تیر ماه به رقابت با یکدیگر پرداخته و تا عصر 
روز جمعه مورخ 1 مرداد ماه، ایده خود را در 
قالب ســاخت محصول اولیه، نمونه سازی 
کردند. پس از مرحلــه اول داوری، از میان 
32 تیم شرکت کننده، 15 تیم به بخش دوم 
IOT CUP راه یافتند تا نمونه محصول خود 
را به مخاطبین ارائه کنند. در بخش دوم این 
مســابقه )Pitch Fest(  تیم های منتخب، 
محصول خود را با مدل ارائه Pitch که نوعی 
ارائه با مدت زمان کوتاه )3 دقیقه ای( است به 
سرمایه گذاران و داوران ارائه کردند. با اجرای 
مرحله دوم داوری، ســه تیــم برتر به عنوان 
برنده نهایی معرفی شــدند و طی مراسمی 
جوایز نقــدی 20 میلیــون، 10 میلیون و 
5 میلیون تومانی به مقام های اول تا ســوم 

اعطا گردید.
تیم های اول تا سوم به ترتیب عبارتند از:

 تیــم Smart Miror بــا محصــول آینه 
هوشمند

 تیم Boks با محصول سیســتم تبلیغات 
دیجیتال هوشمند از اصفهان

 تیم Techro با محصول سیستم مدیریت 
هوشمند مصرف آب

20  مربی با تخصص و تجارب مرتبط با ابعاد 
کسب وکار، ســخت افزار و نرم افزار اینترنت 
اشیا، تیم های شــرکت کننده در این رویداد 
را همراهی می کردند تا ضمن ارائه مشاوره و 
انتقال تجربه به ایشان، در ارتقای محصوالت 
تیم هــا اثربخش باشــند. هفت شــرکت 
سرمایه گذار مرتبط با فناوری اینترنت اشیا 
در این مراســم حضور داشتند تا مستقل از 
امتیــازات داوران و مقام تیم ها، نســبت به 
انتخاب گزینه های مناسب از میان تیم ها و 
محصوالت آن ها اقدام کنند. فرآیند انتخاب 
سرمایه گذاران، ارتباطی با فرآیند داوری این 
رویداد نداشته و بر این اساس هیچ محدودیتی 
در انتخــاب تیم ها برای ســرمایه گذاری و 
تجاری سازی محصوالت آن ها وجود نداشت. 
گفتنی است شرکت روشنا با فعالیت در زمینه 
رشد و شــتابدهی نوآوری، به عنوان حامی 
اصلی IOT CUP، تامین کننده جوایز نقدی 

این رویداد بوده است.

رئیس پلیس فتای اســتان البرز از دســتگیری 
اعضای باند هک و نفوذ که اقدام به انتشار 2 میلیون 
ایمیل و رمز عبور کاربران ایرانی در فضای مجازی 
کرده بودند، خبر داد. به گــزارش فارس، محمد 
اقبالی گفت: »کارشناسان پلیس فتا در پی رصد 
و گشتزنی و پایش فضای مجازی، گروهی را که با 
هویت نامشخص و با اسامی جعلی اقدام به انتشار 
2 میلیون ایمیــل و رمز عبور کاربران ایرانی، هک 
ایمیل و همچنین هک 200 وب ســایت داخلی 
کرده بودند را شناســایی و با توجه به حساسیت 
موضوع، شناســایی متهمان به صــورت ویژه در 
دستور کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت.« 
این مقام انتظامی افزود: »در ادامه رسیدگی پرونده 
با اقدامات فنــی و ردزنی های پیچیده اطالعاتی، 
مخفیگاه متهمان در شهر مشهد شناسایی شد و 
پس از دریافت نیابت قضایی، اکیپی از کارشناسان 
پلیس فتا استان البرز، به این شهر اعزام و طی یک 
عملیات غافلگیرانه سه متهم را که در رده سنی 16 
تا 18 سال بودند، دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی 

به پلیس فتای استان البرز منتقل کردند.«

از مجموعه 2 هزار مجوز ثبت شده، 450 مورد 
مجوز زاید، زمانبر و پرهزینه تشــخیص داده 
و حذف شد. شــاپور محمدی گفت: »وزارت 
اقتصاد موظف شد مجوزهای زاید و زمانبر و 
پرهزینه را ساماندهی کند.« محمدی افزود: 
»گزارشــی را در حوزه قانــون بهبود محیط 
کسب وکار به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کردیم که تقریبا به جز هشت ماده، بقیه مواد 
اجرا شده است.«  محمدی اضافه کرد: »وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه ای را 
به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز 
راه اندازی کرده اســت و همه دســتگاه های 
اجرایی مکلف شدند تا مجوزهای خود را در آن 
بارگذاری کنند.« محمدی با بیان اینکه بیش 
از 2 هزار مجوز در کشــور بر روی این سامانه 
قرار گرفته اســت، افزود: »بخش عمده ای از 
این مجوزها بررسی و حدود 450 مجوز حذف 

شده است.« 

تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از شرکت های خطرپذیر

برطرف کردن مشکالت شرکت های دانش بنیان
آنچه که ما می خواهیم إن شــاء اهلل بر این جلســه مترتب شــود، به 
طور کلی دو چیز است: یکی تشــویق نخبگان و زبدگان و اهل علم 
و اهل تحقیق به اینکه به ســمت تشــکیل این شــرکت ها بروند و 
همچنین رســاندن محصول این شــرکت ها و این تحقیقات به بازار 
و در دســترس مردم قرار دادن و وارد کــردن آن در چرخه تجارت 
است. این، غرض اول ماســت. البته هم افزایی علم و ثروت و دارایی، 
تعریف ابتدایی این شرکت هاســت. بنابراین اهل دانش و کسانی که 
اهل سرمایه گذاری های مالی هســتند، همت کنند و این شرکت ها 
افزایش پیدا کنند. حاال گفته شد که تا پایان برنامه، 20 هزار شرکت 
تشکیل خواهد شد؛ لیکن تصور من این است که بیش از این بایستی 
ما در کشــور به رقم شــرکت های دانش بنیان اهتمام بورزیم. البته 
کمیت و کیفیت آن ها با هم دیده شــود؛ که حاال مســئله کیفیت، 

مسئله دیگری است.
 برطرف کردن مشکالت شرکت های دانش بنیان

هدف دوم این است که مشکالت این شرکت ها إن شاءاهلل برطرف شود. 
مشکالتی وجود دارد-مشــکل نقدینگی هست، مشکل کمک های 
گوناگون معنوی هســت؛ که در این پیشنهادها وجود داشت- دولت 
می تواند این مشــکالت را برطرف کند. همین بخش هایی که مرتبط 
با این قضیه هســتند، چــه معاونت محترم ریاســت جمهوری، چه 
وزارت های محترم صنایع و علوم و بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی 

و وزارت هایی که با این قضایا ارتباط پیدا می کنند، می توانند همکاری 
کنند، تقسیم مسئولیت کنند، حدود وظایف هر بخشی را تعیین کنند 

و مشکالت را برطرف کنند.
 مشکل تأمین منابع مالی

از جمله چیزهایی که اینجا گفته شد و به نظر من درست هم هست، 
این است که این سیستم های سنتی قدیمی اعتبارشناسی، از جمله از 
سوی بانک ها و مراکز پولی، نسبت به این شرکت ها نگاه شان را عوض 

کنند. مشکل نقدینگی، مشکل مهم این شرکت هاست.
 مسئله خطرپذیری

از جمله چیزهایی که گفته شد -که به نظر ما درست هم هست- مسئله 
لحاظ خطرپذیری در این شرکت هاســت؛ چون اگر چنانچه در این 
شرکت ها خطرپذیری نباشد و آمادگی برای مواجهه با ریسک وجود 
نداشته باشد، کار پیش نخواهد رفت. البته راه هایی وجود دارد برای 
اینکه زیان این خطرها، اصل موجودیت این شرکت ها را تهدید نکند؛ 
مثل بیمه های مخصوص و مشخصی که برای این کار باید پیش بینی 

شود که این هم کار دستگاه های دولتی است.

بیانــات مقام معظم رهبری در دیدار با شــرکت ها و فعــاالن تولید دانش بنیان، 
1391/06/8؛ برگرفتــه از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان، جایگاه شــرکت های 

دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

رئیس صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: »شناسایی علوم 
تاثیرگذار در آینده و حال کشــورها، یکــی از برنامه هایی 
اســت که در دنیا به آن اهمیت می دهند. در این زمینه در 
صندوق نیز اتاق علمی تشــکیل شده است؛ همچنین در 
نظر داریم واحدی با عنوان واحد ایده را در صندوق ایجاد 
کنیم. همان طور که می دانیم برای اشــتغالزایی باید طرح 
نوین وجود داشته باشد، بسیاری از شرکت های موفق نیز در 
ابتدا تنها یک ایده بودند. بنابراین باید از تجربیات دیگران 
در این زمینه بهره برد و مطالعاتی را در این عرصه در کشور 
انجام دهیم که اساس شکل گیری این واحد همین است.«

نصــرت اهلل ضرغام تصریح کــرد: »تعییــن اولویت های 
تحقیقاتی، فعالیت دیگری است که در صندوق آغاز شده 
تا بر این اساس پروژه هایی را سفارش دهیم. تا کنون نیز 10 
پروژه در زمینه نشر گازهای گلخانه ای و پرورش استعدادها 

توسط صندوق سفارش داده شده است.«
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضرغام در نشست خبری 
با حضور اصحاب رسانه، به تشــریح فعالیت های صندوق 
پرداخت و گفت: »در زمینه انجــام پروژه های تحقیقاتی 

مشترک، برگزاری کارگاه و تبادل اساتید، تفاهمنامه ای با 
ترکیه و ایتالیا امضا شــده است و به زودی کارگاه آموزشی 
در رابطه با تعادل زیســتی خلیج فارس در قشــم و کیش 

برگزار می شود.«
به گفته وی در راستای فعالیت های بین المللی، این صندوق 
سال گذشــته به عضویت یاســا درآمد و با همکاری این 
سازمان کارگاه های آموزشی را در کشور برگزار خواهد کرد. 
همچنین با آکادمی علوم بنیادین روسیه 12 موضوع برای 
پژوهش تعیین شده که یکی از آن ها دریای خزر و تعادل 
زیستی آن است. همچنین با موسسه کردچاتف روسیه نیز 

هشت پروژه مگاساینس تعریف شده است.
ضرغام گفت: »صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران 
معاونت علمی با آکادمی علوم چین در زمینه های نانو، علوم 
شناختی و انرژی های نو نیز همکاری هایی خواهد داشت.«
وی در ادامه بیــان کــرد: »در زمینه انجــام پروژه های 
تحقیقاتی مشــترک، برگزاری کارگاه و تبادل اســاتید، 
تفاهمنامه ای با ترکیه و ایتالیا امضا شــده است و به زودی 
کارگاه آموزشی در رابطه با تعادل زیستی خلیج فارس در 
قشم و کیش با همکاری بنیاد علم آلمان برگزار می شود.«

ضرغام، تعداد پروژه های دریافتی صندوق برای حمایت را 
در سال گذشــته 1700 پروژه اعالم کرد که از این تعداد 
711 پروژه توسط صندوق مصوب شده است و در تعدادی 

از آن ها دانشجویان کارشناسی ارشد همکاری دارند.

نصرت اهلل ضرغام خبرداد:

9 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و یک

برگزاری جام ملی سرعت پهپادها 
در بام  ایران

محور مطالعات آتي باید بر مبناي 
رفتارسنجي باشد

 نخستین همایش ملي امنیت سامانه هاي هوشمند همراه برگزار شد19 مرداد ماه با حضور 38 تیم انجام می شود

 اولین و بزرگ ترین دوره مســابقات جام ملی ســرعت پهپادها با حمایت ستاد توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی برگزار می شود.

این مسابقات 19 مرداد ماه امسال با حضور 38 تیم از سراسر کشور برگزار خواهد شد و 
تا 22 مرداد ماه ادامه خواهد یافت.

مسابقه جام ملی سرعت پهپادها بر بام ایران که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، 
در نوع خود یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین مسابقات تخصصی پهپادهاست که مرداد 
ماه امسال رسما با رقابت شرکت کنندگان آغاز خواهد شد و تا 22 مرداد ماه با برگزاری 

مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.
این مسابقه با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و به 
همت انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک و هوش مصنوعی دانشگاه شهرکرد برگزار 
می شــود و به مناســبت روز حمایت از صنایع کوچک، با همت و تالش دســتگاه های 
استانی و کشوری، نمایشگاهی در حوزه صنایع نوین فناور با محوریت تلفیق رباتیک و 
صنایع هوانوردی و با حضور شرکت های دانش بنیان داخلی تدارک دیده شده تا فرصتی 
برای ایجاد ارتباط میان پایگاه های علمی-پژوهشــی کشور و صنایع فناور و پیشرو در 

این حوزه باشد.
این مسابقات به میزبانی استان چهارمحال وبختیاری در دانشگاه شهرکرد برگزار خواهد 
شد و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق وب سایت این رویداد به 

آدرسwww.nationaldroneracing.ir  اطالعات الزم را دریافت کنند.

 معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در نخستین همایش ملي امنیت سامانه هاي 
هوشمند همراه که با مشارکت سازمان فناوري اطالعات ایران در مرکز تحقیقات مخابرات 
برگزار شد، با تاکید بر حفظ فضاي امنیت کارکردهاي موبایلي مربوط به رفتار گوشي و فرد، 
خاطرنشان کرد: »در سامانه هاي هوشمند همراه، امنیت کارکردي و امنیت رفتارهاي فردي 
و جمعي از مباحث مهم است که باید مد نظر قرار گیرد.« به گزارش روابط عمومی سازمان 
فناوری اطالعات ایران، سیدهادي سجادي، با اشاره به اطالعاتي که مي توان از گوشي هاي 
هوشمند کسب کرد، گفت: »اطالعالتي نظیر GPS،  بلوتوث، تماس، پیامک ها، اپلیکشن هاي 
در حال اجرا و اپلیکیشن های نصب شده، وضعیت صفحات موبایل، وضعیت شارژ باتري، 
فعالیت هاي اجتماعي فرد و... اطالعاتي است که مي تواند از طریق آن به اطالعات رفتاري 
هر اجتماعي دست یافت.« وي بیان کرد: »این اطالعات در قالب mobile sensing  حوزه 
تحلیلي وســیعي در اختیار قرار مي دهد که تاکنون در این زمینه اقدامي صورت نگرفته 
 mobile است.« ســجادي همچنین ارائه ســرویس هاي مورد نیاز به کاربران را در قالب
sensing  برشمرد و گفت: »باید بین این دو مقوله تدبیر دقیقي صورت گیرد.« وي با اشاره 
به اهمیت اطالعات به دست آمده از سامانه هاي هوشمند همراه، افزود: »این اطالعات بازار 
بزرگي شکل مي دهد که مي تواند به جامعه، اطالعات ارزشمندي ارائه دهد که در عین حال 
نیاز به نظارت دارد و باید شوراي عالی فضاي مجازي نسبت به طرح و سیاستگذاري آن اقدام 
نماید.« وي تاکید کرد: »محور مطالعات آتي باید بر مبناي رفتارســنجي باشد؛ چراکه در 

حوزه جبر تکنولوژی نیاز به تدبیر داریم تا از مخاطرات حوزه کاسته شود.«

IOT CUP گزارشی از برگزاری

آینه هوشمند 
در صدر رقابت ها

دستگیری هکرهایی که به 
ایمیل 2 میلیون ایرانی نفوذ 

تشکیل واحد ایده در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورانکرده بودند

نایب رئیس اتاق ایران در بازدید از پارک علم وفناوری دانشگاه تهران:
همکاری اتاق ایران و پارک علم وفناوری به تبدیل علم به ثروت کمک می کند



نمایشگرهایی که روی سر نصب می شود به یقین برجسته ترین 
نماد گجت ها و دســتگاه های پوشیدنی هستند. وقتی درباره 
دســتگاه های پوشــیدنی فکر می کنیم، در ذهن اکثر افراد 
بالفاصله تصاویری از سایبورگ ها نقش می بندد که عینک های 
فانتزی پوشــیده اند. بنابراین مفهوم کامپیوترهای پوشیدنی 
به عنوان دستگاه های رایانشــی که همیشه روشن و متصل 
است و می توان از آنها در هر شرایطی به طور مجازی استفاده 
کرد، از طریق تلفن های هوشمند مدرن محقق شده است. از 
سوی دیگر، تمام انواع دستگاه های حسگری که روی بدن قرار 
می گیرد به سرعت در حال رشد و افزایش است. دستگاه های 
پوشیدنی که روی سر نصب می شود، بسیار جدید و نوپاست. 
بسیاری از شرکت ها سعی کرده اند از این نمایشگرها استفاده 
کنند. از ابرقدرت های حوزه بازی و ســرگرمی مانند سونی یا 
پیشروان فناوری تصویری مانند نمایشگرهای متنوع زایس 
گرفته تا استارت آپ هایی که محصوالت آن ها در بخش های 
بســیار محدودی مانند ارتش، استفاده می شود. در اینجا یک 
سوال مهم مطرح می شــود: آیا این آخرین تالش این حوزره 
از فناوری، یعنی تولیــد و عرضه گوگل گلس، تفاوت چندانی 
نیز با گذشته خواهد داشــت؟ به نظر پاسخ مثبت است. یکی 
به این دلیل که یک تحول فناورانه رخ داده است؛ سال هاست 
که توسعه دهندگان این نوع نمایشگرها با محدودیت های فنی 

دست و پنجه نرم می کردند و این محدودیت ها کیفیت تصویر 
را کاهش داده، حجم آن ها را افزایش می دادند و مصرف باتری را 
زیاد می کردند. به همین دلیل نمایشگرهای اولیه نمی توانست 
تصاویر را به درستی کوچک کنند. امروزه اکثر موانع فناورانه 
رفع شده است. با این حال، با اینکه در دسترس بودن فناوری ها 
یک عنصر مهم در دستیابی به موفقیت است، اما این ویژگی 
به تنهایی کافی نیست. دستگاهی که روی سر نصب می شود، هر 
اندازه هم که کوچک باشد، باز ایجاد مزاحمت می کند. در نتیجه 
دلیل موجهی باید وجود داشته باشد تا افراد از این دستگاه ها 
استفاده کنند. آنچه گوگل گلس را متمایز کرده، پرداختن به این 
مسائل است. از زمانی که این دستگاه معرفی شد، به طور مداوم 
در رسانه ها به نمایش درآمد اما هنوز برای خرید در دسترس 
نیست. این دســتگاه ابتدا در اختیار افراد مشهور قرار گرفت و 
همین موجب شد که به یک دستگاه جانبی مطلوب و پرطرفدار 
تبدیل شــود. عوامل زیادی وجود دارد که نشان می دهد یک 
مفهوم و ایده می تواند به موفقیت دست یابد یا خیر. یکی از این 
عوامل، حریم خصوصی است. دسترسی و عمومی بودن دستگاه 
دیجیتال نیز یکی دیگر از عوامل احتمالی است. در نهایت نیز 
افراد به این فکر می کنند که آیا این قابلیت اضافی ارزش خرید 
کردن را دارد یا خیر. همه این موارد می تواند آینده گوگل گلس 

را رقم بزنند. شکست یا موفقیتی بزرگ!

از سایبورگ شروع شد، رسید به گوگل گلس

چهار سال بعد از انتشار اولین نمونه، شرکت 
پیشــروی فیت بیت یک نمایشگر فعالیت 
مچ بند ارائه کرده اســت. فلکس درســت 
شــبیه به مچ بندهای دیجیتال اســت که 
شــرکت های معروف نایک و جابون تولید 
کرده انــد. اما برخالف آنهــا، فلکس از دو 
قسمت تشکیل شده است – ردیاب واقعی 
داخل یک بدنه پالســتیکی اســت که در 
یک مچ بند قابل تنظیم قرار گرفته اســت. 
قرار دادن این فناوری در یک بدنه موجب 
شــده اســت که دیگر نیازی به قرار دادن 
سیستم های الکترونیکی انعطاف پذیر مانند 
باتری قابل شــارژ و رساناهایی که مسئول 
مسائل کیفی در سایر دستگاه ها هستند، 
نباشد. این دستگاه یک ردیاب کوچک و یک 
بدنه پالستیکی دارد. فلکس در رنگ های 
مختلف موجود اســت تا هر ســلیقه ای را 
جذب خود کند. این دستگاه آنقدر کوچک 
است که داخل کیف پول یا جیب شما نیز 

قرار گیرد.
با تلنگر زدن روی ردیاب، پنج چراغ ال ای 
دی آن روشن می شود و نشان می دهد که 
شما چقدر فعالیت داشته اید. این چراغ ها 
نشــان می دهند که تا چند درصد به هدف 

روزانــه خود دســت یافته ایــد. به عالوه، 
می توانید تعدادی از مراحل را بعد از اینکه 
فلکس می لرزد انتخــاب کنید، این میزان 
موفقیت شــما را نشــان می دهد. در اصل 
اطالعات کافی در دسترس شما قرار خواهد 
گرفت تا بازخــورد ردیاب را دریافت کنید 
بدون اینکه نیاز باشد آن را به طور مداوم با 

تلفن خود همگام سازی کنید.
 فیت بیت فلکس و انتقال داده

فلکس داده ها را از طریق بلوتوث 4.0 منتقل 
می کند و اکثر تلفن های هوشمند نیز از این 
قابلیت اســتفاده می کنند. به عالوه شــما 
می توانید داده های خود را از طریق اتصال 
فلکس خود به کامپیوتر، به پروفایل آنالین 
خود منتقل کنید. این وب ســایت اخیراً 
دوباره طراحی شده است. جزئیات درباره 
تعداد گام، مســافت، و وزن را می توان در 
داشبورد سفارشی شده اضافه و بررسی کرد. 
در اپلیکیشن تلفن هوشمند نیز این امکانات 
وجود دارد. عالوه بر نظــارت بر فعالیت و 
خواب، فیت بیت فلکس یک قابلیت زنگ 
هشدار نیز دارد و شما می توانید آن را روی 
تلفن هوشمند خود تنظیم کنید. فلکس با 

لرزش شما را از خواب بیدار می کند.

برنامه روزانه تان را با این مچ بند عملی کنید 

چقدر شنیده ایم که محدودیت ها خالقیت می آورد؟ چقدر گفته اند 
که موانع و مشکالت می توانند سکوی پرش شوند؟ خیلی زیاد. اما تلنگر

وقتی از زبان اورسن ولز بزرگ، خالق همشهری کین، بهترین فیلم 
تاریخ سینما این جمله را بشنوید طعم دیگری دارد. آن هم در مورد هنر 

که بسیار شنیده ایم که محدودیت ها و موانع قاتل آن  هستند! او می گوید: 
»تنها دشمن هنر، غیبت محدودیت هاست!« بی دغدغه و آزاد و  رها و 

بی قید های دست  و پاگیر فیلم ساختن احتماال برای نبوغ هنری ولز کاری 
سخت بوده است. در همین موانع و محدودیت ها بوده که او از محدوده 

امن فکری اش بیرون می آمده و برای نشدن ها راه حل پیدا می کرده. همان 
زمان هایی که لحظه های تاریخ ساز زایش آثار بزرگ از راه می رسند. 

همان وقت هایی که می توانید همان محدودیت ها را از سر راه بردارید.

خطرغیبت محدودیت ها
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آینده روشن فناوری های پوشیدنی
در هفته هــای اخیــر اتفاقــات جالبــی در حوزه 
فناوری های پوشــیدنی رخ داده اســت. در یکی از 
مقاالت اخیر در ونچربیت  ادعا شــده است که دوره 
کامپیوترهای پوشیدنی فرا رسیده است. طبق ادعای 
این مقاله، زندگی افراد با تلفن های هوشمند آنقدر 
گره خورده است که شما می توانید این دستگاه های 
همراه را دســتگاه های پوشیدنی بنامید. تلفن های 
هوشمند نقش بسیار مهمی در زندگی روزانه افراد 
دارند و نیز بستری را برای دستگاه ها و اپلیکیشن های 
کامپیوتری پوشیدنی فراهم می کنند. مقاله ونچربیت 
یافته های مربوط به یک تحقیق را ارائه می دهد که در 

آن به نحوه استفاده افراد از دستگاه های اپل پرداخته 
شده است. جوانان در ســنین 25 تا 34 سال 100 
برابر ســایر افراد وقت خود را صرف اپلیکیشن هایی 
درباره سالمت، ورزش و تناسب اندام می کنند و زنان 
دو برابر بیشتر از مردان روی این اپلیکیشن ها زمان 

می گذارند.

 آی اواس 7 مرکز اینترنت اشیا می شود
یکی دیگر از به روزرســانی ها در عرصه تلفن همراه 
بــه اخبار آی او اس 7 مربوط می شــود. طبق مقاله 
تک وایب، اپل دو قابلیــت بلوتوث محور را در آینده 

 )ANCS( معرفی خواهد کرد. خدمات مرکز اعالن اپل
به دســتگاه هایی از قبیل اپــل واچ امکان می دهد 
تا به طور مســتقیم به آی او اس 7 متصل شــوند تا 
اعالن ها و ســایر اطالعات را دریافت کنند. از سوی 
دیگــر با خدمات حفظ و بازیابــی، جمع آوری داده 
می تواند به طور مســتقیم از دستگاه های خارجی 
مانند حسگر های پوشیدنی نشئت گیرد که امکان 
یکپارچه سازی و تجربه کاربری بهتر را فراهم می کند.

 
  570 میلیون دالر سرمایه خطرپذیر

حوزه فناوری های پوشیدنی در سال 2013 نه تنها در 

حوزه رسانه بلکه در سرمایه گذاری نیز بسیار پیشرفت 
کرده است. شرکت تحقیقات ســرمایه خطرپذیر 
نیویــورک گزارش کرده اســت که شــرکت های 
حوزه فناوری های پوشــیدنی 570 میلیون دالر از 
ســرمایه داران خطرپذیر کسب کرده اند. دو سوم از 
این سرمایه گذاری به شــرکت های جابون و گوپرو 
تعلــق دارد اما بســیاری از شــرکت های کوچکتر 
مانند پبل، فیت بیت و تالمیک لبز نیز توانســته اند 
ســرمایه گذارانی را جذب کنند. ایــن بازار در حال 
رشــد اســت اما از همه مهم تر توجهی است که به 

گوگل گلس و آی واچ اپل شده است.

مشوق های نینتندو برای کودکان دیابتی

ردیاب های جدید در راه است

نقش فناوری پوشیدنی در بهبود سالمت کشورهای در حال توسعه

کودکان عاشق فناوری هســتند؛ به خصوص 
در حــوزه بازی هــای ویدئویــی. برخی از 

فناوری های پوشیدنی به طور خاص برای 
کودکان تولید شده اســت. برخی از این 
دستگاه ها صرفا جنبه ســرگرمی دارد و 
برخی نیز کیفیت زندگی کودکان مبتال به 

بیماری های مزمن را بهبود می بخشد. برای 
کودکان مبتال به دیابت، شــرکت بزرگ و معتبر 

آلمانی، بایر، با همکاری شرکت نینتندو سیستم کنترل 

قند خون DIDGET را بــه بازار عرضه کرده که 
یک دســتگاه اندازه گیری قند خون است. 
این دســتگاه به دو کنسول بازیدی اس و 
دی اس الیت  نینتندو متصل می شود. در 
حین بازی کودکان با پاداش هایی تشویق 
می شوند تا به طور منظم قند خون خود را 
آزمایش کنند. این پاداش ها شامل دریافت 
آیتم های جدید یا بازگشایی قفل لول های بعدی 

بازی است.

گجت های پوشــیدنی جدیدی بــرای ردیابی 
فعالیت ها وارد بازار شــده و نسل جدید این 
 Withings .ردیاب ، بسیار پیشــرفته است
محدوده محصوالت خــود را با یک ردیاب 
فعالیت هوشــمند توســعه داده است که 

میزبــان فعالیت و ضربان قلــب را ردیابی و 
کنترل می کند. Jawbone هم اخیرا یک مچ بند 

ردیاب فعالیت را عرضه کرده اســت که مشــکالت و 
ایرادهای دستگاه های پوشیدنی قبلی را ندارد. این دستگاه 

عالوه بر ردیابی فعالیت، می تواند الگوهای غذایی 
و الگوی خواب را نیز پیگیری کند. فیت بیت 
نیز در همین اواخر، نسل سوم ردیاب های 
خود را وارد بازار کرده است. آنها یک مچ بند 
خواب و فعالیت بی ســیم را به نام فلکس 
تولید کرده اند. یکی دیگر از این دســتگاه ها 
میس فیت شــاین نام دارد کــه ردیاب فعالیت 
بی سیم است. این دستگاه قدم ها و فعالیت هایی مانند 

دوچرخه سواری و شنا را بررسی می کند.

 medAfrica یــک پلتفرم محتــوای خدمات 
پزشکی است که به شــکل یک اپلیکیشن 
تلفــن همراه به بــازار عرضه می شــود و 
ماموریت آن افزایش دسترســی به محتوا 
و خدمات مربوط به بهداشت است تا جان 

افراد را نجات دهد. این برنامه قصد دارد به 
تمام خانوارها در آفریقا دسترسی داشته باشد. 

شرکت تینک لب اپلیکیشن استســکوپ را ایجاد 

کرده است که می تواند صدای قلب را با آیفون یا 
آیپاد ضبط کند. این اپلیکیشن با یک گوشی 
پزشکی الکترونیکی کار می کند. یکی دیگر 
از اپلیکیشن های تلفن همراه استسوکلود 
نام دارد. این یک گوشی پزشکی دیجیتال 
است. این مددکار بهداشتی می تواند از این 
فناوری برای ضبط صــدای تنفس کودک و 

تحلیل آن از طریق اپلیکیشن استفاده کند.

شــنــبــه/ 9 مرداد/ سـال اول/  شـماره21

کم شدن فاصله تحقیقات
 و صنعت پوشیدنی ها

در اواخر دهه 1980 وقتی گروه کوچکی از 
محققان و دانشجویان MIT تصمیم گرفتند 
جنبه های جدیدی از رایانش را کشف کنند، 
فناوری پوشیدنی شکل گرفت. دیدگاه آنها 

بر اساس دو جنبه اصلی ایجاد شده بود:
زمانی که کامپیوترها دستگاه های رومیزی 
و حجیم بود و حتی حمل یک کامپیوتر به 
آســانی از یک مکان به مکان دیگر انجام 
نمی  شــد، آنها سیســتم هایی را در نظر 
داشــتند که بتوان هر زمان و در هر کجا، 
اعم از زمانی که در حال پیاده روی هستید، 
گلف بازی می کنید یا هنگام تعمیر هواپیما، 
در یک رستوران یا در اتوبوس، از آنها برای 

دسترسی به اطالعات استفاده کرد. 
مدت ها قبل از اینکه حسگرهای ارزان قیمت 
راه خود را به سوی استفاده از دستگاه های 
مصرف کننده باز کنــد، محققان به دنبال 
روش هایی بودند تا سیستم های آنها بتواند 
محیط اطراف را درک کند و با آنها آشــنا 
شــوند و موقعیت مکانی، شرایط و فعالیت 

کاربر را در قابلیت های سیستم بگنجانند.
در اصل، تحقیقات بیشتر روی دستگاه ها 
و پلتفرم ها تمرکز داشــت؛ زیــرا فناوری 
در آن زمــان آن قدرها بســتر مناســبی 
نداشــت. معمــوال نتایجی که به دســت 
می آمد راه اندازی های پیچیده با بوردهای 
کامپیوتری، باتری های بزرگ، ماژول های 
حســگر حجیم و کابل هایی که روی تمام 
قسمت های بدن کاربر قرار می گیرد، بود. در 
نتیجه، فناوری پوشیدنی با مفهوم سایبورگ 
درهم آمیخت. شــرکت هایی که با انجمن 
علمی رایانش پوشیدنی همکاری می کردند، 
اغلب به دالیل تبلیغاتی ایــن کار را انجام 
می دادند تا اینکه هدف ارائه محصول داشته 
باشند. جالب است که وقتی محققان رایانش 
پوشیدنی تصویر سایبورگی ایجاد می کردند، 
تمرکز کار آن ها هرگز روی سخت افزارهای 
عجیب نبود بلکه روی دو ستون اصلی تاکید 
داشتند که یکی قابلیت استفاده در هر زمان 
و هر کجا بود و دیگری توانایی سیستم برای 
درک و واکنش نســبت بــه دنیای واقعی. 
بنابراین در طول دو دهه اخیر، مقدار زیادی 
نوآوری در این زمینه ظهــور پیدا کرد؛ از 
شیوه هایی برای اشتقاق اطالعات پیچیده از 
حسگرهای ساده و رابط های کاربری نوآورانه 
گرفته تا مفاهیم اپلیکیشن. با این حال به 
دلیل اینکه اطالعات کمی از تحقیقات درباره 
کامپیوترهای پوشــیدنی به دســت آمده 
اســت، این موضوع روی محصوالت تاثیر 
چشمگیری نداشت. به لطف دو توسعه زیر، 

همه چیز به تغییر مربوط می شود: 
سخت افزار مورد نیاز برای اجرای بسیاری 
از ایده های رایانش پوشیدنی در نهایت به 
جریان افتاده است. محرک های اصلی آن نیز 
تلفن های هوشمند است که قدرت رایانش 
را با قابلیت سنجش و ارتباطات پیشرفته 
ترکیب می کنــد. با این وجــود، با ظهور 
حسگرها و لینک های ارتباطاتی ارزان مانند 
بلوتوث، انرژی کمی که در بین حسگرهای 
بدن و دستگاه های تعاملی توزیع می شود، 
به یک امر عادی تبدیل شده است.به طور 
خالصه در حال حاضر از یک سو فناوری و از 
سوی دیگر مصرف کننده، در یک کشمکش 
بر سر اپلیکیشن های رایانش پوشیدنی قرار 
گرفته اند. بنابراین زمان آن رسیده است تا از 
ثمره تحقیقات انجام شده در طول دهه های 

اخیر استفاده کنیم. 

نصب صفحه نمایش روی سر!
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اثربخشی اکوسیستم کارآفرینی مناطق مختلف 
کشــور، آن طور که باید و شــاید نمود بیرونی 
نداشته است. مخصوصا اکوسیستم قدیمی تبریز 
که فعالیت کارآفرینان آن بسیار زیاد بوده است. 
  Tabriz.io مدت زیادی از راه اندازی وب سایت
نمی گذرد؛ از نام ســایت معلوم است که بر روی 
شهر تبریز استوار است. با سعید چوپانی از مدیران 
این وب سایت به گفت وگو نشسته ایم. و کمی در 
مورد اکوسیســتم تبریز و بیشتر در مورد تبریز 

آی او حرف زدیم.
   چه شد که به فکر راه اندازی چنین وب سایتی 

افتادید؟
مدت ها بود که شاهد فعالیت بچه های استارت آپی 
تبریز بودم ولی اثری از هیچ کدام از فعالیت ها بین 
رسانه های فناوری کشور نمی دیدم. با وجود اینکه 
گپ های مرتب هفتگی در تبریز برگزار می شد، 
استارت آپ های متعددی اطرافمان بودند و انرژی 
فوق العاده ای برای رشد بین بچه ها بود ولی اغلب 
پوشش رسانه های فناوری در تهران جریان داشت 
و در تبریز اتفاق رسانه ای خاصی رخ نمی داد. از 
طرفی هم بین خود جامعه  استارت آپی تبریز به 
ارتباطات و آگاهی بیشــتری نیاز داشتیم و چه 
چیزی بهتر از یک رســانه  برای اینکه بتواند این 

اهداف را دنبال کند.
  نام شهر را بر روی وب سایت خود گذاشته اید، 

دلیل خاصی برای این کار دارید؟
این سوال، اول کار در ذهن خودمان هم بود و ما 
هم برای انتخاب این نام، دودل بودیم ولی با توجه 
به تصمیم جدیمان برای پوشش دادن اتفاق های 
محلی، تصمیم نهایی گرفتیم که حتما اسم تبریز 
را داخل دامنه پروژه داشــته باشیم و چه بهتر از 

دامنه ای که فقط اسم تبریز را یدک بکشد.
 از طرفــی هــم در نظر بگیرید کــه هرج ومرج 
رسانه های امروزی بســیار زیاد شده و با وجود 
کانال ها و گروه های تلگرامی شلوغ و پرسروصدا، 
نفوذ وب سایت هایی که اطالعات کلی و کلیشه ای 

را به اشتراک می گذارند، بسیار کم شده است.
پس ما تصمیم گرفتیم که همه هم  وغم پروژه  را بر 
روی تبریز و اتفاق هایی که در تبریز رخ می دهد 
بگذاریم و اصرارمان هم در انتخاب نام نیز همین 

بوده است.
  می خواهیــد نقش رســانه را برای جامعه 

chilivery.com چندمین وب ســایت سفارش 

غذاست که با تمرکز بر انتخاب بهینه رستوران ها 
و کوتاه کردن زمان ارســال سفارش، سعی در 
ارائه بهتر این ســرویس بــه مخاطبانش دارد. 
گفت وگویی داشتیم با راشا سیدماهر از مدیران 
چیلیوری که از ابتدای مسیر با این تیم بوده است، 

که باهم می خوانیم.

 چیلیــوری دقیقا چه سرویســی در حوزه 
سفارش غذا ارائه می دهد؟

ما با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان و با استفاده 
از اطالعاتی که از مطالعه بازار به دست آوردیم، 
مجموعه ای از بهترین رستوران های تهران را در 
یک مجموعه گردهم آوردیم تا کاربران از طریق 
جست وجو بر اســاس محل زندگی یا محل کار 
خود، به بهترین رستوران های منطقه دسترسی 
داشته باشند. منوی به روز و کامل هر رستوران 
به همراه قیمت هــا و تصاویر بدون تغییر غذاها 
به کاربران کمــک می کند که انتخاب بهتری را 

تجربه کنند.

 در این بازار پرترافیک رقبا، چه نیازی در بازار 
پیدا کردید و چگونه به آن پاسخ دادید؟

چه نیازی مهم تر از غذا؟! تیم ما بر اساس مطالعه 
بــازار در مرحله اول متوجــه نارضایتی برخی 
رستوران ها از همکاری با وب سایت های سفارش 
آنالین غذا شــد؛ پس تصمیم بر این گرفته شد 
که عالوه بر تمرکز برای آســان ساختن فرآیند 
ســفارش غذا، برای مشتریان به فکر راهی نو به 
سمت بهبود تعامل و همکاری با رستوران ها هم 
باشیم که این فاکتور ما را به این سمت برد که در 
مدتی کوتاه چیلیوری با بیش از 450 رستوران 

قرارداد امضا کند.
همچنین ما بر اســاس داده های به دست آمده 
متوجه پتانسیل گسترده بازار شدیم؛ به طوری 
که سفارشات آنالین غذا فقط کمتر از 5 درصد 
سهم کل ســفارش های بازار غذا را دارد ولی به 
عنوان مثال این رقم در بازار سفارشــات آنالین 

غذا در انگلستان 50درصد است.
بنابرایــن چیلیوری به وجود آمــد تا فرآیندی 
را خلق کنــد که کاربــران در کوتاه ترین زمان 
و راحت ترین شــیوه، بهترین غــذای ممکن را 

سفارش دهند و نوش جان کنند.

  چه مزیتی نسبت به رقبای خود دارید؟
سعی می کنم این را خیلی ساده و در چند گزینه 

برایتان روشن کنم:
1. مشــتری مداری: برای ما در چیلیوری همه 
چیز در یک چیز خالصه می شــود: شــادی و 

رضایت مشتری.
2. داده، داده و داده: در چیلیــوری تصمیمی بر 
اساس احساس وجود ندارد و تمام فعالیت ها بر 

اساس آنالیز اطالعات انجام می شود.

کارآفرینی تبریز داشته باشید؟ 
امیدواریم که موفق به این  کار بشویم؛ شهر ما به 
چنین رسانه ای نیاز دارد تا از طرفی فعالیت های 
جامعه کارآفرینی کســب وکارهای نوپای شهر 
پوشــش داده شــود و به نوعی بــرای فعاالن 
انگیزه بخش باشد. عالوه بر این پیگیر وعده هایی 
بشویم که در حمایت از استارت آپ ها داده می شود 
تا وعده هایی که بیشــتر  جنبه  تبلیغاتی دارد و 
عملی نمی شود را به گوش همه فعاالن برسانیم و 

یک مطالبه عمومی ایجاد کنیم.
طبیعتا برای اینکه به چنین مرحله ای برسیم به 
زمان نیاز داریم تا بین کسب وکارها و جوامع فعال 

شهر به خوبی شناخته بشویم.
   چطور این ســرویس را به روز می کنید؟ آیا 

تیم تان تخصص رسانه ای دارند؟
نویسندگان وب ســایت دو دسته هستند، یک 
دســته افرادی که قبال فعالیت های رســانه ای 
داشته اند و وظیفه به روزرسانی روزانه، پیگیری 
سوژه های مختلف و مدیریت محتوای سایت را 
بر عهده دارند. دسته دیگر نویسندگان مهمانی 
هســتند که تجربیات خود را بــا خوانندگان ما 
به اشــتراک می گذارند. جالب اســت بدانید که 
درخواســت های زیادی برای نویسندگی داوطلبانه 
داشتیم و بسیاری از فعاالن فناوری اطالعات تبریز 
عالقه مند به همکاری و انتشار نوشته هایشان هستند.
 چرخ این سیســتم چطور می خواهد 
بچرخد؟ مخصوصا اینکه بحث مالی در اینجا 

مطرح نیست.
در حــال حاضر تبریــز  آی او، برنامــه ای برای 

درآمدزایی ندارد و بیشــتر یک پروژه دواطلبانه 
برای تسریع رشــد فضای فناوری شهر است. با 
این حال می دانیم که هیچ پروژه ای بدون درآمد 
نمی تواند تداوم داشته باشد و ما هم حتما به فکر 
راهکارهایی هستیم که بتوانیم افرادی را به صورت 
تمام وقت مســئول مدیریــت و تولید محتوای 
وب سایت کنیم و پروژه بتواند هزینه های خودش 
را تأمیــن کند. با این حال، بایــد در نظر گرفت 
که چشــم انداز پروژه یک چشم انداز بلندمدت 
است و در حال حاضر مراحل نوزادی  خودش را 
می گذراند و باید منتظر ماند تا شاهد اتفاق های 

بزرگ تری به واسطه این رسانه در تبریز باشیم.
  استقبال از این رسانه را در این مدت کوتاه 

چطور ارزیابی می کنید؟
نحو ه معرفی و استقبال از این پروژه، تجربه جالبی 
برای خود من بود. خبر راه  افتادن رسانه، به شکلی 
ناگهانی بین رسانه های محلی پخش شد و همین 
بازدید و در ادامــه بازخوردهای فوق العاده ای را 

برای ما به همراه داشت.

  سابق بر این چه فعالیت های مشابهی در این 
زمینه داشتید؟ 

فعالیت های وبالگ نویسی تیم ما از سه سال پیش 
و با وبالگ  ایرانشل )ِشلی برای ایران( کلید خورد 
ولی متأسفانه آن وبالگ با وجود اینکه استقبال 
خوبی داشت، ناقص رها و پروژه ای شکست خورده 
شد. بعد از آن بود که تیم ما تمرکز خودش را، بر 
روی بازاریابی محتوایی گذاشت و مدت هاست که 
در حال ارائه خدمات محتوایی به کسب وکارهایی 

است که عالقه دارند حضور موفق تری در فضای 
وب فارسی داشته باشند. برای همین، خوشبختانه 
تیم از توانایی های رسانه ای خوبی برخوردار است 

که البته قاضی نهایی مخاطب ها و شما هستید.
 چه مشکالتی را در سر راه خود می بینید؟ 

راه اندازی هر رسانه ای، چالش های مخصوص به 
خودش را دارد و کسی که کار رسانه ای می کند، 
در  واقع وارد نبرد تن به تنی شــده که هر لحظه 
باید حواسش به تک تک فعالیت هایی که انجام 

می دهد باشد.
  متأسفانه رســانه های آنالین و وبالگ ها از 
مصونیت حقوقی خاصی برخوردار نیستند و 
باید مجوزهای پیچیده ای را از مراجع فرهنگی 
کشور اخذ کنند و همین می  تواند چالش  بزرگی 

برای تیم های جوانی مثل ما باشد.
با این وجود، به مســیری که در Tabriz.io آغاز 
کردیم ایمان داریــم و نمی گذاریم چالش های 

پیش رو، ما را از مسیرمان منحرف کند.

   چگونه می خواهید مشارکت افراد را در این 
وب سایت بیشتر کنید؟

چشــم انداز ما برای Tabriz.io فقط یک رسانه  
یکطرفه نیست و قصد داریم مخاطب هایمان را 
از پشت کامپیوترهایشان به رویدادهای واقعی 
بکشــیم. عالوه بر مشارکت کاربرها در محتوای 
وب ســایت، برنامه ریزی مشــخصی برای آغاز 
فعالیت هــای میدانی  و برگــزاری رویدادهای 
استارت آپی در تبریز و منطقه داریم که قطعا به 

زودی درباره شان بیشتر خواهید شنید.

3. امــکان ســفارش آنالین و دریافــت غذا از 
رستوران.

4. قابلیت ثبت سفارش برای آینده.

  در این بازار پــر از رقبای رنگ به رنگ، از چه 
روشــی برای دعوت از مخاطبان تان استفاده 

کردید؟
ما همیشــه به دنبال شــیوه های متفاوتی در 
بازاریابی هســتیم که بیشــتر بر اساس در نظر 
گرفتن دیدگاه مشتریان، راحتی آن ها و بر پایه 
داده های معتبر از بازار برنامه ریزی می شــود. 
برای مثال پیشــنهادهای روزانه چیلیوری که 
این روزها ســروصدای زیادی به پا کرده، یکی از 
این ایده ها بود؛ یا استفاده از انیمیشن های کوتاه 
و متفاوت همراه با تم مفرح و گاهی آموزنده که 
بسیار در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
شــد و بعضی از آن ها بیش از 200 هزار بار دیده 

شده است.
کاربران در چیلیــوری از جایگاه و ارزش باالیی 
برخوردار هستند، به طوری که تمامی نقطه نظرها 
و پیشــنهادهای آن ها یک به یک بررسی شده و 
فرآیند پشــتیبانی تا جلب رضایت کامل ادامه 

خواهد داشت.

  چه مشکالت و چالش های مشخصی در حوزه 
کسب وکار استارت آپ  شما قابل توجه است؟

بومی سازی و تفاوت های فرهنگی در مقایسه با 
نمونه های خارجی، عدم شناخت اولیه کاربران 
از ســرویس چیلیوری، تعامــل و همکاری با 

رستوران ها، مقایسه شدن با رقبا.

 از چه روش هایی برای حل این مشــکالت 
استفاده کرده اید؟

دو فاکتور مهم در چیلیوری داریم: تالش و تمرکز. 
باور به اینکه هر مانع و مشکلی را می شود به یک 
فرصت و یک تجربه تازه تبدیل کرد. ما ســعی 
می کنیم با واقعیت ها برنامه ریزی کنیم و کار را 
پیش ببریم و تنها جایی که خیلی ایده آلیست 
می شویم، زمانی است که باید مسئولیت های مان 

را انجام دهیم.
 به عنوان مثال در ابتدا همکاری با رســتوران ها 
بسیار ســخت و متفاوت بود. آن ها چیلیوری را 
نمی شــناختند، به ما اعتماد نداشتند، تجارب 
رخوبی از همکاری های آنالین نداشتند و حتی 
حاضر نبودند پرداخت آنالین مشــتری به ما را 
بپذیرند؛ ولی تیم ما با ایجاد یک فرآیند جدید، 
با پرداخت های به موقع و منظم توانست اعتماد 
آن ها را جلب کند. یا تحریم ها که ما را در استفاده 
از بسیاری از سرویس ها در تنگنا قرار داده بود؛ 
که البته این روند همچنان ادامه دارد و شما هم 
می دانید که تقریبا تمامی استارتاپ های ایرانی و 
حتی کسب وکارهای دیگر با آن روبه رو هستند.

 آیا از شتاب دهنده هم کمک گرفتید؟
خیر، به هیچ وجه. ما چیلیوری را با 6 نفر در گاراژ 

نت برگ شروع کردیم؛ شوخی بود !

 بزرگترین گالیه های رایج از سرویس های 
مشابه شــما، زمان مطلوب ارسال غذا و 
کیفیت غذاســت. آیا توانسته اید این دو 
شــکایت مهم را برای کاربران چلیوری 

جبران کنید؟

دو مــورد از بزرگ تریــن چالش هــای ما نیز 
که هم اکنون تمرکــز باالیی را بــرای رفع آن 
گذاشته ایم، اول زمان ارسال غذا و دوم کیفیت 
غذاســت. این موضوع به طور کامل وابسته به 
همکاری رستوران ها با ماســت ولی ما در حال 
حاضــر داریم روی فرآینــدی کار می کنیم که 
بتوانیم زمان ارســال غذا را به حداقل برسانیم. 
همچنین به زودی رستوران ها بر اساس بررسی 
داده های نظرات کاربران از نظر کیفیت غذایی 
رتبه بندی خواهند شــد که ایــن موضوع هم 
انگیزه ای برای رســتوران ها در جهت نگهداری 
یا بهبود کیفیت شان است و هم به کاربر کمک 

می کند انتخاب آگاهانه تری داشته باشد.

  به عنوان یک اســتارت آپی برای کسانی که 
در مراحل مختلف راه اندازی یک استارت آپ 

هستند، چه توصیه ای دارید؟
شاید نکاتی که می خواهم به آن ها اشاره کنم، کمی 
شعارگونه به نظر برسد ولی هر کدام از آن ها می تواند 
برای هر فرد یا شرکت، کلید واقعی موفقیت باشد: 
باید صبور باشــیم، باید بجنگیم و تسلیم نشویم؛ 
همه می دانند راحت ترین راه، فرار از یک مشکل 
است؛ پس باید همیشه به دنبال پیداکردن بهترین 
راه حل ها برای جنگیدن با مشکالت باشیم و نه فرار 
از آن ها. باید انعطاف پذیر باشیم؛ در یک استارت آپ، 
مرزکشــی و من و تو و وظیفه من نیست نداریم! 
همه کنار هم یک تیم هستیم و یک نام واحد پیدا 
می کنیم که بزرگ کردن این نام و موفقیت، هدف 
همه مان می شود. باید اهداف مان را بزرگ و بزرگ تر 
انتخاب کنیم. بیشتر قهوه بنوشیم و کار مفید را به 

زیاد کار کردن بدون هدف و نتیجه، ارجح بدانیم.

تبریزآیاو،رسانهاستارتآپیآذریها

فردوسی
سخن گفتن و کوشش آیین ماست

عنان و سنان تافتن دین ماست

خرید آنالین انگشتر 
و سنگ قیمتی

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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چیلیوری یک وب سایت سفارش آنالین غذاست که با فراهم کردن یک بستر مناسب، سعی در آسان تر کردن سفارش اینترنتی غذا کرده است

این وب سایت اطالع رسانی می خواهد خبرها و رویدادهای کارآفرینی و شرکت های نوپای تبریز را پوشش دهد

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

Angoshtar.com قصد دارد با اســتفاده از 

هنر و تجربه محصوالت زیبایی را به نمایش 
بگذارد، هم به صــورت عمده و هم به صورت 
جزئی، محصوالت خود را به فروش می رساند.

بنیانگذار وب سایت انگشــتر می گوید: »با 
استفاده از عکاسان و گرافیست ها و مدیران 
ارتباطات، فضایی را درست کرده ایم تا افرادی 
که به جواهرات عالقه مند هســتند، بتوانند 
به راحتی خرید کنند یــا کاالهای خود را به   
فروش برسانند یا از اطالعات مفید وب سایت 

بهره مند شود.
هدف اصلی ما این اســت که مشتری دقیقا 
همان چیزی را که دوست دارد خریداری کند؛ 
پس اگر محصول خریداری شده مورد پسند 
نبود، انگشتر.کام با روی باز بدون هیچ هزینه 
اضافی، وجه پرداختی را به حساب مشتری 

عودت می دهد.«
کار تخصصی وب سایت انگشتر، نقره جات 
است: نقره جات ایتالیایی، نقره جات تایلندی، 
نقره جات ایرانی اعم از دست ساز و ماشینی و 
در قسمت سنگ ها نیز  کاربر می تواند اکثر 
ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از قبیل 
الماس، زمــرد، عقیق، یاقــوت، حدید، ُدر، 
زبرجد، فیروزه، توپاز، ســیترین، آماندین، 

ماالکیت، روبی الیت و... را مشاهده کند.
انواع انگشترهای اسپورت از قبیل حلقه های 
ست، حلقه های تک مردانه و زنانه، انگشترهای 
نگین دار زیبا و انگشتر مذهبی از قبیل انگشتر 
عقیق یمنی، انگشتر ُدر نجف، انگشتر حدید 
هفت جالله، انگشتر فیروزه، انگشتر یاقوت 
و انواع محصوالت ماه تولد از قبیل انگشــتر 
زبرجد، انگشــتر توپاز، انگشــتر سیترین، 
انگشتر کوآرتز، آنگشــتر مروارید و... نیز در 
این سایت موجود است. بنیانگذار وب سایت 
انگشتر همچنین می گوید: »سازندگان ما 
توانایی آن را دارند که هرنوع محصولی را که 
کاربر می خواهد، برایش بسازند و فقط کافی 
است مشخصات آن را در اختیار ما قرار دهند. 
ما جواهرفروشــان می توانیم هر نوع سنگ 
قیمتی و نیمه قیمتی با هر نوع تراش و به هر 

وزن درخواستی را تهیه کنیم.«

تازه وارد یا رقیب زودفود؟

جمال احمدی

گفتوگو
I n t e r v i e w

9 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و یک

انبارداری در وب
 echabok.ir  نرم افــزار انبــارداری و توزیع 
در زمینه خریــد و فروش اینترنتی و پخش 
کاالســت که از اوایل سال 1394 در سطح 
کشــور فعالیت خود را آغاز نموده اســت. 
بنیانگذار این وب سایت می گوید همکاری 
با شرکت پســت جمهوري اسالمي ایران، 
باعث تسریع در روند توزیع و تسویه حساب 

با فروشگاه ها شده است.
نرم افــزار شــرکت تجــارت الکترونیک 
چابک به کام، کاالهای فروشــگاه اینترنتی 
را از لحظه ورود به انبــار تا توزیع به صورت 
شفاف نمایش می دهد.مدیریت فروشگاه هر 
لحظه قادر خواهد بود میزان موجودی کاال و 
وضعیت سفارشات ارسالی خود را مشاهده 
نماید. تیم چابک به کام با کمک این نرم افزار و 
پشتیبانی از آن تمام تالش خود را برای ارائه 
هرچه بهتر ســرویس پرداخت در محل به 

فروشگاه های اینترنتی انجام می دهد.
این شــرکت برای رهایی فروشــگاه های 
اینترنتــی از این موضوع، ســعی نموده از 
مزیت نســبی شــرکت های توزیع به نحو 
مطلوب استفاده کرده و اطالعات نحوه توزیع 
شرکت های توزیع را در اختیار مشتریان قرار 
دهد تا بتوانند از بهترین نوع توزیع در کشور 
بهره مند شوند. بنیانگذار چابک همچنین 
در خصوص انبارداری و لجســتیک افزود: 
»تعداد قابل توجهی از فروشگاه های اینترنتی 
امور مربــوط به توزیع و انبــارداری خود را 
برون ســپاری نموده و خود را درگیر مسائل 
انبارداری، توزیع و نیروی انسانی نمی کنند. 
در این روش کاالهای فروشــگاه ها در انبار 
این شرکت  نگهداری و در قفسه های انبار بر 
اساس کدبندی جایگذاری شده و با دریافت 
اطالعات خریداران به صورت وب سرویس 
به تجــارت الکترونیک چابک به کام متصل 
می شود. کاال بر اساس فاکتور جمع آوری و 
به سیستم توزیع تحویل می شود، ضمن آنکه 
موجودی کاال به صورت آنالین برای فروشگاه 
قابل نمایش بوده و فروشــگاه ها می توانند 
موجودی کاال را مدیریت نموده و در مواقع 
اتمام موجودی کاال نسبت به ارسال کاال به 

انبار اقدام نمایند.«
برای مشــتریانی که کار انبارداری خود را 
برون سپاری می کنند، بعد از اخذ فاکتور و 
برداشت کاال از داخل قفسه های انبار توسط 
پرسنل چابک،  نسبت به بسته بندی کاال با 
برچسب امنیتی و الصاق فاکتو بر روی جعبه 
یا پاکت های بسته بندی شده، اقدام می شود.

در این مرحله، سفارش قابل تحویل به واحد 
توزیع است.



میدیدید؟
اتفاقات بزرگ بیشــتر از روی احساس می افتد 
تا از روی برنامه ریزی؛ تصمیمات بزرگ را باید 
با دل گرفت و تصمیمــات کوچک را با عقل. از 
هر بعدی که به رباتیک نگاه کنید، بستر رباتیک 
و کار در این زمینه در ایران فراهم نیســت و کار 
کردن در این حــوزه ریســک دارد. این حوزه 
روش ها، متدها و ابزارهای دقیق خاص خودش 
را می خواهد که خیلــی از آن ها در ایران وجود 
ندارد. حتی برای پوشش دهی سطحی قطعات، 
باید خودمان روشــی اختراع می کردیم. یعنی 
اول باید می آمدیم کمبودهای تولید را برطرف 
می کردیــم، بعد نوآوری   کــه در زمینه ربات ها 
داشتیم را پیاده می کردیم. در خارج از کشور شما 
می توانید از یک شرکت دیگر بخواهید قطعه را 
برای شما بســازد و خودتان انرژی و وقت تان را 
بگذارید روی نو آوری در متدها و شیوه های صرفا 
رباتیک. اما در اینجا باید همه کارها را خودمان 
انجام می دادیم! ما عالقه خیلی شدیدی به این 
حوزه داشتیم. می بینیم که عصر تکنولوژی هایی 
مانند آی تی رو به  پایان است و عصر رباتیک در 
حال آغاز است. این سرمایه گذاری ها و روندی 
که در دنیا حول رباتیک رخ داده، می تواند ما را 
مطمئن کند که رباتیــک عصرش را آغاز کرده 
است. رباتیک 10 ســال پیش محدودیت های 
زیادی داشــت چون تکنولوژی های مکمل آن 
مانند باتری هــا و ریزپردازنده ها، خوب رشــد 
نکرده بود؛ ولی حاال همه این تکنولوژی ها رشد 
کرده انــد. از همان 1940 که اولیــن بار کلمه 
ربات به کار رفت تا امروز اتفاقات زیادی افتاده 
اما می توان گفت حاال عصر واقعی رباتیک شروع 

شده است.

صنایعومردمهماینشروعرادرککردهاند
یاهنوزباآنغریبههستند؟

قبال صنایع خیلی در برابر ربات ها گارد داشــتند 
ولی حاال کم کم اســتقبال می شود. ما دو سال به 
همراه پژوهشــکده رباتیک دانشگاه امیرکبیر به 
شهرهای مختلف کشور می رفتیم و برای صنایع 
مختلف توضیح می دادیم که ربات ها چه هستند 
و چه کاربــردی دارند. ایــن کار را رایگان انجام 
می دادیــم ولی بازخورد مثبتی وجود نداشــت. 
هرچند کمی رویکرد بهتر شــده اســت. ما چند 
ســال تالش کردیم صنعت نفت و گاز کشــور را 
با حوزه رباتیک آشــتی دهیــم. تحقیق کردیم، 
پروپــوزال دادیم و اعالم آمادگــی کردیم، اما به 
هر دری می زدیم بسته بود. اصال کسی استقبال 
نمی کرد. هنوز همه به دنبال روش های ســنتی 
هستند. کسی برای تغییر جرئت و انگیزه ندارد. 
خیلی از کارهای پرهزینه و خطرناکی که در این 
صنایع توســط نیروی انســانی انجام می شود را 
می توان با ربات ها انجام داد اما هنوز برای سالمت 
نیروی انسانی ارزش زیادی قائل نیستیم. همین 
دلیل باعث شد که بیاییم به سمت آب وفاضالب 
و تمرکزمــان را روی این حوزه بگذاریم، چون به 
خیلی از نقاط شبکه آن دسترسی انسانی وجود 

ندارد و باید از ربات استفاده کرد.

عشقوعالقهخودتانهمبهحوزهرباتیک
دراینمداومتوســماجتتاثیرگذاربوده

است؟
بله؛ ما به این حوزه عالقه مند هســتیم و آن را با 
شــور دنبال می کنیم. اما هیچ بستری برای رشد 
نمی دیدیم. برای دسترســی به این حوزه خیلی 
صبر کردیم و سختی کشیدیم. شاید در هر صنف 

دیگری وارد می شدیم به قول معروف یک سال یا 
دو ســال خاک خوری داشتیم و بعد می رسیدیم 
به مرحله رشــد. درست اســت که ما از سال 90 
شرکت را ثبت کرده ایم ولی از سال 85 این کار را 
شروع کردیم. 10 سال مداومت کرده ایم و حس  
و عالقــه ای که برای انجــام دادن یک کار بزرگ 
داشته ایم، باعث شد که تســلیم نشویم و بعد از 
ده سال، کم کم داریم نتیجه کارمان را می بینیم.

بعداز10سالازشروع،ایدهکاواندرحال
حاضرچهموقعیتیدارد؟

ما حاضر شدیم به دلیل همان فرهنگ و رویکردی 
که نســبت به ربات ها در کشــور وجود داشت، 
ربات های چندصــد میلیونی را بــا هزینه های 
کمتر تولید کنیم. به عبارتی نتوانســتیم این باور 
را جا بیندازیم که ما هم می توانیم ربات  داشــته 
باشــیم اما قیمت را طوری شکاندیم که نمی شد 
در برابــر آن مقاومت کرد! هرکســی بخواهد در 
دنیای امروز شرکتی راه بیندازد، سرمایه گذاری 
پیــدا می کند و مواد اولیه و نیروی انســانی آن و 
نقطه بازگشــت سرمایه اش را مشخص می کند و 
برد و باخت خــود را تعریف می کند. ولی حاال که 
ما به موفقیت رسیده ایم و به عقب نگاه می کنیم، 
می بینیم چیزی که ما را به جلو برده این بوده که 
چیزی برای از دست دادن نداشته ایم. یعنی این 
حمایــت نکردن را تبدیل کردیــم به نقطه قوت 
خودمان. شاید اگر سرمایه گذار یا حمایت کننده 
مالی داشــتیم، این قــدر دســت و دلمان برای 
ریســک کردن باز نبود. ما از زندگی شخصی مان 
و منفعت هایی که به عنــوان یک فارغ التحصیل 
مهندســی می توانستیم داشــته باشیم، دست 
کشیدیم و هرچه درآمد هم داشتیم، می ریختیم 
توی شــرکت. هنوز هم درآمد پروژه ها را صرف 
پروژه های بعدی می کنیم که شاید هم در نهایت 
به سطل آشغال ریخته شــود. این ریسکی است 
که ما برای رشدمان می کنیم. یعنی درآمدزایی 
را هیچ وقت اصل کارمان قرار نداده ایم. البته این 
صنعت هم نیاز به ده سال کار کردن داشت. ما اگر 
ربات های فعلی مان را 10 سال پیش داشتیم هم 
نمی توانستیم آن را بفروشیم. نیاز داشتیم که بازار 
ایران را بشناسیم، نیازهای ایران را رصد کنیم و 
به همیــن دلیل این زمان از دســت رفته را زمان 

سوخته نمی دانیم.
در مــورد جایگاه مــان بایــد بگویم به نســبت 
فعالیت هایی که به خصوص صرف تحقیق وتوسعه 
در زمینه ربات های حوزه نفت وگاز کردیم، جایگاه 
خوبی داریم. دلیل اشاره به این موضوع این است 
که ما وقــت زیادی را صرف ســاخت ربات هایی 
کردیم که به دلیل همان عدم استقبال، نیمه کاره 
رها شــدند. هنوز هم تحقیقات ما موجود است و 
شاید در آینده بتوانیم از آن ها استفاده کنیم ولی 

به هرحال خیلی از وقت ما صرف آن شد.

دلیلایناستقبالنشدنازحوزهرباتیک
درصنایعداخلیچیســت؟اینانتقادهمبه
بچههایاینحوزهوارداستکهخیلیفضایی
فکرمیکنندوبهدنبالشناســایینیازهای

صنعتنیستند؟
شــاید تعدادی از بچه های این حــوزه خیلی با 
جامعه و نیازهای آن ارتباطی نداشــته باشــند 
اما مشکل اساســی آنجاست که مدیران صنایع 
هنوز بــه حوزه رباتیک به چشــم یــک حوزه 
فانتــزی و رویاپردازی هــای اختراع گونه نگاه 
می کنند! مشــکل اصلی اینجاســت. ربات ها را 
اســباب بازی های پیچیده ای می بینند که چند 

دانشجو یا جوان کنجکاو و عاشق اختراع، آن ها 
را ســاخته اند! در صورتی که صنعت رباتیک در 
صنایع دنیا، همه خطوط تولید را قرق کرده است 
ولی حاال به خصوص هزینه های نیروی انســانی 
باعث شــده حتی شــرکت های داخلی هم نظر 
خود را عوض کنند؛ اگرچه در سال های تحریم ها 
با وجود فشــاری که روی صنایع وجود داشت، 
ترجیح می دادند با تعدیل نیرو و کم کردن میزان 
تولید، صرفه جویی کنند تا روی آوردن به دانش 
رباتیک. ما در این سال ها حدود 30 پروژه رباتیک 
را راه انداختیم که پنج پروژه به نمونه سازی رسید 
و سه دستگاه از این دستگاه ها به عنوان محصول 
نهایی در حال ورود به بازار اســت. در مقایسه با 
رقیب دیگری که در زمینه ربات های حوزه آب  
و فاضالب کار کرده، شاید عقب تر باشیم ولی رشد 
خیلی سریع تری داشــته ایم. ما گزارش هایمان 
را بر اســاس اســتانداردهای روز دنیا طراحی 
کرده ایم؛ اســتانداردهایی که حتــی خیلی از 
مسئوالن این حوزه از وجود آن ها خبر نداشتند. 
بازرســی ها را به شــکل دقیق انجام می دادیم. 
بخشــی از کار را که به دلیــل محدودیت های 
سرمایه ای نتوانسته بودیم انجام بدهیم، دستی 
انجام می دادیم و اعتمــاد صنایع آب وفاضالب 
کشــور به ما جلب شد و تا دو ماه آینده محصول 
نهایی مان را وارد بازار می کنیم که شامل سه مدل 
ربات بازرسی شبکه فاضالب است؛ ربات هایی که 
با توجه به اقلیم های متنوع ایران، قابلیت صادرات 
به هر کشوری را دارند. امسال سه ربات بازرسی 
شبکه و یک دستگاه هم ربات بازرسی چاه عمیق 

ساخته و تحویل داده ایم.

تمرکزخیلیازاستارتآپهایایرانروی
حوزهخدماتاست.چونبخشخدماتهم
اقتصادبزرگتریداردوهمزودترمیتوان
درآنبهســوددهیرســیدوخیلیجنبه
دانشمحوروتحقیقاتیهــمندارد.یکیاز
خطرهاییکهاینرونددارد،بازتولیداقتصاد
خدماتیایراندرحوزههاینوینوکمتوجهی
بهصنعتاستکهموتوررشداقتصادهایملی
محسوبمیشود؛بهعبارتیاستارتآپهای
حوزهصنعتمهجورماندهاند.حوزهرباتیک
چقدربرایراهاندازیاســتارتآپمستعد

است؟
اگر بخواهم بر اســاس یک اینفوگراف توصیفی 
جواب شما را بدهم باید بگویم ما اول تحقیقات و 
مطالعات وسیعی انجام دادیم، بعد نمونه ساختیم 
و این نمونه را هم وارد بازار نکردیم و خودمان وارد 
فاز خدمات دهی شدیم. یعنی ربات را که وارد کار 
می کردیم، دو سال هم خودمان گزارش هایش را 
آماده می کردیم و فقط این طور نبود که محصول 
را بفروشــیم و پولش را بگیریم و مشتری را تنها 
بگذاریم. چون می دانستیم که باید باالی سر ربات 
باشــیم تا بتوانیم فرهنگ و چگونگی استفاده از 
آن را جا بیندازیم. بعــد از این مراحل بود که فاز 
تولید محصول را شــروع کردیم. ما در این حوزه 
استراتژی داشتیم که محصول و خدمات مرتبط 
با آن را هم زمان ارائه دهیم؛ صرف اینکه محصول 
بدهیم بیرون کافی نیست. در حال حاضر نسبت 
محصول به خدمات مان 20 به 80 است. در سال 
آینده ما شرکتی خواهیم بود که در حوزه رباتیک 
وارد طیف وسیعی از خدمات می شود که نه تنها 
در کشور خودمان، بلکه در کشورهای همسایه هم 

قابل ارائه خواهند بود.

یعنیمیخواهیدرباتهــاراواردزندگی

در همین 
موفقیتی که 

ربات ما در 
آلمان کسب 

کرد، کشورهای 
صاحب صنعت 

رباتیک 
هم حضور 

داشتند و حتی 
شرکت های 

مطرح رباتیک 
دنیا هم آمده 

بودند اما ربات 
ما اول شد؛ 

کشوری که در 
حوزه رباتیک 
یا تکنولوژی 

رباتیک حرف 
چندانی برای 
گفتن ندارد 

و اسمش سر 
زبان ها نیست. 
پس موفقیت 
در این حوزه 

ربطی به جایگاه 
شما ندارد و 

ایده ها و تالش 
برای به سرانجام 
رساندن آن مهم 
است؛ باید این را 

باور کرد

سلبریتی
C e l e b r i t y
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گفت وگو با حمید انبری، ابوالفضل حسنی و سیدمحسن بنی جمالی که بعد از یک موفقیت جهانی در شرکت ایده کاوان صنعت پردیس به فکر ساخت ربات های خدمت رسان هستند

چراسراغشــرکتداریآنهمدراوایل
جوانیرفتید؟

در ایران بعد از اینکه از دانشگاه بیرون می آیید با 
یک خالء وجود شغل مواجه می شوید که به ناچار 
یا ادامه تحصیل بدون هدف مشــخص را انتخاب 
می کنید یا اینکه به ســراغ شغل های غیرمرتبط 
می رویــد. خیلی هم مشــتاق باشــید، احتماال 
مهاجرت می کنید که به عقیده ما هر سه مورد به 
ضرر فرد و کشور است. بنابراین تصمیم گرفتیم 
بعد از فارغ التحصیلی برویم دنبال آنچه که به آن 
عالقه داشــتیم یعنی حوزه رباتیک و این کار را با 

تاسیس شرکت کامل کردیم.

مفهوماســتارتآپبرایشماازروزیکه
کارراشروعکردیدتاامروزچهتغییریکرده

است؟
اســتارت آپ ها چیــز عجیبی نیســتند. همان 
جعبه های جادویی هســتند که در بچگی داخل 
آن ها را نگاه می کردیم و شغل و آینده خود را درون 
آن ها می دیدیم. اســتارت آپ ها قرار است برای 
جوان های داخلی چنین نقشی را داشته باشند. 
اینکه آینده ای کــه در کودکی برای خود متصور 
بوده اند را با آن ها بسازند. برای تیم ما هنوز مفهوم 

استارت آپ همین تعبیر رویای کودکی است.

ایده»ایدهکاوان«ازکجاآمدوشروعکارتان
چگونهبود؟

ایده کاوان در سال 90 در اراک متولد شد. شروعی 
بود برای آنچه فکر می کردیم می خواهیم در زمینه 
رباتیک انجام دهیم. ما تجربه های محدودی در 
دانشــگاه و یا به صورت فــردی در محیط بیرون 
داشــتیم. این شــرکت را راه انداختیم تا با هدف 
توسعه اتوماسیون های صنعتی و رباتیک، فعالیت 
کنیــم. اولین پروژه ای هم که داشــتیم طراحی 
رباتی به اسم سایرو بود که قرار بود در شبکه های 
آب و فاضالب ماموریت هایــی را برعهده بگیرد. 
گزارش هایی را آماده می کرد که برای رفع عیب 
یا هر تصمیم دیگری مفید بود. این ربات حتی در 
محیط های قابل  انفجار هم می توانســت فعالیت 
یا زیر فشار آب و ســیاالت دیگر کار کند. حدود 
دو سال تحقیقات و ســاخت سایرو طول کشید. 
رســیدن به نمونه اولیه خیلی سخت بود، چون 
هیچ حمایتی وجود نداشت؛ نه تنها بودجه ای نبود 
بلکه حتی وقتی به شرکت آب و فاضالب مراجعه 
می کردیم کــه مثال قطر لوله ها را به ما بگویند، از 

دادن چنین اطالعاتی هم دریغ می کردند!

سرنوشتسایروچهشد؟
سایرو یک مرحله تجربه و دانش شرکت ما را در 
زمینه ساخت ربات باال برد. هزینه تولید این ربات 
خیلی بود و نمی شــد آن را تولید انبوه کرد ولی 
ســاخت آن برای ما تجربه گرانقدری بود. بعد از 
این تجربه بود که تصمیم گرفتیم به سمت ساخت 
ربات های ارزان تر برویم که قادر باشــند بازرسی 

شبکه فاضالب را انجام دهند.

چراواردحوزهســاختچنینرباتهایی
شدید؟

ربات های بازرس شــبکه فاضالب، اغلب آلمانی 
هســتند و در زمان تحریم ها سختی های زیادی 
به این حوزه از کشــور برای واردات و به خصوص 
پشــتیبانی آن ها وجود داشت. نرم افزارهای این 
ربات ها از طرف شــرکت های سازنده پشتیبانی 
نمی شد و حتی به دلیل محدودیت در استفاده از 
این ربات ها، انفجار گاز در شبکه فاضالب اصفهان 
باعث تخریب یک شهرک شد! این موضوع باعث 
شد که ما به فکر بیفتیم که نمونه های داخلی این 

ربات ها را تولید کنیم.

کارکردندراینحوزهسختیهایزیادی
هــمدارد.درکلدیدگاهمثبتــیبهحوزه

آبوفاضالبوجودندارد!
بلــه؛ روزهای اولی کــه ربــات را طراحی کرده 
بودیم، خود من بــرای اینکه روی کار آن نظارت 
کنم باالی ســر آن بودم. چند مــاه توی منهول 
و لوله هــای فاضالب بودم و یــادم می آید مادرم 
همیشه غر می زد که تو چه مهندسی هستی که 
بعد از این همه مقام که در زمینه رباتیک کســب 
کرده ای، حاال لباس هایت بوی فاضالب می دهد؟! 
اتفاقات زیادی هم می افتاد. مثال مشکالت تنفسی 
در زیر زمین که ما را تهدید می کرد. اما در نهایت 
منجر به تجربه هایی شــد که امروز می توانیم از 
آن ها اســتفاده کنیم. یک نفرمــان مدیرعامل 
شــرکت آیکپ رباتیک در اراک بود و یک نفر هم 
مدیرعامل ایده کاوان و تا 6 ماه پیش در دو شــهر 
مختلف کار می کردیم. بخشــی از تیم در پارک 
فناوری پردیس و بخشی در اراک بود. این فاصله 
برای استفاده از امکانات پارک بود ولی رفت و آمد 

می کردیم و ارتباطمان برقرار بود.

چرارباتیکراانتخابکردید؟عالقهمندی
شــخصیبودیازمینهمستعدیبرایآینده

آغاز عصر استارت آپ های رباتیک

رضا جمیلی
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

ما از کشورهای 
دیگر 

پیشنهادهای 
زیادی 

داشتیم، حتی 
از سازمان 

فضایی اروپا 
پیشنهاد 200 

هزار دالری 
داشتیم که 
برویم آنجا 

مستقر شویم و 
فقط 10 درصد 

شرکت مان 
مال آن ها 

شود. آن ها 
می گویند ما 

در سود و زیان 
شما شریک 

می شویم؛ اگر 
سود کردید ما 
در سود شما 

شریکیم و اگر 
زیان کردید 
در زیان شما 

شریکیم؛ 
این یعنی 

سرمایه گذاری 
ریسک پذیر. 

این تعریف در 
ایران خیلی 
خوب درک 
نشده است

حمیدانبریکارشناسیمکانیکازدانشگاهجامععلمی-کاربردیاراکدارد
ومتولد67است؛ازبچگینقاشیمیکردهوبعدسریبههنرهایتجسمی
زدهاست.خودشمیگویدازهمانسومابتدایینقاشیهایشرامیفروخته
است.همقطارهمیشگیاشدرشرکترباتیکایدهکاوانابوالفضلحسنی
است،متولد65.ابوالفضلدردانشگاهدولتیاراکمهندسیبرقخواندهواو
همازکودکیعالقهمندبهطراحیوخوشنویسیبودهاست.تفنگدارسوم
اینتیممهندسی،سیدمحسنبنیجمالیاست.اینسهنفردراینگفتوگو
درکنارهمقرارگرفتهاندتاهمازبرنامههایشانبرایآیندهدوشرکتایده
کاوانصنعتپردیسوآیکپرباتیکبگویندوهمازکسبرتبهاولدریکی
ازمعتبرترینمسابقاترباتیکدنیایعنیاستارتآپورلد.گفتوگوییکه
درطولآنصدایهویهولحیمبهگوشمیرسیددردفتریکهبیشترشبیه
یککارگاهوپرازرباتوماکتوابزارآالتبرقبود.درمیانههمینگفتوگو
یکیازآشنایانشانبالهجهایکهخیالآدمیرابهحوالیکاشانمیبردبایک
بستهسوهانواردشدوموفقیتجهانیآنهاراتبریکگفت.اینسهجوان
خجالتیوبیادعابارهادرطولاینگفتوگودررفتوآمدبودندویکچشم
بهمصاحبهداشتندویکچشمبهرباتیکهدرحالساختهشدنبود.هرچند
جواببیشترسواالتراحمیدداداماهرسهآنهاباوردارندکهدورهآیتیبه

سررسیدهوعصراستارتآپهایرباتیکآغازشدهاست.
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د کار بزرگ دیگری انجام دهد
فیس بوک، اکوسیستم شبکه های زاکربرگ می خواه

اجتماعی را متحول می کند
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 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

شنبهرادرشنبهمگ
آنالینورقبزنید
دانلود ودر
کنیدوبخوانید



روزمرهمردمکنید؟
بله، می خواهیم پا را از حوزه صنعت فراتر بگذاریم 
و نیازهای روزمره مردم را با ربات ها پاسخ بدهیم.

باایناســتراتژیاحتماالاستارتآپهای
دیگریهممشتاقمیشوندواردحوزهرباتیک
وارائهخدماتبهوسیلهرباتهاشوندومفهوم
رشداستارتآپیدراینحوزهقویترشود.

در ایران مفهــوم اســتارت آپی برمی گردد به 
ایده ای که دارید، یعنی ایده ای را به ســرانجام 
می رســانند و بعد می افتند دنبــال اینکه برای 
محصــول یا خدمــات آن ایده، مشــتری پیدا 
کنند! این اشــتباه اســت؛ ما باید ببینیم مردم 
چه مشــکلی دارند و نیازشــان چیســت. در 
حوزه رباتیک ما می خواهیم ایــن کار را انجام 
دهیم. رباتیک مشتمل بر سه تکنولوژی است: 
مکانیک، الکترونیک و نرم افزار. اگر مشــتری 
نیاز به نرم افزارهای مدرن داشــت ما باید روی 
این حوزه کار کنیم. اگر نیاز مکانیکی بود، باید 
این جنبه از ربات هایمان را قــوی کنیم. برای 
مثال ما قبال زیاد روی نرم افزار کار نمی کردیم و 
بیشتر الگوریتم ها را دستی می نوشتیم ولی حاال 
فهمیده ایم که باید نرم افزارها را ارتقا دهیم؛ چون 
سرعت رشد ما را باال می برد. ما در حوزه مسابقات 
رباتیک و المپیادهای دانش آموزی خیلی مدال 
و موفقیت داریم ولــی در زمینه تولید محصول 
موفق نیستیم؛ دلیل هم این است که ایده هایمان 
بیشتر چیزی است که خودمان دوست داریم تا 
محصولی که بتواند خدمتی ارائه دهد که نیازی 
از مردم یا صنعت را برطرف کند. به همین دلیل 
روی مشتری کار کرده ایم و از این منظر خودمان 
را کمی اســتارت آپی می دانیم. نکته جالب این 
است که اوایل کارمان اسم ربات را نمی آوردیم 
که مشتری نترســد؛ می گفتیم یک دستگاهی 

تولید کرده ایم و نمی گفتیم ربات ساخته ایم!

یعنــیدرحــوزهرباتیکبایــدبحث
تجاریســازیایدهراازهمــانابتداجدی
بگیریم؟اتفاقااینهمانمشــکلیاستکه
استارتآپهایایرانیهمدارند.سوالدیگر
ایناستکهرباتیکدردنیادرصنایعمختلف
نفوذکردهاست.درایرانباوجودمثالهایی
کهزدیــدماموقعیتخوبــینداریم.اصوال
فاصلهبهوجودآمدهدراینزمینهباکشورهای
صاحبتکنولوژیاینقدرکماستکهبشود
آنراجبرانکردیابهصرفهنیســتکهوارد

سرمایهگذاریدرآنشویم؟
اینکه کجای کار هســتیم به نظــرم خیلی مهم 
نیســت؛ اگر در این حوزه آلمان ها حرفی برای 
گفتن دارند دلیلش این است که 50 سال پیش 

قالب ساز بوده و ســنت ریخته گری داشته اند و 
حاال روی همان پایه توانسته اند صنعت رباتیک 
و ابزارهای دقیق شان را ســرآمد کنند. ولی این 
همه داســتان نیست؛ شــما به هندوستان نگاه 
کنید، تا 20 ســال پیش هیــچ حرفی در حوزه 
آی تی نداشت. پایه و ســنتی هم در این زمینه 
نداشــت ولی حاال حرف های بسیار زیادی دارد 
که در صنعت آی تی بزند. این اتفاق در مدت پنج 
یا 6 ســال افتاد. نفت ما یکصد سال سابقه دارد 
ولی صنعت آی تی جوان آن ها، درآمد بیشتری 
از آن دارد. بنابراین ایجاد تغییر و رشد در چنین 
صنایعی مستقل از این است که امروز کجا هستیم 
و از کشورهای پیشرو دنیا چقدر فاصله داریم. در 
همین موفقیتی که ربات ما در آلمان کسب کرد، 
کشــورهای صاحب صنعــت رباتیک هم حضور 

داشتند و حتی شرکت های 
مطرح رباتیک دنیا هم آمده 
بودند اما ربات ما اول شــد؛ 
کشوری که در حوزه رباتیک 
یا تکنولوژی رباتیک حرف 
چندانی برای گفتن ندارد و 

اسمش ســر زبان ها نیست. پس موفقیت در این 
حوزه ربطی به جایگاه شما ندارد و ایده ها و تالش 
برای به سرانجام رساندن آن مهم است؛ باید این 

را باور کرد.

درحوزهاســتارتآپیایــران،موضوع
ســرمایهگذاریاخیراخیلیجدیشدهواز
طرفســرمایهگذارهاحمایتهایخوبیاز
ایدههایجوانان،چهاســتارتآپهاوچه
دانشبنیانهاشدهاست؛ایناتفاقمبارک،

شاملحالرباتهانشدهاست؟
ســرمایه گذاری های اســتارت آپی با هر عنوانی 
که باشــد، خوب می دانند که این سرمایه گذاری 
ریسک پذیر است؛ چون نمی توانید به سرمایه گذار 
بگویید دقیقا چه وقت به پول و سود می رسند. ما 
از کشورهای دیگر پیشنهادهای زیادی داشتیم، 
حتی از سازمان فضایی اروپا پیشنهاد 200 هزار 
دالری داشــتیم که برویم آنجا مســتقر شویم و 
فقط 10 درصد شرکت مان مال آن ها شود. آن ها 
می گویند ما در سود و زیان شما شریک می شویم؛ 
اگر ســود کردید ما در سود شــما شریکیم و اگر 
زیان کردید در زیان شــما شــریکیم؛ این یعنی 
سرمایه گذاری ریسک پذیر. این تعریف در ایران 
خیلی خوب درک نشــده است. اولین سوالی که 
سرمایه گذار می پرسد این است که پول من کی 

دوبرابر می شود؟!

پــس،ازخارجیهــاهــمپیشــنهاد
سرمایهگذاریداشتهاید؟

بله، بعد از موفقیت در رویداد اســتارت آپ ورلد 
این قدر پیشنهاد ســرمایه گذاری داشتیم که با 
آن ها یک کتابچه درســت کردیم! کمپانی های 

خیلی بزرگی به ما پیشنهاد دادند.

آنهارابررسیهمکردهاید؟
درحال فکر کردن و بررســی آن ها هســتیم. اما 
می خواهیم با یک مدل خوب در مورد آن ها فکر 
کنیم، چون تنها چیزی که به آن فکر نمی کنیم، 

رفتن از ایران است.

ســرمایهگذاریخارجــیراواجــدچه
مزیتهاییمیدانید؟

تاثیری که این سرمایه گذاری در مدیریت شرکت 
می گذارد غیرقابل کتمان اســت. دیجی کاال اگر 
دیجی کاال شــد، به خاطر تزریق 
یک مدل مدیریت خارجی به آن 
بود؛ وگرنه سال ها فعالیت می کرد 
و رشد بسیار کندی داشت و وقتی 
رشدش شدت گرفت که از خارج 
آمدند و روی آن ســرمایه گذاری 
کردند. مفهوم استارت آپ هم همین است که فضا 
و ظرفیت رشــد و توسعه باال داشته باشید. ما هم 

سیاست جدیدمان رفتن به سمت توسعه است.

تیمایــدهکاوانوآیکپرباتیکچندنفر
است؟

جمعا 12 نفر هستیم.

هنوزدراراکهمفعالیتمیکنید؟
نه، دفتر اراک در دفتر پارک پردیس ادغام و همه 
تیم در اینجا متمرکز شد؛ در دو حوزه پروژه های 
بین المللی و پروژه های داخلی یکی به اسم آیکپ 
روباتیک و دیگری به اسم ایده کاوان با دو شرکت 
به لحاظ اسمی مجزا ولی در باطن واحد، فعالیت 

می کنیم.

تاحاالشدهکهشرکتهایااستارتآپهای
خدماتیبهشــماپیشــنهادهمکاریبرای

طراحیرباتبدهند؟
تا قبل از محصوالت جدیدمان، ما را بیشــتر یک 
ربات ساز صنعتی به شــمار می آوردند ولی حاال 
قضیه فرق کرده اســت. شــرکت های خصوصی 
خدماتی حوزه صنعت، به ما پیشــنهاد می دادند 
که معموال هم در حد مطالعه و طراحی پیشــتر 
نمی رفت؛ بیشتر هم ناشی از  بی اعتمادی بود که 

به آینده فعالیت خودشان داشتند!

ولیدرحوزهاســتارتآپی،هــمازنظر
همگونیوهمفکریکهبنیانگذارانآنهااز

نظرسنیوفکریباشــمادارندوهماینکه
معموالازایدههاوراهکارهایتازهاستقبال
میکنند،اینانتظاروجودداردکهســراغ
رباتهابیایند.مثالپیشــنهادیازسوی
دیجیکاالبرایطراحیرباتهایکاالرسان
نداشــتهاید؟یااینکهدیجیکاالبهصرافت
ایننیفتادهکهشرکتشمارابخردوبخش

رباتیکآنهاشوید؟
نمی دانــم چقدر مــا را می شناســند و اصال از 
کارهایــی که ما می کنیم آگاه هســتند یا خیر. 
در مورد دیجی کاال ما دو، سه سال پیش رفتیم 
با آن ها مذاکره کردیــم و گفتیم که ربات های 
سرویس رســان طراحی می کنیم و می توانیم 
برای انبارهای آن ها ربات هایی طراحی کنیم که 
سرعت و دقت کار آن ها را باال ببرد. مثال آوردیم 
که شرکت آمازون، شرکت آکریس رباتیک را با 
مبلغ باالیی خرید که برای خدماتش ربات های 
انبــاردار تولید کند؛ ولی مذاکــره ما با توجه به 
سیاست های آن ها نتیجه نداد. رباتیک محصول 
پیچیده ای است و حتما مشتری باید از آن درک 
داشته باشــد تا بتواند راضی شود و اعتماد کند. 
قاعده رباتیک این اســت که اعتماد کنید و بعد 

از آن لذت ببرید.

رباتیکچقدرایــنظرفیتراداردکهدر
شهرستانهاهمرونقبگیرد؟

تولید یعنی ارزش افــزوده؛ یک باغدار می تواند 
ســیب را بچیند و بدهد دست مشــتری یا آن 
را کمپوت کند و با قیمت باالتــر به بازار بدهد. 
در رباتیک ارزش افزوده محصــول خیلی مهم 
اســت. یعنی از تلفیق مکانیــک و الکترونیک و 
برنامه نویسی یک ارزش تازه خلق می کنیم. در 
حوزه برنامه نویســی خیلی کارها می شود کرد 
ولی بازار آن در حال اشباع شــدن است و خیلی 
دست در آن زیاد است. همین دیجی کاال هم اگر 
وارد حوزه های نوین نشــود، نهایتا تا پنج سال 
آینده می تواند این گونــه یکه تازی کند. همین 
حاال کلی سایت شبیه آن راه افتاده که در حال 
تســخیر بازار هم هســتند. چون کپی کاری در 
این حوزه ها خیلی راحت اســت ولی در زمینه 
رباتیک چون بر پایه دانش اســت، کپی کردن و 
رقابت ســخت تر است. پس اگر شما وارد شده و 
درست عمل کنید، می توانید مطمئن باشید که 
ســال ها در صدر خواهید بود. در این راه سختی 
تا رسیدن به موفقیت زیاد است اما موفقیت آن 
ماندگارتر است. نوشتن یک اپ برای یک چمدان 
خیلی راحت است ولی همه می توانند آن را انجام 
دهند، در حالی که تولید یک چمدان هوشمند 

کار هرکسی نیست!

چشماندازایدهکاوانچیست؟
در حــوزه ربات هــای صنعتــی و ربات هــای 
سرویس رســان خانگــی ما می خواهیــم بازار 
جهانی را تصرف کنیــم. روزی را می بینیم که 
محصوالت مان در سراسر دنیا استفاده می شود. 
پول درآوردن و شهرت برای مان مهم نیست اما 
چــون چیزی برای از دســت دادن نداریم، فکر 
می کنیم این هدف محقق شــدنی اســت. تنها 
هدف مان این است که مردم محصوالت مان را در 
همه دنیا استفاده کنند ولی می خواهیم در حوزه 
داخلی هم نیازهای رباتیک کشــور را برطرف 
کنیم. ما رباتی که با هزینه یک میلیارد تومانی 
از خارج وارد می شــد را بــا 60 میلیون تومان 
تولید کرده ایم؛ پس ایــن اعتماد را به خودمان 
داریم که رشد کنیم. تا 5 سال آینده می خواهیم 
حتی اگر شــد با شرکت های بزرگی مثل گوگل 
و مایکروســافت، نوع جدیــدی از ربات ها را به 
نام ربات های سفری بســازیم و عرضه کنیم که 
مطمئن هستیم در حوزه گردشگری با استقبال 
فراوانی روبه رو خواهد شد. ایده های زیادی داریم 

که هنوز رو نکرده ایم!

اینکمــیرویاگونهاســت؛رویکاغذ
چشماندازشماچیست؟

چمدانی که مــا تولید کردیــم، اولین چمدان 
تمام هوشمند دنیاست. سابق بر این چمدان هایی 
طراحی شده بود که می توانست صاحب خود را 
دنبال کند ولی فقط طــرح مفهومی بود و تولید 
نشــده بود. این چمدان دو مزیــت دارد؛ یکی 
امکانات و سرویس های حرکتی که ارائه می دهد 
و دیگری خدمات دیجیتالی. در خدمات حرکتی 
هم دنبال صاحب خود راه می افتد، بدون نیاز به 
حمل کردن و هم اینکه صاحب  چمدان می تواند 
روی آن بنشــینید و به عنوان یک وسیله نقلیه 
از آن اســتفاده کند. ما در طراحی این چمدان 
از نیازهــای فرودگاهــی و تجربــه خودمان در 
سفرهایی که برای مسابقات می رفتیم استفاده 
کردیم. در فرودگاه های بزرگ دنیا، کشاندن یک 
چمدان ســنگین از این سر ترمینال به سر دیگر 
آن عذاب آور است. این چمدان هوشمند که در 
آن از تکنولوژی ِسگ وی)Segway(اســتفاده 
شده، می تواند این نیازها را برطرف کند. دومین 

مزیت تری دی  ویژن آن است.
این تکنولوژی یک درک تصویــری برای ربات 
از اشــیای روبه روی آن ایجاد می کند که فراتر از 
دیدن است. ما با استفاده از اسکن استخوان بندی 
افــراد، چمدانی را طراحی کردیــم که می تواند 
قابلیت های زیادی در راهبری آن داشــته باشد. 
همچنین اپلیکیشــنی برای آن نوشتیم که هم 
امنیت قفل آن را باال می برد و هم از طریق اینترنت 
می توان آن را مکان یابی و در صورت گم شــدن 
آن را پیدا کرد. فعال پیشــنهادهای زیادی برای 
تولید انبوه آن به خصوص از طرف شــرکت های 
چمدان ساز بزرگ دنیا و شرکت های تولیدکننده 

سگ وی داریم.
دو شــرکت تجهیــزات حمل و نقــل و راهبری 
فرودگاهی هم به ما برای تولید انبوه آن پیشنهاد 
داده انــد. آن ها به این فکــر می کنند که نه فقط 
چمدان هوشــمند بلکه ســبدهای فرودگاهی 
هوشمند هم تولید شود. ما هم ثبت اختراع همه 
این محصوالت را در اروپا انجام داده ایم و در حال 
برررسی پیشنهادها هستیم و به احتمال قوی با 
یک ســرمایه گذار ایرانی آن را به دست مشتری 

می رسانیم.

در مورد 
دیجی کاال 

دو، سه سال 
پیش رفتیم با 
آن ها مذاکره 

کردیم و گفتیم 
که ربات های 

سرویس رسان 
طراحی 

می کنیم و 
می توانیم برای 
انبارهای آن ها 

ربات هایی 
طراحی کنیم 
که سرعت و 

دقت کار آن ها 
را باال ببرد. 

مثال آوردیم 
که شرکت 

آمازون، شرکت 
آکریس رباتیک 
را با مبلغ باالیی 
خرید که برای 

خدماتش 
ربات های 

انباردار تولید 
کند؛ ولی 
مذاکره ما 
با توجه به 

سیاست های 
آن ها نتیجه 
نداد. رباتیک 

محصول 
پیچیده ای 

است و حتما 
مشتری باید از 

آن درک داشته 
باشد تا بتواند 
راضی شود و 
اعتماد کند. 

قاعده رباتیک 
این است که 

اعتماد کنید و 
بعد از آن لذت 

ببرید
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گفت وگو با حمید انبری، ابوالفضل حسنی و سیدمحسن بنی جمالی که بعد از یک موفقیت جهانی در شرکت ایده کاوان صنعت پردیس به فکر ساخت ربات های خدمت رسان هستند

استارت آپ ورلد مسابقاتی است که تحت اسپانسری 
ســازمان فضایی اتحادیه اروپا و بخش روباتیک این 
اتحادیه برگزار می شود. شرکت بین المللی AZO هم 
برگزارکننده این رویداد اســت که زیرمجموعه همان 
اتحادیه اروپاست. شــرکت های مختلف استارت آپی 
رباتیک جهان در آن شرکت می کنند و ربات های خود را 
محک می زنند. حتی شرکت های بزرگ و شناخته شده 
رباتیــک هم استارت آپ هایشــان را در آن شــرکت 
می دهند. بعد از بررسی طرح های مختلف از نظر ایجاد 

تغییر و میزان تاثیرگــذاری ربات ها در دنیای بیرون، 
توسعه پذیری آن در زندگی مردم و سابقه تیم ها، یک 
هیئت داوران 50 نفره، برگزیدگان را انتخاب می کند. 
این داوران شــامل مدیران بخش فضایــی و رباتیک 
اتحادیه اروپا، مدیران دانشگاه های آلمان و چند مدیر از 
شرکت های بزرگ و مطرح رباتیک جهان هستند. طرح 
چمدان هوشمند شرکت آیکپ رباتیک در مرحله اول 
برگزیده شد و بعد به جمع سه طرح برتر راه یافت و در 
نهایت از طریق ایمیلی که به دست تیم رسید، اعالم شد 

که این طرح، رتبه یک این مسابقات در زمینه ربات های 
خدمت رسان را کسب کرده است. طبق گزارش سایت 
ربات ریکورد که تعداد و فعالیت استارت آپ های رباتیک 
را رصد می کند، تنها استارت آپ رباتیک ایران شرکت 
آیکپ رباتیک است. حدود 5 هزار استارت آپ رباتیک در 
سراسر دنیا در حال فعالیت هستند. تمرکز استارت آپ 
ورلد امسال روی ربات های خدماتی بوده است چراکه 
به نظر می رسد ربات های حوزه صنعت هم در طراحی 

و هم در تعداد شرکت ها اشباع شده است.

مقاماولدراستارتآپورلد
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در ادامه بحث فرآیند توســعه مشــتری یا همان 
Customer Development، می خواهیــم بــه 
این موضوع بپردازیم که چه چیزی باعث می شود 
مشتریان و بازار هدف نسبت به ایده استارت آپی 
ما ابراز عالقــه نکرده و به عبارتی از آن اســتفاده 
نکنند. قبل از اینکه به این موضوع اشــاره کنیم، 
بیایید با هم مرور کنیم که تا کنون چه مواردی را 
در بحث توسعه مشتری مورد بررسی قرار دادیم. 
گفتیم که بحث توسعه مشتری یک فرآیند بسیار 
مهم در موفقیت یک اســتارت آپ اســت. در این 
فرآیند، شما بر اســاس ایده استارت آپی خودتان 
یکسری فرضیه سازی و برنامه ریزی می کنید که 
این فرضیات را در جامعه هدف مورد نظر خودتان 
اعتبارســنجی کنید. حال ایــن یعنی چه؟ یعنی 
اینکه مثال شــما فرض کرده اید که مشکل X بین 
دانشــجویان وجود دارد و فکــر می کنید که اگر 
محصول یا خدمتی را ارائه دهید که این مشــکل 
را حل کند، به احتمال زیاد، خیلی از دانشجویان 
از این محصول اســتقبال کنند. بله، اینها فرضیه 
هستند، یعنی در ذهن شــما وجود دارند و هنوز 
معلوم نیست که در واقعیت هم این مسئله صحت 
داشته باشد؛ پس بهترین کار این است که شما وارد 
مرحله عملیاتی بشوید و ببینید که آیا این تصورات 
شما درست است یا خیر؟ این مرحله اعتبارسنجی 
نام دارد. روش های مختلفی برای اعتبارســنجی 
وجود دارد که توضیح دادیم که اســتفاده از روش 
مصاحبه عمیــق یــا Deep Interview  یکی از 
بهترین روش ها در مراحل اولیه یک ایده استارتاپی 
است. توضیح دادیم که شما برای مصاحبه باید چه 
سواالتی را مطرح کنید و یکسری قالب سوال هم در 
نوشته های گذشته پیرامون این موضوع ارایه شد. 
در ادامه فرآیند توسعه مشتری و قبل از اینکه شما 
مصاحبه ها را انجام بدهید، خوب اســت که کمی 
در مورد دالیل رفتــار و تصمیم گیری های افراد، 
اطالعات داشته باشید. این آگاهی باعث می شود 
که در مصاحبه و تحلیــل نتایج آن کمی دقیق تر 
اطالعات را بررســی کنید و داده های ارزشمندی 

را به دست آورید.
ببینید، شما در استارتاپ تان قرار است یک مسئله 
و مشکل را حل کنید و یا اینکه یک لذت مضاعف را 
در یک موضوع خاص برای مشتریان ایجاد کنید؛ 
اصوال وقتی ما یک مشکل را کشف می کنیم، سریع 
به این نتیجه می رســیم که: "چه خوب، اگر این 
مشکل رو بشه حل کرد کلی ازش استقبال میشه!" 
و احتماال ذهن کارآفرین شما این تحلیل ها را انجام 

خواهد داد که:
1-  اینکه این مشکل حل نشده به دلیل این است 

که محصولی برای حل کردن آن وجود ندارد.
2-  اگر محصولی وجود دارد، احتماال مشتریان و 
جامعه هدف به این مشکل واقف نیستند یا اینکه 
این مشکل آن قدر جدی و مهم نیست که آن ها به 

حل کردن آن نیاز داشته باشند.
واقعیت این است که بر اســاس تجربه شخصی و 
مشاوره هایی که داشته ام، به این نتیجه رسیده ام 

را امکان پذیــر کــرد. این روش نگــرش جدید و 
جنبه های دیگری از ذهنیت کاربران آینده شما را 

برایتان نمایان می سازد.

 محدودیت منابع 
یکی از دالیل دیگری که باعث می شود که افراد از 
یک راهکار )ایده استارتاپی شما( استفاده نکنند، 
مسئله محدودیت منابع است. این منبع می تواند 
هر چیزی باشد، مثال پدر و مادرانی که دارای فرزند 
کوچک هستند، از راهکارهایی که نیاز به استفاده از 
دو دست دارند، نمی توانند استفاده کنند. البته باید 
به این نکته توجه داشته باشید که بسیاری از شرایط 
محیطی همیشگی نیستند؛ مثال شلوغی، اینترنت 
ضعیف، فاصله مکانی و... این موارد موقتی مواردی 
است که در نهایت باعث تاثیر در تصمیم گیری کاربر 
می شود. همه افراد دچار محدودیت منابع می شوند، 
مهم این است که شما این محدودیت ها را کشف 
کنید و برای آن ها سناریوهای مناسب ارایه دهید.
مسایل فرهنگی و اجتماعی موثر در رفتار کاربران 
واقعیت این است که مسایل فرهنگی و اجتماعی 
تاثیر زیادی بر روی انتخاب افراد در استفاده از یک 
محصول و خدمت دارند. کشف عوامل فرهنگی و 
اجتماعی موثر در رفتار کاربران در استفاده از یک 
محصول یا خدمت، کار پیچیده ای است. عده ای از 
کاربــران در مصاحبه ها صراحتا این دالیل را ارایه 
می دهند ولی تعــداد زیــادی از کاربران معموال 
از بیان کردن آن ها به صــورت صریح )آگاهانه یا 
ناآگاهانه( خودداری می کنند. شــما باید در طی 
انجام فرآیند مصاحبه با اســتفاده از واکنش افراد 
نسبت به ســواالت مصاحبه )مخصوصا مسئله ای 
که قرار است شــما حل کنید( این موارد را مورد 

بررسی قرار دهید. 

 توجه به عوامل انگیزه دهنده و ناامیدکننده 
کاربران 

یادتان باشد که بســیاری از تصمیماتی که ما در 
مواجهه با شــرایط مختلــف می گیریم، خیلی بر 
اساس منطق و حساب و کتاب نیست. ما به راحتی 
کاالیــی که خیلی گران اســت و خیلی هم به آن 
نیاز نداریم را خریداری می کنیم؛ چرا؟! چون فکر 
می کنیم جالب و جذاب است، لذا تصمیم به خرید 
آن می گیریم. عکس این مســئله هم ممکن است 
رخ بدهد. ما به راحتی یک راهکار، اپلیکیشــن و 
سرویس مناســب را کنار می گذاریم؛ چرا؟! چون 
احساس خوبی نسبت به آن نداریم، فکر می کنیم 
جذاب نیســت و... این مســئله از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت که ببینیم چــه چیزهایی باعث 
انگیزه کاربران و ترغیب شدن آن ها به استفاده یک 
محصول می شود. از طرفی در نقطه مقابل باید این 
موارد نیز مورد بررســی قرار گیرد که چه عوامل و 
مواردی باعث می شود که کاربر در برخورد با یک 
راهکار یــا خدمت از آن ناامید شــده و آن را کنار 
بگذارد. یک راهکار برای کشف این موارد، این است 
که از مصاحبه شونده ها در فرآیند توسعه مشتری 
بخواهید که در مورد تصمیمات اخیری که در مورد 
یک مسئله خاص داشته اند برای شما بگویند؛ اینکه 
چطور شــد که تصمیم به استفاده از یک محصول 
گرفته اند، چرا یک برند خاص را انتخاب کرده اند 
و سراغ ســایر برند ها نرفته اند. این دالیل چه بوده 
اســت؟ ارزانی، گرانی، پرســتیژ، خدمات پس از 
فروش، برخورد مناسب، فانتزی بودن وب سایت و...

شاید برایتان مهم باشد بدانید که رفتار کاربران 
احتمالی استارت آپ شــما چگونه است. این 
مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اگر 
کاربران زیادی داشــته باشید ولی هیچ کدام 
حاضر به خرید خدمت محصول شما نباشند، به 
احتمال زیاد دچار شکست خواهید شد. یادتان 
باشد که در بحث تحلیل رفتار مصرف کننده، 
باید همیشه این نکته را مدنظر قرار دهیم که 
چه کسی قرار اســت پول پرداخت کند و چه 
عواملی در تصمیم گیری های او تاثیرگذار است. 
همیشه آن کســی که پول پرداخت می کند، 
مصرف کننده خدمت نیســت؛ بــرای مثال 
اســباب بازی و لباس کودکان، توسط والدین 
خریداری می شــود ولی توسط کودکان مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ یا مثال در مورد مسایل 
پزشکی، چرخه کمی پیچیده تر است. داروها 
و تجهیزات و خدمات پزشکی توسط بیماران 
مورد استفاده قرار می گیرد، ترغیب به استفاده 
و تجویز آن ها توسط پزشکان صورت می گیرد 
و معموال بخشــی از هزینه های این خدمات 
توســط بیمه ها پرداخت می شود. در مورد هر 
محصول و خدمتی که طراحی می کنید باید 
به کشف و تحلیل این چرخه ها بپردازید. البته 
همیشه همه چیز این قدر شفاف نیست و نیاز 
به تحقیقات عمیق تری دارید. شما قرار است 
مسئله ای را با استفاده از ایده  استارت آپی تان 
حل کنید، قطعا عده ای )کاربران آینده شما( 
در حال حاضر با این مســئله درگیر هستند 
و امیدواریــد که بــا حل شــدن آن، کاربران 
زیــادی جذب کنید و در نهایــت درآمدزایی 
داشته باشــید. نکته مهم این است که آیا در 
انتخاب و تصمیم گیری برای محصول شــما، 
تصمیم گیرنده نهایی، همین کاربرانی هستند 
که شما هدف قرار داده اید یا افراد دیگری هم 
در تصمیم گیری ها دخیل هستند؟ معموال در 
تحقیقات و مصاحبه هایی که انجام می دهید، 
افراد جامعه هدف بیان می کنند که خودشان 
تصمیم گیرنــده هســتند و فــرد دیگری در 
تصمیم گیری های آن ها دخیل نیســت؛ در 
این شــرایط بهتر است که شــما از آن ها این 
سوال را بپرســید که در برخورد با این مسئله 
و مشــکلی که قرار است شما آن را حل کنید، 
آن ها با چه افراد دیگری صحبت می کنند و یا 
از آن ها نظر می خواهند. شاید این افراد به طور 
مستقیم دخیل در تصمیم گیری نباشند ولی 
به صورت غیرمســتقیم موثر هستند. هرچه 
شما این عوامل را دقیق تر بشناسید، می توانید 
در طراحی خدمت و محصول اســتارت آپی 
خود موفق تر عمل کنید و در نهایت مشتریان 
بیشــتری را جذب کنید. بر اساس تحقیقات 
انجام شــده، برخی از ذینفعــان وجود دارند 
که ممکن اســت به صورت غیرمســتقیم در 
تصمیم ســازی کاربران نهایی شما تاثیرگذار 
باشند؛ به این موارد در ادامه اشاره شده است:  
 فرزندان و همسر: ممکن است نظر فرزندان و 
همسر در مورد محصول و خدمتی که قرار است 
از آن استفاده کنند، معموال برای جلوگیری 
از تعارض به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 

مهم باشد.
 حلقه اجتماعی یا همان شــبکه اجتماعی 
فرد: برای بســیاری از افــراد قضاوت دیگران 
نسبت به خودشان مهم است؛ مثال استفاده از 
یک اپلیکیشن الغری که به صورت صوتی در 
ساعت هایی از روز به شما پیشنهاد نوشیدن 
آب می دهد، ممکن است باعث شود که حلقه 
اجتماعی دوستان و همکاران شما از آن مطلع 
شوند و نحوه برخورد آن ها با این مسئله ممکن 
است در انتخاب کاربر تاثیرگذار باشد )عده ای 
ممکن است وی را مســخره و عده ای ممکن 

است وی را تشویق کنند(. 
 کســی که باید عمل پرداخت را انجام دهد: 
مثال بخش مالی یک سازمان یا دستور رئیس 
بابت تاییدیه نهایی اســتفاده از یک نرم افزار 
ســازمان؛ ممکن اســت این افراد سواالت و 
پرسش هایی در مورد محصول مربوطه داشته 

باشند و در تصمیم گیری تاثیرگذار باشند.
 افرادی کــه تخصص خاصــی دارند: مثال 
مهندسین نرم افزاری یک سازمان که ممکن 
است ســواالتی در مورد محصول مربوطه و 
ابهاماتی داشته باشند که عدم متقاعد شدن 
آن ها شاید در تصمیم گیری برای استفاده از 

محصول و سفارش آن موثر باشد.
 افرادی که باید کاال یا محصول مورد نظر را به 
نحوی تایید کنند: این افراد نیز از تاثیرگذاران 
موثر در تصمیم گیری برای اســتفاده از یک 
محصول هستند؛ فرض کنید که شما ایده ای 
برای دانشگاه ها داشته باشید و امنیت داده ها 
برای دپارتمان آی تی دانشگاه مهم باشد و باید 
در زمینه امنیت داده ها، آن ها را متقاعد کنید.

 افرادی کــه در کنار مشــتری از محصول 
اســتفاده می کنند: برخی از ایده ها وابســته 
به مشارکت ســایر افراد نیز هست؛ مثال ایده 
کار گروهی به صورت آنالین یا سیستم های 
مدیریت پروژه که افراد زیادی در اســتفاده 
از آن ها مشــارکت دارند. نظر ایــن افراد نیز 
در زمینه اســتفاده از این خدمت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. سعی کنید با استفاده 
از این نکات ، تمامی افراد موثر در تصمیم گیری 
را شناسایی کنید و ابهامات آن ها و سواالتی که 
ممکن است در مورد راهکار استارت آپی شما 
در ذهن داشته باشند را استخراج کنید و برای 
آن ها پاســخ های مناسبی ارایه دهید. این کار 
ریسک بازار شما را کاهش داده و باعث موفقیت 

هرچه بیشتر محصول شما می شود.
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خوشــبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از 
آن لذت می برد. 

مردم معموال 
مسئله و 

چیزی را که 
امکان حل 
شدن ندارد 

را می پذیرند 
و با آن کنار 

می آیند و 
دیگر آن را 
یک مشکل 
نمی بینند. 

معموال ما از 
مواردی گله 

داریم که 
امیدی به حل 

کردن آن وجود 
دارد. به همین 
دلیل است که 

نوآوری های 
تدریجی 

خیلی بیشتر 
از نوآوری های 
رادیکالی رخ 

می دهد

چرا مشتریان نسبت به ایده استارت آپی ما مقاومت دارند و
فرآیند توسعه مشتری و شیوه های درست مصاحبه چیست؟

غیر از خوب بودن، کمی هم 
اقبال بلند می خواهید

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

یک تکنیک 
بازاریابی که 

با بهره برداری 
از شبکه  های 

اجتماعی 
موجود، 

به دنبال 
افزایش نمایی 

آگاهی از 
برند از طریق 

فرآیندی 
شبیه انتشار 
ویروس است

چراکاربران باید پول 
خرج محصول شما کنند؟

واژه نامه استارت آپی: بازاریابی ویروسی
13

ستون

یکــی از روش های رایج در زمینه اطالع رســانی 
و بازاریابی یک ایده اســتارتاپی، روش بازاریابی 
ویروسی است. این روش در ایران، روشی کارآمد 
اســت که تعدادی از استارت آپ های ایرانی از آن 
بهره برده  و نتایج مطلوبی را به دســت آورده اند. 
بازاریابی ویروسی به روش تبلیغ یا بازاریابی گفته 
می شــود که معموال به صورت مجازی و از طریق 
شــبکه های اجتماعی یا ایمیــل و به روش های 

متفاوتی انجام می شــود. بازاریابی ویروســی را 
می توان به ایــن صورت تعریف کرد: یک تکنیک 
بازاریابی که با بهره برداری از شبکه  های اجتماعی 
موجود، به دنبــال افزایش نمایی آگاهی از برند از 
طریق فرآیندی شبیه انتشار ویروس است. تبلیغات 
دهان به دهان با استفاده از تأثیر شبکه ای اینترنت 
به صورت آنالین گسترش می یابد و برای دسترسی 
سریع به تعداد زیادی از افراد بسیار مفید است. از 

دیدگاه بازاریابی، طبق این فرآیند افراد تشــویق 
می شوند اطالعات بازاریابی مطلوبی را که دریافت 
می کنند، در محیطی فرارسانه ای منتقل کنند؛ 
اطالعاتی که به طور اتفاقی یا به طور برنامه ریزی 
شده، مطلوب فرد اســت. این روش از نظر روش 
توزیع، شبیه ویروس زیستی یا ویروس رایانه ای 
است و توســط بازاریابی دهان به دهان یا توسط 
اینترنت و شبکه های موبایل به صورت متن، تصویر، 

کلیپ یا فیلم کوتاه و تصویر متحرک انجام می شود.
واقعیت این است که بازاریابی ویروسی یک شمشیر 
دو لبه است و در طراحی روش های ویروسی باید 
به نکات مهمی توجه داشت؛ نکاتی مثل فرهنگ، 
مســائل اجتماعی روز، معنی دار بودن محتوای 
ویروسی با هدف بازاریابی و... الزم به ذکر است که 
این روش یکی از 19 روش ویژه استارتاپ ها برای 

ایجاد کشش در بازار است.

Viral Marketing

C o l u m n

همیشه بهترین ها موفق نمی شوند!
واقعیت این اســت که اصال مهم نیست که 
محصول و خدمت شــما چقدر کاربردی و 
موثر باشد! محصول و خدمت شما در نهایت 
برای موفقیت، نیازمند سرمایه گذاری توسط 
کاربران است )سرمایه گذاری زمانی و مالی(. 
باید به گونه ای این محصول از ســوی کاربر 
مورد اقبال قرار گیرد و در وی کشش استفاده 
از آن ایجاد شــود. این مسئله زمانی رخ می 
دهد که شــما اول محصول درستی را تولید 
کرده باشید، دوم کاربر در برخورد با سیستم 
و خدمت شــما انگیزه پیدا کند، لذت ببرد و 
احساس کند که نسبت به سرمایه گذاری که 
انجام داده است )منظور سرمایه گذاری زمانی 

و مالی(، چیز بیشــتری نصیبش شده است؛ 
این چیز بیشتر، همان ارزش است.

یک نکته مهم دیگــر را هم باید مد نظر قرار 
دهید و آن اینکه ممکن است که مواردی که 
برای یک دسته از کاربران مهم هستند، برای 
دســته ای دیگر از کاربران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار نباشند؛ پس حتما دسته بندی های 

کاربران را مد نظر قرار دهید.
بســیارخوب، این هم از عوامــل تاثیرگذار 
در زمینه تصمیم گیــری کاربران در زمینه 
اســتفاده از یک ایده جدید که می تواند در 
موفقیت ایده استارتاپی شما بسیار موثر واقع 

شود. موفق و پیروز باشید.

که در اکثر مواقع استارتاپ ها به دنبال حل کردن 
مشــکالتی می روند که اصال نیازی به حل کردن 
آن ها نیست؛ یعنی آن قدر اهمیت ندارد. قبال هم 
به این نکته اشــاره کرده بودم که وقتی ایده ای به 
ذهن تان رسید، حتما در مورد آن تحقیق کنید و 
اگر نمونه ای مشابه پیدا نکردید، خیلی خوشحال 
نشوید که ایده شما منحصر به فرد است؛ چون دو 

احتمال وجود دارد:
1 – یا بازاری برای آن وجود ندارد، یعنی مشکل و 

مسئله مربوطه خیلی حاد و جذاب نیست.
2-یا اینکه ایده واقعا ناب است.

مســئله این اســت که در 95 درصد مواقع مورد 
احتمــال اول اتفــاق می افتد؛ پــس مواظب این 

مسئله باشید.
در زمینــه تصمیم گیــری برای اســتفاده از یک 
محصول و یا خدمت، عوامل بســیار زیادی وجود 
دارد. برخــی از این عوامل ذهنــی و برخی دیگر 
عینی هستند. در ادامه به بررسی برخی از عوامل 
تاثیرگــذار در زمینه اســتفاده از یک محصول یا 

خدمتی نو )ایده ای استارتاپی( خواهیم پرداخت.
عــدم آگاهی از اینکــه تکنولوژی چه پتانســیل 

هایی دارد. 
جالب است بدانید که مردم، معموال مسئله و چیزی 
را که امکان حل شدن ندارد را می پذیرند و با آن کنار 
می آیند و دیگر آن را یک مشکل نمی بینند. معموال 
ما از مواردی گله داریم که امیدی به حل کردن آن 
وجود دارد. به همین دلیل اســت که نوآوری های 
تدریجــی )Incremental Innovation( خیلی 
Radical In� )بیشــتر از نوآوری های رادیکالــی 
novation( رخ می دهد. منظــور از نوآوری های 
تدریجی بهبود یک روش موجود است و منظور از 
نوآوری های رادیکالی، متحول ساختن یک صنعت 
اســت. در نوشــته های قبلی در زمینه خالقیت و 
نوآوری مفصل صحبت کرده ایم. بیایید با یک مثال، 
دوباره این مسئله را مرور کنیم. ماشین لباسشویی 
را در نظر بگیرید: نــوآوری تدریجی، یعنی اینکه 
شما هر روز ویژگی های جدید به این وسیله اضافه 
کنید: کاهش مصــرف انرژی، متصل کردن آن به 
اینترنت، استفاده از الگوریتم های فازی در سیستم 

و برنامه های شست وشو، دیجیتال کردن آن و...
این در حالی اســت که نوآوری رادیکالی مسئله را 

از دیدگاه اساسی تری بررسی می کند. یک نوآوری 
رادیکالی در رابطه با این مثال: ســاخت لباس ها و 
الیافی که اصال کثیف نمی شــود )مثال استفاده از 

فناوری نانو(.
واقعیت این اســت که ما به عنــوان کارآفرین و 
افراد فنی که به صورت میان رشته ای از همه چیز 
اطالعاتی داریم، می دانیم که به واسطه استفاده از 
تکنولوژی های مختلف، می شود یک مسئله را حل 

کرد ولی مردم که نمی دانند!
مثال: اگــر خاطرتان باشــد موبایل های قدیمی، 
قابلیت پــردازش گفتار ضعیفی داشــت و فقط 
اعــداد را به عنوان فرمان صوتــی درک می کرد و 
تصور پردازش گفتار، یک ایده تخیلی محســوب 
می شــد )چیزی که هم اکنون، توسط Siri محقق 

شده است(.
واقعیت این اســت که تغییر رفتار کاربران و اینکه 
آن ها را متقاعد کنیم که از واقعیت های فعلی کمی 
دور شــوند و محصوالت نوآورانه جدید را امتحان 

کنند، کاری سخت ولی شدنی است.
شما می توانید در مصاحبه های خود، از تکنیک زیر 
برای تحریک قوه تخیل مصاحبه شونده استفاده 

کنید؛ گفت وگوی زیر را در نظر بگیرید:
مصاحبه کننــده: فــرض کنیــد که شــما هیچ 
محدودیتی ندارید و همه چیز حل شدنی است، اگر 
شما یک عصای جادویی داشتید که همه مسایل 
و محدودیت ها را برمی داشت، دوست داشتید که 

چطور سفارش پیتزا می دادید؟
مصاحبه شونده: مممم... ایول! فرض کنید که یک 
صفحه بزرگ بود که هر وقت اراده می کردیم جلوی 
ما ظاهر می شــد و من مواد اولیه پیتزا رو به میزان 
دلخواه خودم انتخاب می کردم؛ آخه می دونید؟! 
من قارچ خیلی خیلی دوســت دارم و دوست دارم 
پیتزاهای عجیب و غریب درست کنم، مثال آناناس 
یا پنیر صبحانه به پیتزام اضافه کنم... آخ چقدر با 
حال بود اگر می شــد پیتزای اختصاصی خودم رو 

درست می کردم و....
ســعی کنید موتور خالقیت مصاحبه شــونده را 
روشن کنید، می توانید از این طریق کلی اطالعات 
ارزشمند کسب کنید. یادتان باشد که آن ها کلی 
ایده می دهند که از نظر عملی امکان اجرای آن ها 
وجود ندارد ولی می توان بــه گونه ای دیگر آن ها 
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  عربستان سعودی قصد دارد برای تقویت استارت آپ های 
فناوری اطالعات 133 میلیون دالر سرمایه گذاری کند

اکوسیستم مالی ژاپن هنوز روی خوشی به ارز دیجیتال نشان نداده اما این روند در حال تغییر است

حداقل دو تن از اعضــای پارلمان از حزب حاکم 
ژاپن عالقه  خود را به بیت کوین نشــان داده اند و 
در این راســتا با وکالی محلی گفت وگو کرده و 
حتی در گردهمایی های گــروه میت آپ توکیو 

حاضر شده اند.
یکی از این افراد مینیوکی فوکودا است که بعد از 
خواندن اخبار جدید به بیت کوین عالقه مند شد. 
در تالش برای دریافت اطالعات بیشتر، او به طور 
مســتقیم به ســراغ منابع رفت و با بیت کوینرها 
جلساتی را در دفتر پارلمان برگزار کرد تا نظرات 
خود را درباره سیاســت بیت کوین ارائه دهند و 

پیشنهادات را بشنود.
همچنین او با یک تیــم از صرافی دیجیتال واقع 
در کالیفرنیا به نام کراکن، اعم از مدیرعامل جس 
پــاول و آیاکو میاگوچی، مالقات کــرد تا درباره 

چشم انداز این صنعت اطالعاتی کسب کند.
این پرســش برای او مطرح است که کدام کشور 
بهترین سیاســت را در حال حاضر در خصوص 
بیت کوین دارد و کشور ژاپن کدام رویکرد را باید 

اعمال کند.
این مالقات ها به لطــف تالش های کیچی هیدا 
انجام شد. هیدا مسئول سازماندهی گروه محلی 
»خیزش بیت کوین ژاپن« است و ماه هاست تالش 
می کند تا بیت کوین را در مرکز توجه مســئوالن 

قرار دهد.
هیــدا با توجــه به اینکه در گذشــته از ســوی 
رســانه های ژاپنی پوشش خبری منفی در مورد 
فعالیت هایش داده شــده، از اهمیــت دریافت 
پشتیبانی دولتی مطلع است. عالقه سیاستمداران 

نیز از نظر او بسیار مهم است.
هیدا درباره تالش های فوکودا این گونه می گوید: 
»به نظر من او به اقتصاد قوی ارز دیجیتال اعتماد 

دارد و آن را احساس می کند.«
این دو عضو در جلسات سه شنبه شب های گروه 
شرکت می کنند تا درباره کسب وکار بیت کوینی 
ژاپن صحبت کنند و اطالعات بیشتری را درباره 

این اکوسیستم به دست آورند.

 سیاست رسمی وجود ندارد
اما نکته این اســت که دولت از عالقه اعضای این 
گروه به ارز دیجیتال پشتیبانی نمی کند. با وجود 
عدم پشتیبانی رســمی، مقامات دولتی تا کنون 
نسبت به فعالیت مربوط به بیت کوین رویکردی 
را اعمال کرده اند که طبــق آن هیچ مداخله ای 
انجام نشود. به عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا 
و یکی از مراکز مالی اصلی، اکوسیستم مالی ژاپن 
یکی از مهم ترین مراکز دادوستد در جهان است 
و رویکرد آن در قبال بیت کوین از اهمیت خاصی 
بــرای آینده این ارز دیجیتالی برخوردار اســت. 
وزیر کشور در امور خدمات مالی )و نخست وزیر 
سابق(، تارو آسو، اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی 
درباره بیت کوین گفته اســت: »ما در قبال پول و 
دارایی های کشور مسئول هستیم. اگر پول نباشد، 
وزارت دارایی و ســازمان خدمات مالی نیز وجود 

نخواهد داشت.«

 هیچ کسب سرمایه ای وجود ندارد؟
پوشــش اخیر در اخبار محلی نشــان داده است 
در حالی که دولت می خواهــد جرائم مربوط به 
بیت کوین را کاهش دهد، اعمال مالیات بر کسب 
سرمایه برای ســرمایه گذاری های ارز دیجیتال 
دشــوار خواهد بود و مقامات درصدد نیستند که 

آن را در این برهه از زمان اعمال کنند.
برخی معتقدند که نداشــتن سیاســت رسمی 
همیشــه یک گزینه امن به حساب نمی آید. عدم 
قطعیت موجب می شود دولت گزینه هایی برای 
تغییر نظر خود و معرفی مقررات در آینده داشته 
باشــد. یکی از کارآفرینان بیت کوین می گوید: 
»ممکن اســت چنین رویکردی با ادامه داشتن 
و تداوم معنادار باشــد، اما عدم شفافیت درباره 
اینکــه در آینده چه اتفاقی خواهــد افتاد )برای 
مثال، عدم قطعیت درباره اینکه آیا شما باید برای 
فروش بیت کوین مالیات پرداخت کنید یا خیر( 
موجب می شــود ورود به بازار برای افراد مسئول 
دشوارتر شود و افرادی که با قانون آشنا نیستند 
یا به رعایت این قوانین عالقه ای ندارند، خطراتی 

را متحمل شوند.«
ممکن است این گونه تفسیر شود که در حال حاضر 
قوانین مالیاتی، حتی قوانین مربوط به مالیات بر 
کسب ســرمایه، بر بیت کوین اعمال می شود. اما 
اعمال مالیات بر مصــرف باید تعریف دقیق تری 
از وضعیت بیت کوین را به عنوان وسیله ای برای 

پرداخت ارائه دهد.

 رواج پول دیجیتال در ژاپن
وقتی به هر فردی در خارج از ژاپن می گویید که 
 Mt. یک بیت کوینر از توکیو هســتید، همه افراد

Gox به ذهنشان خطور می کند.
در واقع Mt. Gox آسان ترین خدمات ارز برای افراد 
مقیم در ژاپن است، زیرا به بانک محلی دسترسی 
دارد و می تواند اسناد مربوط به هویت ژاپنی ها را 
بدون نیاز به ترجمه رســمی تایید کند. عالوه بر 
»خیزش بیت کوین ژاپن«، یک گروه وکالی دیگر 
به نام انجمــن پول دیجیتال ژاپن  وجود دارد که 

نماینده استارت آپ های ژاپنی زبان است.

 توجه رسانه ای
در اوج مشــکالت  Mt. Gox، گــروه میــت آپ 
بیت کویــن توکیو بیش از 50 شــرکت کننده را 
جذب شرکت در جلسه  های منظم خود کرد و به 
دلیل حضور کارکنان حداقل ســه شبکه خبری 
تلویزیونی و خبرگــزاران اخبار محلی، به عرصه 
رســانه ها ورود پیدا کرد. پوشــش بیت کوین در 
رسانه های محلی توام با کنجکاوی بود اما بیشتر 
روی کشــورهای واقع بر جاده ابریشم و فروش 
دارو تمرکز داشت؛ به همین دلیل توجه بیشتری 
را از ســوی مطبوعات و کســب و کارهای محلی 
جلب کرد. مجله هفتگی نیکی که به امور مالی و 
کسب وکار می پرداخت، درباره بیت کوین مطلب 
نوشت و تقریبا یک سوم از آن مطالب مثبت بود. 
گزارشــگران مجله محلی وال استریت نیز درباره 
بیت کوین بســیار صحبت کرده اند و این پوشش 
خبری موجب توسعه و شهرت هرچه بیشتر این 

حوزه در ژاپن شده است.

کشور عربســتان ســعودی به طور رسمی یک 
استارت آپ در حوزه فناوری اطالعات راه اندازی 
کرده است که صندوق سرمایه خطرپذیر آن 500 
میلیون ریال عربستان یا حدود 133 میلیون دالر 
ارزش دارد. اختصاص این صندوق که »سرمایه 
تقنیه ریاض« نام دارد، شــخصا توسط شاهزاده 
تورکی بن سعود بن محمد، پادشاه شهر عبدالعزیز 
تاسیس شده است. شرکا عبارتند از سرمایه مالی 
ریاض و چندین شــرکت هولدینگ ســعودی 
دیگر از جمله صندوق ســرمایه گذاری عمومی، 
صندوق بازنشســتگی عمومی و صندوق توسعه 

منابع انسانی.
دفاتر اصلــی این صندوق در پایتخت ســعودی 
خواهد بــود، اما یک دفتــر بین المللی دیگر نیز 
در کالیفرنیا در منطقه منلو پارک افتتاح خواهد 
شــد. عالوه بر فناوری اطالعــات، این صندوق 
روی انرژی، اســتقامت و مواد پیشــرفته تمرکز 

خواهد کرد.
وب سایت تقنیه می گوید که این صندوق انتظار 
دارد یک صنعت نوپا ایجاد شود و به طور ضمنی 

گفته می شــود که احتمال می رود بســیاری از 
ســرمایه گذاری هایش ناموفق باشند. وقتی این 
فکر در ذهن آن ها باشد، این صندوق نه تنها روی 
بازوی بین المللی خود تمرکز خواهد کرد تا بتواند 
ســرمایه خارجی را به سوی ســرمایه خطرپذیر 
سعودی جذب کند، بلکه شرکت های خارجی را 
پیدا می کند تا تقنیه بتواند در ریاض سودده باشد.
»راهبــرد  می گویــد:  شــرکت  وب ســایت 
ســرمایه گذاری داخلی تقنیه با توجه به ماهیت 
نوپای صنعت سرمایه خطرپذیر سعودی طراحی 
شــده اســت. به دلیل اینکه اکوسیستم نوآوری 
سلطنت هنوز باید توســعه پیدا کند، یک اقلیت 
کوچک از شــرکت های داخلی هنوز در مراحل 

اولیه به سر خواهند برد.«
این یک توضیــح کامل برای صنــدوق فناوری 
اســت که دولت آن را اداره می کنــد، به ویژه با 
توجه به اینکه از نظر بســیاری ســرمایه گذاران 
فناوری ســالم به دلیل داشــتن تجربه کافی و 
مناســب در حال توسعه هستند. به نظر می رسد 
صندوق سعودی این وعده را قبول کرده است که 

ســرمایه گذاری های فناوری، مستلزم رویارویی 
بــا خطرهای بزرگ اســت و باید در این مســیر 
صبور بود؛ در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران 
خارجی نمی توانند صبر کنند. آن ها می خواهند 
روی صنایع کوچک و متوسط تمرکز کنند که به 
آهستگی در حال رشد اســت اما به سرمایه نیاز 
دارد؛ زیرا بانک های تجاری محلی مردد هستند 
که آیا بودجه اقدامات تجاری را که بر اساس آن ها 
اکثر شــرکت های فناوری دسته بندی  می شوند، 
تامیــن کنند یا نــه.  این اعالمیــه در کنفرانس 
فناوری عرب نت 2015 در شــهر ریاض مطرح 
شد. عرب نت  چندین رویداد را در هر سال برای 
کارآفرینان عرب برگزار می کند و یک کنفرانس 
دیگر نیــز در ماه مارس 2016 در بیروت و در ماه 

سپتامبر در کویت برگزار خواهد شد.
در ایــن جلســات بیشــتر روی برندســازی 
استارت آپی، برون ســپاری، فناوری اطالعات و 
اقتباس از برنامه های کاربــردی به خدمات وب 
آمازون و مایکروســافت آزور تمرکز می کنند. به 
عالوه این یک فرصت مناسب برای دولت سعودی 

است تا برنامه 2030 هدف خود و سایر توسعه های 
منطقه ای مانند گزارش ســرمایه گذاری ساالنه 
عرب نــت در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا 

را تبلیغ کند.
بسیاری از ســرمایه های خطرپذیر متمرکز روی 
منطقه در این رویداد خــود را معرفی کرده اند؛ 
 BECO و Leap Ventures ،اعم از کریم، الخبیر
Capital.  رقابت ها نیز شامل یک دمو استارت آپ، 

یک ایده و یک جنگ بازی ها بود.
هیئت تقنیه از افرادی همچون عبداهلل بن ابراهیم 
العیادی، محمد بن عبدالعزیز االوهادی )صندوق 
ســرمایه گذاری عمومی(، ابراهیم بن عبدالعزیز 
الحنیشــیل )بانک اعتبار و پس انداز سعودی( و 
عبداهلل بن حسن العبدالعزیز تشکیل شده است. 
این هیئت روی تقویت اســتارت آپ های حوزه 
فناوری اطالعات عرب تاکیــد دارد و می خواهد 
مبلغ قابل مالحظه ای را به پیشبرد و رشد آن در 
منطقه و در سطح بین المللی اختصاص دهد. آن ها 
معقتدند که این سرمایه گذاری چشم انداز بسیار 

مثبتی خواهد داشت.

تقنیه؛ 
صندوق خطرپذیر سعودی ها

حامد رسولی

گزارش

هیدا مسئول 
سازماندهی گروه 
محلی »خیزش 

بیت کوین ژاپن« 
است و ماه هاست 

تالش می کند 
تا بیت کوین را 
در مرکز توجه 
مسئوالن قرار 

دهد. او می گوید: 
»به نظر من او 
به اقتصاد قوی 

ارز دیجیتال 
اعتماد دارد و 
آن را احساس 

می کند.«

اعتماد سامورایی ها به بیت کوین جلب می شود؟

توسعه اکوسیستم
 در آمریکای التین

در طول پنج ســال گذشــته، دیجیتال سازی 
در آمریــکای التین موجب شــده اســت که 
195 میلیــارد دالر به تولیــد ناخالص داخلی 
)GDP( اختصاص داده شــود؛ به عبارت دیگر، 
4.3 درصد از مجموع رشــد ایــن منطقه. به 
این ترتیب بیش از 900.000 شــغل در سال 
ایجاد شده اســت. با اینکه دیجیتال سازی در 
منطقه به ســرعت در حال پیشــرفت است، 
هنوز چالش های مهمی از قبیل توسعه محلی، 
توسعه برنامه های کاربردی برای بخش تولیدی 
و تقویت اعتبار و ایمنی شــبکه وجود دارد. در 
طول گردهمایی کاستل، موریسیو آگودلو که 
متخصص ارتباطات از راه دور است، اظهار کرد: 
»کاهش شکاف دیجیتالی ممکن است از طریق 
بخش های دولتی و خصوصی محقق شود. برای 
این منظور، الزم اســت که به ناکارآمدی ها و 
کاستی های ساختاری در اکوسیستم پرداخته 
شــود و این کار را می تــوان از طریق اقدامات 
مفید در سطح دولتی و توسعه سازمانی انجام 
داد.« طبــق تحقیقات انجام شــده تحت نام  
اکوسیســتم و اقتصاد دیجیتال در آمریکای 
التین که کمیسیون اقتصادی آمریکای التین 
و دریای کارائیب )ECLAC(، انجمن آمریکایی 
مراکز تحقیقات و شرکت های ارتباطات از راه 
دور بودجه مالی آن را تامین می کنند، افزایش 
شاخص دیجیتال سازی موجب افزایش بیش از 
17 درصدی در شاخص نوآوری منطقه خواهد 
شد. در این زمینه، چالش ها برای تسریع توسعه 
یک اکوسیستم دیجیتال و محلی در آمریکای 

التین وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:
 اقتباس اقدامات جدیــد در نوآوری عمومی 
برای توســعه کســب وکارهای جدید  حل 
کاســتی ها و ناکارآمدی ها در حوزه انکوباتور 
خصوصی  شناسایی حوزه های مختلف برای 
تمرکز بر توســعه محصوالت و خدمات برای 
دستیابی به جرم بحرانی  حل شکست ها در 
زمینه همکاری در حوزه سرمایه گذاری عمومی 
 ایجاد انگیزه برای افزایش ســرمایه گذاری 
خطرپذیر  تقویت سرمایه گذاری های مربوط 
به بانک های توســعه  حل وفصل شکاف های 
موجود در سرمایه انسانی  ایجاد یک سیاست 
صنعتی جامــع و کامل برای توســعه صنایع 
دیجیتالی  حل و فصل تجزیه موسســات و 
نهادهایی که مســئول توســعه سیاست های 

دولتی هستند.

آسیا، خط مقدم 
حمله هکرها 

شــرکت مایکروســافت در تایوان یافته های 
به دســت آمده از تحقیقات خود را ارائه کرده 
است. این یافته ها شامل شــواهدی است که 
نشان می دهد آسیا در میدان جنگ هکرهای 
کامپیوتری در خط مقدم قرار گرفته اســت و 
هکرهای سایبری 400 میلیون کامپیوتر را هر 
ساله در سراسر دنیا مورد هدف قرار می دهند. 
این شرکت در طول کنفرانس رسانه ای اعالم 
کرد که در هر ثانیه، 12 کامپیوتر هک می شود 
یا مورد حمله ویروس هــای کامپیوتری قرار 
می گیرد و درباره هفت روند جنایی دیجیتالی 
جهانی جزئیاتــی را مطرح کرد. عالوه بر اینکه 
آسیا به مرکز حمالت سایبری تبدیل شده است، 
سایر جرائم دیجیتالی نیز نشان می دهد هکرها 
می توانند از طریق حساب های بانکی دیجیتال 
پول های نقد موجود در حساب های دیجیتالی 
را به سرقت ببرند، شبکه های خوابگاه دانشگاهی 
دیگر جای امنی محسوب نمی شود، ویروس های 
زامبی مانند در تراشــه های کامپیوتری وجود 
دارند و هکرها حتی می توانند فقط با هک کردن 
سیســتم های پیمایش کنترل شده کامپیوتر 
موجود در وســایل نقلیه، برخی از خودروها را 
بدزدنــد. به عالوه، هر ســال در ایاالت متحده 
آمریکا جرائم دیجیتالــی مبلغی معادل 140 
میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد 
می کند و نرم افزارهای مخرب به طور گسترده ای 
سیستم  های کامپیوتری حوزه دولت و کسب و 
کار را در سراسر دنیا مورد حمله قرار داده است. 
هر سال کســب وکارها در سراسر دنیا به دلیل 
حمالت ســایبری حــدود 450 میلیارد دالر 
خسارت متحمل می شوند. شرکت مایکروسافت 
تایوان اشــاره می کند که بسیاری از شرکت ها 
مشتریان ارزشــمند، دارایی های هوشمند و 
حتی شهرت برند خود را به دلیل این حمالت 
از دست داده اند. برای کاهش و مقابله با این نوع 
جرائم، مایکروسافت یک واحد جرائم دیجیتال 
را در مــاه نوامبر 2013 و با اســتفاده از تجزیه 
و تحلیل مگادیتا و اســتفاده از فناوری ها برای 
کمک به مقامات مجری قانون راه اندازی کرده 
است تا مناطقی را که در آن جرائم دیجیتالی رخ 
می دهد، شناسایی کند. مدیر منطقه ای واحد 
جرائم دیجیتال و مالکیت معنوی، کشاو داکاد، 
می گوید که این مرکز جدید بر شناسایی و حذف 
ویروس های زامبی مانند، جلوگیری از جرائم 
دیجیتال و کمک به شرکت ها، افراد و اکوسیستم 
دیجیتالی برای ایجاد مشارکت و همکاری برای 

تقویت امنیت سایبری تمرکز می کند.

9 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و یک
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برای رسیدن به یک طرح بازاریابی موفق، باید 
به خوبی اجزای این طرح را شــناخت و با یک 
ژرف نگری دقیق به آن ها رســید. همه افرادی 
که وارد فضای کسب و کار می شوند، به دنبال 
یافتن راهــی برای تأثیرگذاری بیشــتر روی 
مخاطبان هستند و بنابراین داشتن یک طرح 
تبلیغاتی موفق، می تواند کمک قابل توجهی به 
پیشبرد اهداف تجاری فعالیت های اقتصادی 
در سطح جهان بکند. در ادامه سعی می کنیم 
اجزای اصلی یک بازاریابی موفق را معرفی کرده 

و عناصر کلیدی این روند را برشماریم.
 تمرکز روی بازار

برای شروع یک کسب وکار موفق، اولین قدم، 
شــناختن بازار مصرف آن کســب وکار است، 
هرچه شما بیشتر بتوانید نسبت به شناخت بازار 
خود اطالعات کســب کنید، فرآیند تبلیغاتی 
موفق تری را به اجرا درخواهید آورد. به عنوان 
مثال، اگر یک رستوران دایر کرده اید، باید بدانید 
که مخاطبان اصلی شــما چه کسانی هستند؛ 
بیشــتر، خانواده ها به رستوران شما می آیند و 
یا شاغالن و کارمندان؟ یا اینکه حضور کودکان 
در رســتوران شــما تا چه اندازه ای است؟ بعد 
از مشــخص کردن موارد فوق، می توانید دید 
بهتری نسبت به جامعه مصرف کنندگان خود 
داشته باشید و با تمرکز بیشتری به فعالیت های 
بازاریابی خود بپردازید؛ پس در وهله اول بازار 
مصرف خود را بشناسید و تمرکز اصلی را روی 
شناختن نیازهای این جامعه مصرفی قرار دهید.

 تمرکز روی محصول
بعد از شناختن بازار، باید تمرکز اصلی را روی 
ارائه محصوالت خود بگذارید، چراکه مهم ترین 
وســیله ای که می تواند بازار مصرف را به سوی 
شــما جلب کند، ارائه یــک محصول خاص و 
باکیفیت است. وقتی نیازهای مخاطبان خود 
را شناختید باید سعی کنید محصولی که ارائه 
می دهید مطابق با عالیق آن ها و از همه مهم تر، 
دارای کیفیت عالی نیز باشــد. به عنوان مثال 
در برنامه غذایی رستوران خود باید با توجه به 
مصرف کنندگان، تغییرات عمده ای ارائه دهید. 
اگر مخاطبان شــما افراد شاغل هستند که در 
بیرون از منزل غذا می خورنــد، باید به دنبال 
ارائه یک غذای کافی و البته کم هزینه برای آن ها 
باشید؛ چراکه این افراد باید هر روز این هزینه 
را داشته باشــند و بنابراین قرار دادن غذاهای 
گرانقمیت در منو رستوران شما، چندان مطابق 
با بازار مصرف تان نخواهد بود و یا به عنوان مثالی 
دیگر، اگر خانواده ها کودکان خود را به رستوران 
شما می آورند، باید سعی در ارائه غذاهایی داشته 
باشید که درصد باالیی از نظر ایمنی و سالمتی 

را داشته باشد.
 در نظر گرفتن جزئیات قابل اندازه گیری

یک طــرح بازاریابی موفق، طرحی اســت که 
قابل اندازه گیری و بررســی باشد، به این معنا 
که شــما بتوانید از میزان موفقیت خود باخبر 
شــوید. به این معنا که باید بدانید تا چه اندازه 
در شناخت بازار و تمرکز روی محصوالت خود 
موفق بوده اید. در همان مثال رستوران، زمانی 
روند بازاریابی شــما دقیق و درســت خواهد 
بود که از میزان تأثیرگــذاری روی مخاطبان 
و ســطح رضایتمندی آن ها باخبر شوید. مثال 
با اندازه گیری تعداد حضــور افراد می توانید از 
سطح رضایت آن ها باخبر شوید. ضمن اینکه 
تهیه پرسشنامه ها، داشتن ایمیل مشتریان و... 
نیز می تواند کمک قابل توجهی به روند بررسی 

بازاریابی شما داشته باشد.
 مسئولیت و پاسخگویی

بعد از اندازه گیری سطح رضایتمندی مشتریان، 
روند بازاریابی شما متوقف نمی شود، احساس 
مســئولیت یکی از مهمترین قســمت های 
یک طــرح بازاریابی موفق اســت. احســاس 
مسئولیت پذیری یکی از ارکان مهم بازاریابی 
برای هر کســب وکاری اســت، به این معنا که 
تمام افرادی که در یک فرآیند بازاریابی دخیل 
هســتند، باید نســبت به فعالیتی کــه انجام 
می دهند احساس مســئولیت داشته باشند. 
چنین احساسی باعث ارائه یک طرح موفق تر 
و بهینه تر خواهد شــد؛ ضمن اینکه احساس 
مســئولیت پذیری، وظیفه مهم تری را نیز به 
دنبال خود دارد و آن هم پاسخگویی است، روند 
بازاریابی شما باید به گونه ای باشد که در مقابل 

تک تک اجزای آن، قادر به پاسخگویی باشید. 

طرح بازاریابی موفق 
چه ارکانی دارد؟

دسته بندی 
محصوالت، 
ارائه لیست 
محصوالت 
چندگانه، 

نوشتن 
هزینه ها و 
توضیحات 

مربوط به هر 
محصول و... از 
جمله خدماتی 
است که امکان 

یک خرید 
آسان تر را 

برای مشتریان 
فراهم می کند 

و  همچنین 
امکان بازگشت 

دوباره آن ها 
را به این 
وب سایت 

افزایش 
می دهد

وب ســایت فروش علی بابا به عنوان یک واسطه بین 
فروشــنده و خریدار عمل می کند و برای تســهیل 
معامالت آن ها شکل گرفته اســت. فروشندگان و 
تولیدکننــدگان در تمام نقاط جهــان می توانند با 
ورود به وب سایت این شرکت، محصوالت خود را به 
خریداران مجازی معرفی کرده و با حذف واسطه های 
دیگر، یک خرید و فروش آســان را رقم بزنند. مدل 
کسب وکار علی بابا به صورتی است که به عنوان یک 
بــازار مجازی برای خریداران و فروشــندگان عمل 
می کند. این شرکت خرده فروشی با ارائه راهکارهایی 
برای خریداران و فروشندگان، آن ها را در یک معامله 
بهتر یاری می کند. به این صــورت که با رتبه بندی 
فروشــندگان و محصوالت آن ها امکان جست وجو 
را برای خریدارن آســان تر کرده و از ســوی دیگر با 
شناســاندن خریداران بالقوه، فرآیند فروش را برای 

تولیدکنندگان تسهیل می کند.

 استراتژی های غول فروش الکترونیکی جهان
علی بابا به عنوان یکی از غول های تجارت الکترونیک 
آنالین در جهان، نامی شناخته شده است. خدمات 
خرده فروشی آنالین، خدمات پرداخت الکترونیکی، 
موتور جست وجوگر خرید و خدمات مربوط به خرید 
و فروش آنالین از جمله خدمات معتبری اســت که 
این خرده فروشی بزرگ در راستای فروش اینترنتی 
به مشتریان خود ارائه می کند. به طور کلی خدمات 
علی بابا در سه گروه عمده خالصه می شود که عبارتند 
از: یــک پرتال فروش جهانی بیــن واردکنندگان و 
صادرکنندگان که به زبان انگلیسی است؛ یک پرتال 
به زبان چینی که فروش داخلی این خرده فروشی را در 
کشور چین شامل می شود و در نهایت یک وب سایت 
خرده فروشی آنالین به نام اکسپرس که به خریدارن 
فردی این امکان را می دهد که مقادیر کوچک تری 
از نیازهای خود را با قیمت عمده فروشی خریداری 
کنند. علی بابا در کنار رقبــای بزرگی مانند ای بی و 
آمازون، یکی از غول های خرده فروشــی  آنالین در 
سطح جهان به شمار می رود. در این گزارش به معرفی 

راهکارهای فروش علی بابا می پردازیم. 

 امکان یک خرید ایمن
همه افراد در فرآیند خرید به دنبال یک خرید مناسب، 

ایمن و محصول سالم هستند که این فرآیند خصوصا 
در نوع آنالین خود بیشتر جلب توجه می کند. یک 
خریدار اینترنتی در درجه اول، به دنبال یک محصول 
مطمئن و ایمن اســت و این همان کاری اســت که 
شــرکت علی بابا در پی اجرای آن است. ایجاد حس 
اعتماد در خریدار از جمله راهکارهای اصلی وب سایت 
فروش علی بابا است که سعی در جلب اعتماد خریدار 
و فراهم کردن یک خرید آســان را بــرای وی دارد. 
همچنین حفظ حریم خصوصی نیز از دیگر اقدامات 
این خرده فروشی آنالین برای باال بردن حس اعتماد 
مشتریان است. خریداران می توانند با خاطری آسوده 
اطالعات شخصی خود را در این وب سایت وارد کرده و 

به خرید محصول مورد نظر خود بپردازند.

 امکان جست وجو و خرید آسان
علی بابا از طریق ارائه خدمات خرید آسان، مشتریان 
بیشتری را در ســطح جهان به ســوی خود جلب 
می کند. همه افراد در هنگام خرید آنالین، به دنبال 
یک خرید راحت و سریع هستند و این شرکت نیز با 
امکان جست وجوی آسان تر، این خواسته را تحقق 
می بخشــد. دســته بندی محصوالت، ارائه لیست 
محصوالت چندگانه، نوشتن هزینه ها و توضیحات 
مربوط به هر محصول و... از جمله خدماتی اســت 
که امکان یک خرید آسان تر را برای مشتریان فراهم 
می کند و  همچنین امکان بازگشت دوباره آن ها را به 
این وب سایت افزایش می دهد. اضافه کردن عکس 
محصول نیز می تواند کمک شایانی به خریداران برای 
شناختن محصول داشته باشد، ضمن اینکه نوشتن 
توضیحات کاملی درباره کاالی مورد نظر نیز می تواند 
میزان اطالعات خریدار را از محصول باالتر برده و در 
نتیجه خرید موفق تری را رقم بزند. طراحی سایت های 
چندزبانه نیز از دیگر اســتراتژی های علی بابا برای 
فروش محصوالت است، چراکه خریدارانی که وارد این 
بازار مجازی می شود از نقاط مختلف جهان بوده و در 
نتیجه با گسترش زبان این وب سایت ها، امکان مراجعه 

مشتریان و شکل گیری فرآیند خرید باالتر می رود.

 پاسخگو در برابر مشتریان
یکی از نــکات مثبتی کــه در رونــد بازاریابی این 
خرده فروشــی به چشــم می خورد، رابطه مناسبی 
است که با خریداران برقرار می شود. به این معنا که 
سیستم عامل های این صفحه مجازی با داشتن یک 
رابطه قوی با مشتریان، به پاسخگویی به سواالت آن ها 
پرداخته و این عمل را به صورت آنالین و خیلی سریع 
به انجام می رسانند. پاسخگو بودن در مقابل سواالت و 

خواسته های مشتریان می تواند به جلب اعتماد بیشتر 
کاربران این سایت اینترنتی کمک کرده و در نهایت 
منجر به بازدیدهای مکرر و خریدهای بیشتر آن ها از 

این وب سایت شود.

 امکان مدیریت بازاریابی از سوی فروشندگان
تولیدکنندگانی که به فروش محصوالت خود از طریق 
وب ســایت علی بابا می پردازند، می توانند از خدمات 
مختلفی که این شرکت برای فعالیت های بازاریابی در 
اختیار آن ها قرار می دهد نیز استفاده کنند، به این معنا 
که شرکت علی بابا از طریق طراحی یک ابزار آماری، 
امکان تجزیه و تحلیل بازاریابی را برای فروشندگان 
فراهم می کند و آن ها می تواننــد به صورت آماری، 
بازخورد تبلیغات خود را در این وب ســایت مشاهده 
کنند. کاربران فروشــنده در وب سایت علی بابا قادر 
می شوند از طریق نمودارهای دقیق، عملکرد اینترنتی 
فروش خود را بررســی کرده و با درک رفتاری که از 
خریدارهای مجازی خود می بینند، روند تولید خود 
را ادامه دهند. بنابراین فروش در وب سایت علی بابا به 
معنای سپردن کامل فرآیند فروش به تیم بازاریابی این 
کمپانی نبوده و فروشندگان می توانند به صورت دقیق، 
جزئیات بازاریابی و روند فروش خود را پیگیری کنند.

 استراتژی های قیمت گذاری علی بابا
یکی از قسمت های مهم در هر فرآیند خرید و فروش، 
تعیین قیمت محصول است؛ این روند به طور خاصی 
در بازاریابی و تبلیغ محصوالت مورد نظر تأثیرگذار 
است و بنابراین تمام کســب وکارهای جهان سعی 
در شناخت بهتر استراتژی های قیمت گذاری دارند. 
خرده فروشی آنالین علی بابا که به طور خاصی روی 
فرآیند خرید و فروش متمرکز شده است نیز از اهمیت 
اســتراتژی های قیمت گذاری غافل نبوده و به طور 
خاصــی روی این نکته تمرکز دارد. ســه نوع اصلی 
قیمت گذاری در فرآیند سیســتم فروش علی بابا به 
چشم می خورد که عبارتند از: قیمت گذاری رقابتی، 

قیمت گذاری خط محصول و قیمت گذاری نفوذ.
در قیمت گذاری رقابتی ســعی می شود قیمتی که 
روی محصول گذاشه می شود، در مقایسه با رقبای 
آن محصول تعیین شود و به صورتی باشد که تفاوت 
شدیدی با قیمت محصوالت رقیب خود نداشته باشد. 
چراکه اگر قیمت ارائه شــده، بیش از قیمتی باشد 
که محصوالت رقیب دارند، قطعا مشتریان ترجیح 
می دهند که از رقبای مذکور خریداری کنند. بنابراین 
در این استراتژی باید رقبا را به خوبی شناخت و قیمتی 
را روی محصول گذاشــت که به صورت معقولی با 

قیمت های رقیب هماهنگ باشــد. در این صورت 
با وجود خرید آسان تری که شــرکت علی بابا برای 
مشتریان فراهم می کند، امکان رجوع مشتریان به این 
وب سایت باالتر می رود. در استراتژی قیمت گذاری 
خط محصول، بایــد به این نکته توجه داشــت که 
محصوالتی که در وب سایت علی بابا برای فروش عرضه 
می شود، در عین متفاوت بودن، ممکن است در یک 
گروه مشابه قرار گیرند. بنابراین این وب سایت تالش 
می کند که محصوالتی را کــه در یک گروه تولیدی 
مشابه قرار دارد، به صورت متمایز قیمت گذاری کند. 
در این صورت با وجود طیف گسترده ای از محصوالت 
که در یک گروه مشابه قرار دارد، امکان انتخاب برای 
مشتریان بیشتر می شود و آن ها می توانند با توجه به 
قیمت هایی که در یک فضای رقابتی تعیین شــده ، 
دست به خرید بزنند. داشــتن حق انتخاب بیشتر، 
به صورت طبیعی امکان خرید را افزایش می دهد و 
با عملی کردن فرآیند مذکور، مشتریان بیشتری به 
سوی محصوالت ارائه شــده در این وب سایت جلب 
می شوند. پایین آوردن قیمت در جهت فروش بیشتر، 
از جمله استراتژی های موفقی است که در بازاریابی 
دنیای امروز، درستی آن ثابت شده است. به این معنا 
که قیمت پایین یک محصــول وقتی در حجم زیاد 
فروخته شود، جبران می شود. خرده فروشی علی بابا 
نیز از این استراتژی، تحت عنوان قیمت گذاری نفوذ 
)Penetration( استفاده کرده و با پایین آوردن 
قیمت برخی از محصوالت، درجــه فروش آن ها را 
باالتر برده و در نهایت با فروش بیشــتری که نصیب 
تولیدکنندگان کرده است، سود بیشتری را برای آن ها 

تضمین می کند.

 جذب بیشتر مشتری با خدمات ارزش افزوده
تخفیــف و ارائــه خدمــات ارزش افــزوده از دیگر 
استراتژی های فروش شــرکت علی بابا است که به 
صورت قابل توجهی منجر به جذب مشتریان می شود. 
ارائه تخفیف در جشنواره های فصلی و امکان دریافت 
یک محصول رایگان در ازای مقدار معینی از خرید، 
از جمله راهکارهایی است که این شرکت برای جذب 
بیشتر مشتریان خود در نظر گرفته است. همچنین 
ارائه خدمات ارزش افزوده نیز از دیگر استراتژی های 
این کمپانی برای ارتقای خدمات به مشتریان است. 
متقبل شدن هزینه های حمل ونقل، تحویل سریع، 
ضمانت محصوالت، امکان طراحی سفارشــی و... 
از جمله این خدمات اســت که شــرکت علی بابا به 
مشتریان خود ارائه داده و از این راه سعی در ارائه یک 

خرید آسان، مقرون به-صرفه و برگشت پذیر را دارد.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

روش ها ی بازاریابی و فروش غول خرده فروشی چین

علی بابا، پسرک چشم بادامی که 
فروشنده خوبی است!

با وب سایت تان برند شوید
جی 5؛ استارت آپی که برای امالک و دارایی های شما وب سایت می سازد

دنیای دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند بازاریابی 
و مدیریت اموال برای شرکت ها شده است و در این میان 
شرکت جی 5 یک از شرکت های پیشرو در ارائه نرم افزاها 
و خدمات دیجیتــال در زمینه مدیریت دارایی اســت. 
این شــرکت با ارائه روش های نوین بازاریابی دیجیتال، 
تولیدکنندگان مختلف در ســطح جهــان را در زمینه 
شناخت مشتریان و نیازهای آن ها راهنمایی می کند. این 
شرکت که در سال 2005 در ایاالت متحده آمریکا تأسیس 
شد، در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های بازاریابی 
دیجیتال در سطح جهان به شمار می رود که سریع ترین 
تجربه رشد را در سال های اخیر پشت سر گذاشته است. 
داشتن یک وب سایت مســتقل در دنیای تجاری امروز، 
یکــی از مهم تریــن ارکان بازاریابی به شــمار می رود و 
تقریبا تمام شرکت های معتبر در سطح جهان به دنبال 

از تولیدکنندگان را برای مشــتریان به اثبات می رساند. 
بازاریاربی امالک و مستغالت یکی از مهم ترین خدماتی 
اســت که شــرکت مذکور ارائه می دهــد. هدف اصلی 
طرح هایی که از طریق شرکت جی 5  ارائه می شود، جذب 
بیشــتر مشتریان اســت؛ به این صورت که شرکت های 
مختلف با استفاده از نرم افزارها و سیستم عامل های این 
کمپانی، در نهایت به جذب تعداد بیشتری از مشتریان 

نایل می شوند.
 این کمپانی از طریق تعاملی که با مشتریان برقرار می کند، 
میزان اعتماد آن ها را نســبت به برندهای مختلف جلب 
کرده و در نهایت منجر به یک بازاریابی موفق تر و بهینه تر 
می شــود. ضمن اینکه امکان ردیابی و بررسی بازخورد 
تبلیغات نیز از دیگر طرح هایی اســت که در نرم افزاهای 

این شرکت قابل مشاهده است. 

طراحی یک وب سایت 
مناســب بــرای خود 
هســتند که بتواند به 
بهترین نحو آن شرکت 
را معرفــی کرده و وارد 
یک تعامل مناســب با 
مشتریان شود. شرکت 
تبلیغاتی جی 5 از جمله 

کمپانی های معتبر تبلیغاتی در سطح جهان است که این 
امکان را برای مشــتریان خود فراهم کرده و به طراحی 
یک وب سایت معتبر و مناســب برای آن ها می پردازد. 

آنچه در روند طراحی وب سایت این 
شرکت قابل توجه است، این است که 
وب سایت های طراحی شده توسط 
این تیم بازاریابــی، تنها به معرفی 
برندها و تولیدکنندگان نپرداخته، 
بلکــه از طریق این وب ســایت ها، 
به ســاخت برنــد نیز می پــردازد. 
استفاده از اســتراتژی های به روز و 
کارآمد که مطابق با نیازهای مشــتریان باشد، از جمله 
راهکارهای اصلی این شرکت است که منجر به ساختن 
وب سایت هایی می شود که در نهایت نام تجاری بسیاری 

فراخوان پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها

shanbemagazin shanbemag
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اندرو متیوز

ما در زندگی مرتبا بــا درس های تازه ای روبه رو 
می شویم و تا زمانی که درســی را یاد نگیریم، 

مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. 

هم کارت شهربازی می دهند، هم خدمات پزشکی!
شرکت های بزرگ چگونه باالترین سطح رفاه را برای کارمندان شان آماده می کنند؟

پایگاه داده موسسه گالسدور طی جمع آوری سالیانه 
گزارشی راجع به بازخورد کارمندان از کمیت و کیفیت 
امکانات رفاهی محیط کارشــان، 10 شرکت برتر را در 

نظرسنجی مشخص کرده است. 
شــرکت های تولیدکننده محصوالت فناورانه، غالب 
این لیست را از آن خود کرده اند. در راس آن ها کمپانی 
قدرتمند گوگل قرار گرفته است. پس در این رده بندی، 
شرکت گوگل بهترین شــرکت از لحاظ حقوق و مزایا 

انتخاب شده است.
پس از آن شرکت کاستکو، تنها شرکت خرده فروش، در 
رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. این شرکت به دلیل 
مهیا کردن امکاناتی فوق العاده برای کارمندان تمام وقت 

و پاره وقت خود در این جایگاه قرار گرفته است.
با وجود اینکه موسســه گالسدور طی این نظرسنجی 
دریافت که %76 از آرا در گرو حقوق های مناسب است، 
به این نتیجه رسید که این متغیر تنها متغیر موثر نبوده 
است. کارمندان شرکت کننده در این نظرسنجی نشان 

حتی برای تعطیالت و روزهای مرخصی اســتعالجی، 
برای کارمندان پاره وقت و تمام وقت میشــود، صحبت 
می کنند. عالوه بر این، موضوع قابل توجه رقابتی بودن 
این پرداخت ها است. به صورتی که هرچه ساعات کار 
افزایش یابد، پاداش های نقدی نیز سیر صعودی به خود 
می گیرد. همچنین کارمندانی که به ســقف پاداش در 
طول یک سال برسند، در آن ســال دو برابر پاداش به 

آن ها تعلق می گیرد. 
3. فیس بوک: پیشنهاد کار در این شرکت پرطرفدار 
ارتباط جمعی همراه با دسترســی بــه مراقبت های 
پزشــکی، طب ســوزنی و فیزیوتراپی در محل کار 
اســت. از دیگر مزایای خارق العاده این شرکت، غذا 
و خوردنی هــای رایگان، کارت شــهربازی رایگان و 
برقراری جوی دوســتانه بین افراد است. این لیست 
برای این شــرکت همین طور ادامــه دارد!  در هفته 
آینده به بیان مزایای هفت شــرکت باقی مانده از این 

لیست می پردازیم.

دادند که دسترســی 
آن ها به امکاناتی مازاد 
بر حقوق مناسب نظیر 
بیمه سالمت یا غذای 
رایگان و ســرگرمی و 
ورزش درمحیــط کار، 
می تواند بر روی دیدگاه 
آنان از یک شغل خوب 

تاثیرگذار باشد.
در زیــر بــه بررســی 
دقیق تر چند شــرکت 

می پردازیم:
1.گوگل: مزایایی شامل غذای رایگان، ماساژ، سفرهای 
کوتاه به مکان هایی مثل هاوایی و الســوگاس و برنامه 

انعطاف پذیــر.  کاری 
طبــق گفتــه یکــی 
از مدیران ارشــد این 
شــرکت، محیط کار 
گوگل به نحوی اســت 
که در پایان روز شــما 
تمایل بــه ترک آنجا را 

ندارید.
2.کاستکو: کارمندان 
این شــرکت مشتاقانه 
در مورد امکانات رفاهی 
این شرکت که شامل 
بیمه فوق العاده خوب سالمتی و دندانپزشکی، پرداخت 
هزینه های مســافرت های تفریحی و پرداخت حقوق 

مجله آتالنتا ژورنال در گزارشــی، شرکت های 
مختلف را برای یافتن مزایای ســالمتی آن ها 
برای کارمندان شان مورد بررسی قرار داده است. 
شاید به نظر برسد که باال بودن نرخ بیکاری در 
یک جامعه، گزینه استخدام با شرایط دلخواه را 
در اختیار مدیران می گذارد. با این وجود هنوز 
هم بسیاری از شرکت های معتبر، موفقیت خود 
را در گرو پیشــنهاد مزایای ویژه برای جذب و 
حفظ کارمندان مستعد می بینند. در این میان 
بیمه ســالمت یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
این مزایاست. برخی از شــرکت های بزرگ با 
پیشنهاد بیمه های ســالمتی ویژه، گامی فراتر 
از استانداردهای مرســوم برمی دارند. کمپانی 
مایکروسافت، شرکتی که محصول ویندوز آن 
دنیا را فراگرفته اســت، به دلیل پرداخت تمام 
حق بیمه کارمندان خــود، در صدر این جدول  
قرار می گیرد. شرکت گوگل، موتور جستجوگر 
قدرتمند و نخستین شرکت جذاب برای کار از 
دیدگاه مجله فورچون، در رتبه دوم این رده بندی 
قرار می گیرد. ایــن کمپانی با وجود اینکه تمام 
حق بیمه را پرداخت نمی کند، با قرار دادن یک 
تیم پزشکی کوچک در محیط شرکت، تا حدود 
زیادی آســایش کارمنــدان را فراهم می آورد. 
موسسه بهداشت تخصصی آمریکا، درمان های 
پزشکی بسیار متنوعی برای کارمندان خود فراهم 
آورده اســت. این امکانات شامل طب سوزنی و 
فیزیوتراپی می شــود. همچنین کارمندان این 
موسســه که فعالیت های فیزیکــی خود را به 
حد معینی برسانند، ســاالنه 400 دالر پاداش 
دریافت می کننــد. این فعالیت ها از طریق یک 
شتاب سنج بی سیم محاسبه می شود. کارمندان 
شرکت Nantahala Outdoor Center  واقع 
در کارولینای شمالی آمریکا، از محیط هایی ویژه 
برای پیاده روی و دوچرخه سواری کوهستانی 
بهره مند هســتند. در این شــرکت همچنین 
کالس های آموزشی پاروزنی و امکانات استفاده 
از قایقرانی برای کارمندان فراهم شــده است. 
کمپانی Lowes، یک خرده فروش لوازم منزل، با 
به عضویت درآوردن کارمندان خود در کلینیک 
کلیولنــد واقع در اوهایــو، هزینه های درمانی 
افراد خود را به طور کامل پرداخت می کند. این 
شرکت عالوه بر پرداخت این هزینه ها، حقوق 
این افراد را در زمان بیماری و نقاهت پس از آن 

پرداخت  می کند. 

جای تعجب نیســت که شــرکت گوگل این 
غول فناوری در صدر لیست مجله فورچون در 
خصوص بهترین شرکت ها برای کار قرار بگیرد. 
اما گوگل در مقایسه با یک شرکت تازه تأسیس 
در کالیفرنیا با نرخ باالی گردش مالی کارکنان ، 
از میزان وفاداری تنها یک سال برخوردار است؛ 
علت چیست؟ یک اقتصاددان می گوید گوگل از 
سال 2007 تاکنون نیروی کار خود را از 9500 
نفر به 28500 نفر افزایش داده است. تعداد زیاد 
کارمند تازه با پست های متوسط و پایی؛ نیروی 
جوان با میانگین سنی 29 سال که تجربه کار 
به صورت حرفه ای را نداشته اند. شرکت گوگل 
به خاطر تست دقیق دعوت به کار کارکنانش 
مشهور است. طبق یک نظرسنجی، 84 درصد 
از کارکنان این شرکت از درصد رضایت شغلی 
باالیی برخوردارند؛ اما شــرکت های فناوری 
مانند گوگل همواره در تالشند تا باهوش ترین 
افراد را به کار گیرند. بایــد متوجه بود که این 
نیروی جوان و نخبه در هر زمان که احســاس 
خستگی و یکنواختی بکند یا با پیشنهاد بهتری 
روبه رو شــود، کار ســابق خود را ترک خواهد 
کرد. در هــر حال بازار کار گرم اســت و طبق 
برآورد »پی اسکیل«، شــرکت یاهو نیز مانند 
گوگل به طور متوسط ساالنه مبلغ 107/000 
دالر به کارمندانش می پــردازد. این مبلغ در 
شرکت اکســون مبیل97700 دالر است. با 
این حال مدت تصدی شغل در یاهو 2/8 سال 
و در اکسن مبیل 6/5 سال است. شرکت های 
قدیمی تر مانند مایکروسافت و اینتل ، ماندگاری 
بیشتر کارکنانشان را به رخ می کشند. مثال در 
حالی که میانگین ســن کارکنان شرکت های 
قدیمی تر نیز تقریبا پایین است )به طور متوسط 
33 سال( اما ماندگاری آن ها در مشاغلشان  به 
ترتیب تا 3/4 و 4 ســال است. به نظر می رسد 
گوگل و هم نســل هایش بــرای نیروی جوان 
تازه کار، پــول خود را هــدر نمی دهند. طبق 
گزارش پی اســکیل باالترین مانــدگاری در 
شغل، مربوط به شرکت ایستمن کداک  با 20 
سال ماندگاری در شغل است. بیش از نیمی از 
کارکنان این شرکت بیش از 50 سال سن دارند. 
با این حال طبق گزارش بلومبرگ در طی چند 
سال گذشته رشد دارایی های این شرکت، به 

رقم منفی 12 درصد رسیده است!

وقتی قلب سازمان 
سالم می تپد

شرکت های شاخص دنیا، برای 
سالمت کارکنانشان چه می کنند؟

ماندگاری کارکنان: 
مهم یا بی اهمیت؟

امور مالی شرکت به خصوص محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد را چطور می توان بدون دردسر انجام داد؟

کابوسی به نام حساب وکتاب استارت آپی 

دســتمزد و فیش های حقوقی، درست همانند 
فروش، خدمــات مشــتری و حتــی بازاریابی 
محتوایی، از حساس ترین بخش های یک تجارت 
است. حقوق نوعی پاداش برای حفظ کارمندان و 
تشویق آنان برای انجام صحیح وظایف شان است. 
اگر در انجام محاسبات حقوقی اشتباهی صورت 
گیرد، نارضایتی و بی انگیزگــی از ابتدایی ترین 
نتایج این اشــتباهات اســت. در ســال 2013، 
خدمــات درآمد داخلی ایــاالت متحده آمریکا، 
6.8 میلیون اشــتباه که منجر بــه 4.5 میلیارد 
دالر جریمه می شد را به عنوان خطاهای صورت 
گرفته در دستمزدهای آن سال اعالم کرد. با علم 
به اینکه %40 از صاحبــان تجارت های کوچک 
حتی از وجود یک حسابدار هم بی بهره اند، ارقام 
فوق تعجب برانگیــز نخواهد بود. دیوید مک کلی 
از مشاورین تجارت در شرکت فردمن می گوید: 
»قوانین کوچک اما مهم بسیاری برای موفقیت 
تجارت های کوچک وجود دارد.« اگرچه به نظر 
می رسد که تجارت های کوچک گزینه انجام امور 
مالی را به صورت شخصی و مستقل از شرکت های 
حســابداری در مقابل خــود دارند امــا مزایای 
بسیاری برای استفاده از شرکت های حسابداری 

معتبر و قابل اطمینان وجود دارد.

 صرفه جویی در زمان
بــه گفتــه کارن مک مــوالن از 

کاریابــی 1 شــرکت  کارمنــدان 
اســتفینگ ادج، »از اساسی ترین 
چالش های پیــش رو در شــرکت هایی که امور 
حسابداری شرکت، توسط کارمندان خود شرکت 
انجام می گیــرد، صــرف زمان طوالنــی برای 
محاسبات و همچنین ناتوانی آنان در یافتن راهی 
بهینه اســت.« اگر شما نیز از جمله شرکت هایی 
باشید که محاسبات اقتصادی و حقوقی کارمندان 
را به صورت شــخصی انجام می دهید، از زمانبر 
بودن ایــن امور مطلع هســتید. با رشــد تعداد 
کارمندان، حجم این گونه محاسبات بیشتر و انجام 
آن زمانبرتــر خواهد شــد. در این گونــه موارد، 
محاسبات شــامل مراحل بازبینی بسیاری برای 
حصول اطمینان از صحیح بودن محاسبات خواهد 
بود. با استفاده از شرکت های حسابداری، هسته 
اصلی امور محاسباتی شرکت شما به بهترین شکل 
اداره و مدیریت می شــود. با برون ســپاری این 
وظایف، مقادیر زیادی زمان برای بررسی مجدد 
میزان پاداش ها، روش هــای بازاریابی و ارتقای 

بازده جریان کار در شرکت خواهید داشت.

کاهش هزینه های سربار 
به عنوان یک صاحب کسب و کار، 

زمان شــما در ارتباطی تنگاتنگ با 2
درآمد شما قرار دارد. مقدار زمانی 
که در هر روز ذخیره می کنید در واقع درآمد شما 

در آن روز خواهــد بود. با در ذهن داشــتن این 
موضوع به زمان هایی که برای صرف محاســبات 

هزینه می کنید، بیندیشید:
 محاسبات ساعات کار کارمندان، اضافه کارها، 
کســور خدمت، مرخصی های بــدون حقوق و 

استعالجی و مالیات.
 چاپ، امضا و توزیع حقوق افراد.

 فرآیند پرداخت مستقیم یا الکترونیکی حقوق.
 ایجاد گزارش ها و جداول حقوقی.

 تهیه جداول مربوط به امور مالیاتی.
با نگاهی واقع گرایانه می توانیــد به مفید بودن یا 
نبودن استفاده از شرکت های حسابداری پی ببرید.

امنیت داده ها
مقادیر قابل توجهی ریسک در انجام 

محاســبات مالی و حقوقی توسط 3
افراد فاقــد تخصص وجود دارد. در 
این گونه موارد به دلیل عدم استفاده از برنامه های 
امنیتی، درهای اطاالعات به روی دزدان اطالعات 
باز است. در این شرکت ها سوابق کارمندان توسط 
شــخص واردکننده اطالعــات قابــل رویت و 
دستکاری اســت و بســتری آماده برای رشوه و 
اختالس ایجاد می شود. در مقابل با برون سپاری 
محاسبات مالی، به طور خودکار امنیت اطالعات 
خود را افزایــش داده اید. چراکه شــرکت های 
حسابداری از نرم افزارهای محاسباتی با امنیت باال 
بهــره می برنــد. همچنیــن با توجه به ســطح 
حساســیت امور مالی شــما، این امنیت توسط 

متخصص قابل افزایش است.

وجود ضمانت 
در باال راجع به پتانسیل و احتمال وقوع 

اشتباهات محاسباتی صحبت شد. عدم 4
وجود تخصص و در نتیجه بروز خطا، 
دلیلی قابل قبول برای دولت به منظور جریمه نکردن 
شما نیست. شما همواره به صورت قانونی ملزم به ارسال 
اطالعات صحیح به اداره مالیات هستید. هرگونه اشتباه 
از سوی شما مجازات و جریمه های مربوط به خود را به 
دنبــال دارد. به گفته اندی چایلدز ، معاون شــرکت 
پی چکز، به عنوان یک مدیر شــما ملزم به دانســتن 
اطالعات حقوقی و قوانین ساعات کار هستید. به طور 
مثال شما بایستی بدانید که چه موقع زمان پرداخت 
اضافه کاری ها است. حتی کوچک ترین اشتباه در این 
محاسبات گاهی به خسارات و جریمه های بسیار زیادی 
منجر می شود. با وجود تغییرات دایمی در قوانین مالی 
و حسابرسی، در صورت عدم وجود یک حسابدار که با 
اطالعات به روز خود، امور مالی شما را سازماندهی کند، 
حرکت به ســوی جلو گاهی خطرناک اســت. یک 
حسابدار متخصص با علم و آگاهی به روز خود، ضامن 

صحت محاسبات مالی شرکت شما خواهد بود.

حقوق و دستمزد... بدون نگرانی
یک متخصص حسابدار، کسی که با پیچیدگی های 
قوانین، مالیات ها و منابع انسانی آشناست یک نیاز 
اساسی برای هر نوع کسب و کار است. این امور، 
مواردی است که این افراد برای انجام آن ها آموزش 
دیده اند. با اســتخدام این گونه افــراد، در زمان و 
پــول صرفه جویی کنید و اندکی از دردســرها و 

مشغله های فکری و استرس بکاهید.
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اگر یک روی سکه کارآفرینی موفقیت باشد، 
روی دیگر آن شکســت نیست. تجربه ناکامی 
و زمین خوردن، پیش برنده کارآفرینان است 
و وقتــی قرار بر مرور زندگــی و روند موفقیت 
کسب و کارها و برندهای تجاری بزرگ در دنیا 
باشد، تجربه های شکست پابه پای لحظه های 
خوش موفقیت حرفی برای گفتن دارند. یکی 
از کارآفرینانــی که امروز برنــد او در رده های 
نخست شــرکت های معروف بریتانیایی قرار 
دارد، »ریچارد برانسون« است. شرکت ویرجین 
او امروز بیش از 400 شرکت زیرمجموعه دارد و 
بنیانگذار 65 ساله این برند جهانی باور دارد که 
تجربه شکست، بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی 
هر کارآفرینی اســت و مهم روند کنار آمدن با 
شکست و هضم کردن آن در دل موفقیت است. 
ریچارد برانسون در کارنامه اش تجربه اخراج از 
مدرسه را ثبت کرده است. اخراجی که هر چند 
اولین تجربه شکســت او در نوجوانی به شمار 
می رفت، امروز خودش از آن به عنوان سکوی 
پرتابش به سوی کسب و کار یاد می کند. او نه تنها 
در درس ریاضــی ضعیف بود، کــه از بیماری 
خوانش پریشی رنج می برد و ناتوانی اش در کنار 
آمدن با درس و مدرسه او را در شانزده سالگی 
از ادامه تحصیل بازداشت. بعد از اخراج تصمیم 
گرفت با کمک یکی از دوســتانش مجله ای به 
نام »دانش آموز« راه بیندازد و این اولین تجربه 

ایده پردازی او در روزهای نوجوانی بود. 
چهارمین مرد ثروتمنــد بریتانیا درباره اولین 
تجربه ناکامی اش در زندگی می نویسد: »یکی 
از باارزش ترین شکست های زندگی من در آغاز 
جوانی رخ داد. زمانی که نتوانســتم هیچ کدام 
از انتشــارات   انگلیس را به خرید امتیاز مجله 
دانش آموز ترغیب کنــم. من دنبال ایده هایی 
بــرای ملموس کــردن فضای کســب و کار 
برای دانش آمــوزان بودم. اما ناشــران از من 

می خواستند آن چیزی را بنویسم که خوراک 
سیستم آموزشی باشد و خوب بفروشد. نه من 
توانستم آنها را اقناع کنم و نه آن ها مرا. سرانجام 
دانش آموز تعطیل شد و رویایی که برای کمک 
به بچه مدرسه ای های در حاشیه مانده ای مثل 

خودم داشتم، نقش بر آب شد.«
اما در کنار تجربه ناکامی ایام جوانی، برانسون 
بعد از راه اندازی شــرکت ویرجین در دهه 80 
میالدی هم بارها تلخی شکســت را چشید. او 
که قصد داشت شرکتش را به سرعت گسترش 
دهد و در عرصه های مختلف تولید و خدمات 
در اروپا حرفی برای گفتن داشــته باشد، بارها 
ســرمایه های کالنی را از دســت داد و حتی 
به خاطر مشــکالت محتوایی شرکت ضبط 
ویرجین تا آستانه درهای زندان پیش رفت. در 
اواسط دهه 90 برانسون تصمیم به راه اندازی 
کانال های رادیو و تلویزیونی گروه تجاری اش 
گرفت، اما در کمتر از یک ســال مشــکالت 
محتوای نامناسب منجر به شکایت بریتانیایی ها 
از شبکه شد و در کنار آن اداره مالیات هم خبر 

از فرار مالیاتی این شرکت داد.
اما ریچارد برانسون اجازه نداد کسب وکاری که 
آرزوی جهانی کردنش را داشت زمین بخورد. 
او تصمیم گرفت باز هم به گسترش فعالیت های 
ویرجین پر و بال بدهد. هرچند شکست های او 
در عالم تجارت و تبلیغات کم نبود؛ از جمله اینکه 
زمانی که تصمیم گرفت برند ویرجین کوال را 
بسازد، خودش برای تبلیغات شرکت تازه اش 
سوار بر تانکی در میدان تایمز نیویورک ظاهر 
شد و در حالی که قوطی های کوکا را زیر تانکش 
له می کرد، به مــردم لبخند زد. این کار نه تنها 
به مذاق مشتریانش خوش نیامد، که با انتقاد 
رسانه ها از او، نتوانست ویرجین کوال را تبدیل 

به رقیبی جدی برای کوکاکوال کند. 
برانســون که این روزها یکی از باتجربه ترین 
کارآفرینان جهان است، می گوید: »من همواره 
دوست داشتم کار در زمینه های متنوع حتی 
آن هایی کــه از همان اول ممکــن بود دچار 
شکست شود را امتحان کنم. تجربه دنیاهای 
جدید بخشی از رویه کســب وکارهای جدی 
است. اما من همیشه به برندم آن قدر اطمینان 
دارم که می دانم می تواند هر لحظه پا به میدان 
جدیدی در تجارت بگذارد. اولین کسی که به 
برندتان هویت می دهد، خود شــما هستید و 
باورتان به کاری که می کنید. من باور دارم باید 

آن قدر زمین خورد تا ضدضربه شد!«

هرچند در وهله اول شنیدن نام جی ال ایکس ما را 
به یاد همان ماشین های پژویی می اندازد که هر از 
چندی در جاده های کشور دچارنقص می شد، اما 
به نظر می رسد زمانی که شرکت ارتباط همراه گویا 
اروند قصد ساخت اولین تلفن های همراه ایرانی را 
کرد، چنین ایده ای پس ذهنش نداشــت. شاید از 
همین نام بوی تقلید و کپی کاری به مشام برسد؛ اما 
باید گفت نام این موبایل ایرانی برگرفته از واژه های 
general luxe است. بی شــک این برند ایرانی از 
همان ابتدای عمر ده ساله اش می دانست که بدون 
داشتن مزیتی چشمگیر و انحصاری نمی تواند با 
بهترین برندهای تولیدکننده تلفن همراه که همه 
آن ها به بازار کشور راه پیدا کرده اند، رقابت کند و 
محکوم به مرگــی زودرس خواهد بود. بنابراین از 
آغاز یک شــعار را برای خود برگزیــد و آن عنوان 
اولین تولیدکننده تلفن همراه در ایران بود. شعاری 
که تنها بر بومی بودن این تکنولوژی داللت می کند 
و شاید راهی برای نفوذ به دل  مخاطب ایرانی اش 
باشد. هرچند که با گذشت ده سال از شروع به کار 
این شرکت و تولید گوشی های هوشمند و تبلت، به 

نظر می رسد هنوز حرف چندانی برای گفتن نداشته 
باشد، اما در دوران شــکوه کوتاه مدتش توانست 
برای بیش از ۲ هزار نفر اشتغالزایی کند و نامش را 
به عنوان برندی نسبتا موفق در عرصه تکنولوژی 

ایرانی به ثبت برساند.

 ذائقه ایرانی، گوشی ایرانی
جی ال ایکــس بــه عنــوان اولیــن تولیدکننده 
محصوالت موبایل و تبلت  ایرانی در ســال ۱۳86 
و از خرمشهر و منطقه آزاد اروند کار خود را شروع 
کرد. در آغاز گوشی های کالسیک و ساده طراحی 
می کرد و از ســال 90 برای آنکه از قافله تولیدات 
هوشمند و تکنولوژی جهانی عقب نماند، سری به 
دنیای موبایل های هوشمند زد و اولین تلفن های 

ایرانی با سیستم عامل اندروید را تولید کرد.  
هرچند همواره منتقدان ایــن برند، عنوان تولید 
داخلی بودن آن را زیر ســوال می برند و باور دارند 
قطعات آن در داخل کشــور تولید نمی شــود اما 
مدیرعامل این شرکت، حمید سعیدی، در این باره 
بیان کرده که مثل بسیاری از تکنولوژی ها و تولیدات 
ایرانی و جهانی تمام قطعات در داخل کشور تولید 
نمی شود و این امری بدیهی در دنیای فناوری است. 
او در این باره می گوید: »به طور مثال در یک دستگاه 
گوشی تلفن همراه، قطعات اصلی آن مانند سی پی یو  
را از تایــوان وارد و برخــی قطعــات دیگر مانند 

آی ســی ها را از ژاپن و قطعات دیگر مانند آی سی 
شارژ گوشــی را نیز از چین خریداری می کنیم اما 
باقی قطعات موردنیاز که تقریبا 80 درصد قطعات 
را شامل می شود را در داخل کشور تولید می کنیم.« 
همچنیــن طبق آماری کــه در ســال ۱۳9۲ از 
جی ال ایکس به چشم می خورد، این برند ساالنه ۳ 
میلیون دستگاه گوشی همراه تولید می کند و در پی 
افزایش سهم خود از بازار داخلی است. یکی از نقاط 
قوت این تکنولوژی قیمت مناسب و ارزان آن است 
که تا دو سال قبل بین 50 تا ۷50 هزار تومان بود و 
این برند صراحتا بیان می کند این قیمت ها یک سوم 
قیمت گوشی های مشابه شــرکت های خارجی 
است ولی هدف شرکت از ارائه این قیمت رقابت با 
شرکت های خارجی نیست، بلکه بومی سازی این 

صنعت و اشتغالزایی در ایران است.

 فراز و نشیب یک برند ایرانی
مدیرعامــل این برنــد ایرانی تلفن همــراه، در پی 
شوک های اخیری که به بازار موبایل داخلی وارد شد،  
از قرار داشتن آن در آستانه  ورشکستگی سخن به میان 
آورده است. وی با اشاره به ورشکستگی سه کارخانه 
تولیدکننده موبایل در کشور، گفته برند جی ال ایکس 
با توان ۱0 درصدی به کار خود ادامه می دهد. حمید 
ســعیدی می گوید: »در اخبار می  شنویم اگر جلوی 
قاچاق گوشی همراه گرفته شود، شاید بیش از ۲ هزار 

میلیارد تومان به  صرف دولت شود ولی من می  گویم 
چه خوب است همین گوشی  ها داخل کشور ساخته 
شــود و میلیاردها دالر ارزآوری داشــته باشیم. اگر 
تکنولوژی تولید و صادرات را که در داخل کشور داریم 
به کار بگیریم، بسیار به صرفه  تر از چنین راهکارهایی 
است. ما از نظر فنی و تکنولوژی، قدرت تولید و صادرات 
را داریم. اما یکی از موانع، قاچاق تلفن همراه است.« 
برند تلفن همراه ایرانی که این روزها حال و روز خوبی 
ندارد و تعداد کارمندانــش از ۲ هزار نفر به ۱00 نفر 
کاهش پیدا کرده است، علت احوال نابسامان شرکتش 
را عــدم حمایت های داخلی بیان کــرده و می گوید 
درصدد اســت تا امســال نیروهای کار را به شرکت 
بازگرداند و سهم بیشــتری از بازار به خود اختصاص 
دهــد. این برند بــاور دارد تنها در صــورت حمایت 
بازار داخلی اســت که می تواند سرمایه گذاری اش را 
بیشتر کرده و تلفن های هوشمندش را به کشورهای 
همسایه هم صادر کند. با وجود فراز و نشیب های سر 
راه این تکنولوژی داخلی، جی ال ایکس اخیرا توانسته 
قراردادی برای صادرات موبایل به کردســتان عراق 
هم  امضا کند؛ اما هنوز مشخص نیست عمر این برند 
ایرانی در دنیای پررقابــت تکنولوژی موبایل، چقدر 
دوام خواهد آورد. کاری ســخت که با حضور هرروز 
قدرتمندتر برندهای جهانی چون سامسونگ و سونی 
و اپل و عشقی که کاربران ایرانی به این برندها دارند 

سخت تر هم خواهد شد.
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مــا همــان می شــویم کــه تمــام روز به آن 
می اندیشیم. 
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سونی شرکتی است که امروز آن را با تلفن ها و تلویزیون های 
هوشمندش می شناسیم، اما کسانی که پیش تر از ما با دنیای 
تکنولوژی عجین شده اند، محصوالت دیگری از سونی را به 
خاطر دارند؛ محصوالتی چون فالپی دیسک ها که این روزها به 
خاطره ها پیوسته  است. شاید همه ما کم و بیش طعم کاربری 
محصوالت این برند را چشیده باشیم، از رادیوها و واکمن های 
پخش موســیقی گرفته تــا تلویزیون های ال ســی دی و 
موبایل های هوشمند این شرکت؛ از آغاز همکاری اش با برند 
اریکســون تا ادغام این دو نام در هم. آنچه در این میان مهم 
است، نام برندی است که با وجود فراز و نشیب های بی شمار، 
همچنان به عنوان یکی از پولسازترین شرکت های تکنولوژی 

دنیا از آن یاد می شود.
آنچه امروز با نام سونی می شناسیم، شرکتی چند ملیتی است 
که دفتر مرکزی آن در شهر توکیو قرار دارد. بنیانگذاران این 
شرکت بزرگ، دو مهندس ژاپنی به نام های ماسارو ایبوکا 
و آکیو موریتا در تاریخ ۷ می سال ۱946 میالدی، شرکتی 
را بنا نهادند که اکنون بیــش از ۱45 هزار کارمند دارد. این 
دو مهندس جوان و خالق که همواره در پی ساخت و عرضه 
محصوالت ابداعی و نوین به بــازار بودند، تصمیم گرفتند 
پایه و اساس برندی را شــکل دهند که به هیچ نحو وابسته 
به تکنولوژی های دیگر نباشــد و به نظر می رسد این ایده از 
همان آغاز ســونی را تبدیل به یکی از نام های مستقل بازار 

تکنولوژی کرد.

ابداعاتی که نام سونی بر آنها حک شده
شاید کمتر کسی این را بداند که اولین محصول سونی، یک 
پلوپز برقی بوده که هیچ گاه به بازار عرضه نشد. اما پس از آن، 
یک بالش الکتریکی گرم کننده ابداع کرد که موفقیتی اندک 
برای نامش به ارمغان آورد. سفر موریتا به نیویورک در سال 
۱95۳ برای دریافت مجوز ساخت ترانزیستور، اولین ابداعات 
خالقانه و گسترده این برند را رقم زد. سونی چهار سال بعد، 
اولین رادیوهای ترانزیستوری جیبی را به دنیا عرضه کرد که 
موفقیتی عظیم را برای برندش در پی داشت. به دنبال این 
موفقیت، دو جوان ژاپنی تصمیم گرفتند نامی برای تولیدات 
خود برگزینند و سرانجام کلمه سونی را انتخاب کردند که در 
زبان ژاپنی ترکیبی از دو لغت مختلف و به معنای گروهی از 

جوانان است که انرژی فراوانی برای خلق ایده های نو دارند.
بعد از آنکه هویت سونی به عنوان یک برند ژاپنی تثبیت شد، 
بنیانگذارانش تمایل به تجــارت در بازار آمریکا پیدا کردند 
که آن روزها هم هر نامی به آن راه پیدا می کرد، زمینه برای 
شــهرت جهانی اش چیده می شد. از جمله تولیداتی که آن 
موقع ســونی را به بازار غرب معرفی کرد می توان به اولین 
تلویزیون تمام ترانزیســتوری، اولین دستگاه ضبط ویدئو، 
اولین واکمن و دستگاه های استریوی قابل حمل اشاره کرد. 
البته غرور ایبوکا و موریتا در مواردی هم موجب عقب ماندن 
سونی از رقابت با برندهای جهانی شد. زمانی که بنیانگذاران 
سونی تصمیم گرفتند سیســتم ویدئویی منحصربه فرد و 
خالق خود بــه نام بتامکس را به طور عمومی عرضه نکنند، 
برند پاناسونیک گوی سبقت را ربود و تکنولوژی VHS خود 
را جهانی کرد. چیزی نگذشــت که سونی برای جبران این 
شکست بزرگ، با همکاری شرکت فیلیپس اولین لوح های 
فشرده یا همان CD را به بازار معرفی کرد؛ ابداعی که این روزها 
برای ما پیش پا افتاده به نظر می رســد، اما در زمان خودش 

جهان تکنولوژی در مقابلش انگشت  به  دهان مانده بود. 
وقتی سونی، اریکسون را قورت داد

اریکسون شرکتی سوئدی است که قدمتی بسیار بیشتر از 
سونی دارد. شرکتی که در سال ۱8۷6 توسط شخصی به نام 
الرس مگنوس  اریسکون پایه گذاری شد. فعالیت اولیه این 
شرکت در زمینه تعمیرات تجهیزات تلگراف بود که بعدها 
و با ورود تلفن های همــراه و خروج تلگراف ، فعالیت خود را 
به ســمت تلفن های همراه و تجهیزات ارتباطی سوق داد. 
در سال ۲00۱، دو شرکت ســونی ژاپن و شرکت ارتباطی 
اریکسون سوئد، برند مشترکی برای تولید تلفن های همراه 
ایجاد کردند و نام آشنای آن را سونی اریکسون گذاشتند. در 
سال ۲00۲، این دو شرکت دست به کار مشترکی زیر چتر 
نام سونی اریکســون زدند و اولین گوشی سری W را به بازار 

عرضه کردند. 
این سری گوشــی ها، اولین موبایل هایی بودند که تمرکز 
اصلی آن ها بر روی موســیقی بود و این تکنولوژی، فضایی 
تازه در بازار موســیقی جهان به وجود آورد. همین نسل از 
سونی اریکسون ها بود که هندزفری را به بخشی جدانشدنی 
از گوش جوانان تبدیل کرد. در سال ۲008 هم اولین سری 
تلفن های همراه را با نام تجاری اکســپریا روانه بازار کردند. 
پایان همکاری این دو برند نیز به سال ۲0۱۱ بازمی گردد که 
سونی با خرید رسمی تمام سهام شرکت اریکسون، مدیریت 
کامل شرکت را به دست گرفت و از سال ۲0۱۲، محصوالت 

خود را تحت نام انحصاری سونی به جهان تزریق کرد.

فرازوفرود برند سونی و ۷0 سال  خالقیت آن
پلوپزی که هیچ گاه به بازار نیامد...

9 مرداد ۱۳95 . سال اول .  شماره بیست و یک



کارگاه
W o r k s h o p

دکتر شریعتی
برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد 

هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
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باید کاری 
کنید که 
پیشروان 
نوآوری 

هیچ گونه 
تردید و ترسی 

برای انجام 
کارهای خود 
نداشته باشند 

تا بتوانند 
در روند کار 

مداخله و 
مشکالت را 

رفع کنند

 پنج موضوع مهم وجود دارد که اگر مدیران ارشد یک 
شرکت یا استارت آپ از آن ها استفاده کنند پروژه های 
نوآورانه شان موفق می شود. وقتی این پنج مورد را با 
هم اجرا کنید، می توانید امیدوار باشــید نوآوری در 

شرکت تان تقویت خواهد شد.
 دور نگه داشتن پیشروان نوآوری از شرایط عادی

در حالی که جلسات برنامه ریزی راهبردی، تحقیقات 
بازار، نقشــه های جاده ای محصول، پیش بینی های 
فصلی و طرح کاری سه ســاله، همگــی جای خود 
را در دنیای شــرکت ها باز کرده، ایــن فعالیت ها و 
شاخص های عملکردی مهم )KPI( مربوط به آن ها 
می تواند به شــدت نوآوری را محدود کند. مدیریت 
ارشد باید پیشروان نوآوری خود را از بسیاری از شرایط 
عادی کسب وکار دور نگه دارد و به آن ها اجازه دهد 

شیوه های خاص خود را بسازند.
 پاداش به خاطرخطر کردن و تنبیه نکردن به 

خاطر اشتباهات
هر تجربه ای چشم انداز جدیدی را ایجاد می کند و به 
خلق قابلیت های جدید و نوآورانه منجر می شود. هر 
تجربه ای نیز خطراتی را همراه دارد. باید به افرادی که 
ایده های جدیدی دارند میدان دهید تا تجربه کنند و 
از خطر کردن نترسند. از سوی دیگر اگر اشتباهاتی 
رخ دهد، نباید صاحبان ایده های نوآورانه را تنبیه و 

سرزنش کنید.
 پشتیبانی و حفاظت از داخل

باید کاری کنید که پیشروان نوآوری هیچ گونه تردید 
و ترسی برای انجام کارهای خود نداشته باشند. باید 
برای آن ها حامیان مالی در سطح اجرا در نظر بگیرید 
که بتوانند در روند کار مداخله و مشکالت موجود بر 

سر راه را رفع کنند.
 دسترسی به دارایی های شرکت

شرکت ها دارایی هایی دارند که هیچ استارت آپی به 
آن ها دسترسی ندارد؛ اعم از مطالب و اطالعات مهم 
درباره نحوه کار، فناوری، روابط و مسیر دستیابی به 
بازار. این مالکیت معنوی یک گنج ارزشمند است که 
باید در اختیار پیشروان نوآوری قرار گیرد. دارایی های 
ثبت شده شرکت ها به چند قسمت تقسیم می شود 

و گاهی اوقــات در اختیار رقبا قرار می گیرد. رقبایی 
که حاضر نیســتند اطالعات خود را در اختیار سایر 
واحدها قرار دهند. این امر می تواند مانع مهمی بر سر 

راه برنامه های نوآوری موفق باشد.
 باز کردن سریع راه به سوی مشتریان

پیشروان نوآوری باید سعی کنند به سرعت، مشتریان 

اولیه خود را بیابند. این مشتریان به ارزش کسب و کار 
آن ها در حوزه نظرات و پیشنهادات، تایید مدل کاری 
و درآمد اولیه، می افزایند. دسترســی به مشتریان 
شرکت، معموال توسط نیروی فروش مسدود می شود. 
تیم های فروش سعی می کنند به سهم خود دسترسی 

پیدا کنند و روی نتایج کوتاه مدت تمرکز می کنند.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

5 ماده اولیه مهم برای تقویت نوآوری در یک استارت آپ 
دست و بال نوآوران شرکت راباز بگذارید

راهکارهایی برای خارج شدن از مامن خود و قدم برداشتن به سوی موفقیت و تندرستی

سیم کشــی مغز ما به گونه ای اســت که تا زمانی که 
احساس استرس و ناراحتی نکنیم، عمل نمی کند. در 
واقع عملکرد مغز زمانی به اوج خود می رسد که ما از 
منطقه امن خود خارج شویم. اگر بیش از حد احساس 
امنیت و آرامش کنید، عملکرد شما متوقف خواهد 
شد و اگر بیش از حد از این منطقه امن خارج شوید، 
استرس شما را از بین خواهد برد. وقتی پای خود را از 
منطقه امن بیرون می گذارید، بهتر عمل خواهید کرد. 
بدین ترتیب در چالش های روزانه موفق تر خواهید بود.

صبح زود از خواب بیدار شوید. بیدار 
شدن زودتر از وقت معمول، می تواند 1

شما را از منطقه امن تان خارج کند. این 
کار به شما امکان می دهد تا افکار خود را جمع و جور 
کنید و خود را برای آن روز آماده سازید. وقتی صبح 
زود از خواب بیدار شوید، یک صبحانه کامل خواهید 
خورد و زمان کافی برای ورزش صبحگاهی نیز دارید.

یک هدف غیر ممکن را محقق سازید. 
کارهایی را که تصور می کنید از عهده 2

آن ها برنمی آیید، انجــام دهید. این 
دستاوردها دور از منطقه امن شما کسب خواهند شد. 
ممکن است دو ماراتون باشد یا یک سخنرانی. وقتی 
کارهایی را انجام دهید که فکر می کردید غیرممکن 

است، احساس پیروزی می کنید و انرژی می گیرید.
تأمل کنید. معموال انسان ها در منطقه 

امن خــود آن قدر غــرق در کارهای 3
روزمره می شوند که فرصت نمی کنند 
به آنچه انجــام می دهند، فکر کنند و ببینند که چرا 
دارند این کار را انجام می دهند. تأمل و مدیتیشن راه 

خوبی برای برهم زدن این چرخه است.
در آن واحد روی یک چیز تمرکز کنید. 

تمرکز کامل روی یک کار واحد، ریسک 4
بزرگی است. امکان دارد موفق نشوید 
در حالی که تمــام وقت و انرژی خــود را صرف آن 
کرده اید. اما انجام همزمان چند کار بهره وری را از بین 

پیله امن خود را رها کنید

می برد. افرادی که به طور مرتب در معرض بمباران 
اطالعات الکترونیکی قرار می گیرنــد، نمی توانند 

تمرکز کنند و اطالعات را به خاطر بیاورند.
داوطلب شــوید. اگر شــما به دالیل 

منطقی برای کارها داوطلب شــوید 5
نتیجه خوبی خواهید گرفت،  اگرچه 
همه ما مشغله هایی داریم اما این یک تجربه عالی است 
که احساس خوب به انسان می بخشد و دایره ارتباطات 

را نیز گسترش می دهد.
سخنرانی برای عموم را تمرین کنید. 

احتماال شــنیده اید که اکثر افراد از 6
ســخنرانی برای عموم می ترسند. در 
حقیقت، ۷4 درصد از آمریکایی ها به ترس از سخنرانی 
در مال عام دچار هستند. بنابراین این کار نوعی چالش 

است. فرقی نمی کند مخاطب شما پنج نفر باشند که 
دور یک میز نشســته اند یا 5 هزار مخاطب داشــته 
باشید. وقتی این مهارت را در خود تقویت کنید، در 

کار خود پیشرفت خواهید کرد.
با فردی که نمی شناســید، صحبت 

کنید. معمــوال صحبت کردن با افراد 7
غریبه شما را از منطقه امن خود خارج 
می کند مگر اینکه به شــدت برون گرا باشید. تعامل 
اجتماعی شبکه ارتباطات شما را گسترش می دهد؛ 
شما را با ایده های جدید آشنا می کند و باعث می شود 

عزت نفس داشته باشید.
زبان خود را گاز بگیرید! گاهی اوقات 

دلتان می خواهد به دیگران بگویید که 8
واقعا چــه فکری می کنیــد، اما این 

احساس خوشایند موقتی است. باید به اتفاقی که روز 
بعد یا هفته بعد یا ســال بعد می افتد فکر کنید.  ابراز 
احساسات بدون بررســی و سبک و سنگین کردن 

باعث می شود به روابط شما لطمه وارد شود.
نه بگویید. هر چقدر نه گفتن برای شما 

سخت باشد، احتمال اینکه استرس و 9
افسردگی را تجربه کنید بیشتر خواهد 
بود. نه گفتن یک چالش بزرگ برای بسیاری از افراد 
است. نه، یک واژه قدرتمند است که نباید از گفتن آن 
هراس داشــته باشید. وقتی باید نه بگویید، از گفتن 
عباراتی مثل »فکر نمی کنم بتوانم یا مطمئن نیستم« 
استفاده نکنید. وقتی یاد بگیرید که نه بگویید، خود را 
از فشارهای بیجا رها می کنید و انرژی خود را صرف 

کارهای مهم زندگی خواهید کرد.

مای رگال یک فروشگاه اینترنتی است که در زمینه مد، فشن 
و پوشاک فعالیت می کند؛ از ویژگی های برتر این فروشگاه، 
ارسال دو ســایز همزمان و مشاور متخصص پوشاک همراه 
خرید شماست. همچنین خرید شما در همان روز سفارش 

به دست تان می رسد.

گلچینی از بهترین های 
لباس در مای رگال

myregal.ir
info@myregal.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

اغلب اوقات، نداشتن اطالعات کافی باعث می شود سفر به ما خوش 
نگذرد. لیپک یک شبکه اجتماعی و برنامه ریز سفر است که کمک 
می کند تا تجربه های ماجراجویانه مان را به اشتراک بگذاریم و 
از تجربیات دیگران اســتفاده کرده و حتی بر اساس تجربیات و 

امتیازدهی دیگران برای گردش مان برنامه ریزی کنیم.

 شبکه اجتماعی و 
گردشگری لیپک

leepak.ir
hello@leepak.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

باوجود اینکه شرکت ها مدیران بازاریابی دارند 
که مســئولیت آن ها مدیریت وجهه شرکت 
اســت، امایک مدیرعامل باید برای مشارکت 
در این موفقیت آماده باشــد. بــه عنوان یک 
مدیرعامل، چگونه مطمئن می شوید که راهبرد 
روابط عمومی شما کارآمد است و خطراتی را 
متوجه شرکت شما نمی کند؟ در زیر روش هایی 
آمده است که مدیران عامل می توانند از آن ها 
استفاده کنند تا شرکت شان یک راهبرد روابط 

عمومی کارآمد داشته باشد.
 مشارکت در روند کار

یکی از اشتباهاتی که تمام مدیران عامل مرتکب 
می شوند این است که در مراحل اولیه راهبرد 
روابط عمومی شرکت، خود را کنار می کشند. 
مشــارکت در همین مراحل اولیــه می تواند 
تضمین کند که چارچوب کاری، شرکت شما 
را یک پیشــرو در صنعت معرفی می کند. جدا 
از اینکه باید یک فــرد ذی صالح را برای انجام 
امور روابط عمومی انتخاب کرد، مشارکت در 
آن موجب می شود مطمئن شوید که راهبرد 
شما کارآمد اســت. به عنوان یک مدیرعامل، 
شما می توانید قالب طراحی شده توسط مدیر 
بازاریابی خود را بررسی کنید و در روابط عمومی 

شرکت فعال باشید. 
 اجازه دهید صدای شما شنیده شود

هر مدیرعاملی باید نشان دهد که در صنعت خود 
صاحب اختیار است. یک راهبرد روابط عمومی 
کارآمد همیشه این موضوع را لحاظ می کند. 
راهبرد شما باید به گونه ای طراحی شده باشد 
که شــرکت هر توجهی را که از سوی رسانه ها 
دریافت  کند، مدیرعامل بتواند رهبری و اختیار 

خود را نشان دهد.
 رسانه خود را ایجاد کنید

داشتن یک رســانه دارایی بسیار قدرتمندی 
محسوب می شود. تکیه بر رسانه های بیرونی 
یا روابط عمومی برای نشان دادن اختیارات و 
قدرت صددرصد تاثیرگذار نخواهد بود. به غیر 
از اینکه جلب توجه رسانه به تالش فراوان نیاز 
دارد و هزینه باالیی نیز خواهد داشــت، رسانه  
شــخصی می تواند راه خوبی برای نشان دادن 

شرکت به مخاطبان باشد.
 با افراد متخصص همکاری کنید

وقتی شرکت شــما در مراحل اولیه خود به سر 
می برد، جلب توجه رسانه ها بسیار دشوار است. 
استخدام یک ســازمان روابط عمومی می تواند 
هزینه باالیی داشته باشــد، اما ممکن است در 
این مرحله از کســب وکار گزینه دیگری پیش 
روی شما قرار نداشته باشد. اگر اجازه دهید یک 
شرکت حرفه ای و باتجربه در حوزه روابط عمومی 
به مسائل مربوط به این بخش رسیدگی کند، بار 
زیادی از روی دوش شما برداشته خواهد شد؛ به 
خصوص زمانی که بودجه شما پاسخگوی تامین 
هزینه های تیم داخلی برای انجام این امور نیست.

روابط عمومی کارآمد 
ایجاد کنید

انسان ها در 
منطقه امن 
خود آن قدر 

غرق در 
کارهای روزمره 

می شوند 
که فرصت 

نمی کنند به 
آنچه انجام 

می دهند، فکر 
کنند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t
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تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم، بلکه آن 
چیزهایی است که از دست می دهیم. 

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

محققان می گویند آدم های مهربان در 
کسب و کارشان موفق ترند

مهربان ها میلیاردر می شوند

خودخواه باشید! این بار هم نه تنها به خاطر 
بهتر کردن حــال دیگران، بلکــه به خاطر 
خودتــان مهربانی کنید. اگــر می خواهید 
عمرتان دراز شود، شادتر باشید و از زندگی 
احساس رضایت بیشتری کنید، تا می توانید 
همکارهایتان را غرق محبت کنید. محققان 
می گویند مهربانی یکی از ویژگی هایی است 
که با ما به دنیا می آید و حتی اگر بخواهیم هم 
نمی توانیم به سادگی به آن پشت کنیم. از 
نظر آن ها، مهربانی شما بیشتر از آنکه به نفع 
اطرافیانتان تمام شود، حال و روز خودتان 

را بهتر می کند. 
 به ذاتتان پشت نکنید

برای سرسخت و نامهربان بودن، به خودتان 
فشار نیاورید. محققان می گویند ظرفیت و 
توانایی خوب بــودن، در دی ان ای ما آدم ها 
جا دارد و از همان زمانی که به دنیا می آیید، 
هورمون هایی که در بدنتان ترشح می شود 
و فعالیت های مغزتان، شما را برای مهربان 
بودن و محبت کــردن به دیگــران آماده 
می کند. البته از نظر محققان ژن های شما 
تحت تاثیر محیــط اجتماعی و تربیت قرار 
دارند و تجاربی که در جریان زندگی پشت 
سر می گذارید، می تواند تغییراتی را در این 

توانایی ذاتی ایجاد کند.
 مهربانی، کلید گاوصندوق است

می خواهیــد در کارتان موفق تر باشــید؟ 
آن قدر جاه طلب هستید که به وضع موجود 
اکتفــا نکنید و در جســت و جوی موقعیت 
بهتر و پول بیشتر باشید؟ به دیگران محبت 
کنید تا درهای موفقیت به رویتان باز شود. 
پژوهشــگران ثابت کرده انــد محبت خرج 
کردن در تعامالت اجتماعی، باعث موفقیت 

افراد می شود.
 محبت کن، آروم بشی

تپش قلــب کالفه تــان کرده؟ تمــام روز 
با اســترس دســت به گریبانید و به خاطر 
اضطــراب باالیی که گرفتارش شــده اید، 
نمی توانید تمرکز کنید؟ شــاید این روزها 
به اندازه کافی به دیگران محبت نمی کنید! 
محققان می گویند اگر بیشتر به اطرافیانتان 
محبت کنید، حالتان بهتر می شود. به گفته 
آن ها، محبت کردن و مهربان بودن، سطح 
هورمون استرس را در بدن پایین می آورد و 
به سالمت روانتان خدمت بزرگی می کند. 
بررسی های پژوهشگران نشان می دهد که 
محبت کردن همان تاثیری که تمرین های 
تمرکز و آرامــش ذهن بر ذهن، بدن و روان 

می گذارد را ایجاد می کند. 
 زندگی شیرین می شود

نام سروتونین را شنیده اید؟ این انتقال دهنده 
عصبی، مسئول شاد کردن شماست. وقتی 
ســطح ســروتونین در بدنتان باال می رود، 
احســاس آرامش و سرخوشی می کنید و از 
زندگی تان رضایت بیشتری پیدا می کنید. 
جالب اینجاســت که محققان می گویند با 
مهربانــی کردن به دیگــران، می توانید در 
بدنتان سروتونین تولید و حال خوش تری 

پیدا کنید.
 از بام مهربانی نیفتید

درســت اســت که مهربــان بــودن برای 
جســم و روانتان فایده زیادی دارد؛ اما اگر 
وقت نشــناس باشــید و در زمــان و مکان 
نامناسب و بیشــتر از حد معقول مهربانی 
کنید، به جای فایده رساندن، به شما آسیب 
می زنــد. برای اینکه مهربانی، به شمشــیر 
دولبه ای تبدیل و به زیانتان تمام نشود، این 

نکته ها را جدی بگیرید.
 انتظارات را باال نبرید

نگذارید مهربانی بیش از حدتان انتظارات 
غیرواقعی را در دیگــران ایجاد کند. وقتی 
شــما با وجود فشــار فراوانی کــه تحمل 
می کنید، همیشــه یک لطف مشــخص را 
در حق دیگران می کنید، ممکن است بعد 
از مدتی خسته شــوید و آسیب ببینید اما 
آدم هــا حاضر به پذیرش ایــن واقعیت که 
انتظار باالیشان به شما آسیب زده، نشوند. 
شــکل دادن انتظارات غیرواقعی در مورد 
خود، یکی از مشــکالتی است که با محبت 
بیش از اندازه و بی موقع ایجاد می شود. وقتی 
با هدف مهربانی، همیشه و در هر شرایطی 
کار مشــخصی را انجام می دهید، به مرور 
لطف مکررتان به حق مسلم دیگران تبدیل 
می شود. پس آن قدر بار دیگران را به خاطر 
محبتتان به دوش نکشــید که در صورت 
رها کردن آن بار، شما را به بی مسئولیتی و 

بی توجهی متهم کنند.
 با محبت دیگران را نخرید

به خاطر نگه داشتن دیگران در یک رابطه، 
برای جلب ترحمشــان بــا به خاطر ترس 
از تنهایــی به آنها محبــت نکنید. نگذارید 
مهربانــی به سرپوشــی بــرای ضعف ها و 

ناتوانی هایتان تبدیل شود.

شکالت را از روی میزتان بردارید

مواد الزم برای عقابی شدن چشم ها

وقتی حسابی انرژی تان افت کرده، می توانید روی کمک 
چند دانه شکالت حســاب کنید و خستگی، کالفگی و 
گیجی تان را با این شیوه سوخت رســانی به مغز از بین 
ببرید. اما مصرف شــکالت در ســاعات کاری، بیشتر از 
آنکه به نفعتان تمام شود، به بدنتان زیان می رساند. اگر 
نمی خواهید بدنتان به عوارضی کــه در ادامه می آوریم 
دچار شود، دست از شکالت خوردن بردارید و به جایش 

سبزیجات تازه و خام را روی میزکارتان بگذارید.

 روده تان سرطانی می شود
خوراکی های شیرین، درست مثل خوراکی های چرب یا 
مواد غذایی فرآوری شده، به روده آسیب می زنند. محققان 
در بررسی هایشــان ثابت کرده اند که دسرها، شکالت، 
بیســکویت، کیک، شیرینی درست مواد غذایی چرب یا 
آجیل و تنقالتی مثل چیپس به روده ها آسیب می زنند 

و خطر سرطانی شدنشان را تا 18 درصد باال می برند.

 بیماری های زنانه می گیرید
زنانــی که بیش از اندازه ســراغ خوراکی های شــیرین 
می روند، نه تنها دچار مشکالت تخمدانی می شوند، بلکه 
بیشتر از خانم های دیگر به عفونت دستگاه تناسلی دچار 
می شوند. اگر عفونت ها و قارچ های دستگاه تناسلی زیاد 
شــما را گرفتار می کنند، نگاهی بــه خوراکی های توی 
کیف و روی میزتان بیندازید. شاید بیش از اندازه شکالت 

خوردن دلیل چنین مشکالتی باشد.

 زیاد خسته می شوید
از آنجا که شکالت به ســادگی و سرعت قند خون را باال 
می بــرد، چند دقیقه بعد از مصــرف کردنش دچار افت 
شدید تر قندخون می شوید و برای نجات دادن خودتان، 

مجبور می شوید میزان بیشتری شکالت مصرف کنید. 
باال رفتن نیاز بدنتان به مصرف شکالت، می تواند شما را به 
فردی همیشه خسته تبدیل کند که بدون این خوراکی ها 

توان کار کردن را ندارد.

 معتاد می شوید
یکی از عوارض مصرف بیش از اندازه شــکالت وابســته 
شدن به آن است. وقتی شــیرینی پاداشی است که در 
اوج خستگی به مغز و بدنتان می دهید، بدنتان به مصرف 
خوراکی های شــیرین عادت می کند و به همین دلیل 
است که محققان شیرینی جات را در گروه خوراکی های 
اعتیادآور جا می دهند. از نظر آن ها کســانی که عاشق 
شکالت می شوند،  نمی توانند به راحتی از آن دل بکنند 
و وقتی شــکالتی برای خوردن ندارنــد، بی قرار و کالفه 

می شوند.

افزایش ســن وقتی با کار ســختی که چشم ها را 
خسته و فرسوده می کند همراه می شود، می تواند 
کم شدن قدرت بینایی را به نگرانی جدی تبدیل 
کند. برای اینکه ساعات طوالنی کارتان با شناسنامه 
شما همدست نشوند و بینایی تان را کم نکنند، به 
این خوراکی ها پناه ببرید. محققان می گویند تنها 
هویج نیست که می تواند از چشم هایتان محافظت 
کند، بلکه بــا مصرف مواد غذایــی زیر می توانید 

چنین خدمتی به چشم های خود بکنید.
 فلفل دلمه قرمز

فلفل دلمه ای می تواند چاشــنی همه غذاهایتان 
شود و سوی چشمتان را بیشتر کند. فلفل دلمه ای 
سرشار از ویتامین C، آنتی اکسیدان و ویتامین های 
A و E اســت و عــالوه بر افزایش قــدرت بینایی، 
احتمال دچار شــدن به بیماری های چشمی مثل 

آب مروارید را پایین می آورد.
 تخمه آفتابگردان

شکســتن تخمــه آفتاب گردان فقط ســرگرمی 
 E لذت بخش نیســت، این دانه سرشار از ویتامین
است و نه تنها به دچار نشدن به آب مروارید کمک 

می کند، بلکه جلوی پیری چشم و کم شدن قدرت 
بینایی را هم می گیرد. البته آجیل های دیگر مثل 
 Eبادام زمینی و فندق هم منابــع خوب ویتامین

هستند و به سالمت چشم ها کمک می کنند.
 سیب زمینی

میوه ها و ســبزیجات نارنجی رنــگ مثل هویج، 
انبه، زردآلــو و طالبی، به خاطر بتاکاروتن فراوانی 
که دارند، به ســالمت چشــم کمــک می کنند. 
سیب زمینی هم مثل آنها می تواند چنین فایده ای 
را به چشــم برساند، چرا که سرشار از ویتامین C  و 
E است و چشم های مصرف کنندگانش را تقویت 

می کند.
 حبوبات

باالیــی دارنــد،  مــواد غذایــی کــه فیبــر 
مصرف کنندگانشــان را در شب تیزبین می کنند. 
انواع حبوبات به ویژه لوبیا و عدس چنین خاصیتی 
دارند و در صورتی که به انــدازه کافی آن ها را در 
رژیم غذایی تان بگنجانید، وقتی در تاریکی شــب 
به خانه برمی گردید، با خیال راحت تری می توانید 

رانندگی کنید.

 تخم مرغ
تخم مرغ خورها کمتر دچار آســیب های شبکیه 
زرده  در  موجــود  رنگ دانه هــای  می شــوند. 
نارنجی رنگ تخم مــرغ، دید را بهتــر می کنند و 

نمی گذارند شبکیه چشم آسیب ببیند.
 کلم ها

میوه ها و ســبزیجات داروی چشــم هستند و در 
میان آن ها اســفناج و خربزه بــه خاطر ویتامین 
C، E و A فراوانــی که دارند به کاهش بیماری های 
چشــمی مثل آب مروارید و تقویت بینایی کمک 
می کنند. انواع کلم مثــل کلم پیچ، کلم بروکلی و 
کلم بروکسل هم چنین خاصیتی دارند و می توانند 

سوی چشمتان را زیاد کنند.
 گوشت بدون چربی

اگر با مصرف ســبزیجات چندان میانه ای ندارید، 
می توانیــد در هفتــه چند بار هم گوشــت میل 
کنید و بــا مصرف کردنش نگران ضعیف شــدن 
چشم هایتان نباشید. گوشــت قرمز بدون چربی 
و گوشت مرغ، ویتامین A فراوانی دارند و شبکیه 

چشم مصرف کنندگانشان را سالم نگه  می دارند.

همسرتان را به خاطر سیگار کشیدن سرزنش می کنید 
و می گویید حواسش نیســت که با دود کردن سیگار، 
چه بالیی بر سر ســالمتش می آورد؟ ما هم مثل شما 
می گوییم که سیگار کشیدن، می تواند افراد را آرام آرام 
به ســمت مرگ ببرد اما تصور نمی کنیم که وضعیت 
سالمت شما، بهتر از همسر سیگاری تان باشد. محققان 
می گویند بی تحرکی، می تواند به اندازه سیگار کشیدن 
در فروپاشی بدن موثر باشد؛ اما وقتی چاره ای جز انتخاب 
کاری که با رایانه گره خورده نیست، چطور می توان هوای 
سالمت را هم داشت؟ یکی راه های باال بردن انگیزه تان 
برای تحرک بیشتر، خریدن یک کفش تازه است. کفشی 

که به پا می کنید، فقــط میزان راحتی 
پاهایتان را مشخص نمی کند. وقتی 

پایتــان در این کفش آرام و راحت 
باشد، ناخودآگاه انگیزه تان برای 
راه رفتن هم بیشــتر می شــود. 
پس قبل از آنکه بی تحرکی جان 
شما را بگیرد، کفش کارتان را از 

کفش های دیگرتــان جدا کنید و 
یک کتانی راحت و استاندارد را برای 

روزهای کاری تــان انتخاب کنید. کتانی 
که این تابستان می پوشــید باید تهویه مناسبی 

هم داشته باشد و ترجیحا برای خنک 
کردن پاهایتــان، رویه ای پارچه ای 

داشته باشد. 
حاال که کفشــتان راحت است 
اپلیکیشــن  می توانیــد یک 
گام شــمار را هــم روی تلفن 
همراهتان نصــب کنید یا یک 
دستبند گام شــمار بخرید تا در 
پایــان روز بفهمیــد که بــه اندازه 
نیاز بدنتان راه رفته اید یا نه. شــاید هم 
پوشیدن یک کفش راحت، به شما برای ایستاده 

کار کردن در برخی از دقایــق انگیزه دهد و میلتان به 
پشت میز نشستن را کمتر کند. محققان می گویند پس 
از ساعت ها روی صندلی نشستن، تنها با 10 دقیقه راه 
رفتن می توانید خطرهایی که جانتان را نشانه گرفته اند 
را از میان بردارید. شــاید بعــد از خواندن این مطلب، 
انگیزه تان برای ایجاد تغییر در سبک کار کردنتان بیشتر 
شود. اما مراقب باشید که این انگیزه باال، تنها در چند روز 
سراغتان نیاید. اگر می خواهید بیشتر از قبل راه بروید و 
به دیگر توصیه هایی که به سالمتتان خدمت می کنند 
عمل کنید، نباید به چند روز اکتفا کنید و باید این اصول 

را در سبک زندگی هر روزه تان جا دهید.

گاهی به کفش هایت نگاه کن
فراموش نکنید بی تحرکی دست کمی از سیگار کشیدن ندارد!

همانطور که شــما پشــت میــز کارتان 
نشســته اید، روزها یکی پــس از دیگری 
می گذرند و تنها تغییری که در زندگی تان 
ایجاد می شود، این اســت که هر روز چند 
گرمی به وزنتان اضافه می شــود. می دانیم 
که در این شرایط جانتان به خطر می افتد اما 
برای مقابله با چنین وضعیتی، به کمتر غذا 
خوردن رو نیاوریــد. بلکه با امتحان کردن 
این راه ها در وقت   ناهار کاری تان، وضعیت 

سالمتتان را بهتر کنید.

 تا سر خیابان بروید
همه زمانی که برای استراحت بین روز در اختیار 
دارید را صرف غذا خوردن نکنید. شما می توانید 
چند دقیقــه ای از این زمان را برای بیرون زدن از 
محیط کارتان صرف کنید. اگر حتی تا سر خیابان 
بروید، نه تنهــا با دیدن فضایی متفاوت اســت 
محیط کار حالتان خوش تر می شود، بلکه بدون 
تحمل ســختی خاصی چند قدمی راه می روید و 
بدنتان را از بحران های ناشــی از یک جا نشستن 

نجات می دهید.

 سر میز غذا نخورید
هرچقدر هم که سرتان شلوغ باشد، نباید غذایتان 
را پشــت میز کارتان بخورید. برای اینکه جلوی 
پرخوری را بگیریــد و با بدخوری، مشــکلی بر 
مشکالت دستگاه گوارشــتان اضافه نکنید، باید 
تمام هوش و حواســتان را هنــگام غذا خوردن 
به کار بگیرید. شــما باید حداقل 15 دقیقه برای 
صرف غذا وقت بگذارید و در این زمان نه با تلفن 
همراهتان وارد شــبکه های اجتماعی شوید و نه 

کارهای عقب مانده تان را انجام دهید.

 از خانه غذا ببرید
حتی اگر شب گذشته چیزی نپخته اید که با خود 
به اداره ببرید، دست به دامان رستوران ها نشوید. 
برای حفظ ســالمتتان به یک غذای خانگی نیاز 
دارید و قرار نیست هر روز این غذا مفصل و پخته 
شده باشــد. می توانید گاهی یک ســاندویچ با 
نان ســبوس دار و پنیر تهیه کنید و کنارش یک 
عدد خیار و گوجه تازه خــورد کنید و یک   ناهار 

خوش طعم و سالم را میل کنید. 

 بیشتر فیبر بخورید
به جای اینکه گرسنگی را به خودتان تحمیل کنید 
و بخاطرش به نوسان های قند خون دچار شوید، 
همانطور که پشــت میز کارتان نشسته اید، چند 
برگ کاهو و کمی کلم بخورید. سبزیجات فیبردار 

به بهبود چرخه ســوخت و ســاز بدنتان کمک 
می کنند و چربی های دور شکم و پهلویتان را هم 
آب می کنند.گذشته از این، با مصرف فیبر بیشتر 

دستگاه گوارشتان بهتر کار می کند.

 در غذایتان سبوس بریزید
شــما می توانید همه وعده های غذاییتان را با سبوس 
پرخاصیت غنی کنید. اگر نان سبوس دار در دسترس تان 
نیست، سراغ انواع بسته بندی شده سبوس بروید و در 
مرحله پایانی پختن برنج، سوپ یا خوراک هایتان، یک 

قاشق پودر سبوس هم به آن اضافه کنید.

 تنوع را حفظ کنید
اگر از خانــه با خودتــان غذا می آوریــد، تنوع 
غذایی تان را حفظ کنید. یکنواخت غذا خوردن 
می تواند شــما را دلزده کند و به فکر خوردن یک 
غذای پرکالری اما خوش طعــم بیندازد. اگر در 
ذهنتان ایده خوبی برای حفظ این تنوع ندارید، 
سری به سایت های آشپزی بزنید یا در چند کانال 
آشپزی عضو شــوید تا همیشــه یک پیشنهاد 
هیجان انگیز اما سالمت را پیش رو داشته باشید.

 لقمه آخر را نخورید
از قدیم به شــما گفته اند که تمام نکردن بشقاب 
غذا نشانه بی ادبی است؟ شاید همین توصیه بوده 
که کار شما را به اینجا رســانده. برای اینکه زیاد 

نشستن با عادات نادرست تغذیه همدست نشود و 
جان شما را به خطر نیندازد، این توصیه والدینتان 
را فراموش کنید. اصال  دلیلی ندارد که همیشــه 
بشــقاب غذایتان را خالی کنید. بلکه حتی بهتر 
است دور خوردن یکی دو لقمه آخر را خط بکشید 
و به قیمت تمام شدن غذایتان خود را به چاقی و 

دردسرهای ناشی از آن دچار نکنید.

 سوپ درمانی کنید
یکــی از گزینه های خــوب برای   ناهار، ســوپ 
اســت. سوپ غذای سالمی اســت که هم شما را 
ســیر می کند و هم کالری زیــادی را به بدنتان 
نمی رساند. شما می توانید در زمانی کوتاه، سوپی 
را از سبزیجات مختلف درست کنید و اگر احساس 
کردید که با خوردنش سیر نمی شوید، چند تکه 

نان جو را هم با آن میل کنید.

 از صبحانه نگذرید
تصــور نکنید حذف صبحانه، مجــوز خوردن   ناهار 
پرکالری را صادر می کند. صبحانه نخوردن شــما را 
حسابی به دردســر می اندازد و باعث مبتال کردنتان 
به نوســان های قند خون یا حتی ایجاد اختالل در 
چرخه سوخت و ســاز بدنتان می شود. اگر صبحانه 
نخورید، احتمال هله هوله خواری تان هم باال می رود 
و ولع تان برای خوردن یک   ناهار پرکالری و پرحجم 

بیشتر می شود.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

کار تعطیل! وقت ناهار است

نباید غذایتان 
را پشت میز 

کارتان بخورید. 
برای اینکه 

جلوی پرخوری 
را بگیرید و 
با بدخوری، 
مشکلی بر 
مشکالت 
دستگاه 

گوارشتان اضافه 
نکنید، باید 
تمام هوش 
و حواستان 

را هنگام غذا 
خوردن به کار 

بگیرید

15 دقیقه از وقت روزانه خود را دربست به ناهار خوردن  اختصاص دهید

چرا نباید در ساعات کاری شکالت بخورید؟

با خوردن این مواد غذایی چشم هایتان را سالم نگه  دارید 
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درباره اســنپ احتماال شــنیده اید. شهرام 
شاهکار مدیرعامل این اســتارت آپ، آن را 
این گونه معرفی می کند: »تابســتان 93 و 
با نام تاکســی یاب کارمان را شروع کردیم. 
خرداد 94 بــود که بــه اســنپ تغییر نام 
دادیم و نسخه آزمایشــی اپلیکیشن اسنپ 
را ارائه کردیم. آبان ماه ســال گذشــته هم 
نسخه 2 اســنپ متولد شــد؛ اما دلیل این 
تغییر نام بیشتر به سیاست های ما در حوزه 
گســترش فعالیت هایمان برمی گشت. واژه 
»تاکسی یاب«، بیشتر به حمل ونقل مسافر 
اشاره می کند اما ایده ما برای اسنپ چیزی 
فراتر از جابه جایی مسافر است و قصد داریم در 
حوزه های دیگری هم فعالیت مان را گسترش 
دهیم.« از او درباره شیوه پرداخت در اسنپ 
پرســیدیم: »پرداخت در اسنپ به دو شکل 
می تواند انجام شود. آنالین و آفالین. در حوزه 
پرداخت آنالین ما از ابتدای فعالیت و به صورت 
انحصاری بــا پرداخت الکترونیک ســامان  
همکاری داشته ایم و فکر می کنم همکاری 
بسیاری خوبی هم بوده. کاربر مسافر می تواند 
در محیط اپلیکیشن، اعتبار حسابش را آنالین 
افزایــش دهد. عملیــات پرداخت به کمک 
صفحه پرداخت ســپ کــه به خوبی با تلفن 
همراه سازگار است انجام می شود؛ اما کاربر در 
حالت آفالین مبلغ را به شکل دستی به راننده 
پرداخت می کند. اآلن حــدود 40درصد از 
حجم فروش ما آنالین است. هم برای ما و هم 
برای کاربران )چه مسافر و چه راننده( راحت تر 
خواهد بود که به سمت پرداخت آنالین بروند. 
چون دردسر همراه داشتن وجه نقد و مراجعه 
به عابربانک و مشکالت پول خرد و... را ندارد و 

سریع و راحت است.«

به دلیل قوانیــن محکم و ســخت گیرانه حاکم بر 
فعالیت  شرکت های خارجی در دوران تحریم ایران، 
کمتر شــرکتی حاضر به فعالیت در بازار ایران بود. 
این سخت گیری درباره شرکت های فعال درزمینه 
فناوری بیشــتر هم هســت. البته نباید از نظر دور 
داشت که برخی از شرکت های پیشرو در جهان حتی 
در روزهای تحریــم نیز به طریقی در کنار ما بودند و 
خوب است به شرکت هایی که در روزهای تحریم هم 
ما را همراهی کردند، در روزهای بعد از تحریم بیشتر 
توجه کنیم و ارزش همکاری با آن ها را بدانیم. حاال 
و بعد از لغو تحریم ها نمی توان جلوی ورود شرکت ها 
را گرفت و نگاهی خصمانه به آن ها داشت؛ بلکه باید 
به این حضــور توجه و از آن به نفع ایران بهره برداری 
کرد. حضور شــرکت های خارجی در ایران فرصتی 
برای بهبــود ارتقای صنایع  های تک اســت و ایجاد 
فضای رقابتی با حضور شرکت های پیشروی جهانی 
به نفع همه فعاالن صنایع پیشــرفته اســت. البته 
ممکن است برخی تصور کنند به دلیل فراهم نبودن 
زیرســاخت های رقابت، حضــور خارجی ها تهدید 
است. فناوری اطالعات ایران نشان داده است که در 
سال های گذشته هرچه رقابت بیشتر شده، کیفیت 
محصوالت و راهکارها نیز بهتر شده است. این واقعیت 
را می توان در صنایع مختلف مانند خدمات مخابراتی، 
خدمات پرداخت و خدمات بانکی مشاهده کرد. پس 
اگر رقابت در سال های گذشته در هرجایی که ایجاد 
شده، باعث رشد و توسعه همه بازیگران هم شده، چرا 
باید از رقابت با بهترین شرکت های خارجی در ایران 

هراس داشته باشیم؟

با ارائه دهندگان خارجی فراهم باشد، مطمئنا سطح 
کیفی سخت افزارها و نرم افزارها افزایش خواهد یافت 
و پشتیبانی نیز بهبود می یابد. توجه داشته باشیم که 
یکی از مشکالت بانک ها و سازمان های بزرگ ایرانی 
درزمینه سخت افزار، نرم افزار و راه حل های های تک، 
پشتیبانی است. در همین راستا یکی از مواردی که در 
سال های تحریم کم رنگ شده بود، موضوع گارانتی و 
ضمانت کیفیت محصوالت است. در نبود شرکت های 
خارجی و نمایندگان واقعی آن ها، گاهی شاهد حضور 
محصوالت ســخت افزاری غیراصل و دســت دوم 
هستیم که در صورت حضور شــرکت های پیشرو 
خارجی، مطمئنا شاهد چنین اتفاق هایی نخواهیم 
بود و تضمین کیفیت به امری عادی در ایران تبدیل 
می شود. نیاز بانک ها و سازمان های بزرگ ایرانی فقط 
سخت افزار یا نرم افزار نیست و آن ها به دنبال راهکار 
می گردند. شرکت هایی که درزمینه ارائه راهکارها 
فعالیت می کنند، می توانند در صــورت حضور در 
ایران به انتقال دانــش فنی هم کمک کنند. حضور 
شرکت های پیشــرو جهانی در زمینه سخت افزار، 
نرم افزار و راه حل های نوین در رشد و توسعه کیفیت 

محصوالت داخلی مؤثر است.
این راهکارها می تواند به عنوان معیاری برای سنجش 
نرم افزارها و راه حل های ایرانی باعث ایجاد رقابت شود 
و کیفیت و قیمت محصوالت ایرانی را به سطح جهانی 
برســاند. در صورت عدم ایجــاد رقابت، محصوالت 
ایرانی از منظــر کیفیت دچار رکود و از منظر قیمت 
هم غیررقابتی خواهد شد که این موضوع را می توان 
در صنایع مختلف مانند خودروسازی مشاهده کرد. 
با ورود برندهای برتر خارجی می توان امیدوار بود که 
تولیدکنندگان داخلی نیز درزمینه کیفیت و قیمت 
به وضعیت رقابتی برسند. در پایان تأکید می کنم که 
حضور شرکت های فناوری خارجی در ایران را باید با 
دید مثبت دید و از حضور آن ها استقبال کرد و آن را 
فرصتی دانست برای باال بردن سطح دانش و کیفت 

محصوالت که بتوان در آینده با آن ها رقابت کرد.
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مردم سوئد 
با استفاده 
از سوئیش 

می توانند در 
کمترین زمان 

ممکن تبادالت 
مالی و خریدهای 

خودشان را 
انجام دهند؛ مثال 

در پمپ بنزین 
هزینه سوخت 
را بدهند، در 

رستوران هزینه 
غذا را پرداخت 
کنند و کرایه 
تاکسی شان را 
هم با استفاده 
از آن حساب 

کنند. پیش بینی 
می شود سوئد 
اولین جامعه 

بدون پول نقد 
را در دنیا به نام 

خود زند

بانک ها و 
سازمان های 
بزرگ ایرانی 

نباید وقت 
خود را صرف 
رفع مشکالت 

نرم افزارها و 
سخت افزارها 

کنند و 
این وظیفه 
شرکت های 

فناور است که 
نیازهای آن ها 

را برآورده 
کنند

آیا به دوره پایان پرداخت نقدی نزدیک می شــویم؟ 
اگر پیشرفت های چند کشور اروپایی را دیده باشیم یا 
بحث های کنونی رسانه های اقتصادی را دنبال کرده 
باشیم، به این ذهنیت می رسیم که پایان دوره پرداخت 
نقدی است؛ مثال در سوئد تقریبا غیرممکن است که 
برای خرید بلیت اتوبوس بتوان از پول نقد اســتفاده 
کرد. روش های قابل قبول پرداخت شامل کارت های 
مشــتری، کارت های اعتباری و پرداخت از طریق 
اپلیکیشن موبایلی است. حتی در نانوایی های سنتی 
سوئد نیز دیگر پرداخت نقدی انجام نمی شود؛ بلکه 
پرداخت حتــی در مقادیر کم نیز با کارت خوان های 
غیرتماســی انجام می شود. در آســتانه 50 سالگی 
عابربانک )ATM(  در جهان قرار داریم و آن طرف هم 
کسانی هســتند که معتقدند اسکناس و پول نقد از 

بین نخواهد رفت.
با این حال سوئد از کشورهای پیشرو در ارائه خدمات 
بانکداری دیجیتال است؛ کشوری که گفته می شود 
در ده سال آینده به اولین جامعه بدون پول نقد دنیا 
تبدیل می شود. برای مردم این کشور، حمل پول نقد 
دیگر از مد افتاده است؛ این شرایط به لطف ابزارهایی 
مانند »سوئیش« فراهم شده، اپلیکیشنی که مردم با 
آن از کرایه تاکســی گرفته تا قبض را هم می توانند 
پرداخت کنند. تجربه استفاده از خدمات بانکی برای 
مردم این کشور نیز با تجربه ای که ما در ایران داریم، 
زمین تا آسمان تفاوت دارد. یک شهروند سوئدی که از 
خدمات متنوع بانکی استفاده می کند، شاید در طول 
ســال اصال نیازی به مراجعه به شعبه بانک نداشته 
باشد. شعبه های بانکی این کشور خلوت  است و امکان 

ندارد وارد شعبه شوید و با باجه خالی مواجه نشوید! 
چیزی که در کشور ما حتی در بانک های خصوصی 
هم به ندرت اتفاق می افتد. در سوئد فقط پیرمردان و 
پیرزنانی که عادت به استفاده از موبایل ندارند به بانک 
می روند. مشتریان حتی برای گرفتن وام هم نیازی به 
رفتن به شعبه ندارند و تلفنی یا اینترنتی درخواست 
وام می دهند. سابقه مالی آن ها از اداره مالیات گرفته 
می شود و دو  سه روز بعد هم مشتری، نامه موافقت 
یا عدم موافقــت را درب منزل تحویل می گیرد؛ اگر 
با درخواســت موافقت شده باشد، مشتری فرم های 
ارسال شده توسط بانک را تکمیل و با پاکت برگشت 
که همراه نامه موافقت آمده، ارسال می کند و چند روز 

بعد پول وام به  حساب مشتری واریز می شود.
فرآیند استفاده از پول الکترونیکی در کشوری مانند 
ســوئد به گونه ای تعریف  شده اســت که شما حتی 
می توانید روزنامــه مورد نظر خــود را هم با کارت 
اعتباری خریداری کنید و به افراد بی خانمانی که سر 
چهارراه ها به فروش روزنامه یا گل مشغول هستند، 
پول الکترونیک بدهید. در شــهر اســتکهلم حتی 
می توان با پول الکترونیک و کارت های اعتباری به فقرا 
کمک کرد. شرکت آی زِتل )iZettle( از بزرگ ترین 
ارائه دهنده های خدمــات پرداخت همراه در اروپای 
شــمالی، اعالم کرد که تمام برنامه ریزی های الزم 
انجام  شده اســت تا طی سال 2015 میالدی امکان 
پرداخت های موبایلی برای همه شهروندان سوئدی 
فراهم شود و همه این برنامه ریزی ها صورت می گیرد 
تا پول حقیقی برای همیشه کنار رود. درباره سوئد این 
را هم بدانید که نسبت پرداخت های غیرنقدی به کل 
پرداخت ها، نزدیک 90 به 10 است. سرقت از بانک 
در سوئد از 110 مورد در سال 2008 به تنها 1۶ مورد 
در ســال 2011 کاهش  یافته و این کمترین میزانی 
است که این کشور از سال 19۷0 تاکنون داشته است. 
دلیلش ساده است؛ بانک های سوئد نسبت به قبل، 

پول نقد کمتری در خزانه  دارند و دیگر چیزی برای 
دزدی وجود ندارد!

 بانک آی دی، تصور ســوئدی ها از بانک را 
تغییر داده است

یکی از اپلیکیشــن هایی که چند سالی است در 
این کشور برای تحقق بانکداری بدون شعبه رواج 
پیداکرده، بانک آی دی اســت. این اپلیکیشن در 
واقع نوعی آی دی الکترونیکی است که برای احراز 
هویت کاربر استفاده می شود و از این طریق بانک 
می تواند از راه دور نیز هویت مشتری را احراز کند 
و به این ترتیب نیازی بــه حضور فیزیکی مردم در 
شــعبه نیست. مشتری اپلیکیشــن را روی تلفن 
همراه، تبلت یا کامپیوتر نصب می کند. به این ترتیب 
وقتی مشتری از راه دور و تلفنی درخواستی به بانک 
خود می دهد که نیاز به احراز هویت مشتری داشته 
باشد، درخواستی به بانک آی دی ارسال می شود؛ 
با ورود مشتری به حســاب کاربری اش، هویت او 
احراز و دیگر نیازی به مراجعه به شعبه نیست. گفته 
می شود در حال حاضر ۶.5 میلیون کاربر سوئدی 
به صورت منظم از این اپلیکیشن استفاده می کنند. 
بانک آی دی از سال 2003 کار خود را آغاز کرده و 
در بانک هایی مانند دنسکه بانک و آی سی اِی بنکن 
استفاده می شــود. خدمات مختلفی از بانکداری 
آنالین، بانکداری همراه، تجــارت الکترونیکی تا 
اظهارنامــه مالیاتی ارائه می دهــد، یعنی دولت، 
شهرداری ها، بانک ها و شــرکت ها از کاربران آن 
هستند. از نظر قانونی هم در سوئد و هم در اتحادیه 
اروپا بانک آی دی به عنوان یک ابزار احراز هویت و 

امضا پذیرفته  شده است.

 ســوئیش، نماینــده ســوئد در رقابت 
پرداخت های همراه

سوئیش )Swish( اپلیکیشن پرداخت موبایلی است 
که در کشور سوئد، مردم از آن برای تبادالت پولی 
خود استفاده می کنند. ســوئیش در سوئد آن قدر 
محبوبیت دارد که از کل 80 میلیارد کرون گردش 
پول این کشور، فقط حدود 40 تا ۶0 میلیاردش در 
دست مردم می چرخد. این اپلیکیشن با همکاری 
بانک های سوئد و دانمارک و با استفاده از باالترین 
اســتانداردهای روز دنیا طراحی  شده است. مردم 
سوئد با استفاده از سوئیش می توانند در کمترین 
زمان ممکن تبادالت مالی و خریدهای خودشــان 
را انجام دهند؛ مثال در پمپ بنزین هزینه ســوخت 
را بدهند، در رستوران هزینه غذا را پرداخت کنند 
و کرایه تاکسی شان را هم با استفاده از آن حساب 
کنند. با این اپلیکیشــن و عالقه مردم ســوئد به 
پرداخت غیرنقدی، پیش بینی می شــود ســوئد 
اولین جامعه بدون پول نقــد را در دنیا به نام خود 
زند. در واقع کاری که ســوئیش انجام می دهد این 
است که یک اپلیکیشن و یک کارت خوان کوچک 
در اختیار پذیرنده ها قرار می دهد. برای کار کردن با 
آن هم یک گوشی همراه هوشمند یا یک تبلت کافی 
است. اپلیکیشــن روی ابزار همراه پذیرنده نصب 
می شود و کارت خوان کوچک هم به این ابزار وصل 
می شود و مشتری می تواند کارت خود را درون این 
کارت خوان بکشد تا تراکنش موردنظر انجام شود. 
وقتی که با اســتفاده از ایمیل یا پیامک مشــتری 
می تواند جزییات خریدش را مشاهده کند، رسید 
کاغذی هم الزم نیســت. اپلیکیشن سوئیش هم  
روی سیستم عامل آی اواس و هم اندروید قابل نصب 
اســت. ســوئیش محصول مشــترک گروه مالی 
اس ای بی با بانک دانســکه دانمارکی، هندلزبانکن 
)گروه بانکداری سوئدی(، نوردیا )شرکت خدمات 
مالی و بانکداری ســوئدی(، بانک سوئد و دو بانک 

سوئدی دیگر است.

سوئد اولین جامعه بدون پول نقد جهان می شود. سوئدی ها برای پول دادن به بی خانمان های سر چهارراه ها 
هم باید پول الکترونیک پرداخت کنند!

شهرام رشتی
 فعال صنعت پرداخت الکترونیکی ایران

گزارش
R e p o r t

40درصد مسافران اسنپ 
آنالین پرداخت می کنند

دومین شرکت بزرگ 
پرداخت جهان

لوگویش را تغییر داد

پایان دوره پرداخت نقدی!

شــرکت های نرم افزاری و سخت افزاری خارجی در 
صورت حضور در ایران فرصتی برای افزایش کیفیت 
محصوالت داخلی فراهم می کنند و حضور غول های 
فناوری دنیا در ایران نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی 

است که باید از آن بهره برداری کنیم.
باوجود فعالیت شــرکت های متعدد نرم افزاری در 
ایران، به دلیل عدم حضــور ارائه دهندگان خارجی 
مجبور شده اند با قیمت بسیار پایین محصوالت خود 
را ارائه کنند. این موضوع باعث می شــود بسیاری از 
این شرکت ها به سختی قادر به ادامه فعالیت باشند. 
با حضور شــرکت های خارجی، سازمان ها با قیمت 
واقعــی نرم افزار مواجه خواهند شــد و این موضوع 
ارزش فعالیــت  ایرانی ها را هم بیشــتر خواهد کرد. 
وجود نرم افزارهای خارجی کــه بدون کپی رایت و 
رعایت حقوق معنوی تولیدکننده، در ایران استفاده 
می شــود، فرهنگ نامناســبی درزمینه استفاده از 
نرم افــزار فراهم کرده و بســیاری تصــور می کنند 
نرم افزار، محصولــی ارزان و در برخی موارد رایگان 

است. حضور شــرکت های خارجی باعث می شود 
ارزش واقعــی فعالیت های ایرانی ها هویدا شــود. از 
نظر دور نداشته باشــیم که ما همین امروز هم برای 
برخی نیازهای خود مجبور به استفاده از راه حل های 
شرکت های خارجی هستیم. در نبود خارجی ها این 
راه حل ها از طریق واسطه هایی ارائه  شده است که در 
برخی موارد مجوزهای الزم را نداشتند. این موضوع 
باعث می شود از پشتیبانی واقعی برخوردار نشویم. 
در روزهای پس از تحریم شــرکت هایی که نماینده 
واقعی شرکت های خارجی هستند باید شناسایی و 
موردتوجه جدی قرار گیرند. حضور واسطه هایی که 
مجوزهای کافی ندارند، شاید ظاهرا باعث پرداخت 
هزینه کمتری شود اما در نهایت هزینه های پنهان 
افزایش می یابد. بانک ها و سازمان های بزرگ ایرانی 
نباید وقت خود را صرف رفع مشــکالت نرم افزارها و 
ســخت افزارها کنند و این وظیفه شرکت های فناور 
است که نیازهای آن ها را برآورده کنند. درصورتی که 
تعامل ما با دنیا مطلوب باشد و امکان فعالیت حرفه ای 

فرصت های حضور و سرمایه گذاری خارجی در ایران چیست؟

فین تک
FinTech
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برگزیده ها

 محمد اروجلو

مینا والی

گزارش
R e p o r t

مســترکارت پــس از نزدیک بــه دو دهه 
اندکی متفاوت شــد. طراحی لوگوی جدید 
مســترکارت به کمپانی پنتاگرام که اخیرا 
لوگوی شــرکت ورایزون را نیز دستخوش 
تغییر و تحول کرده، سپرده شده است. شرکت 
مســترکارت در پاییز سال جاری میالدی و 
همزمان با معرفی سرویس جدید مسترپس، 
از لوگو جدیــد خود رونمایی خواهد کرد. در 
این راســتا راجا راجامنار  از مدیران شرکت 
مسترکارت گفته انگیزه اصلی برای تغییر لوگو 
مسترکارت و ایجاد یک لوگو جدید، متأثر از 
شــرایط فعلی و تمایل مدیران این شرکت 
برای مدرن سازی مســترکارت و جداسازی 
آن از خدمات مالی اینترنتی صرف بوده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران حــوزه برندینــگ، معتقدند 
مســترکارت خواهــان یک لوگو ســاده و 
انعطاف پذیر که قادر به نشــان دادن تمامی 
ابعاد خدمات این شــرکت باشــد، بوده و از 
این رو تصمیم به بازطراحی لوگو آن گرفته اند.

با وجــود عالقه مدیــران مســترکارت به 
بازطراحی لوگو این شرکت و مدرن شدن آن، 
آن ها از اهمیت لوگوی آشنای گذشته باخبر 
بوده و به هیچ عنوان قصــد ندارند تغییرات 
اعمال شده در برند جدید این شرکت عمیق 

و رادیکال باشد.

9 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و یک



بازار
M a r k e t
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برگزیدهها

مینی مووی )MiniMovie( بهترین ویرایشگر 
اسالیدشو و ویدئو است که به طور رایگان در 
گوگل پلی عرضه شده است. این برنامه ساخت 
فیلم، عکس های شــما را جمع آوری کرده و 
آن ها را به یک ویدئو جالــب و هیجان انگیز 
تبدیل می کند. شما می توانید یک موسیقی 
پس زمینه را از فهرست پخش موسیقی خود 
به این اسالیدشو اضافه کنید تا حرفه ای تر و 

خاص تر به نظر برسد.
با این اپلیکیشن می توانید برای مناسبت های 
خاص مانند تولد و عروســی یا سایر جشن ها 
و مهمانی ها ویدئوهای فوق العاده تهیه کنید. 
به عالوه می توانید به آسانی آن ها را با استفاده 
از حســاب اینســتاگرام خود به اشــتراک 

بگذارید.
برای ساخت یک ویدئو زنده، سه مرحله زیر 

را باید انجام دهید:
1. عکس ها را انتخاب کنید.

2. یک جلوه ویژه برای تم اسالیدشو انتخاب و 
ویرایش کرده و سپس ذخیره کنید.

3. آن را با حســاب های رسانه های اجتماعی 
خود مانند فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام، 

واتس اپ، الین و... به اشتراک بگذارید.

ویز )Waze(یکی از بزرگ ترین اپلیکیشن های 
مسیریابی و ترافیکی مبتنی بر اشتراک گذاری 
در دنیاســت. بــا اســتفاده از ایــن برنامه 
شــما می توانید به رانندگانــی که اطالعات 
ترافیکی و جاده ای زمان واقعی را به اشتراک 
می گذارند بپیوندید تا در زمان و هزینه های 
شما صرفه جویی و تردد خودروها نیز در روز 

آسان تر انجام شود.
فقط کافی است در حین رانندگی برنامه ویز 
را باز کنید؛ این گونه حجم زیادی از اطالعات 
ترافیکــی در زمان واقعی را بــا افراد جامعه 
خود به اشــتراک خواهید گذاشت. به عالوه 
می توانید به طور فعــال تصادفات رانندگی، 
ایست پلیس و سایر خطرات موجود در جاده 
را گزارش دهید. از هشــدارهای جاده ای در 
طول مســیر خود مطلع شــوید و اطالعات 
مهم دیگر را پیدا کنیــد. به عالوه می توانید 
دوستان خود را اضافه کرده و موقعیت مکانی 

را ارسال کنید.
از ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن برنامه 

عبارت است از:
 مسیریابی زنده بر اساس اطالعات ترافیکی 

و جاده ای زمان واقعی
 هشدارهای گزارش شده اعم از تصادفات، 
خطرات، ایست پلیس، مسدود بودن جاده و...

 مسیریابی صوتی
 نقشه های زنده که به طور منظم ویرایش و 

به روزرسانی می شود
 مســیریابی مجدد و خودکار پس از تغییر 

شرایط در جاده
 ارســال رانندگی زمان واقعی شــما برای 

به روزرسانی اطالعات
 ذخیره مقصد مورد نظر شما، ساعات تردد 

و مسیرهای ترجیحی شما
 یافتن ارزان ترین پمپ بنزین در مسیر شما

 افزودن اطالعات در مکان های محلی
 افزودن دوستان فیس بوکی و همگام سازی 

مخاطبان
 مسیریابی با یک تلنگر

  دریافت امتیاز با ارائه اطالعات درباره جاده

بوتیک داران 
می توانند 

مغازه و 
فروشگاه خود 
را روی نقشه 

معرفی کنند و 
مشتریان نیز 
بوتیک هایی 

را که دیگران 
آن ها را تایید 

کرده اند، 
بررسی کرده 
و در صورت 

تمایل از آن ها 
خرید کنند

اپلیکیشن بوتیک یاب، هم به درد مشتری ها می خورد و هم فروشندگان

اپلیکیشن های برگزیده این هفته، اشتراک گذاری فایل در آیفون و نقاشی کردن را برای شما راحت تر می کند

بوتیک تان را تبلیغ کنید، بوتیک تان را پیدا کنید

بوتیک یاب، برنامه کاربردی، خالقانه و مفید است 
که آن را محمدهادی منصــوری طراحی و تولید 
کرده است. بوتیک یاب از مجموعه برنامه های پروژه 
جایاب است که در حوزه سیروسفر جای می گیرد. 
پروژه جایاب اپلیکیشن هایی را برای یافتن اماکن 
مختلف در حوزه های متفاوت ســطح شــهر ارائه 
می دهد؛ از قبیل مســجد، بوتیــک و پارکینگ. 
نسخه اندروید این برنامه به بازار عرضه شده است 
و کاربران می توانند با اســتفاده از آن با بوتیک ها 
آشنا شده و آن ها را جست وجو کنند. از سوی دیگر 
بوتیک داران می توانند مغازه و فروشگاه خود را روی 
نقشه معرفی کنند و مشتریان نیز بوتیک هایی را که 
دیگران آن ها را تایید کرده اند، بررســی کرده و در 

صورت تمایل از آن ها خرید کنند.
این اپلیکیشن بسیار ساده است و به طور رایگان در 
دسترس کاربران قرار دارد. هدف از ارائه این برنامه 
کاربردی، نوعی مشــارکت همگانی است تا افراد، 
اعم از مشتریان و بوتیک داران، در حوزه پوشاک با 
یکدیگر تبادل نظر کنند. کاربران با استفاده از این 

برنامه می توانند:
 به آســانی بوتیک خــود یا بوتیک هــای را که 

می شناسند، به دیگران معرفی کنند.
 بوتیک هایی را که در نزدیکی محل خود واقع شده  

است، جست وجو و پیدا کنند.
 بوتیک های مورد نظر خود را عالمت گذاری کنند.
 اطالعاتی دربــاره بوتیک  ها کســب کنند، اعم 
از اینکــه آن بوتیک چقدر در بیــن افراد محبوب 

است و...
یکی از قابلیت های این برنامه که موجب شده است 
کاربران بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند، عدم 
نیاز به حساب کاربری اســت. البته این فقط برای 
افرادی اســت که می خواهند اطالعات به روز روی 
اپلیکیشن را مشــاهده کنند. اما افرادی که قصد 
دارند یک بوتیــک را معرفی کنند، باید حســاب 

کاربری داشته باشند و از طریق آن اقدام کنند.
در منو اصلی برنامه، یک گزینه به نام »جست وجوی 
بوتیک های نزدیک من« وجود دارد که با انتخاب 
آن می توانید موقعیت مکانی فعلی خود را مشاهده 
کرده و بوتیک هایی را کــه در نزدیکی محل فعلی 
 GPRS شماســت، بیابید. این در صورتی است که

شما روشن باشد.
پس از جســت وجوی یک بوتیک، روی آن کلیک 
کنید تا جزئیات بیشتری را درباره بوتیک موردنظر 
مشــاهده کنید. حتی می توانید نظــر خود را نیز 
دربــاره آن بوتیک اعــالم کنید. با این کار ســایر 
کاربران می توانند از نظر شما استفاده کنند. حتی 
بوتیک داران نیز با ســلیقه و نظرات مشتریان خود 
آشنا می شوند و به آن ها کمک می کند تا کاالهایی 

را عرضه کنند که مشتریان می خواهند.
همان طــور که قبال اشــاره شــد، یکــی دیگر از 
قابلیت های جالــب این برنامه کاربــردی امکان 
معرفی بوتیک ها است. کاربران می توانند بوتیکی 
را که می شناسند و می خواهند به دیگران پیشنهاد 
دهند را روی نقشــه پیدا کنند. سپس چند لحظه 
انگشــت خود را روی آن قسمت از نقشه نگه دارند 
یا دو بــار روی آن تلنگر بزنند. بــرای وارد کردن 
توضیحــات درباره یک بوتیک خــاص، با انتخاب 
محل بوتیک، یک صفحه باز می شود که در آن باید 
نام بوتیک و توضیحات موردنظر خود را وارد کنید. 
این اطالعات روی آن قسمت از نقشه ثبت خواهد 

شد و سایر کاربران می توانند از آن استفاده کنند.
اما آیا برای اســتفاده از ایــن برنامه کاربردی به 
اینترنت نیاز اســت؟ شــما برای مشاهده نقشه 
و دریافت اطالعــات درباره بوتیک هــا باید به 
اینترنت متصل شــوید. اما وقتی برای اولین بار 
یک نقشــه را دانلود می کنیــد، در دفعات بعد 
می توانید بدون نیاز به اتصال اینترنت، دوباره آن 

را مشاهده کنید.
کاربران همچنین باید برای استفاده از بوتیک یاب، 

به برنامه اجازه دسترسی به موارد زیر را بدهند:
1. دسترسی به امکانات مکان یابی

2. دسترسی به اینترنت
3. دسترسی به حافظه SD برای ذخیره نقشه های 

دانلودشده
از آنجا که ایــن برنامه به طور رایــگان در اختیار 

کاربران قــرار می گیرد، توســعه دهندگان آن از 
رویکرد جذب آگهی تبلیغاتی برای کســب درآمد 

بهره می گیرند.
از سوی دیگر نیز باید توجه کرد که این برنامه یک 
اپلیکیشــن نوپاســت و هنوز بوتیک داران زیادی 
در این برنامه خــود را ثبت نکرده انــد؛ در نتیجه 
اطالعات به روز و زیادی را نمی توان از آن به دست 
آورد. از جهتی نیز گزینه های موجود در آن بسیار 
کم است و فقط قابلیت جست وجو و معرفی بوتیک  
را دارد. در کل، توسعه دهنده آن می تواند گزینه ها 
و قابلیت های جذاب بیشــتری را به آن اضافه کند 
تا کاربران بیشتری برای استفاده از این اپلیکیشن 

ترغیب شوند.
در منو اصلی این برنامه چهار گزینه ثبت نام، راهنما، 
درباره ما، و ارتباط با ما وجود دارد. حجم این برنامه 
بســیار کم بوده و در نتیجه به راحتی و به سرعت 
قابل دانلود اســت. این اپلیکیشــن از نسخه های 
4.0 اندروید به بــاال و به خصوص اندروید 5 و 5.1 

پشتیبانی می کند.
با توجه به رشــد روزافزون اســتفاده از تلفن ها و 
دســتگاه های هوشمند توســط افراد، اپلیکیشن 
بوتیک یاب می تواند محل مناســبی برای معرفی 
کســب و کار بوتیک داران و نیز افرادی باشد که به 
دنبال خرید آســان از بوتیک های خوب هستند. 
بدین ترتیب افراد می توانند با صرفه جویی در زمان 
خود، بوتیک هایی را پیدا کنند که اجناس باکیفیت 

و مقرون به صرفه عرضه می کنند.

این اپلیکیشــن به عنوان بهترین برنامه اشتراک گذاری فایل در 
اپ استور شناخته شده است. از قابلیت های فوق العاده این اپلیکیشن 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 اشتراک گذاری هر نوع فایل در هر کجا و هر زمان

 کامال بدون نیاز به مصرف داده تلفن همراه
 200  برابر باالتر از سرعت انتقال بلوتوث

 پشــتیبانی از انتقال بین پلتفرمی اندروید، آی اواس، ویندوز و 
کامپیوتر شخصی

 بدون نیاز به اتصال USB و نصب نرم افزار کامپیوتر شخصی
 بیش از 100 میلیون فایل که روزانه منتقل می شود

 پخش تمام موسیقی و ویدئوها
Wifi  انتقال فایل از طریق 

یکی از ویژگی های این برنامه آن اســت که فایل ها را با سرعت 

فوق العاده باال منتقل می کند و باالترین سرعت آن به 10 مگابایت 
در ثانیه می رسد. این برنامه تمام انواع فایل ها را بدون محدودیت 
به اشتراک می گذارد. شما می توانید هرچه را که می خواهید از 
اسناد، موسیقی و تصویر گرفته تا ویدئو و اپلیکیشن به اشتراک 

بگذارید.
این برنامه بدون هیچ سیم، اینترنت و داده تلفن همراه کار می کند 
و شما می توانید در هر کجا از آن استفاده کنید. همچنین از قابلیت 
انتقال بین پلتفرم ها پشتیبانی می کند. با این اپلیکیشن می توانید 
مخاطبان، پیامک، تصاویر، موسیقی، ویدئو، بازی و هر فایل دیگری 
را با یک مرحله ســاده از تلفن قدیمی خود به تلفن جدید منتقل 
کنید. این برنامه قابلیت مدیریت فایل دارد و به شما امکان می دهد 
فایل ها را مشاهده، منتقل یا حذف کنید و حتی هر زمان که نیاز 

دارید حافظه تلفن را پاک و یک نسخه پشتیبان از آن تهیه کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

نقاشی دیجیتال بکشید و با ظرافت تمام آن را ادیت کنید

Adobe Illustrator Draw
این اپلیکیشــن به کاربران امکان می دهد تا با کنترل لمسی ساده و مستقیم، 
تصاویر را ایجاد کنند. شــما می توانید اثر هنری خود را به صورت فایل الیه ای 
در ایلیستریتور یا به صورت تصاویر تخت در فتوشاپ  ارسال کنید. این برنامه 
کاربردی یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در اپ استور شناخته شده است که 
شامل ابزارها و قابلیت های نقاشی محبوب Adobe Ideas  نیز می شود. کاربران 
می توانند با ضربات نرم و قابل مقیاس نقاشی  بکشند. برای مشاهده جزئیات 
ریزتر، امکان بزرگنمایی 64x  وجود دارد. پنج نوع نوک قلم وجود دارد که برای 
هر کدام می توان قطر، اندازه و رنگ متفاوتی را انتخاب کرد. کاربران می توانند 
با نقاشی چندگانه و الیه های مختلف به اثر هنری خود پیچیدگی، عمق و بعد 
بدهند. امکان تکثیر، ادغام، مقیاس بندی و تنظیم قطر هر یک نیز وجود دارد. 
همچنین کاربران می توانند ابزارهای مورد عالقه و رنگ های موجود در نوار ابزار 
را سازماندهی کنند و آن را در سمت راست یا چپ بگذارند. به عالوه می توانند 
پارامترهای فردی هر قلم را کنترل کنند. یکی دیگر از ویژگی های این اپلیکیشن 
آن است که می توانید یک فایل را به ایلیستریتور یا یک فایل PNG را به فتوشاپ 
ارسال کنید که به طور خودکار روی دسکتاپ باز می شود و به شما اجازه می دهد 

به راحتی ایده خود را بسازید.

AirBrush 
ایربــراش ظریف ترین، دقیق ترین و آســان ترین ابزارهای ویرایش را در 
اختیار کاربران قرار می دهد. این اپلیکیشن یکی از پرطرفدارترین برنامه ها 
در اپ استور شــناخته شده اســت که تعداد دانلود باالیی دارد. این یک 
فناوری ویرایش عکس های سلفی است که به طور رایگان ارائه می شود و 

هر چند وقت  یکبار قابلیت های آن به روزرسانی می شود.
از ویژگی های اصلی این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 از بین بردن لکه و نقطه  فقــط با یک تلنگر روی عکس  دارای قابلیت 
سفید کردن دندان ها، انگار که همین اآلن از دندانپزشکی آمده باشید!  
نرم کردن تصویر و افزودن درخشــش به آن  افزودن کانسیلر به پوست 
صورت در عکس  باال بردن کنتراست چشم تا چشم ها براق و بشاش به 
نظر برســند  قابلیت تار کردن تصاویر برای برجسته سازی یک قسمت 
خاص از عکس  الغر یا چاق کردن هر قسمت از عکس با حرکات ساده  

تغییر اندازه هر قسمت از عکس در عرض چند ثانیه 

Xender

یک فیلمساز 
جمع وجور

به یک شبکه 
ترافیکی بپیوندید

الرشفوکو
بیم و امید همیشه توام با هم است.

Solo Launcher
محصول سولوسیستم بیش از 100 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. این 
برنامه کاربردی یکی از سه النچر برتر در دسته بندی گوگل پلی شناخته شده 
است. این اپلیکیشن به شما امکان می دهد تا رابط کاربری را روی یک دستگاه، 
سفارشی سازی کنید تا به طریقی که می خواهید، کار کند. این کار حجم کمی 
از حافظه دستگاه شما را اشغال می کند و می تواند با بازیابی حافظه، عملکرد 
دستگاه را تقویت کند. سولوالنچر نسبت به اپلیکیشن های مشابه مزیت هایی 

دارد که به شرح زیر است:
 یکی از اولین النچرهایی که از Material Design 2.0. استفاده می کند.  حافظه 
پنهان را پاک می کند تا سرعت تقویت شود و حافظه را سریع تر ذخیره می کند.   با 
استفاده از یکی از هزاران تم  زیبا، تصاویر پس زمینه و ویجت های هوشمند که نصب 
آن ها آسان و سریع است، دستگاه  شما را سفارشی سازی می کند. کاربران می توانند 
هر اطالعاتی را که می خواهند در این برنامه جست وجو کنند. امکان پاکسازی و 
تقویت دستگاه نیز در این اپلیکیشن وجود دارد. این برنامه گزینه ای برای حرکات 
سریع دارد تا دسترسی به قسمت های مختلف دستگاه آسان تر شود. همچنین 
کاربران می توانند عکس های خود را به عنوان آیکون تنظیم کنند. هزاران تصویر 

پس زمینه و تم نیز به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.
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