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6

آنیک؛فروش صنایع دستی در وب
ورایزون و سهامداران جدید غول قدیمی وب به دنبال 

سهام شرکت های وابسته آن هستند
وب سایتی که با مانور روی قیمت و تنوع، می خواهد فروش 

اینترنتی صنایع دستی را رونق دهد

یاهو؛تراژدی استارت آپی!

5

9

راهنمای بازاریابی محتوایی 
برای بهبود رتبه بندی جست وجو 

و ارتقای سئو سایت

سهمی از 100 میلیارد 
جستجو داشته باشید

12

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

13

می دانم که این جمله نخ نما و کلیشه ای را زیاد 
شــنیده اید: "برای رســیدن به موفقیت باید از 
شکست شروع کنیم". ســوال من این است که 
چه کســی گفته برای موفقیت باید شکســت 
بخوریم؟! گاهی بعضی کلمات به شــکلی بیان 
می شــود که گویی آدمی باید مازوخیست وار، 
شکســت را تقدیس کند. یقین بدانید تقدیس 
شکست، شکســت بزرگ تری در پی دارد.  دیر 
یا زود شکســت در انتظارمان است، به خصوص 
کارآفرینان استارت آپی که عمر کسب و کارشان 
ادامه درصفحه 2 کوتاه است و کم تجربه تر... 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

چراغ ها را من روشن می کنم
می

 اما
یار

سات
س: 

عک

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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حسین طاهری
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حاج اکبر کبریتچی و 
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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

همیشه 
بر خاستن
همه چیزم از دست رفت، به زیر صفر رسیدم؛ باچشمی گریان به خانه آمدم، 
خودم را باخته بودم.همسرم گفت دوباره شروع کن گفتم دیگر نمی توانم چون 
هیچ چیزی برایم نمانده است. گفت امید داری؟ گفتم بله. گفت پس می توانی. 
قابلمه ای در خانه داشتیم که گفت از همین جا شروع می کنیم. ساالد الویه، 
کشک بادمجان می پزیم و می فروشیم.بهروز متولدشدوحاال سالمی دوباره به 
بهرنگ

گفت وگو با ققنوس کارآفرینی ایران
 بهروز فروتن



رویداد وینوتک یا آشــنایی با مرکز فن آفرینی 
نوتک در روز 13 مردادماه برگزار شــد. در این 
رویداد سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، در جمع کارآفرینان حاضر شد و از 
افق شرکت های دانش بنیان گفت. سورنا ستاری 
در رویداد آشــنایی با مرکــز فن آفرینی نوتک، 
تالش برای تثبیت و بازتعریف مفاهیم نوین در 
حوزه اقتصاد کشور را گامی برای شکوفایی 
ظرفیت هــای ویــژه مغفول مانده در 
ادبیات اقتصادی کشور عنوان کرد و 
گفت: »مهم ترین تالش در این عرصه 
ایجاد یک تحــول فرهنگی بوده تا با 
تغییر در نگرش عمــوم جامعه، ایران 
به مثابه کشوری صاحب تاریخ، تمدن، 
ســابقه علم، دانش و نــوآوری و 
کارآفرینی اشــتباهات خود 
را اصالح کرده و در مســیر 
صحیح برای پیشرفت گام 

بردارد.«
بیان  بــا  ســتاری 
اینکه روند رشد 
ی  شرکت ها

دانش بنیان در حال رشــد اســت، گفت: »سال 
گذشته شــرکت های دانش بنیان شاهد رشدی 
3 برابری نسبت به ســال 93 بودند و پیش بینی 
می شود این شرکت ها امسال نیز شاهد جهشی 

قابل توجه نسبت به سال قبل باشند.«
وی زیســت بوم کارآفرینی و نوآوری را سازنده و 
تحقق بخش مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دانست 
و افزود: »این تصور که ایجاد چنین زیست بومی 
با پول ممکن است، صحیح نیست و مصداق آن 
کشورهایی هستند که با صرف هزینه های گزاف 
موفق نشــدند حتی یک دانشگاه مشابه آنچه در 
کشــورمان داریم، ایجاد کنند؛ اساسا جوامعی 
که صرفا به ثروت های مادی خــود تکیه دارند، 

هیچ گاه قادر نخواهند بود کارآفرین شوند.«
رئیس هیئت امنــای صندوق پژوهشــگران و 
نوآوران، عرصه فعالیت دانش بنیان  را عرصه ای 
سراســر برد ارزیابی کرد و اظهار کرد: »با اصالح 
فرهنگی و فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیان، 
جامعه باید به این نتیجه برسد عرصه دانش بنیان 
جــز موفقیت یا آموختن درســی جدید، حالت 
دیگری ندارد و فعال این حوزه اگر به کار خود باور 
داشته باشد و عشــق بورزد، هرگز باخت را میان 

گزینه های خود نخواهد داشت.«
ستاری گفت: »این مهم که حل مشکالت کشور 
در گرو نوآوری اســت، نیازمند فرهنگســازی 
اســت و تبدیل هر مشــکل به یک کسب وکار 
سودآور، به ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 

بازمی گردد.«

رئیس بنیاد ملی نخبــگان، اقتصاد دانش بنیان 
را عرصه بروز و شکوفایی مدیران جوان و خالق 
با ســنین کم تر از 30 سال دانست و خاطرنشان 
کرد: »کشورمان دارای ظرفیت باالیی در حوزه 
فناوری اســت که این ظرفیت به دست مدیران 
جوان فعال در عرصه نوآوری و کارآفرینی محقق 
خواهد شد.« وی در ادامه با اشاره به فعالیت خوب 
استارت آپ های کشــورمان، دانشگاه ها و مراکز 
رشد و شــتابدهی را زمینه ســاز توانمندسازی 
فعاالن ایــن عرصه دانســت و گفــت: »امروز 
اســتارت آپ هایی داریم که در سال بیش از 10 
برابر بزرگ شده اند. ســال 95 جهش باالیی در 
شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت، ما باید 
به این برســیم که دیگر فقط از کارخانه سیمان 
و فــوالد برای فرزندانمــان کار درنمی آید.«  در 
ادامه این رویــداد حمیدرضــا امیری نیا، مدیر 
موسســه دانش بنیان برکت، با اشــاره به اینکه 
نوتک اقدامی مهم در نظام ملی نوآوری را مورد 
حمایت قرار می دهد، بیان کرد: »این مرکز بخش 
کلیدی و مهمی را در زنجیــره ایده تا محصول، 
مورد حمایت قرار می دهد و شتابدهی ایده های 
نوآور از مهم ترین این بخش ها است.« امیری نیا، 
با اشاره به آشنایی کشــور با زنجیر ایده تا بازار، 
حل تدریجی چالش علم صرفا برای علم و حرکت 
به ســوی حضور ایده های نوآورانه در بازارهای 
جهانی، گفت: »امروزه نگاه شــرکت های فناور 
کشور ما به بازارهای جهانی است و کسب وکاری 
که در چشم انداز خود صرفا به بازار داخلی اکتفا 

کنــد، پیش از شــروع شکســت خورده خواهد 
بــود.« مجیــد دهبیدی پور مدیر مرکز رشــد 
فناوری های دانشگاه صنعتی  شریف در ادامه این 
رویداد، تجربیات و مشــاهدات خود از تعامل با 
استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپای مرکز رشد 

را با حاضرین در میان گذاشت.
وی از ارزیابــی بیــش از یک هــزار شــرکت 
دانش بنیان، حضور بیش از 200 شرکت در این 
مرکز و دســتیابی بیش از 20 شرکت به فروش 
میلیــاردی به عنوان تجربــه ای ارزنده در حوزه 
کارآفرینی یاد کرد و افزود: »طی 12 سال فعالیت 
این مرکز، بالــغ بر 25 درصد از 200 شــرکت  
شکست مطلق داشتند و 10 درصد از این میان 
توانستند خود را تثبیت کرده و به پایداری بسیار 
خوبی برســند.« دهبیدی پور، عوامل شکست و 
موفقیت این شــرکت ها را در پنج عامل اساسی 
و سرنوشت ساز شــامل تیم کاری، مطالعه بازار، 
وجود راهبر، سابقه و تجربه فعالیت بنیانگذاران 
در دیگر شرکت ها، مدل کسب وکار و منابع مالی 
خالصه کــرد و گفت: »در این میان تامین منابع 
مالی در مقایسه با دیگر مولفه ها اولویت کمتری 
دارد و عواملــی چون وجود تیم کاری توانمندی 
که بتوانند کنار هم فعالیت روبه جلو داشته باشند، 
توجه جدی به مسئله بازار برای محصول، وجود 
فرد راهبری که بتواند در شــرایط دشوار تیم را 
مدیریت و هدایت کند از جملــه عوامل مهمی 
است که شکست یا موفقیت کسب وکارهای نوپا 

را رقم می زند.«

رویداد
Event

2
بودا

آنچــه بر روح آرامــش می بخشــد، همانا علم 
است و بس.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

رشدبرخیاستارتآپها
بسیارچشمگیربودهاست

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جمع کارآفرینان رویداد وینوتک:

 سمینار یک روزه دیجیتال مارکتینگ 
ســمینار یک روزه دیجیتال مارکتینگ 

17
مرداد

همزمان با جشنواره دهکده جوانی در برج 
میالد در کافه آی تی این جشنواره برگزار 
می شود. این سمینار در زمان کم، اطالعات کاربردی 
و مفیدی را به عالقه مندان آموزش می دهد. افراد در 
این سمینار می توانند از به روزترین اطالعات حوزه 
دیجیتال باخبر شوند و آن را در سیستم تبلیغاتی 
خود پیاده کنند. این ســمینار در روز یکشنبه 17 
مردادماه از ساعت 17 در برج میالد برگزار خواهد 

شد.

 مامان پز در گفت وشنود اقتصادی
هفتادویکمیــن گفت وشــنود اقتصادی با 

17
مرداد

حضور بنیانگذار مامان پز برگزار می شود. در 
این جلســه قرار اســت تبســم لطیفی از 
تجربیاتش در راه اندازی استارت آپ مامان پز بگوید. 
این رویداد در روز یکشنبه 17 مردادماه برگزار خواهد 

شد.

 زندگی نو در بیست تاسی
»زندگی نــو« عنوان دوره ویژه تابســتانه 

20
مرداد

بیست تاسی اســت که با همکاری موسسه 
آینده برتر، روزهای چهارشنبه از ساعت 17 
تا 21 و از 20 مردادماه آغاز خواهد شــد. هر نشست 
عنوانی مشــخص داشته و در هر یک در قالب فضایی 
گفت وگویی و کارگاهی، ســواالت یا مسائلی مطرح 
خواهد شد. در پایان دوره هر یک از شرکت کنندگان، 
با ســواالتی جدی برای اندیشیدن به زندگی ، تالش 

خواهند کرد کیفیت زندگــی خویش را به آرامی اما 
به طور مستمر بهبود بخشند.

 سوتک کمپ
دانشگاه صنعتی شیراز کمپ تابستانه خود 

23
مرداد

را تحت عنــوان »ســوتک کمپ« برگزار 
می کند. این دوره قرار است از 23 مردادماه 
تا 12 شهریورماه برگزار شود و شرکت کنندگان طی 
آن از ساعت ها سمینار و آموزش در زمینه کامپیوتر و 

آی تی بهره خواهند برد. 

 استارت آپ توریستی در کرمان
توریســم آپ، یک گردهمایی برای فعالین 

18
مرداد

صنعت گردشگری و کارآفرینان عالقه مند 
به این حوزه اســت. این برنامه قرار اســت 
هرماه به صورت رایگان برگزار شود و عالقه مندان به 
حوزه گردشگری و توریسم در یک مکان گردهم جمع 

شوند و به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند. این برنامه در 
روز دوشــنبه 18 مردادماه در اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی کرمان برگزار می شود.

 کارگاه کاریزمای آنالین
شاید برای شــما هم پیش آمده باشد که با 

24
مرداد

راه اندازی یک یا چند صفحه در شبکه های 
اجتماعی مختلف، اقدام به تبلیغ و معرفی 
کسب وکار خود کرده اید ولی بعد از مدتی از بازخورد 
ضعیف این صفحات خســته شده و به ناکارآمد بودن 
آن ها پی برده ایــد. کارگاه کاریزمای آنالین به منظور 
آشــنایی شــما با این فرآیند و یادگیری کامل برای 
حضــور و شخصیت ســازی کســب وکار آنالین در 
شــبکه های اجتماعی، تبدیل مخاطب به مشتری و 
بهبود کسب وکار در فضای مجازی تشکیل شده است. 
این کارگاه در روز یکشــنبه 24 مردادماه در موسسه 

آموزش عالی آزاد فناوران توس برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

»باربر« برنده پنجمین اردوی استارت آپ شیراز  
پنجمین رویداد اردوی اســتارت آپ شــیراز با حضور مربیان، داوران، اساتید دانشگاه 

و فراگیران کســب وکار با هدف پرورش ایده کســب وکار و ترویج کارآفرینی، 6 تا 
8 مردادماه برگزار شد. در نخســتین روز از این رویداد سه روزه و پس از مراسم 

افتتاحیه، ایده هایی مطرح شد که در پایان با رای شرکت کنندگان، هفت ایده 
به مرحله بعد راه یافتند. در دو روز اول برپایی این رویداد بین المللی و در طول 
فعالیت تیم ها برای پردازش و آماده سازی ایده ها، کارگاه های تخصصی در 
حوزه های کارآفرینی، کسب وکار، MVP  و فنی برای افزایش کیفیت پروژه ها 
برگزار شد. مراســم اختتامیه، دفاع نهایی از ایده ها و معرفی سه ایده برتر در 

روز پایانــی رویداد صورت گرفت. در پایان ایده »باربر« با رویکرد ارائه خدمات 
حمل ونقل، »نوبت نگار« با رویکرد ارائه خدمات نوبت دهی و »بده  بستون« با رویکرد 

استفاده از کاالهای دست دوم، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. از میان 
ایده های حاضر در این رویداد، سه ایده در مرکز رشد صنایع مخابرات شیراز  ITMC، دو ایده 

در مرکز رشد دانشگاه آزاد شیراز و یک ایده در مرکز رشد دانشگاه آزاد بیضا پذیرش خواهد شد. این رویداد بین المللی برای 
پنجمین بار و طی سه روز، با پیشنهاد نظام صنفی رایانه ای فارس و با همکاری شرکت اطالع افزار آویژه و شتاب دهنده الس 

مستقر در پارک علم وفناوری فارس و دانشگاه جامع علمی-کاربردی صنایع مخابرات شیراز برگزار شد.

همایش شیوه های نوین بازاریابی و فروش مدرن
مدرسه عالی کسب وکار البرز با هدف کمک به توسعه صنایع و مشاغل استان البرز، 

با  بهره گیری از تیمی متشکل از اساتید صاحب نظر کشور و با حمایت جامعه 
مدیران و کارآفرینان حرفه ای اروپا و آســیا، در نظر دارد سومین همایش 

شیوه های نوین بازاریابی و فروش مدرن را برگزار کند.
مجید حقیقی، دبیر ایــن همایش، در گفت وگو با خبرنگار »شــنبه« 
گفت: »در این همایش جمعی از مقامات و مســئوالن استان، مدیران 
صنایع، دانشــجویان، اســاتید و رســانه ها حضور می یابند. دکتر احد 
حیدری با موضوع فروش هوشــمند در هزاره ســوم، دکتر محمدرضا 

نمازی بــا موضوع تکنیک هــای خالقیــت در فــروش و دکتر مهدی 
جبرائیلی دبیرکل جامعه کارآفرینان حرفه ای اروپا و آســیا، قرار اســت با 

موضوع کاربرد شبکه های اجتماعی در توسعه تجارت در این برنامه سخنرانی 
کنند و مطالبی را برای شــرکت کنندگان ارائه دهند.« ایــن همایش با توجه به نیاز 

بنگاه های اقتصادی کشــور برای رســیدن به راهکارهایی برای رفع مشکالت ناشــی از دوران تحریم، در روز 24 
شــهریورماه در سالن میالد شهرداری کرج و با پشتیبانی شــهرداری، فرش وزرا و هفته نامه شنبه به عنوان حامی 

رسانه ای استارت آپ ها برگزار می شود.

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

ادامه از صفحه اول
 پس بیایید در کنــار موفقیت ها، کمی هم در 
مورد شکست حرف بزنیم، این غول ترسناک 
چیست؟ وقتی کسب وکارتان راشروع می کنید، 
در ابتدای کار انرژی و انگیزه زیادی دارید همه 
چیز در حد انفجاری است و کسی هم جلودارتان 
نیســت، فریاد هم بزند، بازهم نمی شــنوید. 
می گویند آدم عاشــق، مثل ماشینی است که 
چراغش خاموش است و موتورش روشن و هر 
لحظه امکان دارد که با سر برود توی دیوار یا دره. 
کسی هم که کسب وکاری راه  می اندازد، روزهای 
اول حاالت یک عاشق را دارد و ماه های اول هم 
ماه، ماه عسل اســت. دفتر 60 متری مناسب 
اســت؛ولی »150 متری بهتر اســت؛ تفاوت 

هزینه اش می شود یک میلیون  ناقابل!«
قیمت کامپیوتــر؛ 3 میلیون. "مــا که داریم 
می خریم، بهترینش را بخریم". منشــی نیاز 
نیست؛" باشد بهتر اســت". چای را خودمان 
می ریزیم؛" چه کاری است آقا؟! مهمان می آید، 
زشت اســت!"و... جذب نیروها و هزینه کردها 

همین طور روند رو به رشد است.
بــه یک کارهم  بســنده نمی کنیــم؛ به هیچ 
پیشــنهاد جذابی، نه نمی گوییم! حتی اگر به 
یک کار بسنده کردیم، شروع می کنیم همان 
یک کار را مطلــق و 100 درصدی می بندیم 
که همزمان بایــد همه اش باهم النچ شــود! 
وقتی به افــق پیش رو نگاه می کنیم، موفقیت 
100 درصــدی را نزدیک خودمان می بینیم و  
باشکوه و در جشنی باشکوه تر )چون باز کردن 
نوشــیدنی، با فرهنگ ما مغایرت دارد.( سطل 
آبی را روی خودمان خالی می کنیم و می گوییم 
»آقا تمومه! ما رفتیم باال موفق شدیم؛ بچه ها 
کار بعدی رو النچ کنید، هزینه هم مشــکلی 
نیست.« وبعد هم می گوییم از این بعد آقایان 
هم می توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند! 
ماه عسل تمام می شود و کم کم حس می کنیم 
روزهایمان شــیرین نیست و کار یک جایی به 
مشکل برخورده و آن طور که ما فکر می کردیم، 
موفقیت آمیز نیســت. آمارها و روندها نشان 
می دهد به آن چشم انداز زیبا،نمی رسیم. روند 
هاکه نزولی می شود، تازه متوجه می شویم که 
سبد حقوق و هزینه چاق است و شروع می کنیم 
به ســبک کردن، آن قدری که علی می ماند و 
حوضش. در این روزهای غمبار و ناامیدکننده، 
حال خاصی داریم؛ مــن به این حال می گویم 
احساس شکست. چرا؟! چون می خواستی به 
چیزی برسی، وقتی حس می کنی آن طور که 
تو فکر می کنی نخواهد شد، پس حس شکست 
را مزمزه می کنی؛ مزه ای که به تلخی می زند و 
زهرمار اســت، شکست یعنی محقق نشدن یا 
کم رنگ شدن رویاهای 100 درصدی. در این 
وضعیت چند راه داریم: یکی اینکه روحیه مان را 
ببازیم و به عنوان تقدیس کننده شکست، زانوی 
غم در بغل بگیریم و با »رفیقم کجایی؟ دقیقا 
کجایی؟« در هپروت خودساخته مان زار بزنیم 
و زمین  و زمان را مقصر قلمداد کنیم؛ یا اینکه 
با روش های مثبت اندیشی و همین جمالت نخ 
نما که برای رســیدن به موفقیت... جلو آیینه 
بایستیم و به خودمان سه وعده در روز، گل رز 
هدیه کنیم تا حالمان خوب شود و کاروبارمان 
دوباره سکه شود. یا اینکه بیاییم بنشینیم همه 
چیز را از اول مرور کنیم؛ که چه اتفاقاتی افتاد 
و از کجا و با چه روش هایی شــروع کردیم، من 
چرا این همه و چطــور هزینه کردم؟! در مورد 
منابع انسانی، برنامه های کاری، بیزینس پلن 
و... همه ابعاد را بسنجیم و بعد روش ها را اصالح 
کنیم و سازوکار جدید را بچینیم؛ آن موقع  این 
جمله »برای رسیدن به موفقیت باید از شکست 
شروع کنیم.« مفهوم پیدا می کند؛ نه گل دادن 
به خودمان کمک می کند، نه رفیقم کجایی و 
نه فرافکنی که به منتقدانمان مدام بگوییم که 

آدم باید شکست بخورد تا موفق شود!
حرف آخر: اگر حس شکســت دارید، بدانید 
رویاهای 100 درصدی شــما، فقط شده 50 
درصد و شما شکست نخورده اید. بنشینید و راه 
آمده را مرور کنید؛ اگر کال اشتباه کرده اید و فکر 
می کنید کم کم با این روند به صفر می رسید، 
جلو ضرر را بگیرید اما کار کردن را تعطیل نکنید 
و دوباره همان کســب وکار تان را شروع کنید. 
اگر حس می کنید کمی دچار مشکل شده اید، 
بازهم با مشــورت افراد متخصص، به خصوص 
کسانی که بیزینس پلن را می دانند، در  روش ها 
تجدید نظر کنیــد. اگر هنوزحس می کنید در 
ماه عسل هســتید، به جای جشن گرفتن، در 
خلوتی باشکوه سطل آب را روی سرتان بریزید 
و به خودتان بیایید و چراغ ماشــین را روشن 
کنید تا به دیوار نخورید. برای آنکه فکر نکنید 
این نوشــته یک موعظه است، برای شروع من 

چراغ ها را روشن می کنم.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

چراغ ها را من روشن می کنم
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مرداد



 »مایتی لبز« چیست؟
مایتی لبــز )Mighty Labs( یک برنامه پیش شــتاب دهنده برای 
کارآفرین های در حال رشــد اســت که آماده اند ایده هایشان را به 

کسب وکارهای پررونق تبدیل کنند.
 چه چیزی در انتظار شماست؟

مایتی لبز درست در قلب برلین، پایتخت کنونی استارت آپ های اروپا و 
با همکاری با کارآفرینان جوان، ایده های آن ها را به خدمات و محصوالتی 
قدرتمند تبدیل می کند، برای کسب وکارهایشان بازاریابی می کند، یک 
تیم فوق العاده در اختیارشان می گذارد، مدل کسب وکار طراحی می کند 

و آن ها را برای ارائه مناسب به قصد جذب سرمایه آماده می کند.
این برنامه در حین یادگیری و تولید نمونه های اولیه با شبکه سازی 

مناســب کمک می کند تا ایده های کارآفرینــان به واقعیت تبدیل 
شــود. به عنوان یک پیش شــتاب دهنده، مایتی لبز به کارآفرینان 
کمک می کند تا پیش از آنکه سرمایه اولي ها را جذب کنند یا به یک 
شتاب دهنده ملحق شوند، قدم های اولیه خود را به سوی راه اندازی 
یک کسب وکار نو بردارند. به عبارتی دیگر، مایتی لبز جایی برای تبدیل 

رویای راه اندازی یک کسب وکار موفق به واقعیت است.
در مایتی لبز شــرکت کنندگان با بهترین راه وروش کارآفرینی در 
اروپا آشنا خواهند شد، دوره تمرینی فشرده ای را پشت سر خواهند 
گذاشت و با کارآفرینان دیگر تبادل اطالعات و تجربه خواهند کرد 
تا پس از برگشــت به خانه، آماده راه اندازی کسب وکارشان باشند. 
دوره مایتی لبــز متمرکز بر کارآفرینان حوزه خاورمیانه و شــمال 

آفریقا خواهد بود.
 نکاتی درباره برنامه:

ایــن برنامــه از دو دوره 10 روزه تشــکیل شــده و در بتاهاوس، 

ســرزنده ترین فضای همکاری )Co-Working Space(  در برلین 
برگزار می شود و یک مرحله مربی آنالین و فشرده را نیز دربر خواهد 
گرفت. دوره اول از 15 تا 27 اکتبــر 2016 یعنی 24 مهر تا 3 آبان 
1395 با تمرکز بر پرورش محصول، طراحی کســب وکار و تبادل 
ایده ها با شــرکت کارآفرین هایی از سراســر دنیا برگزار می شود. 
دوره حضــوری دوم از 16 تا 26 ژانویــه 2017 مصادف با 27 دی 
تا 7 بهمن 1395 برگزار خواهد شــد و بر مربی شخصی و بازاریابی 
متمرکز خواهد بود. این دوره با یک رویداد خاتمه می یابد که در آن 
به شــرکت کنندگان، فرصت ارائه ایده هایشان در مقابل یک گروه 
 ،)Angel Investors(  بین المللی متشکل از فرشتگان سرمایه گذار

مربیان، افراد تاثیرگذار و حامیان داده می شود.
مایتی لبز برای کارآفرینانی که به دنبال راه اندازی ابتدایی محصولشان 
هســتند و می خواهند به یک شتاب دهنده ملحق شوند یا به دنبال 
جذب سرمایه اولیه برای پروژه های نوپای خود هستند، یک برنامه 

ایده آل به شمار می رود.
برای آشنایی بیشــتر با آنچه مایتی لبز در اختیار شما قرار می دهد، 

توصیه می کنیم که ویدئو ما را در وب سایت شنبه مگ ببینید.
 حمایت مالی

برای برخی از تیم ها تعداد محدودی بورسیه مالی پیش بینی شده 
است؛ افرادی که زودتر ثبت نام کنند، شانس بیشتری برای دریافت 
آن خواهند داشت. برای بررسی شرایط الزم برای دریافت حمایت 

بورسیه مالی، می توانید به اینجا مراجعه کنید.
بــرای اطمینان از دریافــت یکی از حمایت هــای مالی، هم اکنون 

می توانید در سایت مایتی لبز ثبت نام  کنید. 
http://( همچنین برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مایتی لبز

mighty-labs.com/( مراجعــه کنید و برای اطالع از آخرین اخبار 
  )https://telegram.me/mightylabs( به کانال تلگرام مایتی لبز

بپیوندید.
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زندگی یعنــی پژوهش و فهمیــدن چیزی 
جدید.

خبر

دعوت رهبر معظم انقالب اسالمی از مردم
برای مصرف کاالهای داخلی

توجهبهاقتصاددانشبنیان
باعثکاهشملموسمشکالتموجودمیشود

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی، در روز 
دوشنبه 11 مردادماه در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم 
استان های مختلف کشور، پیشرفت های علمی، سیاسی و اجتماعی 
کشورمان را پس از پیروزی انقالب اسالمی، در یک ارزیابی منصفانه 
تحسین برانگیز خواندند و خاطرنشــان کردند: »مسیر تبدیل ایران 
عزیز به یک کشور اسالمی الگو، البته زمانبر و نیازمند همت و تالش 

بی وقفه مسئوالن و ملت است.«
 رهبر معظم انقالب اسالمی تنها راه تبدیل ایران به یک کشور نمونه را 
تکیه بر ظرفیت ها و امکانات داخلی برشمردند و تأکید کردند: »تحقق 
این هدف، نیازمند راهبرد و برنامه ریزی صحیح، کار و تالش بی وقفه 

و پرهیز از تنبلی و بیکارگی و اعتماد و اطمینان به دشمنان است.«
ایشان خاطرنشان کردند: »گاه دشمن موانعی بر سر راه ایجاد می کند 
که می توان با عقل و تدبیر این موانع را برطرف کرد اما در هیچ شرایطی 

نباید به او اطمینان کرد.«
 حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگری از سخنانشــان با 
تأکید مجدد بر لزوم تکیه نظری و عملی مســئوالن بر ظرفیت ها و 
استعدادهای فراوان داخلی کشور، احیای واحدهای کوچک و متوسط 
و توجه به اقتصاد دانش بنیان را باعث کاهش ملموس مشکالت موجود 
خواندند. ایشان با دعوت از مردم برای مصرف کاالهای داخلی از جمله 

لوازم  خانگی افزودند: »متأسفانه با وجود تأکید بر ضرورت ممنوعیت 
واردات کاالهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کاالهای خارجی 

است و تولید داخلی در فشار قرار دارد.«
رهبر معظم انقالب،  برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن 
اجناس کالن قاچاق را، کامال ضروری برشــمردند و افزودند: »ادامه 
وضع فعلی تولید داخلی، یعنی بیکاری جوانان، رکود بیشتر و زندگی 
دشوار مردم؛ این ها را که دیگر نمی شود با ارتباط با امریکا و اروپا حل 

کرد، بلکه باید مسئوالن اقدام کنند.«
ایشان، مشــکالت معیشــتی مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود 
خواندند و افزودند: »همه مشورت ها با صاحب نظران، نشان می دهد 
راه حل این مشکالت تنها در گرو توجه و تکیه بر ظرفیت های داخلی 

است.«
 رهبر معظم انقالب رفت وآمد ماه های اخیر تجار خارجی را، حداقل 
تاکنون، بی نتیجه خواندند و افزودند: »هدف آن ها، تســلط بر بازار 
مصرف داخلی است؛ در حالی که این مراودات باید به سرمایه گذاری 

واقعی و انتقال فناوری جدید بینجامد.«
در این دیدار قشرهای مختلفی از مردم استان های آذربایجان غربی، 
اردبیل، سیستان وبلوچستان، لرســتان، کرمان و کرمانشاه حضور 

داشتند.

مرکز کارآفریني دانشــگاه صنعتی شریف، 
رویــدادی با عنــوان »به فکرشــو« برگزار 
مي کند. این برنامه درواقع تالشــی جمعی 
اســت برای جوانانی که بــه موفقیت فکر 

می کنند.
رویکردها و اهداف :

 شــناخت بهتر مســیر زندگي )زندگي 
آکادمیک، کارمندي، کارآفریني و...(

 تغییــر پارادایم هــا و مدل هــاي ذهني 
ناشي از نظام ســنتي آموزشي و تشویق به 

استعدادمحوري و پیگیري عالیق
 توسعه فردي و ارتقاي مهارت هایي نظیر 

ارائه و سخنراني
 تغییر نگرش به دروس نظري و الهام بخشي 

دید ارزش آفریني و ثروت آفریني از علوم
 ترغیب به آینده پژوهي

 ترغیب به راه اندازي کسب وکار شخصي و 
تولید و اشتغالزایي

و...
 پنل ها

در پنل نخست، دو کارآفرین جوان و موفق 
کشــور به ارائه تجربیات و علــل موفقیت 
و شکســت هاي خود بــراي دانش آموزان 
مي پردازند. در این بخش، خانم ها تبســم 
لطیفــی )بنیانگذار اســتارت آپ مامان پز( 
و آیت حســینی )مشاور ســرمایه گذاری 
کســب وکارهای نــوآور و فنــاور( حضور 
دارند و به ارائه ســخنرانی می پردازند. پنل 
دوم پرسش و پاسخ اســت تا دانش آموزان 
سواالت و مسئله هایي که خود با آن درگیر 
هســتند را از کارآفرینان جویا شوند. پنل 
سوم تیم بندي و شبکه سازی دانش آموزان و 
مهمانان است تا خود را براي ارائه ایده هاي 
کسب وکاري یا اجتماعي و سایر موضوعات 
آماده ســازند. پنل سوم نیز ارائه و پرسش و 
پاسخ داوران بوده و در نهایت برگزیده شدن 
یک تیم برای اهدای یادبود و حمایت هایي 

براي پیاده سازي ایده آنان است.
 جزئیات برگزاری

زمان: 20 مردادماه 95
مکان: دانشگاه صنعتی شریف

به فکر شو!

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

همفکر تهران در هفته گذشــته مهمان اســتارت آپ 
شادیاب بود. در این برنامه که در روز چهارشنبه در دفتر 
شادیاب برگزار شد، شرکت کنندگان از نزدیک با اعضای 
تیم همفکر آشنا شــدند و درباره بخش های مختلف 
آن از جمله بخش آی تی این اســتارت آپ اطالعاتی را 
کســب کردند. آرش سروری و سهیل الماسی از جمله 
کارشناسان دعوت شده به این برنامه بودند که درباره 
مسائل مختلف در حوزه بازار و تجارت الکترونیک برای 

حاضران ســخن گفتند. یکی از بخش های اصلی این 
برنامه، رونمایی از بازی شــادیاب بود. این بازی که در 
حال حاضر نسخه آزمایشــی آن برای اندروید ساخته 
شده است در همان دو روز اول انتشار خود، نزدیک به 

یک هزار کاربر آن را از اینترنت دریافت کردند.
کاربران از طریق این بازی می توانند امتیاز کسب کنند 
و امتیازات خود را افزایش دهند، سپس این امتیازات 
در حساب کاربری آن ها به پول تبدیل شده و می توانند 

از طریق آن از وب سایت شادیاب، خرید انجام دهند. در 
ادامه این برنامه پرسش و پاسخ بین افراد و کارشناسان 
انجام گرفت و ســامان قاضی )مدیر فروش شادیاب( 
خدمات و محصوالت این اســتارت آپ را معرفی کرد. 
مسئوالن شادیاب در این برنامه اعالم کردند که سعی 
دارند جلســاتی از این قبیل را بیشتر برگزار کنند و از 
این طریق به شبکه ســازی و رشد هرچه بیشتر فضای 

استارت آپ ها کمک کنند.

همفکر در شادیاب

برنامه دوره اول این پیش شتاب دهنده از 2۴ مهر تا 3 آبان برگزار خواهد شد
»مايتیلبز«چیست؟

رپرتاژ آگهی
R e o r t a g e

همایش بین المللی چهارمین انقالب صنعتی از 
سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای 13 
و 14 مردادماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شــد. در این همایش 
سخنرانانی از کشورهای دیگر حضور داشتند 
و درباره ابعاد انقالب صنعتی چهارم، چالش ها 
و افق های پیش رو سخنرانی کردند. در روز اول 
این همایش، پنل تخصصی بــا موضوع نقد و 
بررسی پیاده ســازی و بومی سازی چهارمین 
انقالب صنعتی طراحی شده بود. خوزه باراتا، 
هانس ورنــر وان ده ون و پیتــرو پرلو از جمله 
سخنرانان خارجی مراســم بودند که مفاهیم 
سیســتم های ســایبری و بایدها و نبایدهای 
انقالب صنعتی را برای حضار تشــریح کردند.  
گفتنی است،  هفته نامه شنبه اسپانسر رسانه ای 

این رویداد بود.

چهارمین انقالب صنعتی



تجربه تازه پوکمون گو و استفاده از گجت های پوشیدنی در آن

هایکــی ریســانن از مدیــران 
شرکت امفیت )Emfit( یکی 
از نام های مطرح در صنعت 
گجت های پوشیدنی است. 
او در مصاحبه ای درباره این 

دستگاه های می گوید.
 ممکن اســت کمی درباره 

مشارکت شــرکت تان در حوزه 
دستگاه های پوشیدنی توضیح دهید؟

ما تولیدکننده حسگر هستیم، اما با تمرکز 
روی فناوری سالمت محصوالت دیگری را 
نیز تولید می کنیم که همگی حسگرهایی 
بــا کاربری هــای مختلف اســت. ما روی 
تشخیص تشنج برای مراقبت از افراد مبتال 
به صرع، کنترل اشغال تخت و خروج برای 
جلوگیری از افتادن در مراقبت از سالمندان 
و اکنون نیز نظارت بر ریکاوری ورزشکاران 
تمرکز داریم. قصد دارید چه محصوالتی را 
در نمایشگاه های اخیر در سانفرانسیسکو 
و هنگ کنــگ به نمایــش بگذارید؟ ابتدا 
می خواهیــم Emfit QS را معرفی کنیم که 
برای ریکاوری و بهبود وضعیت ســالمت، 
خســتگی، کیفیت خواب در ورزشکاران و 
افراد عالقه مند به باال بردن کیفیت زندگی 
خود طراحی و ساخته شده است. به عالوه 
دســتگاه Safebed Cloud  را بــه معرض 
نمایش خواهیم گذاشت که در آن از همان 
ســخت افزار و پایگاه کد در ســرورهای ما 
استفاده شــده است. اما به گونه ای طراحی 
و سفارشی سازی شــده است که بتواند به 

زندگی ایمن افراد سالمند کمک کند.
 شــرکت شــما روی کیفیت خواب 

متمرکز شده است. مهم ترین 
فناورانه در  پیشرفت های 

این حوزه چه بوده است؟
در واقع مــا روی تجزیه و 
تحلیل ریــکاوری تمرکز 
کرده ایم تا کیفیت خواب؛ 
ریکاوری و بازیابی انرژی دلیل 
خوابیدنمان اســت و اگر انرژی ما 
هر روز به اندازه کافی بازیابی نشــود، تاثیر 
منفی روی ســالمتمان می گذارد. یکی از 
قابلیت های اصلی این دســتگاه آن است 
که می تواند نوســانات ضربــان قلب را در 
طول شــب تجزیه و تحلیــل کند. یکی از 
ویژگی  های مهم این دستگاه آن است که 
نیاز نیست آن را بپوشید یا برای اندازه گیری 

از یک تلفن استفاده کنید.
 به نظر شما در چند ســال آینده بازار 
دستگاه های پوشــیدنی چگونه خواهد 

بود؟
ما در حال حاضر در آغاز راه هستیم، در آینده 
بیشتر روی داده های سالمت و ترکیب این 
داده ها تمرکز خواهد شد؛ برای مثال ترکیب 
تحلیل  نوسانات ضربان قلب در هر شب با 
ردیابی فعالیت روزانه، مانند ورزش، کار و 
تغذیه. به عــالوه معتقدیم که می خواهیم 
جمع آوری داده های مربــوط به حاالت و 
احساسات شخصی خود و نحوه اثرگذاری 
آن روی ما و سالمت خود را شروع کنیم. در 
حال حاضر درباره دستگاه های پوشیدنی 
صحبت می کنیم اما این واژه محو خواهد 
شد و جای خود را به چیزی خواهد داد که 

دلیل اصلی این تالش های ماست.

عصر جدید به روایت هایکی ریسانن

معلمی را تصور کنید که دانش آموزان کالسش را یکی یکی 
مجبور می کند از پشت نیمکت های خشک و بی روحشان تلنگر

بلند شوند و بیایند روی میز خودش بایستند! این کار را 
می کند تا آن ها کالس را از زوایه ای ببینند که تا حاال ندیده اند. این معلم، 

شخصیت به یادماندنی فیلم »انجمن شاعران مرده« است که رابین 
ویلیامز فقید، نقش آن را بازی می کند. بازیگری که اعتقاد دارد: 

»مهم نیست مردم چه می گویند، کلمات و ایده ها می توانند 
دنیا را تغییر دهند.« ویلیامزی که در نقش آن معلم 

آوانگارد، زیر گوش شاگردانش زمزمه می کرد در نهایت، 
خوراک کرم ها می شوید پس امروز تالش کنید 

زندگی تان خارق العاده شود!

خارق العاده زندگی کنید
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فناوری های نوین در راه مبارزه با دیابت
چند ماه پیش، یک مقاله درباره بیماری دیابت در 
مجله فناوری های پوشــیدنی منتشر شد. حقایق 
ساده است و پیامدها به ســرعت روی نسل امروز 
تاثیر می گذارد. دیابت هیچ درمان قطعی و فوری 
نــدارد. هزاران نفر هر روز به ایــن بیماری مبتال و 
بیماری آن ها تشخیص داده می شود اما گزینه های 
زیادی برای نظارت بر میــزان گلوکز خون وجود 
دارد؛ از دســتگاه های دردناک و قدیمی گرفته تا 

دستگاه های کنترل قند خون جدید.
 DIA-VIT  یک دســتگاه کنترل قند 

خون غیرتهاجمی است. این دستگاه 1

میزان قند خون شــما را اندازه گیری و برنامه تلفن 
هوشــمند آن یــک دفترچه یادداشــت روزانه از 
داده های شما تهیه می کند؛ بنابراین شما می توانید 
الگوهای مربوط به نوسانات در میزان قند خون خود 
را پیگیری و بررســی کنید. با کنترل این شرایط، 
می توانید از شرایط خود آگاهی بیشتری پیدا کنید.
SugarBeat  یک بســته غیرتهاجمی 

است. این دستگاه شامل یک حسگر 2
الکترونیکی است که اندازه گیری های 
زمان واقعی را شناســایی کند. این بســته یک بار 
مصرف و ضخامت آن حدود 1 میلی متر است. میزان 

قند خون شما هر پنج دقیقه یک بار از طریق پوست 
اندازه گیری می شود. SugarBeat به یک اپلیکیشن 

وصل است و تمام داده ها به آنجا ارسال می شود.
GlucoTrack  بــه الله گوش شــما 

3
 

می چسبد تا میزان قند خون شما را 
اندازه گیری کند. این دســتگاه از دو 
بخش تشکیل شده است: واحد اصلی و گیره گوش. 
گیره گــوش درد ندارد و به راحتی روی گوش قرار 
می گیرد. میزان قند شــما روی واحد اصلی ظاهر 
می شود. این دستگاه از سه فناروی مستقل به طور 
اولتراســوند،  می کنــد:  اســتفاده  همزمــان 

الکترومغناطیســی و حرارتی. تمام اندازه گیری ها 
توسط یک الگوریتم منحصربه فرد ترکیب می شود 

و در نهایت میزان قند خون را نمایش می دهد. 
Glucosense Diagnostics  در حــال 

تولید یک دستگاه اســت که به طور 4
مستقیم و بدون نیاز به نفوذ در پوست، 
قنــد خــون را اندازه گیری کند. هنــوز اطالعات 
بیشتری درباره این دستگاه اعالم نشده است. خوب 
اســت که بیماران مبتال به دیابــت دیگر مجبور 
نباشــند مراحل دردناکی را طی کنند تا بیماری 

آن ها تحت نظر باشد.

تولید  اولین افسار هوشمند دنیا

پالس، گام شماری فرانسوی

بهترین همراه برای دوچرخه شما

مسابقات اسب سواری نوعی ورزش چالش برانگیز 
است. هزاران اسب سوار هر ساله جان خود را از 

دست می دهند. در نتیجه، یک دستگاه برای 
کنترل عملکرد می تواند به مربیان کمک 
کند تا از این آسیب ها و جراحات جلوگیری 
کنند. در اینجا می خواهیم به آخرین خبر 

به روزرسانی شــده درباره این دســتگاه های 
پوشیدنی صحبت کنیم.

NIGHTWATCH  اولین افســار هوشــمند دنیاست که به 

گونه ای طراحی شده تا از طریق پیامک، تماس 
تلفنی یا ایمیل عالئم اولیه اضطراب اسب را 
به شما هشدار دهد. این دستگاه فوق العاده، 
داده های زمان واقعی درباره عالئم حیات 
اسب و رفتار آن را کنترل می کند، در سراسر 
شبکه های ســلوالر و وای فای کار می کند، 
مســیریابی ارائه می دهد و از شــارژ بی سیم 
استفاده می کند. به عالوه این دستگاه به مرور زمان 

الگوها و پارامترهای سیستم را با اسب منطبق می کند.

پالس اولین گام شــمار تولیدشــده شرکت 
فرانسوی Withings است که با این دستگاه 
جدید طیف محصوالت خود را در حوزه 
پلتفرم کنترل سالمت و بهداشت توسعه 

می دهد.
بر خــالف ردیاب هــای فعالیت اخیر 

مانند Jawbone و Fitbit، این دستگاه یک 
مچ بند نیست. به گونه ای طراحی شده است تا 

در داخل جیب قرار گیرد یا به کمربند یا لباس شما 

وصل شود.
نمایشــگر Pulse دارای قابلیت لمســی 
است که به کاربر امکان می دهد وضعیت 
فعالیت روزانه خود را بررسی و مشاهده 

کند.
 عالوه بر گام، این دستگاه مسافت، ارتفاع، 
کالری سوزانده شــده و زمان خواب را نیز 
اندازه می گیرد. برای اندازه گیری خواب، دستگاه 

باید روی یک مچ بند قرار گیرد.

 این روزها همه چیز هوشــمند شده است! این 
تجهیزات هوشــمند امکانات زیادی را ارائه 

می دهد و می تواند ایمنی و تجربه شــما را 
بیش از پیش افزایش دهد.

لوموس یک کاله ایمنی هوشمند است که 
چراغ های ال ای دی سفید و نیز چراغ های 

قرمزرنگــی در عقب خــود دارد که موجب 
می شــود در جاده مشخص باشــید. این دستگاه 

می تواند از طریق ســیگنال های چرخشی که 
توسط یک دستگیره از راه دور فعال می شود، 
به کاله هوشــمند ســیگنال ارسال کند.  
لوموس  یک دســتگاه کوچک و ضد آب 
اســت. عمر باتری آن نیز بیش از یک ماه 
اســت. وقتی حرکت شما آهسته می شود، 
این کاله تشخیص می دهد و به طور خودکار 

تمام چراغ های عقب را روشن می کند.
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ژاکت اتوماتیک بدن شما 
را سرد یا گرم می کند

پوشیدنی آرام بخش

از اوایل دهه 2000، ژاکت هوشمند در بازار 
عرضه شده اســت. با اعمال پیشرفت های 
جدید در فناوری، ژاکت هوشــمند از بازار 
حذف نخواهد شــد. شرکت های بیشتری 
ســعی می کنند در این حوزه نقش داشته 
باشند. در زیر به برخی از این دستگاه های 

پوشیدنی اشاره می کنیم.
Omius 

آیا تا به حال متعجب شــده اید که چگونه 
یک گیاه می تواند بدون لباس گرم یا سرد 
باقی بماند؟ فنــاوری امیوس به این پدیده 
پرداخته است و ترکیبی از روبات و پوشاک 
را عرضه کرده اســت. هدف آن اســت که 
لباس تشخیص دهد چه زمانی بدن داغ و 
چه زمانی سرد است و سپس جریان هوا را 

تنظیم کند.
Baubax 

باوبکــس بهترین ژاکت مســافری دنیا را 
تولید کرده اســت. این دستگاه پوشیدنی 
جیب هــای تخصصی بــرای ذخیره تمام 
دستگاه های الکترونیکی که معموال از آنها 
استفاده می کنید، دارد. این دستگاه سبک و 
راحت است و می تواند تغییرات آب وهوایی 
را تحمل کند. در حال حاضر شما می توانید 
چندین نوع از این ژاکت را به قیمت حدود 
150 تا 200 دالر خریــداری کنید. فقط 
همین نیست، این ژاکت 15 قابلیت مختلف 
دارد. یکی از قابلیت های منحصربه فرد آن 
برای سفر، چشم بند است که از داخل کاله 

تا می شود.

فناوری در حال پیشــرفت است. امروزه 
ســازندگان دســتگاه های پوشــیدنی 
دستگاه هایی را تولید می کنند که روی 
پا بسته می شود. چندین محصول وجود 
دارد که اخیرا وارد بازار شده است که به 
برخی از آن ها اشــاره می کنیم. دستگاه 
نوردرمانی اینفرارد لومی ویو به کاربران 
امکان می دهد تا به طور موقت خود را از 
درد خالص کنند. اگر شــما درد خفیف 
در قســمت پاهای خود داشته باشید، 
این دستگاه می تواند به شما کمک کند. 
در اکثر مــوارد جراحات در اثر ورزش یا 
وزنه برداری ایجاد می شود و تنها راهکار 
آن شرکت نکردن و استراحت یا مصرف 
دارو است. لومی ویو در این مواقع می تواند 
مفید باشد، زیرا نیازی نیست در کنار آن 
داروی مسکن مصرف کنید. این دستگاه 
قابل تنظیم است و به راحتی می توانید 
آن را با اندازه پا، زانو، گردن و شانه خود 
تنظیم کنید. در طول یک سال گذشته 
این دستگاه با موفقیت برون سپاری شده 
است. در حال حاضر لومی ویو به قیمت 
449.99 تــا 559.99 دالر بــه فروش 
می رســد. یکی دیگر از دســتگاه های 
تسکین درد پوشــیدنی Quell نام دارد. 
این دستگاه یک جعبه پالستیکی سیاه 
اســت که از تحریک عصبی شدید برای 
کاهش درد اســتفاده می کنــد. به این 
فناوری »اوپتی تراپی« گفته می شــود؛ 
زیرا می تواند به طور خودکار برای تسکین 
درد تنظیم شود. در صورت تمایل، شما 
می توانید قدرت درمان را به طور مستقیم 
توسط تلفن هوشمند خود کنترل کنید.

پوشیدنی ها و صنعت بازی
پوکمون گو چه تاثیری روی جمعیت کل آمریکا گذاشته است! 
مقاالت خوب و بدی روی اینترنت در این باره منتشر شده است. 
خبر جالب اینکه تمام دستگاه های پوشیدنی پوکمون گو پالس 
فروخته شده اما هنوز ارسال نشده است! این نوع واکنش نسبت 
به فناوری جدید جالب توجه است. صنعت بازی بسیار سرزنده 
اســت و به طور مداوم پیر و جوان را درگیر خود می کند. البته 
این صنعت به ســمت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی پیش 
می رود و دستگاه های پوشــیدنی همه چیز را ممکن ساخته 
است. دستگاه پوشیدنی پوکمون گو پالس در واقع بسیار ساده 
اســت. دلیل تولید آن، این است که کاربران بتوانند بدون نگاه 
کردن به صفحه نمایش دستگاه خود، به بازی ادامه دهند. با این 
دستگاه شما می توانید با پرتاب یک پوک بال  شخصیت پوکمون  
را بگیرند. هر وقت که در محدوده یک پوک استاپ  باشید، این 
مچ بند می لرزد و یک چراغ نشان خواهد داد. فقط کافی است 
دکمه را فشار دهید تا یک پوکمون  جدید داشته باشید. یک بازی 
فوق العاده دیگر که طرفداران زیادی دارد سوپرسوئیت  است که 
شرکت MadRat Games  به بازار عرضه کرده است. سوپرسوئیت 
که طراح بازی های کودکانه است، بازیکنان را به یک فضای سوم 
  SuperBot و  SuperVest، SuperGlove می برد. با اســتفاده از
 Superhero شــما از تمام مولفه ها برای تبدیل شــدن به یک
برخوردار خواهید بود. سه لباس با رنگ های مختلف وجود دارد: 

آبی، نارنجی و بنفش. بازیکن تظاهر می کند که دارد با آدم بدها 
می جنگد و می تواند با دوستانش بازی کند. والدین می توانند 
برنامه والدین را دانلود کرده و روی دستگاه هوشمند خود نصب 
کنند تا ببینند کودکشان در حین بازی چقدر فعالیت می کند. 
اگر شما ماین کرفت را بازی می کنید، این دستگاه می تواند برای 
شما بسیار مناسب باشد. گیم بند یک مچ بند است که می تواند 
وقتی دور از کامپیوتر هستید، شما را در بازی نگه دارد. پس از 
دریافت گیم بند، آن را به کامپیوتر خود وصل کنید، اپلیکیشن 
گیم بند را راه اندازی کنید، ماین کرفت  را راه اندازی کرده و یک 
نسخه پشتیبان از دنیاهای خود در سرورهای گیم بند تهیه کنید. 
اکنون می توانید ماین کرفت خود را به هر دستگاهی منتقل کنید! 
یکی از ویژگی های منحصربه فرد گیم بند آن است که می توان 
آن را هک کرد و انیمیشــن ال ای دی خود را ساخت. متاسفانه 
گیم بند دایموند  دیگر تمام شــده است اما می توانید گیم بند 
ردستون  را به مبلغ 49.99 دالر خریداری کنید. آیا تا به حال 
خواسته اید یک Titanfall 2 Piolet باشید؟ االن دیگر می توانید! 
حدود یک ماه پیش Titanfall 2 Vanguard Edition منتشر شد. 
این بسته با یک کاله ایمنی، USB، نوت پد و... عرضه شده است. 
صفحه صورت به رنگ آبی است؛ درست مانند خلبان ها در داخل 
بازی. لوازم جانبی همراه با آن یک لیزر هشت شبیه سازی شده 

و یک نورافکن است



وب سایت ما 
یک وب سایت 

برگزاری 
رویداد به شمار 

می رود ولی 
بر روی 

رویدادهای 
ورزشی تمرکز 

کرده ایم. در 
واقع وب سایت 

ما جایی 
است که افراد 

می توانند با 
خرید بلیت، 

در فضایی 
حضور یابند 

که بتوانند در 
کنار یکدیگر 

فوتبال یا 
والیبال تماشا 

کنند

آنیک فروشگاه 
اینترنتی است 

که با توجه 
به مزیت 

عضو بودن 
در اتحادیه 
تعاونی های 

صنایع دستی، 
ارتباط 

مستقیمی با 
تولیدکنندگان 
سراسر کشور 

دارد و به 
همین دلیل 

کاالهای اصلی 
را با قیمت های 
بسیار مناسب 
عرضه می کند

 
 استارت آپی که در اوج پخش مسابقات ورزشی 
می تواند به شــدت مورد استقبال قرار گیرد. این 
استارت آپی است که در اصفهان، دیدن فوتبال و 
مسابقات ورزشی را به یک تفریح عمومی تبدیل 
کرده است. مصاحبه ای که در ادامه می خوانید، 
مصاحبه ای با موسسین »ایونت کرنر« است؛ آن ها 
معتقدند که در اصفهان، شتاب دهنده واقعی افراد 
هستند! برای آن ها، افراد بیشتر از مراکز رشد و 

سایر ارگان های شتابدهی مثمر ثمر بوده اند.

 جرقه کرنر از کجا زده شد؟ 
فوتبــال دیدن برای ما همیشــه امری جذاب و 
قشنگ بوده اســت و برای همین سعی کردیم 
فضایی به وجــود بیاوریم که بتوانیــم در کنار 

دوستانمان فوتبال های خوب دنیا را ببینیم.

 وب سایت تان دقیقا چه سرویسی به کاربران 
می دهد؟ 

وب ســایت ما یک وب ســایت برگزاری رویداد 
به شمار می رود ولی بر روی رویدادهای ورزشی 
تمرکز کرده ایم. در واقع وب سایت ما جایی است 
که افراد می توانند با خرید بلیت، در فضایی حضور 
یابند که بتوانند در کنار یکدیگر فوتبال یا والیبال 

تماشا کنند.

 این ســرویس از چه طریــق درآمدزایی 
می کند؟

اغلب از طریق فروش بلیت در ازای خدمات سالم 
و باکیفیت محیط )پخش، محل برگزاری، هدایا 
و...( و خوراکی های سالم و باکیفیت است؛ قسمتی 
از پول بلیت به ارائه خدمات معطوف می شــود و 
قسمت دیگری نیز به عنوان حق الزحمه از بلیت 

برداشته می شود.

  مشتریان را از چه طریقی جذب می کنید ؟
 با توجه به اینکه عمده افــراد مراجعه کننده به 
ما، افراد عالقه مند به ورزش هســتند و این افراد 
در دســته افراد پرجنب وجوش قرار می گیرند، 
تاکنون تنها به تبلیغات در شــبکه های مجازی 

اکتفا کرده ایم.

  چشــم اندازتان برای آینده این کسب وکار 
چیست؟ 

گســترش corner entertainment به 
تمام شهرهای ایران، اولین هدفی است که پیش 
روی خود داریم؛ اعتقاد داریم که تفریح سالم، حق 

هر جوان ایرانی است.

 موفقیتی که تاکنون به دست آورده اید، چه 
بوده است؟ 

اینکه در ایران توانســتیم در یک رویداد رسمی 

170 نفر را تنها به صورت اینترنتی ثبت نام کنیم 
و به آن ها خدمات بدهیم، بــرای ما موفقیت به 

حساب می آید.

 چرا به سمت شــتاب دهنده یا مراکز رشد 
نمی روید؟

 ما با مطالعه مراحل استفاده از امکانات مراکز رشد، 
احساس کردیم که ممکن است با عضویت در این 
مراکز، به سرعت رشدی که انتظار داریم نرسیم. 
اما در مورد شتاب دهنده ها، به معنای آکادمیک، 
شتاب دهنده ای در دســترس نداشتیم. حس 
می کنم در اصفهان افرادی )و نه مراکزی( عمال 
نقش یک شتاب دهنده را با این تفاوت که هیچ 
چشمداشــتی ندارند، انجام می دهند و افرادی 
که در اکوسیستم کارآفرینی اصفهان از نظر من 
نقشی خورشیدگونه دارند، بر خالف روند معمول 
ســازمان های حمایتی نیازی نیســت که شما 
برای یک مالقات حضوری مدت ها منتظرشان 
باشید. شــما را می بینند و می پرسند چه خبر؟ 
شــما ایده تان را با خیالی راحت در اختیار آن ها 
می گذارید و این افراد به شــما جرأت می دهند، 
راهنمایی  و تشویقتان و البته گاهی تندی می کنند 
و بعد منتظر می مانند، ببینند شــما الزمه رشد 
در آن کار را داریــد یا نه! و بعد دوبــاره و دوباره 
به شما می تابند. آدم هایی مثل محمد زاهدی، 
داوود دهقان، گوهریان، سهل آبادی و بچه های 
ایونت سنتر، کسانی بودند که ما را جدی گرفتند 
و بی توقف و هوشیار بودن را به ما یاد دادند. در این 

واقع افراد برای ما نقش شتاب دهنده را داشتند.

 چه مشکالتی را سر راه خود می بینید؟ 
مهم ترین مشکل ما بحث اخذ مجوزهاست؛ غیر 
از این حس می کنیم از پس تمام مشکالت دیگر 

برمی آییم.

 شــما چه چیزهایی را در استارت آپ تان 
ســرلوحه قرار دادید که فکر می کنید ممکن 

است به کار بقیه هم بیاید؟
ما ســه اصل کلیدی را ســرلوحه کارمان قرار 

داده ایم:
1. هیچ وقت از کیفیــت نزنیم. )هیچ وقت مردم 
کشور خودمان را دست کم نگیریم؛ آن ها باهوش 
هستند و متوجه می شوند چه کسی تنها تاجر و 

چه کسی کارآفرین است.(
2. حق داریم که ایده مــان را عوض کنیم؛ حق 
داریــم آزرده، مضطرب و تنها باشــیم ولی حق 

نداریم تسلیم بشویم.
٣. از تجربه  آدم های بزرگ در زمینه فعالیتمان 

استفاده کنیم.
 دور بودن از تهران چه مشــکالتی برای 
شما به وجود آورده و چه امکاناتی را از شما 

گرفته است؟
اینکه بازار بزرگ تری در تهران در زمینه فعالیت 
ما وجود دارد و اینکه قیمت لوازمی که در تهران 
عرضه شده، به مراتب بهتر از اصفهان است؛ این 

مسئله سبب کند شدن روند استارت آپ است.

 anik.ir  بــه معرفــی و فــروش تولیدات 
صنایع دستی و معرفی هنرمندان صنایع دستی 
به همراه آثارشان می پردازد. آنیک سعی دارد 
این تولیدات را با ارسال رایگان به دست تمامی 
عالقه مندان و سفارش دهندگان در سرتاسر 
کشور برساند. گفت وگویی داشتیم با سعید 

کوشافر بنیانگذار آنیک.

 چه نیازی را در بین مخاطبان خود پیدا 
کردید که آنیک راه افتاد و چگونه این نیاز 

را جواب می دهید؟ 
کسانی که به دنبال خرید صنایع دستی بودند، 
مجبور بودند به مکان هایی مثل بازارهای سنتی 
رفته و با قیمت های بسیار باال خرید کنند و بعضا 
به دلیل باال بودن قیمت از خرید صنایع دستی 
صرف نظر می کردند. همچنیــن از اصل بودن 
تولیدات محصولی کــه می خریدند اطمینان 
نداشتند. از طرفی شــما در شهر اصفهان فقط 
صنایع دستی همان شــهر را پیدا می کنید ولی 
در آنیــک مجموعــه کاملی از صنایع دســتی 
شــهرهای مختلف کشــور گردآوری شده و به 

فروش می رسد.

  چگونه مشتریان و عالقه مندان صنایع دستی 
را از خدمات آنیک مطلع می کنید؟

 در حــال حاضــر ســازمان ها به اســتفاده از 
صنایع دســتی روی آورده اند که آنیک توانسته 
ازطریق مذاکره با سازمان های دولتی و خصوصی 
تا حــدودی نیازهــای آن ها را برطــرف کند. 
همین طور از طریق دیجیتال مارکتینگ توسط 
شبکه های اجتماعی، موتورهای جست و جو و 
تبلیغات آنالین توانسته مشتریان و عالقه مندان 

به صنایع دستی را جذب کند.

 با چه روشی با هنرمندان و تولیدکنندگان 
در ارتباط هســتید؟ درصدی از مبلغ فروش 
محصوالت شان را در اختیارشان می گذارید 
یا از همان ابتدا محصوالت آن ها را خریداری 

و انبار می کنید؟
 آنیک در ابتدا با هنرمندان مذاکره می کند و در 
صورت توافق، محصوالت آن ها خریداری و پس 
از عکسبرداری و تهیه محتوای مناسب در انبار 

آنیک نگهداری می شوند.

  چگونه کسب درآمد می کنید؟
یکی ازکانال های کســب درآمد ما که در حال 
حاضر بــا آن فعالیت مان را شــروع کرده ایم، از 
طریق کمیسیون حاصل از فروش آثار هنرمندان 
به صورت اینترنتی است. البته در حال طرح ریزی 

برای کانال های درآمدی دیگر هستیم. 

  آیا برای ارســال محصوالت نیز هزینه ای 

دریافت می کنید؟
خیر. برای مشتریان تهرانی ارسال توسط پیک 
انجام می شود و  مشــتریان شهرستانی هم، با 
استفاده از سرویس پست پیشتاز سفارش خود را 
دریافت می کنند. زمان تقریبی تحویل سفارش 
هم، بسته به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش 

بین 48 ساعت تا 5 روز کاری است.
  چه مزیتی نسبت به رقبای خود دارید؟ آنیک 
چه ارزش افزوده ای نسبت به سایر همکاران 

شما در این حوزه دارد؟
 آنیک فروشگاه اینترنتی است که با توجه به مزیت 
عضو بودن در اتحادیه تعاونی های صنایع دستی، 
ارتباط مســتقیمی با تولیدکنندگان سراســر 
کشور دارد و به همین دلیل کاالهای اصلی را با 
قیمت های بسیار مناسب ارائه می کند. همچنین 
شرایطی فراهم کرده ایم که مشتریان می توانند 
در صورت نپســندیدن محصول موقع دریافت، 
به مدت 10 روز فرصت بازپس فرســتادن آن را 

داشته باشند.

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

 در آینده تمامی تولیدکنندگان پس از آشنایی 
با آنیک، این فروشگاه اینترنتی را فضای مناسبی 
برای شناساندن خود و آثارشان و ارائه آن ها در 
سراسر کشور خواهند یافت. همچنین آنیک به 

دنبال ارائه صنایع دســتی در خارج از کشور از 
طریق برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی و 
فروش اینترنتی محصوالت و ارسال به کشورهای 

خارجی نیز هست. 

  با داشتن چنین چشم اندازی تصمیم ندارید 
نسخه التین وب سایت را راه اندازی کنید؟

اتفاقــا در همین راســتا در حال تهیه نســخه 
چندزبانه وب سایت هستیم. 

  چه مشــکالت و موانعی بر ســر راه خود 
داشته اید؟ 

مشــکل اصلی ارتباط بــا تولیدکنندگان و 
هنرمندان بزرگ صنایع دســتی بود که به 
دلیل ناشناخته بودن آنیک با مقاومت هایی 
از جانب آن ها همراه بود؛ همین طور ارسال 
محصــوالت بــه خــارج از کشــور یکی از 

چالش های ما است.

  توانسته اید بر این مشکالت غلبه کنید؟ 
عضویت در اتحادیه تعاونی های صنایع دستی 
موجب شد تا ما با اعضای این اتحادیه که اکثرا 
تولیدکننده بودند، آشنا شویم و اطمینان آنان 
را نیز از این طریق جلب کنیم؛ ولی در رابطه 
با ارسال محصوالت به خارج از کشور هنوز با 
محدودیت های بسیار زیادی مواجه هستیم.

 در انتخاب این بــازار اینترنتی که به لحاظ 
ماهیت محصــول، تولیدکننــده و مخاطب 
سنتی تری دارد، دچار ابهام یا مشکل نبودید؟

اصلی ترین مشــکل ما انتخاب بین نیاز بازار و 
عالقه بود. زمانی که قصد شروع فعالیت در این 
حوزه را داشــتیم، بازار برای فروش اینترنتی 
صنایع دســتی آماده نبود و فقط این عالقه و 
عشق ما بود که بر آن غلبه کرد و در حال حاضر 
فضای خیلی خوبی برای ارائه صنایع دســتی 

آماده شده است.  

  برای چند نفر اشتغالزایی کرده اید؟ 
تیم ما در حال حاضر به 6 نفر رســیده است؛ در 
برنامه ریزی که انجام دادیم تا پایان سال 95، به 

10 نفر می رسیم.

  رعایت چه اصلی در راه اندازی آنیک خیلی 
به شما کمک کرده است؟ 

اول از همه تمرکز؛ هر کدام از ما در شروع کار با 
توجه به تخصص خودمان فعالیت های دیگری 
از جمله طراحی وب سایت، فروش هاست و... را 
برای تامین هزینه های کار داشتیم. وقتی تصمیم 
به تمرکز گرفتیم شــاید برای چند ماه تامین 
هزینه های شخصی خودمان خیلی سخت بود 
ولی باالخره تالش ها و سختی های ما نتیجه داد و 

حاال از اکثر نقاط کشور سفارش داریم.

سرگرمی و تفریح با یک استارت آپ ورزشی

گاندی
شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر 

است که به نیایش خم شده باشد.

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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وب سایتی که با مانور روی قیمت و تنوع، می خواهد فروش اینترنتی صنایع دستی را رونق دهد

کرنر ایونت با فروش بلیت برای رویدادهای ورزشی این امکان را فراهم می کند که در جایی غیر از ورزشگاه جمع شوید و این رویدادها را ببینید

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

فروشگاه آنالین 
بسازید

 uspace.ir یــک فروشگاه ســاز آنالیــن 
خدمات اســت که کاربران بــا کمک آن 
می تواننــد در لحظه و به ســادگی، درگاه 
رایگان بلیط  فروشی یا رزرواسیون اینترنتی 
رویدادهــا، تورها، اماکــن و خدمات خود 
را راه اندازی کنند. کاربران در یواســپیس 
با اســتفاده از کد iframe می توانند درگاه 
فروش خود را بر روی وب سایتشان داشته 
باشــند. به این ترتیب فرآیند بلیط فروشی 
و رزرواســیون، بر روی دامنه اختصاصی 
خودشــان نیز قابل انجام اســت. به گفته 
بنیانگذار یواسپیس، اگر کاربران یک فضای 
اقامتی، تفریحی، پذیرایی یا ورزشــی در 
اختیار داشته باشند که در اکثر ایام سال از 
آن استفاده نمی شود یا در حال برگزاری یک 
همایش یا دوره آموزشی باشند که معموال 
بخشی از ظرفیت اسمی آن خالی می ماند، 
می توانند اســتفاده مناسبی از این سامانه 
داشته باشــند؛ یا اگر عالقه دارند در زمان 
کوتاه و بدون پرداخت هزینه اولیه یا ثانویه ای 
سامانه اطالع رسانی و فروش آنالین خدمات 
خود را راه اندازی نمایند، این وب ســایت 
کمک مناسبی به آن ها می کند.همچنین 
وی در پاسخ به ابزار اعتمادسازی کاربران 
در یواســپیس می گوید: »این وب سایت 
نماد اعتمــاد الکترونیک از وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت دریافت کرده اســت. در 
هنگام دریافت این مجوز، هویت کامل این 
وب سایت و گردانندگان آن مورد بررسی و 
تایید قرار گرفته است و این ابزار قابل اتکایی 

برای جلب اعتماد مخاطبین خواهد بود .

آنیک؛فروش صنایع دستی در وب

جمال احمدی

گفتوگو
I n t e r v i e w

16 مرداد 1٣95 . سال اول .  شماره بیست  و  دو

خدمات بین المللی 
آنالین ارسال و دریافت

 چند ماه پیش، قصد خرید یک هندزفری 
beats را از وب ســایت آمازون داشتم؛ 

قیمت نهایــی این هندزفــری با 45% 
تخفیف در حدود ٣0 دالر می شــد که 
تقریبا نصف قیمت مشابه در بازار ایران 
بود. سعی کردم با کلمه کلیدی »خرید 
از آمــازون« وب ســایت هایی را پیــدا 
کنم که بتوانند این خریــد را برای من 
انجام بدهند؛ با بیشــتر وب سایت های 
خدمات رسانی در این حوزه درخواست 
ثبــت کردم، جــدا از بی پاســخ ماندن 
بسیاری از این درخواست ها، قیمت های 
متغیر، عدم تعهد به رسیدن کاال به دست 
من در تهران و موارد دیگر بسیار که من 
را از خریــد این چنینــی منصرف کرد. 
تحریم هــا هــم مزید بر علت شــده، تا 
جای خالی پنجــره تجارتی این چنینی 

خالی باشد.
Hipex.ir  وب سایت ارائه دهنده خدمات 

فورواردینگ بین المللی کاال و مرسوالت، 
و ارائه دهنده خدمــات آدرس فیزیکی 
رایگان در ایران است. سیستم هایپکس 
 chinaبا همکاری شــرکت هایی از قبیل
  UPS و    post، TNT، Aramex،Fedex

توانسته است بدون واسطه و هزینه های 
اضافی، خریدها و مرسوالت را از سرتاسر 
جهان به ایران منتقل کند و درب منزل، 

به کاربر تحویل دهد.
بنیانگذار هایپکس می گوید: »کاربران 
با عضویت در هایپکس می توانند آدرس 
فیزیکــی مختص خود در کشــورهای 
آمریکا، چیــن، هنگ کنــگ و یکی از 
کشــورهای اروپایــی را دریافت کنند. 
ســپس هر زمانی که به صورت شخصی 
یــا با اســتفاده از ســرویس »برای من 
بخر« خریدی انجام دهنــد، می توانند 
به مناســب ترین آدرس در کشورهای 
مذکور ارسال کنند. ســرویس »از من 
بخر« هایپکس با کارمزدی شناور باتوجه 
به قیمــت کاال، قابلیت خریــد از روی 
وب سایت های بزرگ فروش الکترونیکی
AliExpress، TaoBao، Ebay و آماوزن را 

نیز می دهد و حتی برای کاربران، قابلیت 
تهیه عکس و تصویر از بســته و مرسوله 
مورد نظر را به منظور اطمینان بیشــتر 
از دریافت محصول، ارائه می دهد. حتی 
اگر به طرق مختلف از فروشگاه مختلف 
در خارج از ایران خرید داشــته باشــند 
نیز می توانند خریدهای ارسالی به یک 
آدرس مشخص فیزیکی خود را یکپارچه 
کرده و تمامی محصــوالت مورد نظر را 
یک جا و در یک بسته بندی، درب منزل 

دریافت کنند.«



بودم، هر چند دستم خالی بود.

 دیگر کم کم به دوران جنگ هم رسیده بودید؛ 
درست است؟ 

بله؛ جنگ شروع شده بود و مهم تر از همه این ها، اینکه 
آدم هایی که در اداره ها مسئولیت ها را برعهده گرفته 
بودند، هیچ نسبتی با تولید نداشتند. فکر می کردند 
همه چیز باید وارد شود و اصوال تولید داخلی برای شان 
تعریف  نشــده بود. در واقع در اینجا مبارزه اندیشه 
درگرفته بود. در مقابل من آدم هایی بودند که تولید 
را باور نداشتند، اقتصاد را وابسته و کار کردن را ننگ 
می دانستند؛ اما من کار را شرف می دانستم، چون کار 

را تولید ثروت مالی و خاستگاه اندیشه می دانستم. 

 چند سال در خانه کار و چه محصوالتی تولید 
می کردید؟ 

اوایل ساالد الویه، شله زرد و مربا تولید می کردیم. به 
همین منظور، دستگاه میکسر کوچکی خریدیم که 
مثال تا 40 کیلو غذا را میکس می کرد. خیلی چیزها را 
هم بلد نبودیم. مثال برای تهیه سس، یا تخم مرغ هایش 
زیاد بود و خیلی چرب می شــد یا مشــکل دیگری 
پیدا می کــرد و ما با آزمون وخطــا پیش می رفتیم. 
خواهرخانمم این مسائل را می دانست و بسیار کمک 
می کرد و به نوعی مدیر تولید بهروز بود. در آن زمان 11 
نفر بودیم که همگی از خانواده ما بودند و البته حقوق 
می گرفتند؛ هرچند پولی نداشتم که به موقع به آن ها 
بدهم و به نوعی، قرضی برایــم  کار می کردند. برای 
گسترش کار به زیرزمین 11 متری خانه مان رفتیم. 
در واقع از سال 56 تا سال 61 در زیرزمین خانه کار و 

از آنجا به انباری نقل مکان کردیم. 

 در آن زمان شــما رقبای گردن کلفتی مانند 
چین چین و مهرام داشتید. با چه تفکری امیدوار 

بودید که جایی برای خودتان باز کنید؟
رقبا مــن را عددی حســاب نمی کردند و اصوال من 
و برنــدم را رقمی نمی دانســتند. اما مــن چون در 
دانشــگاه روابط  عمومی خوانده بودم و با مبانی علم 
جامعه شناسی آشنایی داشتم، به گسترش روابطم 
پرداختــم. نفوذ در اجتماع را خــوب می فهمیدم و 
می دانستم چگونه باید به مردم احترام گذاشت که 
محصوالت ما را بخرند. تبلیغات محیطی را شــروع 
کردیم؛ از همان دوستان و آشــنایان ما به مغازه ها 
می رفتند و مــواد غذایی ما را طلب می کردند. بعد از 
آن ها چند ویزیتور می رفتند و محصوالت ما را عرضه 
می کردند. این بود که مغازه دار احساس می کرد چنین 
جنسی مشتری دارد و از ما می خرید. به یاد دارم که 
ساالد الویه را می فروختیم 7 تومان. بعد آن ها چک 
4 ماهــه می دادند و خود مــا آن را نقد می خریدیم 
10 تومان. این باعث شــد که فروشگاه ها و مغازه ها 
از من بیشتر بخرند. بعد از مدتی که این محصوالت 
شناخته شده شد و مردم خواهانش بودند و خریدار 
داشت، دیگر به قیمت قبلی نمی دادیم. مثال همان 10 
تومان می دادیم و پول مان را هم نقد می گرفتیم. یکی 
از کارهایی که من کردم و خیلی ها شاید نمی کنند، 
این بود که پولی که به دســت می آمد، دوباره برای 
تولید و برای گســترش کار هزینه می کردم تا تولید 

بزرگ تر شود. 

 تا سال 61 در زیرزمین خانه کار می کردید؛ کار 
هم در حال گسترش بود و به نوعی بهروز در حال 
شکل گیری. بفرمایید که حرفه ای تولیدی بهروز 

چگونه آغاز شد؟ 
بهروز از سال 56 در خانه و با سرمایه ای اولیه حدود 
5 هزار تومان شروع شد. به این صورت که با گسترش 
کار و رشد خرید محصوالت مان، تصمیم گرفتم که 
مکان بزرگ تری را اجاره کنــم. بنابراین انباری در 
اکباتان گرفتم و شروع کردم به تجهیزش. دستگاه ها و 
ابزارهای الزم را در آنجا مستقر کردیم تا زمانی که قرار 
بود برای بازدید بیایند و پروانه های الزم را برای شروع 

کار با برند بهروز بگیریم؛ اما درست در صبح همان روز 
بر اثر بی احتیاطی یکی از افراد تعمیرکار که در حال 
جوش دادن وسیله ای بود و کارهایی از این دست، تینر 
در کف ســالن می ریزد و آتش می گیرد و کل سالن 
با همه دستگاه ها و وســایل در آتش سوخت. سالن 
اجاره ای، همه چیز از سر قرض و... و من مانده بودم و 
زمینی که دوباره می سوخت. وقتی به کارگاه رسیدم 
که آخرین کارها را بــرای حضور بازدیدکننده های 
وزارتخانه مذبور به اصطالح راست وریست کنم، دیدم 
سقف و دیوارها ریخته بود و هیچ چیزی جز سیاهی 
باقی نمانده بود. به کارگران گفتم چرا آتش نشانی را 
خبر نکردید، گفتند خبر کردیم و آمد اما وقتی شیلنگ 
آب را باز کرد، تانکرش خالی بود؛ یعنی آتش نشانی با 

تانکر خالی به محل حادثه آمده بود! 

 در آن لحظه چه کردید؟ چه احساسی داشتید؟
)کمی مکث می کند و آه بلندی می کشد( باور کنید 
شوکه شدم اما تنها برای لحظاتی؛ متاثر شدم اما در آن 
نماندم. با خودم گفتم این هم نوعی آزمایش است. باید 
دوباره شروع کنم. به کارگران گفتم وسایل سوخته را 
از کارگاه خارج و فضا را از سیاهی پاک کنند؛ سیاهی 
آدم را متاثر می کند. صبح که بــرای بازدید آمدند، 
گفتند که چرا همه جا ســوخته است؟ پس کارگاه 
کجاست و جمله ای بر زبان آوردند که هنوز هم بعد از 
گذشت چند دهه از آن می رنجم. آن دو مامور گفتند 
پس کارگاه را سوزانده ای که از اداره بیمه پول بگیری! 
)فروتن در این لحظه اشکش سرازیر می شود( در حالی 
که می توانست بگوید غصه نخور، دوباره می سازی. 
من در آن زمان اصال نمی دانســتم بیمه چیست و 

کارکردش چگونه است. 

 باالخره پروانه کســب را چه زمانی دریافت 
کردید؟ 

بعد از ایــن قضیه 29 ماه هر روز بــه غیر از روزهای 
تعطیل بــه وزارتخانه برای دریافت پروانه کســب 
می رفتم و نمی دادند. چون ساعت 3 نصفه شب بیدار 
می شــدم و به میدان های تره بــار می رفتم که مواد 
غذایی خریداری کنم و حتی کار به جایی رســیده 
بود که هر شب یک ســاعت می خوابیدم؛ همیشه 
چشم هایی پف کرده و سرخ داشتم. اما در آن وزارتخانه 
و اداره به من می گفتند تو حتما اهل خمر و نوشیدن و 
این جور بساط ها هستی و اهلیت دریافت پروانه کسب 
و تولید را نداری. اما بعــد از 29 ماه دوندگی و بعد از 
بیرون کردن از اتاق، پرت کردن مدارکم از طبقات در 
حیاط ساختمان، حرف زشت شنیدن، عینکم را پرت 
کردن و...، باالخره یک روز در آسانسور بود که امضای 

پروانه تولید را گرفتم؛ یعنی بین زمین و آسمان! 

 اما بعدها تغییرات بزرگی ایجاد شد و شما جواب 
این دوندگی ها را گرفتید.

امروز بعد از ســال ها این افتخار را دارم که به عنوان 
مشاور عالی صنایع غذایی کشــور و بنیانگذار گروه 
صنایع غذایی بهروز و چندین پست دیگر می توانم به 
شما بگویم که از 11 متر زیرزمین خانه ای که در آن 
کار می کردم به 40 هزار مرکز توزیع در سراسر کشور 
رسیده ام. ژیان من به ناوگان توزیع کشوری تبدیل شد 
و کارگاه سوخته من در اکباتان شد 80 هزار مترمربع 

زمین کارخانه بهروز. 

 موفقیت های بهروز در گرو چه مســائلی بود؟ 
چگونه این تبدیل ها حاصل شد؟

صنایع غذایی با ذائقه مردم ســروکار دارد. به یادگار 
مانــدن طعم خوش، لذت چشــیدن و ایجاد خاطره 
خوب برای مشــتری، از مهم ترین ارکان ماندگاری 
در صنعت غذاست. برگزیدن راهی جز این به سراب 
شکست می رســد. برای اینکه در صنعت غذا بمانم، 
کارهای زیادی انجام دادم. نخستین مرکز تحقیقات 
صنعتی در حوزه مواد غذایی را در کشور ایجاد کردم 
تا بهترین ها را تولید کنیم؛ اما بر اساس ذائقه مردم و بر 

اساس علم روز دنیا. من تجربه  و علمی در صنعت غذا 
نداشتم اما اســتخدام نیروی انسانی کارآمد، پر و بال 
من را گسترش داد. البته اندیشه پیشرفت و کار کردن 
یک لحظه هم من را تنها نمی گذاشت و کار بی وقفه را 
سرلوحه زندگی ام قرار داده بودم. من نخستین کسی 
بودم که تبلیغات تلویزیونی انجام دادم. آن هم در بازی 
داربی در سال 1373 در بندرعباس و در حد چند دقیقه 
که پارچه نوشته ای با نام بهروز را نشان دادند. نخستین 
صادرکننده نمونه کشور شدم و نخستین تالشگر در 
ایجاد موسسه های استاندارد و آزمایشگاه و حمایت  از 
محیط زیست. باید توجه داشته باشید که نخستین ها 
در جســارت است. من معتقد هستم که باید هدفگرا 
باشیم و با داشتن ایده، هدف ها را براساس ایده تقسیم 
کنیم و در گام های مختلف آن را پیش ببریم. حتی اگر 
موفق هم نشویم و غلطی در کارمان باشد، باز هم باید 
نگاه مثبتی داشته باشیم؛ چون این می شود تجربه ای 
برای اینکه دیگر اشتباه نکنیم. بنابراین حس ناموفق 
بودن و غلط و اشتباه نباید مانعی برای کار کردن باشد. 

انجام کار غلط، بهتر از انجام ندادن کار است. 

 دوران بهروز شروع شد؛ با همه گرفتاری های 
صدور پروانه کسب  و تولید. در ادامه کار چه مسائل 
فرهنگی و محیطی وجود داشت که مانعی برای 
پیشبرد کسب وکار یا حداقل سنگ انداختن ها 

بود؟
روزی در دانشگاهی و طی مراسمی، شخصی به عنوان 
سخنران حضور داشت که من هم در این مراسم حاضر 
بودم. این فرد با اشــاره به من و سایر تولیدکنندگان 
گفت که این آدم ها زالوصفتانی هســتند که خون 
جوانان ما را در این شیشــه ها می ریزند و به خارج از 
ایران صادر می کننــد! به من تولیدکننده این حرف 
را زد! از من تولیدکننده به این صورت تقدیر شد! من 
در چنین فضایی رشد و تالش کردم. االن که پروانه 
کسب می دهند و کسی نمی خواهد؛ کسی نیست که 
این همه دردســر را به جان بخرد و دنبال تولید برود 
و اشتغالزایی کند. اما من ایستادم و شدم واحد نمونه 
کشوری. آن زمان تفکرات مقابل تولید بود و با تولید 
میانه ای نداشت و عدم تولید را تبلیغ می کرد. در آن 
زمان ما 1600 واحد مواد غذایی داشتیم و االن بیش 
از 12 هزار واحد تولیدکننــده مواد غذایی و بیش از 
80 هزار نوع تولید صنعتی داریم. امروز 4 برابر اوایل 
انقالب، تولید محصوالت کشاورزی داریم؛ در حالی 
که جمعیت مان 2 برابر شده. رشد تولید داشته ایم و 
خوب بوده اما الزم و کافی نیست. امثال ما که به خاطر 
کشــور و باور به غرور کشــور کار کردیم، زمینه ساز 
پیشرفت امروزمان شده ایم. بیش از 400 مدال و لوم 
داخلی و بین المللی گرفته ام که مسئولیت  من را بیشتر 
کرده اســت. به همه نقاط کشور احساس مسئولیت 

می کردم و همه را بچه های بهروز می دانستم. 

 از زمینی ســوخته آغاز کردیــد و به برند 
بین المللی بهروز رسیدید. آیا طی دوران کار، 
شرایط را برای تحصیل یا سرمایه گذاری کسی 

فراهم کرده اید؟
طی همــه دورانی که کار کردم، هر ســال بیش 
از 60 تحصیلکــرده از صنایــع بهــروز غذایی، 
فارغ التحصیل می شدند. بسیاری از افرادی که به 
نوعی راهی به دانشگاه ها نداشتند یا شرایط کار 
را از آن ها می گرفتند و موانعی برای حضورشان 
در سایر محیط های کاری بود، در آزمایشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی ما دانش می آموختند و کار 
می کردند. نخستین کار تحقیقات کشاورزی را 
در کارخانه ام آغاز کردم و تولید گیاه بدون آب 
)هیدروپولیک( را انجام دادم. هنوز هم برای 
تولید این گیاه به مراکز مربوط به کشاورزی 
مشاوره می دهم. هر من از جایی حتی یک 
ریال نگرفته ام؛ پول هتل، رستوران، هواپیما 
و... را خودم پرداخت کــرده ام؛ چون پول 
گرفتن را به نوعی فروختن خودم می دانم. 

من به سه 
دخترم در 

محیط خانه 
بابت کاری که 

انجام می دادند، 
دستمزد 

می دادم تا یاد 
بگیرند، کار 

کنند. شوق کار 
کردن را باید در 
فرزندان ایجاد 

کرد. از کودکان 
نظرخواهی 

کرد تا مدیریت 
و فکرکردن را 
تمرین کنند؛ 

چون عمر مفید، 
عمر کار است

سلبریتی
C e l e b r i t y
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بهروز فروتن، بنیانگذار گروه مواد غذایی بهروز و بهرنگ، از بیش از 6  دهه کار و کارآفرینی اش می گوید که همیشه با مفهوم شکست و شروع دوباره همراه 

 بهروز فروتن از چه سنی وارد بازار کار شد؟
از 6  سالگی؛ تابستان ها انواع کارها را انجام می دادم، 
با اینکه پدرم امیر لشــگر بود و نیاز مالی نداشتیم. 
آهنگری، نجاری، بستنی فروشــی و تراشــکاری و 
ریخته گری کارهای آن دوران بود. در واقع هم بازی 

می کردیم و هم کار. 

 کارکردن در چنین سنی بعدها چه تاثیری در 
روند کار و زندگی تان گذاشت؟ 

بچه از دوران کودکی یاد می گیرد که کار، عار نیست؛ 
یک جامعه پویا نباید کار را عار ببینید. رهبری کردن 
یعنی ترویج کار و کار کردن با عشــق. من اگر امروز 
کارآفرینم، حاصل 60 ســال پیش است. کار برای 
من فرآیندی از تعالی بــود. من بچه آخر خانواده ای 
هفت نفره بــودم که از بین آن ها بیشــتر از بقیه در 
بازار کار بودم. نمی دانم چرا پدرم مرا واداشت که در 
کودکی کار کنم. شــاید در تخیلش این بود که این 
کودک می تواند کارآفرین شود. پدرم 2 ریال می داد 
به آهنگر که من پیشش باشم و شب آن را به من بدهد. 

یعنی نخستین دستمزدم 2 ریال بود. 

 چرا االن چنین فرهنگی در جامعه به چشــم 
نمی خورد؟ یعنی فرهنگ آموزش کار در سنین 

پایین؟ 
امروزه شرایط بزرگی رقم خورده و درست است که 
کسب وکارهایی از آنچه در زمان ما بود در سطح شهر 
به چشم نمی خورد اما بازار مکاره بین المللی در اختیار 
جوانان قرار گرفته است؛ از طریق صفحات کامپیوتر 
و فضای اینترنت. در واقع می خواهم بگویم که فرصت 
کار کردن همیشه وجود دارد و تنها شکل و شمایلش 
عوض می شــود. اما کســی از این فرصت استفاده 
نمی کند یا کم استفاده می کند. من به سه دخترم در 
محیط خانه بابت کاری که انجام می دادند، دستمزد 
می دادم تا یاد بگیرند، کار کنند. شوق کار کردن را باید 
در فرزندان ایجاد کرد. از کودکان نظرخواهی کرد تا 
مدیریت و فکر کردن را تمرین کنند؛ چون عمر مفید، 

عمر کار است. 

 با ایجاد مدرسه ای به صورت پیمانکاری دبیری 
آغاز می کنید؛ چرا این کار را رها کردید؟ 

حدود ســال44 یا 45 بود که معلم بودم؛ اما به دلیل 
صداقت و راستی بیش از اندازه مجبور شدم مدرسه را 
در اختیار شریکم که بینشی صرفا تجاری داشت، قرار 
دهم. بعد از آن به عنوان تدارکات شرکت ساختمانی 
کار می کردم. کم کم پیشــرفت کــردم و خودم به 
عنوان یک پیمانکار، پروژه می گرفتم و حتی شرکت 
پیمانکاری ام را ثبت کردم. کار پیمانکاری را با موفقیت 
انجام دادم ولی براســاس یک اعتماد بیش از اندازه، 

تجربه تلخی ایجاد شد. تا سال 56 پیمانکار بودم. 

 از این تجربه تلخ بگویید. 
فکر می کردم همه، همه چیز را درســت می گویند 
و ضریب صداقت آدم ها را 100 حســاب می کردم و 
متوجه نبودم که یک اتومبیل همه چیزش اگر خوب 
باشد، ترمزش هم خوب است و گاهی باید از این ترمز 
استفاده کرد. حدود 10 ســال پیمانکار بودم. خانه، 
اتومبیل، ویال و... به  دســت آوردم اما همه را از دست 
دادم. هرآنچه اندوخته بودم، از دســت رفت. لودر، 
جرثقیل، تراکتور و... و خالصه هرچه داشت، از دستم 
رفت. در این زمان حدودا 31 ســاله بودم و نخستین 
فرزندم در ســال 54 به دنیا آمد. با این اوضاع شدم 
مستاجر منزل خودم. با چشمی گریان به خانه آمدم. 
در حالی که به زیر صفر رسیده بودم، خودم را باخته 
بودم. اینجاســت که باید تمام قد به احترام همسرم 
بایستم. همسرم گفت مگر تو همیشه نمی گفتی که 
در دوران کودکی کلی کار انجام داده ای؛ حتی طناب 
درست می کردی و به دختربچه ها می فروختی و تازه 
به پیمانکاری و مهندسی ذوب فلز رسیدی؛ االن هم 
می توانی. گفتم دیگــر نمی توانم چون هیچ چیزی 
برایم نمانده است. گفت امید داری؟ گفتم بله. گفت 
پس می توانی. قابلمه ای در خانه داشتیم که گفت از 
همین جا شروع می کنیم. ساالد الویه، کشک بادمجان 

می پزیم و می فروشیم. 

 به عنوان مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری، 
چگونه با این اوضاع کنار آمدید؟ 

من تا چند روز قبل از این اتفاقات، بنز سوار می شدم 
و راننده داشــتم؛ حاال باید ظروف ســاالد الویه و 
شله زرد را با ماشین کرایه ای به مغازه ها می بردم که 
شاید بخرند یا نه. حاال باید برای تهیه مواد غذایی، 
ساعت 3 نصفه شب می رفتم میدان امیر سلطان 
در شــوش و میدان گمرک جنس می خریدم. در 
این دوران شــبی یک ساعت می خوابیدم. غرورم 
له می شد، خجالت می کشیدم اما انرژی خانواده 
پشت سر من بود. بعدها یک ژیان دست دوم با 5 
هزار تومان برای این کار خریدم. سخت بود، خیلی 
ســخت بود اما چاره ای نبود و چشم امید خانواده 
به من بود. ســختی های دیگر هم از راه رســید. 
اوایل مواد غذایی را نمی خریدند؛ فاسد می شد و 
برگشت می خورد یا می خریدند، پول نمی دادند 
یا نمی خریدند و تاریخش می گذشت و من دیگر 
هیچ پولی برایم نمانده بــود. با خودم گفتم دیگر 
نمی شود. اما همسرم طالهایش را فروخت، حتی 
حلقه ازدواجش را. در آن زمان دو فرزند داشــتم 
و همسرم فرزند ســوم را در راه داشت. اما امیدوار 

همیشه برخاستن
حسین پناهی

 درجامعه ما افــرادی آن قدر فقیرنــد که تنها 
داراییشان، پول است...! 

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

از 11 متر 
زیرزمین 

خانه ای که 
در آن کار 

می کردم به 
40 هزار مرکز 

توزیع در 
سراسر کشور 

رسیده ام. ژیان 
من به ناوگان 

توزیع کشوری 
تبدیل شد و 

کارگاه سوخته 
من در اکباتان 

شد 80 هزار 
مترمربع زمین 
کارخانه بهروز 

و سرمایه 5 
هزارتومانی ام 

رسید به دارایی 
ثابت یک هزار 
میلیارد ریالی

»مهر تو چون شد پیشه ام / دور از تو نیست اندیشه ام« و...؛ نوای 
موبایل بهروز فروتن این چنین در گوشــم طنین انداز می شــود. 
صدایش گرم و رساست. چند روز بعد که می بینمش، همین شور و 
عشــق به وطن و تولید برای کشور و غرور و عشق به کار کردن در 
حرف هایش موج می زند. پســرک ته تغاری خانواده ای هفت نفره 
که از 6  ســالگی در بازار کار حضور داشته، حاال 72 ساله است اما 
خودش را جوانی 25 ساله می داند که 62 سال در فضای کسب وکار 
ایران کار کرده است. تلخ و شــیرین هایش بی شمار است؛ بارها 
ققنوس وار به خاکستر نشسته اما باز کسب وکاری از رنگی دیگر را 
آغاز کرده است. از هر لحاظ یک سلبریتی تمام عیار است، شاید 
سلبریتی ترین فردی که می شود در این صفحه جایش داد. معجونی 
از آغازها، انجام ها و دوباره آغازکردن ها. پیرمردی یکپارچه جواهر. 
بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز و صاحب برند کنونی بهرنگ، 
در صبح گرمی از تابستان از شکست ها، پیروزی ها و تجاربش در 

فضای کار و کارآفرینی ایران گفته است.

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

بیوگرافی

شاگرد بیش فعال مدرسه که دست چپش را با 
گونی بستند تا راست دست شود و شیطانی که 
در وجودش حلول کرده بود، بیرون بیاید، بعدها 
شد یکی از برترین تولیدکننده های کشور در 
صنعت مــواد غذایی؛ برندی که در ســاعات 
مختلفی از شبانه روز بر صفحه تلویزیونی هم 
ظاهر می شد و با شــعار »دوست من سالم« 
روحمان را تازه می کرد. اما این توان کاری ریشه 
در تجارب بسیاری دارد. فروتنی که سرمایه  5 
هزار تومانی اش به بیش از 100 میلیارد تومان 
تبدیــل می شــود، روزی روزگاری در مغازه 
آهنگری، شاگردی کرده است. برگه  تبلیغاتی 
بر دیوار مسیر مدرسه چسبانده، توپ فوتبال را 
با دهان باد کرده و به دوستانش اجاره داده و پول 
گرفته. انگار از همان نخستین سال های عمرش 
می خواسته حاصل دسترنجش را بخورد و کاری 
دست وپا کند. مسیر مدرســه اش از امیریه تا 
نارمــک را با چهار کورس اتوبــوس پیموده و 
تنها زمانی که برای خواب داشــته، به صورت 
ایستاده در میان شــلوغی و ازدحام جمعیت 

اتوبوس بوده است. 
فروتن می گوید: »تجربه انجام بیش از 40 کار را 
طی همه سال های عمرم دارم. از ریخته گری، باد 
کردن توپ و اجاره دادن، مهندسی ذوب فلزات 
و... گرفته تا تولید مواد غذایی به گســتردگی 
کارخانــه بهروز. بستنی ســازی، پنچرگیری 
دوچرخه، تعمیر رادیو، جمع کردن فیلم  های 
سینمایی و اجاره دادن از دیگر کارهایی است 
که در کودکی انجــام می دادم. تــور فوتبال 
اجاره می دادم، عکاســی می کــردم و عکس 
می گرفتم؛ هر کدام 2 ریال. در بوفه مدرسه کار 
می کردم، دفترداری می کردم، تدارکات شرکت 
ساختمانی بودم و از همان جا به پیمانکاری و 
مهندســی ذوب فلزات رسیدم. کار آرشیو هم 
کرده ام، روزنامه باطله ها را می گرفتم و خبرهای 
مناقصه را می بریدم و به ازای ماهی 10 تومان 
به پیمانکار می دادم. تجربه روزنامه نگاری هم 
در کیهان ســال های 44 -45 دارم، تئاتر هم 
کارگردانی می کردم؛ حتی دوره پیشــاهنگی 

هالل احمر را هم گذرانده ام.«
 نوروز تلخ زندگی ام

هر جوانی در یک مقطع ســنی، پدر و مادر را 
الگوهای زندگی می بیند. پدرم به واسطه نوع 
تربیتش الگوی من بود و بسیار دوستش داشتم؛ 
اما خیلی زود از دستش دادم. روز اول فروردین 
1334 ساعت 9، سال تحویل شد و این یعنی 
اوج شادی برای من 10ساله؛ اما نیم ساعت بعد 
از ســال تحویل، پدرم از دنیا رفت و هیجان و 
شادی من به تلخی بزرگی تبدیل شد. اما من 
کتاب »همیشه برخاستن« را به کسانی تقدیم 
می کنم که به من ستم روا داشته اند یا موجبات 
سختی کشیدنم را فراهم کرده اند. چون معتقدم 
که هر بار ســختی کشــیدید، بعدها لذت آن 
سختی برایتان حاصل می شود. سختی، تاثر و 
گریه زیادی در زندگی ام داشته  ام اما معتقدم که 
سختی ها سازندگی امروز را برایم رقم زده است. 

 روزهای امروزی فروتن
 5:30 صبح بیدار می شــوم؛ حتی اگر 3 صبح 
خوابیده باشم. به ایمیل هایم پاسخ می دهم، با 
نوه ام کارتون می بینم و کیف می کنم و حتی از 
او شیطانی های بیشتری دارم. موسیقی شاد هم 
گوش می کنم و کال با هر چیزی که غم و غصه 

در آن باشد، بیگانه ام. 
 مشتری مداری فروتنانه

برند بهــروز طی مدیریت بهــروز فروتن، 63 
نوع محصول غذایی تولید کرده است. فروتن 
یکی از دالیل اســتقبال از محصوالت غذایی 
تولیدی اش را مســائلی از این دست می داند: 
»طعم، بسته بندی و کیفیت باید جذاب باشد و 
بهترین خاطره را در ذهن مشتری ایجاد کند. 
من پیوســته در پی ارتقاء این مسائل بودم. در 
صنعت غذا همیشه خاطره ها مشتری جذب 
می کنند. محصول فرزند انســان است. همه 
آنچه را برای بچه خودمان می خواهیم باید برای 
محصول بخواهیم. یعنی درون زیبایی داشته 
باشد، صاحب منش و اندیشه باشد، خوش پوش 
باشد و تاثیرگذار. این مسائل در مورد محصولی 
که تولید می کنیم هم صادق است. برند بهروز 
نوع تبلیغات متفاوتی نیز داشت. تبلیغاتی که 
تکراری نبود و بیشــتر به صورت غیرمستقیم 
و با درج شعارهایی بر بدنه اتوبوس های شهری 
با مضمون های اجتماعــی و فرهنگی از قبیل 
بزرگداشت مقام مادر، تشویق به کتابخوانی 
یا حفظ محیط زیســت، اهدای 
کتاب بــه بازدیدکنندگان از 
نمایشگاه ها و ... انجام می شد. 
در واقع بهــروز صبغه ای 
فرهنگــی و اجتماعی نیز 
برای خود قائل بود و فروتن 
یکی از دالیــل موفقیت 
برندش را همین توجه به 
مسئولیت اجتماعی اش 

می داند.

کارآفرین 40 کاره



این اصول را همیشــه رعایت کــرده ام، چون این ها 
جنبه های بزرگی از شخصیت یک کارآفرین است. 
به طور قطع و یقین به شما می گویم که درصد زیادی 
از افرادی که در حال حاضر از تولیدکنندگان عرصه 
صنایع غذایی ایران به شمار می روند یا روزگاری در 

کارخانه بهروز کار یا به نوعی مشارکت کرده اند و 
حتی بعضی در کارخانه من مسئول فنی بوده اند و به 

افراد زیادی بورسیه تحصیلی داده ام.  
 اصوال تعریفی که شما از کارآفرینی دارید، 
چیست؟ چون معموال تعاریف بلندباال و بعضا 
ترسناکی از این اصطالح داده می شود که کسی 

جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد. 
ببینید من اصال موافق نیســتم که کارآفرینی را به 
این شکل جلوه بدهند. هر کسی می تواند کارآفرین 
باشد، تعریف ساده ای هم دارد؛ تبدیل اندیشه به عمل 
می شود خلق و آفرینش. یک مخترع هم کارآفرین 
اســت. نباید این اصطالح را گنده کنیــم. نباید از 
دســترس خارجش کنیم. یک معلــم هم می تواند 
کارآفرین باشــد، چون کارآفرین نان آور و پیمانکار 
نیست. کارآفرین ایجاد تفکر می کند برای خلق آثار. 
حتی یک پزشــک هم کارآفرین محسوب می شود. 
اما انگار در کشــور ما با گنده کــردن این اصطالح، 
می خواهند دســت زیاد نشود و مانع حضور دیگران 
برای خلق و تولید شوند. کارآفرین جسارت دارد، از 

خودش متوقع است و نه از دیگران. 

 کارآفرینی بهروز از 11 نفر به چند نفر رسید؟
در خــود واحد مرکزی بهروز بیــش از 1500 نفر 
مشغول به کار بودند. اما وجه دیگری که من بسیار 
به آن افتخار می کنم این اســت کــه 6 واحد در 6 
گوشه کشور داشتیم که محصول را در محل تولید 
و زیر نظر بهروز کار می کردند. افراد زیادی هم در 
این واحدها کار می کردند و گاه در هر واحد تا 500 
نفر مشــغول به کار بودند. واحدهای آشپزخانه ای 
کوچک که در گوشــه وکنار کشور بودند و کیفیت 
الزم را داشــتند اما برند نداشتند و سرمایه حضور 
در بازار را هم نداشــتند، بنابراین کارخانه بهروز از 
آن ها می خواست که مثال در مشهد رب را با کیفیت 
مورد نظر برایش تولید کنند و با برند بهروز به بازار 
عرضه می شد. این واحدها با این شگرد سرپا ماندند 
و کارخانــه بهروز هم با این ترفند به رشــد هرچه 
بیشــتر خود ادامه می داد. چون تولید در محل به 

لحاظ اقتصادی هم به صرفه تر بود. 

 در ادامــه همان آمارهایی کــه ارائه کردید، 
می خواهــم بدانم که تولید قابلمه ای شــما در 
آشپزخانه منزل یا از زیرزمین 11 متری در نهایت 

به چه میزان تولید رسید؟
اگر در زیرزمین یا کارگاه روزی 10 کارتن مواد غذایی 
تولید می کردیم، این میزان تنها در یکی از واحدهای 
کارخانه ای بهــروز، به روزی 8 هزار کارتن رســید. 

واحدهای دیگر هم به نسبت نیازی که داشتیم روزانه 
تا یک هزار کارتن تولید داشتند. 

 نخستین صادرات شما به چه کشوری بود؟ 
به دوبی بود که چون تابســتان بود و ما ســردخانه 
نداشتیم و به خاطر گرمای هوا، همه بارمان را منهدم 
کردند. بعد از آن به آلمان، ژاپن و در نهایت ما نخستین 
کارخانه ای هســتیم که کاال را مطابق با استاندارد 
اف دی ای آمریکا )سازمان غذا و داروی آمریکا( تولید 
کردیم که در ویترین فروشگاه های آمریکا به فروش 
رسید. در حالی که 4 سال در دادگاه مبارزه کردم تا 
کاالیم بدون بازبینی در گمــرکات آمریکا وارد این 
کشور شود و با برند بهروز و با نام ایران در این کشور 

به فروش برسد. 

 گفتید که سرمایه اولیه بهروز 5 هزار تومان بود. 
این سرمایه اندک در زمان اوج کسب وکارتان به 

چه میزان رسیده بود؟ 
به بیش از 100 میلیارد تومان سرمایه ثابت رسیده 

بود و این جدا از هزینه های جاری 
کارخانه و زندگی و خانواده بود. 

 آقای فروتن شاید خیلی ها 
با خواندن داستان کسب وکار 
بهروز فروتن، فکر کنند که حتما 

از ضریب هوشی عجیب و غریبی برخوردار بوده و 
مثال همه نمرات دوران مدرسه اش 20 بوده. دوران 

دبیرستان چگونه شاگردی بودید؟
باور کنیــد من آرزو داشــتم نمره 15 یــا 16 در 
کارنامه ام داشته باشم. من به زور تک ماده و تجدید 
و... قبول می شدم. 10 و 12 و... بهترین نمرات من 
بود! شاید شــیطان و بازیگوش بودم یا بیش فعالی 
که االن می گویند. حاال خاطره ای هم از آن دوران 
دارم که بد نیست به شــما بگویم؛ من چپ دست 
بودم و اینکه می گویم بودم و از فعل گذشته استفاده 
می کنم، داستان دارد. فرهنگ غلطی که در آن زمان 
رایج بود، این بود که می گفتند چپ دست ها شیطان 
در وجودشان دارند! به همین دلیل خانواده دست 
چپ من را با گونی می بستند، چوب الی انگشتان 
دست چپم می گذاشتند، فشارشــان می دادند و 
تنبیهم می کردند تا با دست راست بنویسم و با این 
اعمال شاقه که ریشــه در فرهنگی غلط و خرافی 
داشــت، من را راست دســت کردند! االن با دست 
راست می نویسم ولی هنوز هم دست چپم قدرت 

بیشتری دارد. 

 بهروز بزرگ شد و رشد کرد و بین المللی شد اما 
االن کنار آقای فروتن نیست. داستان از چه قرار 

است؟ تا چند سال پیش بهروز را داشتید؟
تا تاریخ 1390/1/1 بهروز را داشــتم و در این تاریخ 

واگذار کردم. 

 طی چه فرآیندی چنین اتفاقی افتاد؟ دل کندن 
از چنین فرزندی نباید آسان باشد؟

ناچارم پاســخی ندهم؛ من در حکم مــادر واقعی، 
بچه ای به نام بهروز بودم که فرد دیگری از یک طرف 
می کشــید و من باید از طرف دیگری می کشیدم؛ 
به عنوان مادر واقعی ترجیــح دادم که بگذارم بهروز 
زنده بماند. البته اینکه بهروز دست من نیست، دلیل 
نمی شود که هستی من را گرفته باشند. من برند را در 
خودم دیدم و اسم خودم را روی محصوالتم گذاشتم. 
االن هم بهروز را به دالیلی که نمی توانم بگویم، ندارم؛ 

هیچ اشاره ای نمی توانم بکنم.  

 االن بهروز دست چه کسی یا کسانی است؟ آیا 
شما بهروز را فروخته اید یا طی فرآیندی آن را 

واگذار کرده اید؟
نمی دانم دست چه کسانی است و فقط می دانم که 
مال من نیست! 100 درصد و در ظرف چند ساعت 

واگذارش کردم. 

 واگذاری ناخواسته؟ درست 
است؟

نمی دانــم، بعضی مســائل خط 
قرمز اســت. بیان کردن شــان 
حیات فعلی مان را هم به مخاطره 
می اندازد و همین وجود فعلی را 
هم دردسرساز می کند. بهتر است پاسخی ندهم؛ اما 

جامعه به زودی پاسخ شما را خواهد داد. 

 اشاره کردید که وقتی کسب وکار پیمانکاری 
شــما به دلیل اعتماد بیش از اندازه به شرکا و 
اطرافیان از دست رفت و حتی اجاره نشین شدید، 
همسرتان مرجع روحیه شما شدند و کسب وکاری 
را از آشــپزخانه آغاز کردید؛ بهروز که از دست 
رفت، عکس العمل خانواده چه بود؟ شما چگونه 

با این تجربه شکست کنار آمدید؟
هرگاه مصیبتی برای کسی پیش می آید، اول انکارش 
می کند، بعد حیرت می کند و متاثر می شــود و بعد 
باورش می کند و حیاتش را ادامه می دهد. خانواده ام 
کمابیش در جریان این اتفاق ناخواسته بودند. شرایط 
اقتصادی بسیار ســختی پیش آمده بود و بهروز را 
برای زنده ماندن واگذار کردم و این، دلخوشی ام بعد 

از بهروز بود. 

 کسب وکار فعلی تان چیست؟ 
در حــال حاضر کارخانــه بهرنــگ را دارم که در 
مقیاس کوچک تر همان کار کارخانه بهروز را انجام 
می دهد و در نزدیکی همان کارخانه قبلی است. به 
وسعت بهروز نیست چون توان مالی اش را نداشتم 
اما انگیزه های من از بین نرفته اســت. من راهم را 
می روم، حال ممکن اســت در ایــن میان خلل ها، 
کاستی ها، سدها و موانع کوچک و بزرگی هم بر سر 

راهم قرار بگیرد اما من ادامه دادم. 

 بهرنگ، بهروز موفق دیگری خواهد شد؟
االن هم در حد خودش شــده است؛ بهرنگ هم راه 
پویایی را در پیش دارد و بزرگ تر هم خواهد شــد. 
بهرنگ با تجربیاتی که به دســت آورده ام، با فرآیند 

مدرن تری رشد خواهد کرد. 

 بهرنــگ را ایجاد کرده اید یــا از قبل بوده و 
خریداری اش کرده اید؟

بهرنگ کارخانه ای بوده که به اصطالح 15 ســال 
خوابیده بــود؛ 300 مورد شــکایت و دادگاهی و 
مشکالتی از این دســت داشــت. اما حتی بعد از 
بهروز، به سراغ این کارخانه ورشکسته رفتم و همه 
مشــکالتش را متقبل شــدم و احیایش کردم. در 
حالی که کســی جرأت نمی کرد مسئولیت چنین 

کارخانه ای را قبول کند. 

 آقای فروتــن االن و در زمانه حاضر، بحث 
کسب وکارهای اینترنتی بسیار باال گرفته و 
به وجه غالب جلسات کسب وکاری تبدیل 
شده است؛ شما به عنوان فردی که در حوزه 
به اصطالح سنتی کسب وکار و تولید حضور 
داشــته و دارید، نظرتان در مورد این حوزه 
چیســت و اصوال چقدر نسبت به این حوزه 

شناخت دارید؟
در ابتــدا باید بگویــم که اتفــاق فرخنده ای در 
حال شــکل گیری اســت و این حــوزه به دلیل 
گستردگی اش می تواند زمینه های اشتغال جوانان 
زیــادی را فراهم کند. از طرفــی ماهیت صنعت، 
امری به روز است. بنابراین اگر تولید مواد غذایی 
را در حوزه سنتی کسب وکارها دسته بندی کنیم، 
ابزارهای فروشش می تواند کامال مدرن باشد. هر 
صنعتی باید فضای فرهنگ مدرن دنیا را بشناسد 
و به این واســطه بازار فروشش را فراتر از مرزهای 
یک کشــور ببیند. از این راه می تواند به فرهنگ 
فروش، فرهنگ خریــد، ابداعات تولید، مدیریت 

نوین کسب وکار و... دست یابد. 

 بهروز فروتن هیچ گاه به دنبال اســتفاده از 
فضای وب و اینترنت برای فروش محصوالتش 

خواهد رفت؟ 
بله، همان زمانی هم که بهروز را داشــتم این فضا را 
درک کرده  بودم و تیمی تشکیل دادم که زمینه های 
فروش اینترنتی محصوالت بهروز را فراهم کند که 
این مسئله همزمان شد با از دست رفتن بهروز و همه 
چیز به هم خورد. همچنین »ایران فود« را راه اندازی 
کردیم که نخستین شــبکه رایانه ای اطالع رسانی 
تخصصی صنعت غذا بود که از فعالیت های علمی 
ما بود و هدفش باالبردن ســطح اطالع رســانی در 
بخش غذا و افزایش سهم کشورمان در بازار جهانی 

مواد غذایی بود. 

 این اتفاق برای بهرنگ خواهد افتاد؟
برنامه اش را دارم اما هنوز به رشد مدنظرم نرسیده 
که بتواند هزینه های این چنینی را پوشش دهد و در 
صورت بی گدار به آب زدن، تنها بدنامی باقی می ماند 
و چون شعارم این است که یا نباش یا بهترین باش، 
فعال وارد این حوزه نشــده ام اما جــزو برنامه های 

بهرنگ خواهد بود. 

 کسب وکارهای ســنتی هر کدام وب سایتی 
اینترنتی هم برای عرضه محصوالت شان ایجاد 
کرده اند؛ نظر شما در این مورد چیست و چقدر 

می تواند به رشد کسب وکارشان کمک کند؟ 
اگر در کشورهای پیشرفته فضای مجازی به ابزاری 
قدر تمند برای فــروش و عرضه محصول و خدمات 
تبدیل شده، به این دلیل است که آن ها محصولی 
بزک شــده در این فضا نمی فروشند که واقعیتش 
چیز دیگری است؛ اما تصورم این است که در ایران 
استفاده از این ابزار حالت چشم و هم چشمی به خود 
گرفته اســت. تجربه من می گوید: تا زمانی که به 
کاالیی اعتقاد ندارید و به آن عشق نمی ورزید، آن را 

به مشتری ارائه نکنید. 

 طی دوران کاری تان، چه چیزی را یا انجام کدام 
کار را به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین اشتباه یا 

شکست خود می دانید؟ 
اعتماد کردن بیــش از حد به دیگران؛ ببینید من 
در زمینه اقتصادی بارها شکســت خورده ام اما از 
بابت تعالی اجتماعی و غرور، افتخار کسب کرده ام. 
االن به پشت ســرم نگاه می کنم و وقایع زیادی را 
می بینم؛ برای من پیش آمده که مســیر تهران تا 
اصفهان را به خاطر اسکورت جرثقیل 45 تنی که 
دکلی50 متری برای ذوب آهن می برد، 15روزه 
رفته ام. در کوه های شــهرکرد در زمســتان گیر 
کردم و هفت ســاعت در کوه پیاده آمدم. من اگر 
سختی، شکست یا تجارب ناشــیرینی دارم، اگر 
سال های سال، تحقیر، توهین، بی پولی، بی ارزش 
شمردن ها و... را دیده ام اما غرور دارم و کماکان به 

آینده فکر می کنم. 

 به عنوان کســی که در حوزه مواد غذایی با 
چالش بهروز مواجه شدید، چرا باز هم در همین 
حوزه سرمایه گذاری کرده اید؟ فکر نمی کنید 

باید زمینه کاری تان را عوض می کردید؟
ابدا! من هر جا که افتــاده ام، باید از همان جا بلند 
شــوم. چون باید بفهمی چرا زمین خورده ای و با 
رفع آن مشکالت، از همان نقطه و از همان جا بلند 
شوید. من باز هم از همین جا بلند می شوم. تفکر 
و قدرت رشــد در حوزه های دیگری را هم دارم، 
کما اینکه همســرم االن تولیدی پوشاک دارد اما 
من باید از همین جا بلند شــوم و حوزه کاری ام را 

عوض نمی کنم. 

 بهروز با »دوست من سالم« آمد؛ شعار بهرنگ 
چیست؟

دبیر که بودم، وارد کالس که می شدم می گفتم: 
بچه ها سالم. بعدها که بهروز را تأسیس کردم، به 
»دوست من سالم« تغییرش دادم و حاال بهرنگ با 

شعار »باز هم سالم« آمده است. 

من تا چند 
روز قبل از این 

اتفاقات، بنز 
سوار می شدم و 
راننده داشتم؛ 

حاال باید ظروف 
ساالد الویه و 
شله زرد را با 

ماشین کرایه ای 
به مغازه ها 

می بردم که 
شاید بخرند یا 

نه. حاال باید 
برای تهیه مواد 
غذایی، ساعت 

3 نصفه شب 
می رفتم میدان 
امیر سلطان در 
شوش و میدان 
گمرک جنس 
می خریدم. در 

این دوران شبی 
یک ساعت 

می خوابیدم. 
غرورم له 
می شد، 
خجالت 

می کشیدم اما 
انرژی خانواده 
پشت سر من 

بود. بعدها یک 
ژیان دست دوم 
با 5 هزار تومان 

برای این کار 
خریدم

سلبریتی
C e l e b r i t y
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بهروز فروتن، بنیانگذار گروه مواد غذایی بهروز و بهرنگ، از بیش از 6  دهه کار و کارآفرینی اش می گوید که همیشه با مفهوم شکست و شروع دوباره همراه 

در نیاوران مالقاتش کردیم. پیراهن صورتی روشن پوشیده 
اســت؛ مرتب و اتوکشیده. موهای سفیدش را مرتب شانه 
کرده و با لبخند بزرگی به اســتقبال مان می آید. می گوید 
ببخشید جای مان کوچک اســت اما دل مان بزرگ است. 
دفتر کارش به زور یکصد متر می شــود؛ شاید هم کمتر. 
روی صندلی چوبی، پشــت میزی کــه روبه رو یمان قرار 
دارد، می نشــیند و پیوســته می خندد. می گوید: »بهروز 
فروتن هستم، بنیانگذار گروه مواد غذایی بهروز.« نگاهش 
می کنم و بلند می شوم و روبه رویش می نشینم. نشریه را به 
او نشان می دهم. می گوید: »فضای بسیار مناسب و بکری 
است برای کار کردن.« فضای وب را می گوید. پشت سرش 

قاب عکس هایی ردیف هم قرار دارد؛ از سه رئیس جمهور 
لوح تقدیر گرفته و دیگر به دوره یازدهم نرســیده است. 
بوفه های پــر از لوح تقدیر، کارت هــای اهدایی، ایزوهای 
سال های مختلف و... در گوشه و کنار این دفتر جمع و جور 

به چشم می خورد. 
می گویم صــدای تلویزیون را ببندیم تــا بتوانیم صدای 
خودتان را با کیفیت ضبط کنیم؛ می گوید اصال بلند شوید 
برویم در آن اتاق. با دستش اشاره ای می کند و راه می افتد، 
می نشیند و می گوید هرچه می خواهی بپرس؛ هر کدام را 
هم نخواستم، جواب نمی دهم! انگار می داند چه سواالتی 
دارم. عکسی که به سیاق هنری و با شال و کاله دارد و قاب 

کرده، در اتاق آویزان اســت. در این اتاق کتاب »همیشه 
برخاستن« هم در دستان رئیس جمهور فعلی  کشورمان 
اســت و انگار دارد آن را می خواند. همین کتاب را به ما هم 
می دهد و برای مان امضا هــم می کند. حرف زدن با بهروز 
فروتن آسان نیست! به کلماتی چون شکست، تجربه تلخ، 
سختی ها، ناتوانی و... آلرژی دارد. همان جا حرفت را قطع 
می کند و شکست را ناموفقیت می خواند و هیچ تجربه ای 
را ناشــیرین نمی داند. بعد از یک  ساعت ونیم گفت وگو و 
عکاســی، تا دم در به دنبال مان می آید. می گوید به زودی 
اینجا را بزرگ تر می کنم. حرف های دیگری هم می زند که 

خوشحال می شوم، خیلی خوشحال... 

حرف زدن با بهروز فروتن سخت است!

همیشه برخاستن
16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

من در حکم 
مادر واقعی، 

بچه ای به نام 
بهروز بودم که 

فرد دیگری 
از یک طرف 
می کشید و 
من باید از 

طرف دیگری 
می کشیدم؛ 

به عنوان مادر 
واقعی ترجیح 

دادم که بگذارم 
بهروز زنده 
بماند. البته 
اینکه بهروز 

دست من 
نیست، دلیل 
نمی شود که 
هستی من را 
گرفته باشند. 

من برند را 
در خودم 

دیدم و اسم 
خودم را روی 

محصوالتم 
گذاشتم. االن 

هم بهروز را 
به دالیلی 

که نمی توانم 
بگویم، ندارم؛ 
هیچ اشاره ای 
نمی توانم بکنم



در نوشته های قبلی به اهمیت اعتبارسنجی مشتریان، 
روش های مصاحبه و برخی قالب هــای اولیه برای 
فرضیه سازی اشاره کردیم. در این نوشتار قصد داریم 
بر این نکته تمرکز کنیم که اصوال در اعتبارســنجی 
مشــتریان و مصاحبه هایی که انجام می دهیم باید 
به دنبال چه نوع اطالعاتی باشــیم؟ چه ســواالتی 
بپرسیم؟ و چگونه مشــکالت و واقعیت ها را از پس 
ذهن مصاحبه شــونده ها بیرون بکشیم؟ چیزی که 
در فکر مشــتری آینده ما می گذرد، با چیزی که در 
قلبش هســت و عملی که انجام می دهد ســه چیز 
متفاوت هستند، و خیلی خیلی مهم است که شما در 
مصاحبه ها به داده های واقعی دست پیدا کنید و دلیل 
تصمیم ها و رفتارهای مشتریان آینده خود را کشف 
کنید. به طور کلی دو ریســک اصلی همیشه باعث 

تهدید استارت آپ شما می شود:
1-نمی توانید مشــکل اصلی مشتری را حل کنید؛ 
یعنی مشکل درســتی را برای حل کردن تشخیص 
نداده اید یا اصال این مشــکل واقعا مشکل نیست و 

اهمیت ویژه ای ندارد.
2- مشکل را درست تشخیص داده اید ولی راهکاری 
که انتخاب کرده ایــد راهکار جذاب و کاربردی برای 

مشتری نیست.
به این جمله دقت کنید: »مشتریان نمی دانند چه 
می خواهند!« یا به عبارتی دیگر، مشــتریان از بیان 
درست نیازهایشان عاجزند و ما می خواهیم با کمک 
تکنیک های اعتبارسنجی مشتری، ابزارهایی را به 
شما معرفی کنیم تا بتوانید این نیازها و خواسته ها را 

به درستی استخراج کنید.
در ادامه یکســری قالب معرفــی می کنیم در مورد 
سواالتی که در مصاحبه ها می تواند به شما در زمینه 

استخراج مشکل کمک کند. 

 سواالتی کاربردی برای اعتبارسنجی مشتری
نکته: در قســمت جای خالی می توانید مســئله یا 
مشکلی را قرار دهید که به عنوان یک فرضیه به دنبال 

آن هستید.
 امروز با ........... چطور دست وپنجه نرم کردید؟

 آیا از ابزار، سرویس، اپلیکیشن و یا تکنیکی خاص 
برای رفع ........... اســتفاده می کنید؟ لطفا درباره آن 

توضیح دهید. 
 اگر یک عصای جادویی داشــتید که این مشکل 
را برای شــما حل می کرد، یا این نیاز شما را برآورده 
می کرد، چطور این مسئله حل می شد؟ چشمانتان 
را ببندید و فرض کنید هیچ محدودیتی ندارید. باید 
این مشکل چطور حل می شد تا شما راضی می شدید؟

 آخرین باری که با مشکل ........... دست وپنجه نرم 
کردید کی بود؟ اصال چه شد و چطور اتفاق افتاد؟ در 

این زمینه بیشتر توضیح دهید.

 این سواالت طالیی را از دست ندهید
در مورد پاســخ هایی که مصاحبه شونده به سواالت 
باال و ســایر ســواالتی که طرح کرده ایــد می دهد، 
می توانید با مجموعه ســواالت دیگری وســایل را 
عمیق تر بررســی کنید. به عبارتی بر روی مســائل 
دقیق تر شوید و جزئیات را بیشتر کشف کنید. به این 
سواالت پرسش های باز )Open( گفته می شود. در 
هر پاسخ، می توانید با این سواالت اطالعات بیشتری 

کسب کنید.
 دقیقا داستان چطور بود؟ چه شد؟

 چه کسی در این تصمیم گیری موثر بود؟ در مورد 
آن بیشتر توضیح دهید.

 آخرین بار ........... چقدر زمان برد؟ )در جای خالی 
مسئله مربوطه را مطرح می کنید، مثال خرید آنالین 

لباس، جستجوی یک رستوران خوب و...(
 بیشتر وقت ها برای رفع ........... چه کار می کنید؟

 چطور به این نتیجه رســیدید؟ )مثال اگر کاربر در 
پاسخ به سوالی بگوید، خرید آنالین لباس اصال جالب 
نیست، از او بخواهید که واژه جالب نیست را بیشتر 

برای شما تشریح کند و توضیح بدهد.(

 مشتریان نمی دانند چه می خواهند!
شاید شــما هم این نقل قول معروف از استیو جابز را 
شنیده باشید: »طراحی محصول با گروه های تمرکز 
کار واقعا سختی است. بیشتر اوقات، مردم خودشان 
نمی دانند چه می خواهند، مگر اینکه شــما آن را به 

آنها نشان دهید.«
واقعا این گونه است؟ چرا اینقدر کشف خواسته های 
مشتریان و کاربران مورد هدف کار سختی است. در 
دنیا بارها و بارها شاهد شکست محصوالتی بوده ایم که 
زحمت زیادی بابت طراحی و تکنولوژی آنها کشیده 
شده است. همین  که می گوییم از هر 10 استارت آپ 
9 مورد با شکست مواجه می شوند، بیانگر پیچیدگی 

شناخت نیازهای درست مشتریان است.
واقعیــت این اســت که ایــن معضــل نه تنها در 
استارت آپ ها، بلکه در کمپانی های بزرگ نیز دیده 
می شود. در این کمپانی ها بارها و بارها صدای مشتری 
که حاوی اطالعات دقیق از نیازها و خواســته های 
آنهاست جمع آوری می شود، ولی معموال به آن توجه 
خاصی نمی شود و به گونه ای کاری تشریفاتی شده 
است. حتما شما هم بارها و بارها هنگامی که منتظر 
پاسخگویی بخش پشتیبانی یک محصول بوده اید، با 
این صدای ضبط شده مواجه شده اید که »به منظور 
افزایش کیفیت ســرویس دهی مکالمه شما ضبط 

می شود...«
به طور کلی افراد از بیان کردن خواسته ها و دالیل رفتار 
خود عاجزند. کشف نیازها و رسیدن به اعماق ذهن 

آنها و کشــف دالیل رفتاری آنها کار دشواری است. 
همه آن ها در ناخودآگاه خود می دانند که مشکل و 
مسئله شان در یک حوزه خاص چیست، ولی از بیان 
صحیح آن در قالب کلمــات عاجزند. معموال آن ها 
می دانند که قبال برای رفع مسئله خود چه کارهایی 
انجام داده اند ولی به خاطر ندارند که جزئیات اصلی و 
مهم چه بوده، تا برای شما آنها را بیان کنند. مشتریان 
معموال از محدودیت ها و توانایی های خود در مورد 
یک مسئله و مشــکل خاص آگاه هستند ولی توان 
بیان آن ها را به طور صریح ندارند. در کل باید بتوانید 
مشتریان را از پاسخ های سطحی به پاسخ های عمیق 
هدایت کنید. در اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد 
و آن این است: »شاید مشتریان نتوانند خیلی صریح 
آن چیزی را که می خواهند بیان کنند ولی می توانند 
نیازهای خود را صراحتا بــه زبان آورند.« به عبارتی 
شما باید در یک فرآیند، گام به گام با آنها همراه شوید 
تا نیازهای درونی آنها را اســتخراج کنید، این همان 

فرآیند مصاحبه است.

 به چه چیزهایی باید گوش دهید؟
در قسمت قبل پنج سوال کلیدی باز را معرفی کردیم و 
توضیح دادیم که با این سواالت می توانید به واقعیت ها 
و جزئیات بیشتری پی ببرید. برای بهره برداری بیشتر 

از مصاحبه ها چند نکته را مدنظر قرار دهید:
 اینکه مشتریان امروز چگونه رفتار می کنند بیانگر 
این است که آنها در آینده چطور رفتار خواهند کرد، 
برای مثال کسی که در یک سال گذشته ورزش نکرده، 

احتمال زیادی دارد که در آینده هم ورزش نکند.
 خیلی مهم است که بررســی کنید مشتریان در 
شرایط مختلف در برخورد با  راه حل های مختلف، چه 
انتخاب هایی خواهند داشت و نهایتا چه گزینه ای را 

انتخاب خواهند کرد.
 خیلی مهم است که بررسی کنید در حوزه مربوط به 
ایده شما چه چیزی باعث ایجاد انگیزه یا ناامید کردن 

مشتری می شود.
 رفتار پول خرج کردن مشتریان و کسب ارزش آنها، 
در حوزه ای که در حال تحقیق در مورد آن هستید به 

چه صورت است؟
 رفتار گذشته مشتریان چگونه بوده است؟

مهم است که در مصاحبه به استخراج رفتار فعلی و 
گذشته مشتریان بپردازید، واقعیت این است که رفتار 

فعلی مشتری بیانگر این نکات است:
 چه توانمندی هایی برای چه کارهایی دارند؟

 چطور احساس راحتی می کنند و چرا و به چه دلیل 
این گونه راحت ترند؟

 در شــرایط مختلف تا به امــروز چگونه تصمیم 
گرفته اند؟

مهم ترین هدف شما در این مرحله این است که رفتار 
فعلی آنها را در مورد محصــول مربوطه یا راهکاری 
مشــابه در مورد مســئله ای که قرار است آن را حل 
کنید واکاوی کنید. در این مرحله کارا بودن یا نبودن 

راه حل اصال مهم نیست، مهم رفتار افراد در برخورد با 
آن مسئله است. این اطالعات را با پرسیدن سواالت 

زیر می توانید به دست آورید:
 چطور با ........... کنار آمدید؟ )در جای خالی مسئله 
مربوطه را قرار دهید، مثال فرآیند گرفتن تاکسی در 

شهری که برای مسافرت به آنجا رفته اید.(
 گام به گام چــه کردید؟ فرآیند را بــه طور کامل 

توضیح دهید.
در طی کردن این فرآیند شاید نیاز باشد به یک مرحله 
قبل تر برگردید و از مشــتری بخواهید کمی بیشتر 
در مــورد چرایی رفتار خود توضیح دهد و مشــکل 
را از زاویه ای عمیق تر بررســی کند. برای مثال، از او 
نخواهید تجربه خرید آنالین تلفن همراه خود را برای 
شــما توضیح دهد، به جای این پرسش از او بپرسید 
که برای خرید لوازم الکترونیکی چه فرآیندی را طی 
می کند، مثال برای خرید گوشی تلفن همراه، یا یک 
قطعه کامپیوتری. بگذارید از مرحله ای قبل تر فرآیند 
را توضیح دهد، مثال شــاید بگوید: »ابتدا از چند نفر 
از دوســتانم تحقیق می کنم، بعد به سراغ اینترنت 
می روم، و قیمت ها را در سایت های مختلف مقایسه 
می کنــم و از آنجا که برایم گارانتی و در دســترس 
بودن فروشنده مهم است، از یک مغازه معتبر خرید 

می کنم.« 

 همه چیز به محصول ختم نمی شود
یادتان باشــد که فرآیند توســعه مشــتری باعث 
صرفه جویی زمانی و هزینه ای بسیار زیادی می شود. 
این تکنیک باعث کاهش ریســک می شود و در این 
زمینه ابزاری بسیار موثر و کاربردی است. این فرآیند 
باعث می شود شما در مورد رفتارهای گذشته کاربران 

اطالعات کسب کنید و با این رفتارها همسو شوید.
شما قرار است محصول و خدمتی را تولید کنید که 
در راستای مدل رفتاری فعلی کاربران قرار گرفته 
و به تدریج و با بهره گیری از مدل های رفتاری آنها 
در گذشــته باعث ایجاد تغییــر تدریجی در رفتار 

آنها شود.
این کار بســیار راحت تر از این است که محصولی را 
تولید کنید که از همان ابتدا بخواهد در رفتار مشتری 
تغییری بنیادین ایجاد کند. معموال محصوالتی که 
همخوانی زیادی با سبک زندگی فعلی افراد ندارند، 
ریسک باالیی دارند. برای مثال، بیایید با هم مسئله 
تاکسی گرفتن را بررسی کنیم. همه ما تجربه سفر در 
شهر با تاکسی های خطی و تاکسی تلفنی را داشته ایم 
و با گوشی تلفن هوشمند هم به طور روزانه در حال 
فعالیت هستیم )تجربه خرید اپلیکیشن، پرداخت 
قبوض و...(. حاال اگر یک استارت آپ بخواهد شیوه ای 
نوین و تجربه ای جدید از پیدا کردن تاکسی را برای 
رفع نیاز سفر شهری به ما بدهد، می تواند با توجه به 
رفتارهای گذشته ما، محصولی موفق را تولید کند، 
محصولی که به جای ما کنار خیابان می ایستد و اولین 

و نزدیک ترین تاکسی را برای ما می گیرد! 

یادتان باشد که در مصاحبه با مشتریان، کاربر 
و مصاحبه شونده را به این نرسانید که مشکل 
اصلی را سریع بیان کند. نکته بسیار مهمی که 
در مصاحبه وجود دارد این است که شما دقیقا 
فرآیند مواجهه، تصمیم گیری و رفتار کاربر را در 
مورد مشکل و مسئله به درستی درک کنید و 
به او این فرصت را بدهید تا از تجربیاتش با تمام 
جزئیات آن برای شما صحبت کند. اینکه چه 
تصوراتی دارد، چه سابقه ای در برخورد با مشکل 
و مسئله مربوطه داشته و اینکه در چه شرایطی 
با چه امکاناتی چه تصمیمی گرفته از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و باعث می شود شما 
الگوهای رفتاری وی را کشف کنید. این موارد 
و اطالعات به شما کمک می کنند در مراحل 
آینده راهبری اســتارت آپتان، مثل مباحث 
بازاریابی و سایر تصمیمات صحیح تر و موثرتر 
عمل کنید. از مشــتری بخواهید داستانش را 
گام به گام برایتان توضیح دهد. یادتان باشد به 
طور کلی مردم از قصه تعریف کردن خوششان 
می آید و شما از این مسئله به عنوان یک بازوی 
پیشران برای کشف اطالعات استفاده کنید. 
از آنها بخواهید قصه ای از آخرین تجربه شــان 
در برخورد با یک مســئله مشخص برای شما 
تعریف کنند. از طرفی یادتان باشد که برخی 
از افراد معمــوال عالقه ای به بیــان جزئیات 
حاشیه ای ندارند ولی شما با بیان پرسش های 
مناسب از آنها بخواهید به جزئیات نیز بپردازند. 
واقعیت این است که همین جزئیات به ظاهر 
کم اهمیت، حاوی اطالعاتی ارزشمند هستند 
و در برخی از مواقع، عامل اصلی تصمیم گیری 
کاربر در مواجهه با شرایطی خاص یا مسئله ای 

مشخص هستند.
در اینجا جا دارد به یک نکته کلیدی اشاره کنم 
و آن این اســت که معموال کاربران در بخشی 
از داستانی که برای شــما تعریف می کنند از 
عبارت »ما« به جای »من« استفاده می کنند. 
در مواجهه با این مسئله از آنها بخواهید دقیقا 
برای شما »ما« را تشریح کنند؟ منظور آنها از 
»ما« چیست؟ آیا فرد دیگری هم در این فرآیند 
و تصمیم گیری دخیل است؟ بیایید برای روشن 
شدن این مطلب و اهمیت آن مثالی را با یکدیگر 
بررسی کنیم. فرض کنید در حال تحقیق در 
مورد شیوه برنامه ریزی افراد برای تفریحاتشان 
هستید و ایده ای در این زمینه دارید. سناریوی 

زیر را در نظر بگیرید:
مصاحبه شــونده: ما معموال جمعه شب ها به 
تقویم نگاهی می اندازیم و برنامه هفته آینده 

را می چینیم.
مصاحبه کننده: ببخشید، منظورتان از »ما« 

چیست؟ لطفا دقیق تر توضیح دهید.
مصاحبه شونده: ببخشــید، یادم رفت بگویم. 
منظورم از »ما« همسرم و دخترم است. راستش 
دخترم دبیرستانی است و برنامه های زیادی 
دارد و کالس می رود. از طرفی چون خیلی به 
سینما و فعالیت های فرهنگی عالقه مند است، 
می داند که در هفته پیــش رو چه برنامه های 
تفریحی و فرهنگی در ســطح شهر هست. یه 
جورایی ما به او می گوییم »تقویم گویا«. می داند 
در چه تاریخی چه فیلم هایی در کدام سینماها 
اکران می شود و کدام فیلم ها ارزش دیدن دارند. 
راستش من و همسرم همیشه برنامه هایمان 
را با دخترمان هماهنگ می کنیم. البته نکته 
دیگری هم هست، چون همسرم ماموریت های 
کاری زیادی دارد، باید حتما با او هم هماهنگ 
باشیم و بدانیم که برنامه این هفته اش چیست. 
ماموریت مــی رود یا نه؟ راســتش من چون 
برنامه ام آزادتر است انعطاف پذیری ام بیشتر 
اســت و تابع آنها هستم. در ضمن برای برخی 
از برنامه ها که گروهی لذتش بیشــتر است، 
من به عنــوان هماهنگ کننده با یک ســری 
از دوســتانمان هماهنگی هــای الزم را انجام 
می دهم. البته سه تایی تصمیم می گیریم که 

اصال به دوستانمان بگوییم یا نه.
مصاحبه کننــده: بســیار عالی، پس شــما 
برنامه ریزی هایتان را بــا هماهنگی  همدیگر 
انجام می دهید و در برنامه ریزی به هم وابستگی 
دارید. در این مصاحبه جزئیات حاشیه ای عمل 
برنامه ریــزی و مرور تقویم اطالعات بســیار 
مفیدی را در ایــن زمینه در اختیار ما قرار داد. 
یادتان باشد، اینکه کاربر دقیقا چه عمل ویژه ای 

انجام می دهد مهم است.

مدرسهاستارتآپ
S t a r t u p S c h o o l
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زیبای بزرگمهر

فر و شکوه، زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان 
ارجمند باشد و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی 

بیاالییم. 

اصوال در 
اعتبارسنجی 
مشتریان و 

مصاحبه هایی 
که انجام 

می دهیم باید 
به دنبال چه 
نوع اطالعاتی 

باشیم؟ چه 
سواالتی 
بپرسیم؟ 
و چگونه 

مشکالت و 
واقعیت ها را 
از پس ذهن 

مصاحبه 
شونده ها بیرون 
بکشیم؟ چیزی 

که در فکر 
مشتری آینده 
ما می گذرد، با 
چیزی که در 

قلبش هست و 
عملی که انجام 

می دهد، سه 
مقوله متفاوت 

است

سوال هایی که به شما کمک می کند تا 
دقیقا بدانید نیاز مشتریان شما چیست

درد مشتری را 
تشخیص دهید!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

خواسته ها یک 
قدم جلوتر از 
نیازها است 

و به طور 
گسترده ای 
به نیازهای 
خود انسان 

بستگی دارد. 
روش های 

برآورده کردن 
نیازها، همان 

خواسته ها 
است  بر فرآیند تمرکز کنید؛ 

نه خروجی نهایی! 

13واژه نامه استارت آپی: 

ستون

  یکی از نکات بســیار مهمی که در تحلیل ایده 
یک استارت آپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
این اســت که ببینیم این ایده استارت آپی چه 
نیازی را برآورده می کند، چه خواسته ای را پاسخ 
می دهد و آیا تقاضایی برای آن وجود دارد یا خیر. 
بیایید تعریف این واژه را با رویکرد اســتارت آپی 

مرور کنیم.
نیاز )Need(: نیازها الزاماتی اساسی هستند 
که برای وجــود و بقا ضــروری و الزم اند و این 
نیازها شــامل غذا، لباس و ســرپناه می شوند. 

آموزش وپــرورش و بهداشــت و درمان بخش 
توسعه یافته نیازهای اساسی دنیای امروز هستند. 
به طور کلی محصوالتی که در طبقه نیازها جای 
می گیرنــد، برای فروش نیازی به فشــار ندارند 
زیرا مشــتریان خود اقدام به خرید می کنند. اما 
در جهــان رقابتی امروز کــه برندهای مختلف 
نیازهای مشابهی از مشــتری را ارضا می کنند، 
حتی محصوالت مربوط به طبقه نیازها نیز باید با 

فشار در ذهن مشتریان جای بگیرند. 
خواسته )Want(: خواسته ها یک قدم جلوتر 

از نیازها هستند و به طور گسترده ای به نیازهای 
خود انسان بستگی دارند. شاید این تعریف بسیار 
مناسبی برای خواسته باشد: »روش های برآورده 
کردن نیازها، همان خواســته ها هستند.« برای 
مثال شما برای بقای خود نیاز به تامین مایعات 
بدن خــود دارید، ولی این نیــاز را به روش های 
مختلفی می توانید بــرآورده کنید، با آب، دوغ، 

نوشابه، آب میوه و...
تقاضا )Demand(: هنگامی که شــخصی 
چیز ممتاز و ویــژه ای را می خواهــد و توانایی 

خرید آن را نیز دارد، این خواســته ها به تقاضا 
تبدیل می شوند. تفاوت اساسی بین خواسته ها 
و تقاضاها میل است. مشــتری ممکن است به 
چیزی تمایل داشته باشد اما ممکن است قادر 
به برآوردن میل خود نباشد. مثال همه ما دوست 
داریم و می خواهیم ماشــین داشته باشیم، ولی 
شــاید عده ای توان خرید آن را داشــته باشند. 
اگر توان و میل برای یک محصول وجود داشته 
باشد و تامین آن رخ دهد گفته می شود برای آن 

تقاضا وجود دارد.

)Want( خواسته ،)Need( نیاز
)Demand( تقاضا

C o l u m n

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو
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فراتر از 
سرمایه گذاری 

مشترک، 
شرکت 

رسانه ای 
سون به طور 
چشمگیری 
محصوالت 
دیجیتال، 

مخاطبان و 
سرمایه گذاری  
خود را توسعه 

داد

بعد از خرید یاهو توسط ورایزون، شرکت سون به آینده شراکت با Yahoo7  می اندیشد
پــس از خرید یاهو توســط ورایزون، ســواالتی 
درباره رابطه بین یاهو، شــرکت سون )Seven( و 
سرمایه گذاری مشترک آنها روی Yahoo7 مطرح 
شده است. شرکت ســون اعالم کرده است که از 
مدت زمان باقی مانده تا پایان مهلت انجام معامله 
در ســال 2017 اســتفاده می کند تا گزینه های 
مختلــف و قابل اعمالی را بررســی کند و دریابد 
که کدام یک بیشــترین ارزش را برای سهامداران 

شرکت رسانه ای سون به ارمغان می آورد.
این شرکت به دنبال آن است تا درباره طرح های 
ورایزون برای یاهو صحبت کند اما معقتد اســت 
که رســانه غربی ســون گزینه های مثبتی دارد 
کــه تعیین کننده توســعه و موفقیــت آتی آن 
در رســانه های دیجیتال اســت و رشد و توسعه 

موفقیت آمیزی که در طی چند ســال گذشته به 
دست آمده، پایه و اساس آن است.

موفقیت سرمایه گذاری مشترک در طول 10 سال 
گذشته قابل مالحظه است؛ زیرا هر یک از طرفین 
موجب شدند یک تخصص خاص وارد این کسب و 
کار شود و متعلقات دیجیتالی شرکت سون رشد 

و توسعه وسیعی را تجربه کرد.
فراتر از سرمایه گذاری مشترک، شرکت رسانه ای 
سون به طور چشــمگیری محصوالت دیجیتال، 
مخاطبان و سرمایه گذاری های خود را توسعه داد 
و در حال حاضر در زمینه ایجاد و توزیع محتوای 

ویدئویی دیجیتال در بازار استرالیا پیشرو است.
به عالوه ســون محتوای منحصربه فردی را برای 
پلتفرم های اجتماعی، تجارت الکترونیکی و تلفن 

همراه ایجاد و اجرا می کند. این شــامل محصول 
Tennis7  نیز می شــود. در آینده، این شــرکت 
اپلیکیشــن Olympics on 7  جدید خود را برای 
بازی های المپیک عرضه خواهد کرد. شبکه سون 
به طور زنده تمام برنامه ها و شبکه های تلویزیونی 
را پخش می کند. عالوه بر این مــوارد، برند های 
مصرفی و دیجیتال آن که به سرعت در حال رشد 

است، در تمام خانه ها یافت می شود.
تصمیم شرکت سون برای ورود محتوای دیجیتالی 
به خانه ها، Yahoo7 را واداشــته اســت تا سبک 
زندگی و سرگرمی خاص خود را عرضه کند. سون 
می گوید که در طول انجام این معامله، تمام امور 
کاری مانند گذشــته انجام می شود. Yahoo7  از 
 AOL اینکه درباره آینده این رابطه و تاثیر ادغام با

در استرالیا صحبت کند، خودداری کرد.
در همان مدتی که شــرکت ورایزون کسب وکار 
Ya�اصلی یاهو را خریداری می کند، شرایط برای 
hoo7 به منوال سابق خواهد بود و طرح راهبردی 
2016 شــرکت که تمرکز اصلی اش روی نوآوری 
در تلفن همراه، ویدئو و رسانه اجتماعی است، به 
تعهدات خود ادامه خواهد داد تا خدمات فوق العاده 

خود را به مخاطبان ارائه دهد.
شــرکت ورایزون در این حین تنهــا راهکارهای 
شــرکتی را در اســترالیا ارائه می دهــد و با این 
کســب وکار و دولــت همــکاری خواهــد کرد. 
تحلیلگران معتقدند که شرکت یاهو شرکتی است 
که دنیا را دگرگون کرده و پس از ادغام با ورایزون  
و AOL همچنان به این کار خود ادامه خواهد داد.

چشماندازسرنوشت ِسون در عصر پسایاهو
L a n d s c a p e

فروش یاهو، فلیکر و 
تامبلر را به فنا می دهد؟

استخدام های 
سوال برانگیز در یاهو!

شرکت ورایزون در تاریخ 4 مرداد 1395 یاهو 
را خریداری کرد. از سوی دیگر یاهو قبال سایت 
اشتراک گذاری عکس فلیکر و پلتفرم بالگینگ 
تامبلر  را خریده بود. فلیکر و تامبلر هر دو، سه 
ویژگی مهم دارند: 1( این دو پلتفرم های قدیمی 
هستند که در یک زمان و در گذشته مانده اند، 
زیرا هر دو را یاهو خریده است، 2( هر دو پایگاه 
داده وســیعی دارند، 3( هــر دو فرهنگ های 
منحصربه فردی دارند کــه در مقابل فرهنگ 
ورایزون نامرئی اســت. چند سال پیش فلیکر 
سعی کرد مدرنیزه شود تا بتواند با اینستاگرام 
و سایر رقبای اجتماع محور و جدید رقابت کند 
اما از زمانی که یاهــو آن را خریداری کرد، به 
شدت ضعیف شد. این شرکت در نهایت چند 
اپلیکیشن تلفن همراه کاربردی را منتشر کرد 
و یک فضای یــک ترابایتی را به طور رایگان در 
اختیار کاربران قرار داد، اما دیگر دیر شده بود. 
یاهو سعی می کرد خود را به نسل اینستاگرام 
نزدیک کند و در این حین شــروع به انتقال و 
فراری دادن کاربران اصلی سایت که بسیاری از 
آن ها عکاسان حرفه ای بودند، کرد. وارد یکی از 
مدیران فلیکر می گوید: »همگی بسیار امیدوار 
بودیم که یاهو می تواند به زندگی بازگردد، اما 
تغییرات به وجودآمده موجب شــد چیزهایی 
را که دوست داشــتیم از دست بدهیم. وقتی 
بازخورد کار را دریافت کردیم، به نظر می رسید 
که هیچ کس گوش نمی دهد و ما دیگر مخاطب 
مقصد نبودیــم...« روکا از مدیران تامبلر هم 
این گونه می نویســد: »از نظر من ورایزون دو 
گزینه برای انتخــاب دارد. آن هــا می توانند 
همه چیز را همان طور که هســت رها کنند و 
در نتیجه تامبلر  برای همیشــه یک خدمات 
کوچک خواهد بود که شما برای منفعت یک 
جامعه کوچک آن را ارائه می دهید و هیچ پولی 
از آن عایدتان نمی شود، یا آن ها ماهیت تامبلر 
را تغییر می دهند. صادقانه بگویم، نمی دانم آیا 
تامبلر پس از اعمال تغییرات برای درآمدزایی 
می تواند جان سالم به در ببرد یا خیر. این پلتفرم 
سال های زیادی است که خود را حفظ کرده، 
چراکه سایر منافع باعث خرابی آن نشده است.«

پس از فروش یاهو به شــرکت ورایزون در یک 
مزایده، شرایط در شرکت یاهو کمی تغییر کرد. 
به نظر می رسد که این اقدام شروع یک روند جدید 
در یاهو نیز بود: یک فضای اســتخدام گسترده. 
طبق صفحه شاغالن آمریکایی یاهو، این شرکت 
در 18 جوالی 76 موقعیت شغلی جدید را اعالم 
کرد. دو روز بعد 151 شغل جدید ایجاد شد. در 
این هفته، بعد از اعالم فــروش یاهو به ورایزون، 
یاهو 23 فرصت شغلی جدید را در 25 جوالی، 16 
فرصت شغلی در 26 جوالی و 19 فرصت شغلی 
دیگر را در 27 جــوالی اعالم کرد که این میزان 
افزایش نسبت به دو ماه گذشته بسیار چشمگیر 
است. مشخص نیســت که چه چیز موجب این 
تغییر شده اما با توجه به اینکه یاهو به سوی طرح 
کاهش 15 درصدی نیروی کار و ســازماندهی 
مجدد خود پیش می رود، این یک توسعه بسیار 
عجیب است. اکثر فرصت های شغلی در سانی ویل 
کالیفرنیا است؛ جایی که این شرکت بیشتر روی 
مهندسی تمرکز دارد. بسیاری از مشاغل به تجربه 
کاری در حوزه تلفن همراه و فناوری تبلیغات نیاز 
دارد، چراکه یاهو بیش از هر چیز روی این دو حوزه 
سرمایه  گذاری کرده است.این افزایش ناگهانی 
فرصت های شغلی جدید می تواند به شیوه های 
مختلف تفسیر شود. می تواند نشانه گردش مالی 
باال باشــد و اینکه یاهو دارد موقعیت های شغلی 
خالی را پر می کند؛ یا می تواند به این دلیل باشد که 
یاهو مشاغل درآمدزای کمتری را با موقعیت های 
جدید جایگزین می کند. همچنین ممکن است 
فقط نشان دهنده این باشد که یاهو دارد برخی از 
طرح های گذشته خود را عملی می کند. اما نکته 
جالب آن است که این اتفاق درست بعد از اتمام 
مزایده و زمانی رخ داده است که سرمایه گذاران 
به دنبال کاهش هزینه ها در سراســر شــرکت 
هستند. حال این سوال مطرح می شود که یاهو 
در پر کردن فرصت های شغلی در این برهه زمانی 
که مشخص نیست آینده شرکت چه خواهد شد، 

چقدر موفق خواهد بود.

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

ورایزون و سهامداران جدید غول قدیمی 
وب به دنبال سهام شرکت های وابسته آن 

هستند

پس از اینکه شــرکت یاهو دارایی های اینترنتی 
اصلی خــود را به شــرکت ورایــزون فروخت، 
سهامداران یاهو درباره این موضوع صحبت کردند 
که آیا این پیشروی وب می تواند به سرعت سهام 
چندین میلیارد دالری خود را دریافت کند یا خیر.
قســمت اعظم ارزش بازار 36.4 میلیارد دالری 
یاهو از 15 درصد ســهام آن در شــرکت تجارت 
آنالین چینی علی بابا و 35.5 درصد سهام شرکت 
یاهوی ژاپن است. این ها در معامله یاهو با ورایزون 

گنجانده نشده است.
سرمایه گذاران امیدوارند که این سهام به سرعت 
به فروش برسد، اما یاهو سال هاست که به دنبال 
روشی برای کسب درآمد از سرمایه گذاری هایی 
اســت که در آن خبری از صورتحساب مالیاتی 
ســنگین نباشــد و در ایــن خصوص نیــز تا به 
حال موفق نشــده اســت. یاهو از صحبت درباره 

سناریو های احتمالی خودداری می کند.
قبل از برگزاری مزایده کسب وکار اصلی آن، که 
شامل ابزارهای تبلیغاتی و دارایی های اینترنتی 
شرکت از قبیل جست وجو و ایمیل می شد، یاهو 
قصد داشت سهام خود در علی بابا را به سهامداران 
یاهو واگذار کند امــا این برنامه را اجرا نکرد؛ زیرا 
خدمات درآمــد داخلی آمریــکا ضمانتی ارائه 
نمــی داد که این کار به صورت معــاف از مالیات 

انجام شود.
سناریویی که اکثر ســرمایه گذاران در نظر دارند 
آن اســت که یاهوی ژاپن و علی بابا  این ســهام 
را به گونه ای که از پرداخت مالیات معاف شــود، 
دوباره از یاهو خریداری می کند. با اینکه احتمال 
دارد آن ها این سهام را با تخفیف دوباره خریداری 
کنند، ســرمایه گذاران یاهو در این معامله سود 

خواهند کرد.
اریک جکســون، مدیر شرکت اسپرینگ اُول، که 
صاحب سهام یاهو اســت، می گوید: »امیدواریم 
تا پایان امسال معامالتی به خصوص با علی بابا  و 
یاهوی ژاپن انجام دهیم و سهام آن را خریداری 

کنیم.«
چنین معامله ای شامل مالیات نیز می شود، زیرا 
ارزش این سهام بسیار باالست اما مقدار دقیق آن 

مشخص نیست.
بانکداران و تحلیلگران می گویند به احتمال زیاد 
یاهو راهی پیدا خواهد کرد تــا قبل از هرگونه 
تصمیم گیری درباره ســهام علی بابا  که بیش 
از 30 میلیارد دالر ارزش دارد، ســهام یاهوی 
ژاپن خود را به ارزش بیــش از 8 میلیارد دالر 

کنار بگذارد.
ســهام یاهو در یاهــوی ژاپن به ســال 1996 
بازمی گــردد؛ زمانی که شــرکت اینترنتی یک 
ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکت ژاپنی 

سافت بنک گروپ انجام داد.

برای به حداقل رساندن مسئولیت های مالیاتی، 
یاهو توانســت ســهام یاهوی ژاپــن  را با پول و 

دارایی های نقد مبادله کند.
یاهوی ژاپن  مجبور بود یک شرکت وابسته ایجاد 
کند و یک کســب وکار راه بیندازد که برای مدت 
پنج ســال فعال بود. این پول نقد فقط دوسوم از 
ارزش شــرکت جدید را تشکیل می داد و حداقل 
یک سوم از این ارزش پولی، از کسب وکار در حال 

فعالیت نشأت می گرفت.
ســپس یاهوی ژاپن توانســت این شرکت را در 
ازای سهام یاهو در یاهوی ژاپن  به یاهو اعطا کند.
در روز معاملــه، یاهو به این نکته اشــاره کرد که 
ترجیح می دهــد ابتدا با یاهوی ژاپن  وارد معامله 
شود تا علی بابا. یکی از اعضای هیئت مدیره یاهو 
به نام تام مک اینرنی که رئیس کمیته بررســی 
راهبردی این شرکت نیز هست، در حضور جمعی 
از تحلیلگــران گفت که نظر این شــرکت درباره 
ســهام یاهوی ژاپن و علی بابا به دو گونه متفاوت 

فکر می کند.
وی اشــاره کرد: »هدف ما حفظ ارزش، پیش از 
پرداخت مالیات است و شــرکت در حال حاضر 

قصد ندارد آن ها را بفروشد.«
سرمایه گذاری اولیه یاهو در علی بابا، که در سال 
2005 انجام شد، آن قدر ارزش باالیی داشت که 
اگر شرکت بخواهد ســهام خود را بفروشد، باید 

بیش از 12 میلیارد دالر مالیات پرداخت کند.
مک اینرنــی می گویــد که انعطاف شــرکت در 
خصوص سهام خود در یاهوی ژاپن  بیشتر است؛ 
زیرا ارزش این ســهام بسیار کمتر از ارزش سهام 

در علی بابا  است.
سافت بنک بزرگترین سهامدار یاهوی ژاپن است 
که باید از هرگونه معامله که شامل سهام در این 
شرکت ژاپنی می شــود با روی گشاده استقبال 
کند. یاهو و یاهوی ژاپــن هیچ نظری درباره این 
موضوع نداده اند. برای دســتیابی به هدف نهایی 
مبنی بر اینکه علی بابا سهام خود را از یاهو دوباره 
خریداری کند، باید به یک راهکار درباره ســهام 

یاهوی ژاپن رسید.
علی بابا  تنها شرکتی اســت که می تواند به یاهو 
کمک کند تا خود را از اکثر مسئولیت های مالیاتی 
مربوط به بازگرداندن پول حاصل از فروش سهام 

به سهامداران یاهو، آزاد کند.
به نظر می رسد علی بابا هیچ عجله ای برای انجام 
معامله ندارد و ممکن است تصمیم بگیرد تا با یاهو 
بازی کند و از این طریق از داشتن یک پروکسی یا 

شرکت صوری برای سهام خود، خودداری کند.
تحلیلگــران انتظــار دارنــد که ســهام یاهو با 
اعمال تخفیــف در بازار آزاد معامله شــود، زیرا 
ســرمایه گذاران نگران مالیات اعمال شده روی 

این فروش هستند.
یکی از تحلیلگران می گوید: »معتقدیم که سهام 
با تخفیف معامله خواهد شد؛ زیرا این خطر وجود 
دارد که الزم باشــد برخی یا تمام مسئولیت های 
مالیاتی معوقه که به باقی مانده دارایی ها مربوط 

می شود، پرداخت شود.«

حامد رسولی

ترجمه

تراژدی استارت آپی!
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در اینجا تالش می شــود پنج استراتژی مهم 
بازاریابی رقابتی در فضای اینترنتی را معرفی 
کرده و نکات برجســته چنیــن تبلیغاتی را 

مشخص کنیم:
1. کاربران رقبای خود را هدف قرار دهید

استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیس بوک 
این امکان را به شما می دهد که عالیق کاربران 
این صفحات را بهتر بشناسید و در نهایت میزان 
کاربــران رقبای خود را نیز تخمیــن بزنید. از 
آنجایی که کاربران فیس بــوک، عالیق خود 
را در صفحه شخصی شــان ذکر می کنند، پی 
بردن به سلیقه و نظرات آن ها کار آسانی به نظر 
می رسد؛ ضمن اینکه شما می توانید با رفتن به 
صفحات رقبای تجاری خود نیز، تعداد کاربران 
و طرفدارن آن ها را دانسته و در نهایت با توجه به 
اطالعاتی که از رقیب و کاربران او دارید، فعالیت 
فیس بوکی خود را آغاز کنید. شــما می توانید 
کاربران رقبای خود را هدف قرار دهید و با توجه 
به نوع عالیــق آن ها و همچنین با توجه به نوع 
تبلیغات رقبای خود، توجه کاربران مذکور را به 

سوی خود جلب کنید.
2. کلیپ های تبلیغاتی خود را بر اســاس 

ویدئوهای رقیب بسازید
برای فعالیت در وب ســایتی مانند یوتیوب یا 
آپارات، بهتر اســت کلیپ های خود را بعد از 
تجزیه و تحلیل کلیپ های رقبای خود بسازید. از 
آنجایی که یکی از صفحات معتبر اینترنتی برای 
نمایش ویدئوهای تبلیغاتی، وب سایت یوتیوب و 
در ایران آپارات است، بسیاری از تولیدکنندگان 
معتبر جهانی، با نمایش ویدئوهای تبلیغاتی 
خود در وب سایت یوتیوب، نام برند خود را در 
ســطح جهان بیش از پیش گسترش داده اند؛ 
بنابراین نباید از اهمیــت این صفحه نمایش 
اینترنتی غافل شــد. آنچه که برای ارائه یک 
تبلیغ موفق در فضای رقابتــی یوتیوب مهم 
است، شناخت و پیگیری ویدئوهای ارائه شده از 
سوی رقباست؛ به این معنا که باید در ساختن 
کلیپ های تبلیغاتی خود، ویدئوهای تبلیغاتی 
رقبــای خود را با دقت تماشــا کنید و کلیپی 
بسازید که به صورت غیرمســتقیم، مرغوب 
بودن و سرآمد بودن محصوالت شما را نسبت 

به محصوالت رقیب به مخاطبان القا کند.
3. استفاده از ایمیل کاربران رقیب

هدف قرار دادن مشتریانی که به تازگی به سوی 
محصوالت رقبای شما جلب شده اند، به مراتب 
کار آسان تری است تا اینکه بخواهید مشتریان 
قدیمی یک برند را از آن خود کنید. در همین 
راستا یکی از راهکارهای جلب توجه مشتریان 
در یک فضای رقابتی، اســتفاده از ایمیل هایی 
است که شرکت های رقیب شما از آن ها استفاده 
می کنند. شــما می توانید با ارسال آگهی های 
تبلیغاتی خود به ایمیل افرادی که رقبای شما 
نیز ایمیل آن ها را در اختیار دارند، در یک فضای 
رقابتی اینترنتی بــه معرفی برند و محصوالت 
خود بپردازید و توجه آن ها را به نام تجاری خود 
جلب کنید؛ چراکه این کاربران در جریان نوع 
بازاریابی شما و رقبا قرار گرفته و در نهایت ممکن 
است برخی از آن ها برند شما را انتخاب کنند. 
بنابراین استفاده از ایمیل کاربرانی که به سوی 
رقبای شما توجه نشــان داده اند، امکان جذب 
این کاربران به سوی برند شما، افزایش می دهد.

4. استفاده رقابتی از گوگل
موتور جست وجوگر گوگل یکی از بزرگ ترین 
صفحات اینترنتی برای تبلیغات و بازاریابی است 
که توانسته است نظر بسیاری از برندهای معتبر 
جهانی را به سوی خود جلب کند. برای داشتن 
یک حضور موفق در فضای رقابتی کسب وکار، 
باید مخاطبان و مشتریان رقبای خود را به خوبی 
شــناخت و در این میان، وب ســایت گوگل 
می تواند کمک قابل توجهی به این روند داشته 
باشد. شما می توانید با حضور در صفحات رقبای 
خود، کاربران اینترنتی آن ها را شناسایی کرده و 
پس از شناخت دقیق عالیق و نیازهای آن ها، به 
روند تبلیغاتی خود برای تحت تأثیر قرار دادن 

کاربران مذکور بپردازید.
5. شناخت مخاطبان توییتری رقیب

یکی از گزینه هایی کــه در صفحه اجتماعی 
توییتــر وجــود دارد، امکان دانلود لیســت 
مخاطبان حســاب های کاربری این صفحه 
است؛ با این امکان شــما می توانید به لیست 
بلندباالیی از مخاطبان رقبای خود دست پیدا 
کنید و با شناخت کاربران رقبای خود در این 
فضای مجازی، می توانید برنامه های تبلیغاتی 
خود را برای این گــروه از مخاطبان پی ریزی 
کــرده و با مرور زمان، نام تجــاری خود را در 
کنار نام تجاری رقیب، برای آن ها زنده کنید 
و در یک فضای رقابتی ســالم و هوشمندانه، 
به معرفــی محصوالت خود بــرای این گروه 

کاربران بپردازید.

پنج استراتژی موثر در 
تبلیغات رقابتی دیجیتال

حضور برند 
کانن در 
صفحات 

مجازی خرده
 فروشی های 
بزرگ مانند 

آمازون، ای بی 
و... نیز از دیگر 
استراتژی های 

بازاریابی 
آنالین این 

شرکت به شمار 
می رود که 

باعث افزایش 
گردش مالی 
این شرکت 
و در نهایت 
سودآوری 

بیشتر آن شده 
است

کیفیت محصول، قیمت گذاری و توزیع مناسب، در 
کنار توسعه روند بازاریابی را می توان از عوامل اصلی 
پیشرفت برند کانن در راستای فعالیت های تبلیغاتی 
به شمار آورد. شرکت کانن به خوبی این نکته را دریافته 
است که در دنیای امروز، دیگر کمتر فردی است که 
با داشتن گوشی هوشمند خود، برای ثبت لحظات 
زندگی به سوی دوربین های پیشرفته عکاسی برود؛ 
اما با این حال این دوربین ها در عکاسی حرفه ای برای 
رســانه های تصویری کماکان قابل استفاده بوده و 
بسیاری از افرادی که به عکاسی عالقه مند هستند 
نیز به ایــن دوربین ها گرایش نشــان می دهند. در 
همین راستا کانن، با وجود انواع گوشی های هوشمند 
پیشــرفته، کماکان جایگاه خود را در بازار دوربین 

حفظ کرده است.
در این گزارش تالش می شود چند راهکار بازاریابی 
عمده این شرکت، در راســتای ترویج محصوالت و 

فروش مناسب تر معرفی شود:

 تمرکز روی محصول
محصول به عنوان اصلی ترین جزء یک فرآیند تبلیغاتی 
به شمار می رود؛ هرچه کیفیت، خالقیت و کاربردی 
بودن یک محصول از درجه باالیی برخوردار باشــد، 
تأثیرگذاری بیشــتری روی مخاطب خواهد داشت 
و در نهایت آنچه  مصرف کنندگان را دوباره به سوی 
یک برنــد بازمی گرداند، کیفیت محصولی اســت 
که ارائه داده اســت. یکی از نقاط قوت برند کانن در 
استراتژی هایی که به کار می برد، نوآوری و خالقیت 

در ارائه محصوالت است.

 کیفیت عالی در کنار قیمت مناسب
کانن معتقد است که مسیر موفقیت از جاده کیفیت 
می گذرد؛ به این معنا که آنچه در نهایت موفقیت یک 
شــرکت تولیدی را تضمین می کند، درجه کیفیت 
محصوالت آن اســت و همان گونه که پیشــتر نیز 
ذکر شــد، گروه تولیدی کانن تمرکــز ویژه ای روی 

مســئله دارد. اما از دیگر مــواردی که باعث جذب 
بیشتر مصرف کنندگان می شود، نحوه قیمت گذاری 
محصوالت اســت؛ شــرکت کانن که در یک فضای 
رقابتی شدید با دیگر تولیدکنندگان بزرگ جهانی 
قرار گرفته است نیز به اهمیت نحوه قمیت گذاری پی 
برده و تالش می کند با ارائه محصوالتی با قیمت های 
معقول، طیف بیشــتری از مشــتریان را برای خود 
داشته باشد. سیاست کلی کانن برای قیمت گذاری 
محصوالتش به شــیوه ای اســت که حداکثر مردم 
قادر به خرید محصوالت این برند باشــند. سعی در 
ارائه قیمت های مقرون به صرفه باعث شده است که 
گروه مصرف کنندگان این برند، تعداد قابل توجهی 
را تشکیل دهند و همین نکته نیز باعث موفقیت برند 
کانن در قیمت گذاری شده است. کیفیت عالی در کنار 
قیمت گذاری مقرون به صرفه، جایگاه معتبری را در 
بین دیگر رقبا برای کانن به وجود آورده است و داشتن 

مشتریان بیشتر نیز پیامد همین سیاست است.

 توزیع سریع و خدمات مناسب 
از آنجایی که رضایتمندی مشــتری از مهم ترین 
عوامل در گســترش بازار و فروش بیشتر است، هر 
برندی باید برای جلب بیشتر رضایت مشتریان خود 
تالش کند. در این میان رسیدن آسان و کم هزینه 
محصول به دســت مشــتریان، می توانــد یکی از 
راهکارهای مهم جلب رضایــت مصرف کنندگان 
باشد. توزیع مناسب یکی دیگر از راهکارهای برند 
کانن اســت که به طور مستقیم در راستای اهداف 
بازاریابــی آن پیش می رود. همکاری مناســب با 
سیستم حمل ونقل باعث شده است که محصوالت 
کانن به راحتی، بــا حداقل هزینــه و بدون هیچ 
مشکلی به دست مصرف کنندگان برسد. همچنین 
داشتن نمایندگی های مجاز در بسیاری از مناطق 
جهان نیز باعث ارائه خدمات پس از فروش مناسبی 
برای این برند شده و رضایت مشتریان را برای این 
گروه تولیدی به ارمغان آورده اســت. تقریبا تمام 
محصوالت این گروه تولیدی بــه تعداد زیادی از 
نمایشــگاه ها و فروشــگاه های جهان ارسال شده 
و مصرف کنندگان این برند بــرای یافتن قطعات 
محصوالت آن دچار مشکل نخواهند شد؛ بنابراین 
می توان گفت دستیابی آسان و سریع به محصوالت 

این برند و دریافت خدمات پس از فروش مناسب، 
از دیگر اســتراتژی های بازاریابی کانن اســت که 
مشتریان جهانی را برای این برند حفظ کرده است.

 فروش اینترنتی آسان
از آنجایی که در عصر دیجیتــال زندگی می کنیم، 
خرید و فروش اینترنتی در میان مردم جهان امری 
شناخته شده است و بنابراین طبیعی است که برندهای 
معتبری مانند کانــن از اهمیت چنین فضایی غافل 
نباشند. بر همین اســاس یکی دیگر از خدمات برند 
کانن به مشتریان، راه اندازی یک وب سایت کامل و 
مناسب است که کاربران اینترنتی به راحتی می توانند 
از نوع محصوالت، کیفیت، خصوصیات، قیمت آن ها 
و دیگر موارد الزم باخبر شوند و در نهایت یک خرید 
راحت و مناسب اینترنتی داشته باشند. حضور برند 
کانن در صفحات مجازی خرده فروشــی های بزرگ 
مانند آمازون، ای بی و... نیز از دیگر اســتراتژی های 
بازاریابی آنالین این شــرکت به شــمار می رود که 
باعث افزایش گردش مالی این شــرکت و در نهایت 
سودآوری بیشتر آن شده است. بسیاری از کاربران 
اینترنتی می توانند با حضور در وب سایت اصلی این 
شرکت یا وب ســایت های خرده فروشی اینترنتی، 
از نحوه قیمت ها و تخفیف های ارائه شــده از سوی 
شرکت نیز باخبر شوند و بدون رفتن به فروشگاه های 
مخصوص این برند، در پشــت سیســتم های خود 
بنشینند و از تخفیف های درنظرگرفته شده استفاده 
و خریدی آسان و بدون زحمت را تجربه کنند؛ ضمن 
اینکه توزیع مناسب این شرکت نیز باعث می شود، 
محصول خریداری شده در کوتاه ترین زمان ممکن 

به دست آن ها برسد.

 توسعه بازاریابی
یکی از مهم ترین نکاتی که در هر شــیوه تبلیغاتی 
باید به آن پایبند بود، توسعه دادن و ارتقا بخشیدن 
به روند بازاریابی است؛ به این معنا که یک برند نباید 
تنها به شیوه هایی که در پیش گرفته و موفقیت هایی 
که برایش به ارمغان آمده است، اکتفا کند؛ بلکه باید 
به دنبال توسعه روش های تبلیغاتی و ترویج متفاوتی 
از محصوالت خود باشــد. فرآیند توســعه بازاریابی 
به خوبی توسط برند کانن دنبال می شود و این گروه 

تولیدی به صورت گسترده ای به دنبال ارتقا بخشیدن 
به روش های بازاریابی خود اســت. در همین راستا 
استفاده از شیوه های مختلف بازاریابی را در دستور 
کار خود قرار داده اســت؛ به این معنا که حضور در 
صفحات اجتماعی مجازی و طراحی وب سایت، این 
گروه تولیدی را نسبت به شیوه های قدیمی تر بازاریابی 
مانند تلفن همراه و مجالت و تلویزیون غافل نکرده 
و در این حوزه ها نیز حضوری فعال را رقم زده است. 
به روز بودن و آگاهی از شــیوه های تبلیغاتی مدرن و 
علمی نیز از دیگر رویکردهایی است که برند کانن برای 

ارتقا و توسعه فرآیند بازاریابی خود دنبال می کند.
 تاریخچه

شرکت کانن که در ســال 1937 در ژاپن تأسیس 
شــده، امروزه یکــی از نام های آشــنا در دنیای 
تصویربرداری به شــمار می رود که در کنار رقبای 
مشــهوری مانند سامسونگ، ســونی، کاسیو و... 
به رشد خود ادامه داده اســت. تولید دوربین های 
مختلــف و تجهیزات جانبی مربوط به عکاســی و 
تصویربردای، از محصوالت عمده و شناخته شده این 
برند به شمار می رود؛ ضمن اینکه انواع دستگاه های 
کامپیوتری مانند پرینتر، دستگاه های فتوکپی و... 
نیز از دیگر محصوالت این برند معتبر اســت.  این 
شرکت که تولید خود را با دوربین هایی با لنزهای 
ساده تر در دهه 40 میالدی آغاز کرده بود، کم کم 
همگام با پیشــرفت فناوری، به توسعه تکنولوژی 
محصوالت خود پرداخته و استفاده از نور خورشید 
و لنزهای پیشــرفته تر با قابلیت بزرگنمایی را در 
دســتور کار خود قــرار داد. ماشین حســاب های 
خورشــیدی نیز از دیگر تولیدات نوآورانه این برند 
در ســال های آغازین فعالیت آن بــوده و در حال 
حاضر نیز این شــرکت معتبر، با ارائه محصوالتی 
که خالقیــت و نــوآوری در آن ها حــرف اول را 
می زند، خــاص بودن محصوالت خــود را در بین 
مصرف کنندگان به اثبات رســانده است. در حال 
حاضر تجهیزات اداری که این برند تولید می کند، 
سازگار با محیط زیست بوده و قابلیت بازیافت دارد؛ 
همچنین دوربین های دیجیتال این گروه تولیدی 
نیز با داشتن حســگرهای متعدد، صفحه نمایش 
ال سی دی و... نشــان دهنده پیشرفت های نوین و 

قابل توجه محصوالت این برند است.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

راهکارهای عمده بازاریابی 
و فروش  برند کانن

مسیر موفقیت 
از جاده کیفیت می گذرد

دابل کلیک آنچه را مشتری می خواهد، تبلیغ می کند
چرا گوگل این آژانس تبلیغاتی را خرید؟

نام موتور جست وجوگر گوگل تقریبا نامی شناخته شده 
در بین تمام مردم جهان است و طبیعتا گستردگی این 
وب سایت جســت وجوگر، فرصت های تبلیغاتی آنالین 
زیادی را در اختیار آن قرار می دهد و شــرکت گوگل نیز 
به خوبی از این فرصت ها استفاده می کند. در این میان 
آژانس های تبلیغاتی متعددی مانند ادسنس، دابل کلیک، 
ادروردز و... هستند که برای این شرکت کار می کنند. در 
این گزارش به روند تبلیغاتی آژانس دابل کلیک به عنوان 
یکی از آژانس هــای تبلیغاتی معتبر اینترنتی در جهان 
می پردازیم که در سال های اخیر توسط شرکت گوگل 
خریداری شده و در حال حاضر یکی از مهم ترین منابع 

کسب درآمد این شرکت محسوب می شود.
دابل کلیلک )Doubleclick(  در ســال 1995 به عنوان 
یکی از شــرکت های ارائه دهنــده نرم افزاهای خدمات 
اینترنتی تأســیس شد و توجه بســیاری از شرکت ها و 
تولیدکنندگان را به خود جلب کرد تا اینکه در سال 2007 
توسط گوگل به قیمت 3.1 میلیارد دالر خریداری شد. 

طبق نظر کارشناســان اقتصادی، این 
معامله بزرگ ترین خرید تاریخ گوگل 
به شــمار می رفت. در حال حاضر نیز 
دابل کلیک به عنوان یکی از مهم ترین 
آژانس های تبلیغات دیجیتال شناخته 

می شود.
هدفگیری مشتری، به عنوان اصلی ترین 

روش دابل کلیک محسوب می شــود؛ به این معنا که با 
شناخت بیشتر کاربران اینترنتی و با توجه به نوع حضور 
آن ها در اینترنت، پنجره های کوچک تبلیغاتی خاصی را 
برای آن ها بــه نمایش درمی آورد؛ به عنوان مثال در یک 
وب سایت که مربوط به لوازم ورزشی است، نرم افزاهای 
دیجیتالی دابل کلیک بیشــتر بــه تبلیغات محصوالت 
ورزشــی می پردازد. این شــیوه هوشــمند از تبلیغات 

اینترنتی، یکی از نقاط عطف دابل کلیک محسوب می شود 
که موفقیت های چشــمگیری را برای تولیدکنندگان 
و شرکت ها در پی داشته اســت. همچنین نرم افزاهای 
طراحی شــده در این آژانس تبلیغاتی به گونه ای است 
که از نوع حضــور کاربران اینترنتــی و نظراتی که ارائه 
می دهند، می تواند کاربرانی را که دارای پتانسیل اصلی 
خرید هستند، شناسایی کرده و روند تبلیغات خود را بر 

روی آن ها متمرکز کند.

فراخوان پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها

shanbemagazin shanbemag

روش مذکور باعث می شــود که تبلیغات انجام شــده، 
هدفمندتر صورت بگیرد و در نهایت امکان خرید را توسط 
مشتری افزایش دهد. گروه تبلیغاتی دابل کلیک با قرار 
دادن تبلیغات در کنار محتوای مناسب آن ها که ارتباط 
نزدیکی با تبلیغات مذکور دارد، مشتریانی را به سوی خود 
جلب می کند که خواهان واقعی آن محصوالت هستند 
و همین شــیوه نیز در نهایت باعث تأثیرگذاری بیشتر 
پنجره های تبلیغاتی شــده و کاربران را به باز کردن این 
پنجره ها و دیدن محتوای تبلیغاتی آن ها، بیشتر ترغیب 
می کند. همچنین گروه تبلیغاتی دابل کلیک با پیگیری 
روند حضور کاربران در وب سایت های مختلف اینترنتی، 
نوع عالیق آن ها را به نحو بهتری مشخص کرده و مطابق با 
نتایج به دست آمده، به تبلیغات خود جهت می دهد؛ مثال با 
در نظر گرفتن تعداد کلیک هایی که کاربران در وب سایت 
مذکور داشتند، به تجزیه وتحلیل رفتار کاربران پرداخته 
و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده، روند تبلیغاتی 

خود را پی می ریزد.

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو
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انیشتین
 تاریک ترین ساعت، تنها 60 دقیقه دارد. 

برنامه ریزی کارمندی برای مرخصی ها
اســتیو کین، متخصص منابع انســانی در شرکت 
هیلســبورو در کالیفرنیاســت. او بیش از 25 سال 
تجربه کار در تشکیالت اقتصادی و مشاغل مرتبط با 
استارت آپ ها را در رزومه کاری خود دارد. به اعتقاد 
کین تعطیالت یک نوع مرخصــی همراه با حقوق 
از طرف کارفرمایان به کارمندان اســت و کارمندان 
پیش از آنکه به سراغ دستورالعمل های استفاده از این 
فرصت ویژه بروند، باید تصمیمی قاطع برای نوع تفریح 
خود اتخاذ کنند. او می گوید: »در ابتدا به خاطر داشته 
باشید تا عالقه مندی های خود را چشم انداز انتخاب 
نوع و نحوه اوقات فراغت قرار دهید. آیا خط قرمز شما 
در مسافرت، مخارج سفر است یا اینکه هدف شما از 
مسافرت، تنها لذت بردن است و خط قرمز دیگری 
ندارد؟ پاسخ به این قبیل ســواالت به میزان بسیار 
زیادی شما را در انتخاب نحوه استفاده از اوقات فراغت 
و تعطیالت یاری می کند.« به گفته کین، سیاست های 
برنامه ریزی برای تعطیالت به روش سنتی، تاثیرگرفته 

از سیاست های اتحادیه کارگری است. به طوری که 
میزان ســاعات اوقات فراغت موثر از سابقه فعالیت 
شما در شــرکت است. بسیاری از شرکت ها عالوه بر 
اختصاص ساالنه مدت زمانی ثابت برای تعطیالت، 
در روزهای به خصوص، مثل روز تولد، مواقع بیماری، 
روزهای ملی و روزهای سال نو و... به کارمندان خود 
مرخصی اضافه، پاداش می دهنــد. کین می گوید: 
»به طور مثال یک کارفرما می تواند تصمیم بگیرد تا در 
سال نخست یک هفته، تا پنج سال سه هفته و به ازای 
10 سال سابقه فعالیت افراد در شرکت، چهار هفته 
در ســال به او اجازه مرخصی بدهد.« مرخصی های 
استعالجی، مرخصی های با حقوق و سایر تعطیالتی 
که کارمندان با ذخیره سازی آن ها خود را بهره مند از 
یک تعطیالت طوالنی مدت می کنند، امروزه مرسوم تر 
است. می توانید با رتبه بندی روزهای تعطیل برای خود 
و ذخیره سازی تعطیالتی که شاید بنا به دالیلی نتوان 
از آن ها بهترین استفاده را کرد، با در اختیار داشتن 

فرصت بیشتر، مقاصدی با مســافت بیشتر را برای 
تعطیالت انتخاب کنید. البته که به گفته کین، این 
موضوع بسیار وابســته به نظر مدیر است. به صورتی 
که برخی مدیران ضرب االجلی را برای اســتفاده از 
تعطیالت استفاده نشده تعیین می کنند که پس از 
یک تاریخ مشخص، شما قادر به ذخیره سازی روزهای 
تعطیل نیســتید. فاکتور حائز اهمیتی که باید برای 
تعیین برنامه های تعطیالت کارمندان مورد بررسی 
قرار بگیرد، وجود یا عدم وجود کارمندان با پست ها و 
مهارت های کلیدی در تجارت است. در صورت وجود 
چنین افراد با ارزشی، به منظور جلب رضایت این افراد 
و حفظ آن ها در تجارت، ملزم به برقراری سیاســتی 
جداگانه برای آنها هســتید. به سبب حساسیت کار 
این افراد، ممکن اســت در نظر گرفتن تعطیالت با 
شرایط ویژه فکر جالبی به نظر برسد. البته این نکته را 
نباید از یاد برد که توجه ویژه به گروهی خاص، موجب 

نارضایتی سایرین نشود.

 برای افزایش راندمان کار در هر نوع شغل، 
به تمرکز بــر روی فعالیت های آن شــغل 
نیاز است. در بســیاری از موارد انجام بازی 
در محــل کار بــه منظور ارتقــای روحیه 
کارمندان، می تواند این تمرکز را فراهم آورد 
و در نتیجه هم بــرای کارمندان و هم برای 
شرکت سودمند باشد. شرکت های کوچک تر 
برای جــذب کارمندان خود در مقابل خطر 
پیوســتن آن ها به شرکت های رقیب، برای 
جذاب تــر کردن محیط کار، بــه این قبیل 
سرگرمی ها نیاز بیشتری دارند. این بازی ها 
می تواند راندمان کاری افراد را ارتقا دهد و 

افراد را به محل کار عالقه مند کند.
 یک سرگرمی گروهی

ایــن بازی ها به کارمنــدان فرصت دور هم 
جمع شدن و کار کردن در کنار هم به عنوان 
یک تیم را می دهد. بدون شــک هر یک از 
کارمندان بــه فراگیــری موضوعی خاص 
عالقه مند هستند. یک موضوع را انتخاب و 
درباره آن سواالتی مطرح کنید. موضوعات 
می تواند درباره وقایع در جریان، تاریخچه 
یک تیم ورزشــی محلی، تاریخچه شرکت 
یا سواالت کلی و عمومی باشد. کارمندان را 
به گروه هایی با تعداد مساوی تقسیم بندی 
کرده و حتی االمکان تعداد کارمندان در هر 
گروه برابر باشــد. بازی را از یک گروه شروع 
کرده و سوالی را مطرح کنید. به هر تیم 10 
ثانیه فرصت پاســخگویی بدهید. چنانچه 
تیم نخست از پاسخ به سوال درماند، فرصت 
را به گروه دیگر بدهید. در نهایت تیمی که 
بیشــترین امتیاز را کســب کرد، جایزه ای 
معادل نصف حقوق یک روز یا ناهار رایگان 

را دریافت می کند.
 بازی »چی می شد؟«

بازی »چی می شد؟« یک بازی ساده است 
کــه در عین ســهولت، مکالمه هایی که در 
حین این بازی محاوره می شــود، می تواند 
بسیار خنده دار باشد. عالوه بر این چنانچه 
این بازی به گونه صحیح اجرا شــود، باعث 
شناخت بهتر افراد از یکدیگر می شود. برای 
کارمندانی که از یکدیگر شــناخت بهتری 
دارند، کار کردن در کنــار هم لذتبخش تر 
است. در این بازی به هر نفر یک برگ کاغذ 
اختصاص داده می شود. هر یک از افراد، نام 
یک موجود زنده یا یک وسیله را یادداشت 
می کنــد و آن را درون یک جعبه که از قبل 
تعبیه شــده می انــدازد. پــس از آن مدیر 
شــرکت یکی از برگه ها را بیرون می آورد و 
می پرسد: »چی می شــد اگه من ... بودم.« 
و این نقطه چین با کلمه نوشته شــده روی 
کاغذ خاتمه می یابد. مطمئن شوید که کسی 
این کلمه های بیرون آورده شــده از جعبه را 
نمی بیند؛ با این توصیف یک برگه به هر فرد 
داده خواهد شد. سپس هر نفر باید یک روز 
را با استفاده از کلمه ای که روی کاغذ نوشته 

شده، توصیف کند. 

اگرچه شرکت گوگل به خاطر ارائه تسهیالت 
فراوان به کارمندان خود مشــهور اســت، 
اما قوانین اخذ مرخصی در این شــرکت در 
مقایســه با کمپانی های بزرگ ارائه دهنده 
تکنولوژی بســیار متفاوت اســت. میزان 
ســاعات مرخصی در این شــرکت به شرح 

زیر است:
کارمندان با ســابقه فعالیت یک تا سه سال، 
15 روز، کارمندان با سابقه چهار تا پنج سال، 
20 روز و در نهایت افرادی که بیش از 6 سال 
در این کمپانی مشــغول به فعالیت بوده اند، 
ســاالنه از  25 روز مرخصی همراه با حقوق 

برخوردارند.
اما ایــن قوانین مرخصی شــامل جزئیاتی 
است که شاید تا به حال از کارمندان شرکت 
دیگری نشنیده باشیم: کارمندان گوگل در 
صورت تمایل می تواننــد  به همکاران خود 

مرخصی قرض بدهند یا ببخشند!
موضوع از چندی پیش آغاز شــد؛ زمانی که 
والدین یکی از کارمندان این شــرکت دچار 
بیماری می شوند و او برای نگهداری از آنان 
به مدت زمان بیشتری احتیاج دارد. در این 
بین تعداد روزهای مرخصی همراه با حقوق 
این شخص به پایان می رسد. از قضا یکی از 
همکاران شخص مذکور که از وضعیت دشوار 
او مطلع بود، پیشــنهادی مطرح می کند؛ او 
خواستار بخشیدن بخشی از مرخصی های 

خود به همکارش شده بود.
الزلو باک، مدیر بخش منابع انسانی گوگل، 
در سومین سالگرد مراسم »همراه با والدین« 
)مراسمی که در آن از پدر و مادرها تقدیر و 
تشــکر به عمل می آید(، این اتفاق را مطرح 
کرد. پس از این اتفاق با اجماع نظر، قوانین 
تازه ای در زمینه مرخصی ها طراحی شد و به 
اجرا درآمد. بر اساس قوانین تازه، در صورتی 
که فردی از کارکنان گوگل احتیاج به زمان 
مرخصی بیشتری داشــته باشد، همکاران 
او قادر خواهند بود تــا از تعطیالت خود به 
او ببخشــند. آنچه در این رویداد از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، این موضوع است 
که این روش تــازه، از دل یکی از کارمندان 
و نه از بخــش برنامه ریزی گــوگل، بیرون 

آمده است.

مرخصی ساالنه 25 روزه فقط برای 
کارمندان با بیش از 6 سال سابقه 

بازی- بازی
          کار کنید!

مرخصی قرضی در گوگل

بیماری و نامه های استعفا را با مرخصی دادن های اجباری به کارمندان تان مهار کنید
کارمندان تان را به تعطیالت زورکی بفرستید!

مدیران سنتی تفکرشان حول این اصل می چرخد 
که هرچه بیشــتر بتوانند کارمندان را در شرکت 
نگه دارند و از مرخصی رفتن و تفریحات خارج کار 
آن ها کمتر کنند سود و درآمد آن ها بیشتر خواهد 
شد. اما کافی است به چهره های افسرده و بی حال  
کارمندان این جور مدیرها نــگاه کنید تا متوجه 
شــوید که دوره این حرف ها گذشته است. امروز 
به این نتیجه رسیده اند که در اعطای مرخصی به 
کارمندان برای تعطیالت، تنها گروهی که از این 
اوقات فراغت سود عایدشان می شود، کارمندان 
نیستند. تجارت هایی که برای اوقات  فراغت افراد 
و تزریق نیرویی دوباره در آن ها برنامه ریزی دقیقی 
دارند، به طور میانگین از هزینه های درمانی کمتر 
و همچنین از استعفای کمتر که منجر به کاهش 
هزینه های اســتخدام کارمندان تازه می شــود، 
بهره مند می شــوند. از طرفی آمــار در این گونه 
شرکت ها نشان دهنده راندمان باالتر و در نتیجه 
کیفیت بهتر کار کارمندان و تعهد آنان نسبت به 

تجارت مربوطه است.
اما مشــکل از زمانــی آغاز می شــود که اغلب 
کارمندان تمایلی به اســتفاده از همه امکانات 

مرخصی و زمان های استراحت خود ندارند. این 
در حالی است که اثرات منفی ناشی از ساعات 
کار طوالنی و فشــار کار می تواند یک تجارت را 
در شروع کار خود با شکست روبه رو کند. در این 
میان متخصصان نیروی انسانی نقش به سزایی 
را در تشویق و توجیه این افراد برای استفاده از 
زمان های اســتراحت خود ایفا می کنند. روش 
کار این متخصصان یافتن راهی برای گنجاندن 
زمان تعطیــالت در فشــرده ترین برنامه های 

کاری است.

 شرکت های سالمت
با وجود اینکه ممکن است افرادی که تمام وقت 
خود را که شامل روزهای تعطیل و زمان استراحت 
بین کار است را وقف انجام کار کنند، مورد ستایش 
و تحسین عده ای قرار بگیرند، مدیران شرکت های 
مطرح و موفق به این نتیجه رسیده اند که مزایای 
بهره مندی از کارمندانی که از تمام اوقات فراغت 
خود اســتفاده می کننــد، به مراتب بیشــتر از 
کارمندانی است که همواره در شرکت مشغول به 
کار هستند. این مزایا شامل پیشرفت در نوآوری 
و خالقیت افــراد، افزایش بهــره وری و کاهش 
هزینه های درمانی اســت. بر اساس تحقیقی از 
شرکت مشــاوره سیبســون، تجارت هایی که از 
برنامه ریزی مدونی برای ســاعات کار و ساعات 
غیرکار و استراحت کارمندان استفاده می کنند، 

هزینه های ناشی از اســتعفای کارمندان در این 
شــرکت ها به مراتب کمتر )استعفای کارمندان 
کمتر اســت( و تعهد شــغلی در آن هــا به طرز 

چشمگیری بیشتر است.

 برنامه ریزی برای ساعات آزاد
در تحقیقاتی با موضوع سالمت در شرکت مشاوره 
سیبسون نشــان داده شد که در شرکت هایی که 
برنامه ریزی دقیقی برای تعطیالت کارمندانشان 
دارند یا با توضیح دقیق تر، شرکت هایی که افراد 
را ملزم به اســتفاده از این ساعات می دانند، آمار 
غیبت های فاقد دلیــل کارمندان به مراتب کمتر 

از شرکت های مشابه اما با شرایط کمتر است.
عالوه بر مزایای گفته شــده در باال،رنک اسمیت 
معاون شــرکت ونتیج وســت، اعالم کــرده که 
سیاست الزام کارمندان به استفاده از تعطیالت به 
این شرکت کمک می کند تا خطاهای محاسباتی 
یا معامــالت جعلی را در کارمندان شناســایی و 
رفع و رجوع کند. او بــا  اعالم اینکه پس از اجرای 
سیاســت فوق، میزان استعفای کارمندان به طرز 
چشمگیری کاهش یافته، اضافه کرد که افزایش 
روحیه و انگیزه برای کار به وســیله این سیاست، 

بهبود پیدا کرده است.

 افزایش تعهد
طبق گفته مشاوران شــرکت مشاوره سایبرون 

افزایش روحیه تیمی و تعهد شــغلی از مواردی 
است که شــاید مدیران آن را از عوامل استفاده از 
سیاست »الزام ساعات تعطیالت« ندانند. این در 
حالی است که به گفته این متخصصان، تعطیالت 
و اوقات فراغت، عاملی برای ایجاد نزدیکی بیشتر 
در افراد و ایجاد محیطــی صمیمانه تر در محیط 

کار است.

 راهی برای تشویق
توانایی صاحبان سرمایه و مدیران منابع انسانی 
بــرای انتقال پیام خــود به کارمنــدان مبنی بر 
استفاده از اوقات فراغت، از توانمندی های کلیدی 
مدیران و صاحبان کسب وکار است. این مهم تنها با 
ایجاد یک رابطه صحیح و صمیمانه با افراد امکان 
می پذیــرد. در اغلب تجارت ها، ســیگنال هایی 
متناقض از ســوی مدیران به ســوی کارمندان 
فرستاده می شود. پیام هایی که معموال در زمان 
تشویق، این افراد را مشتاق به استفاده از تعطیالت 
می کند و از سویی، به شکلی احساس گناه از ترک 
شــرکت در روح و روان این افــراد وارد می کند. 
پس با متعادل کــردن زمان تعطیالت کارمندان 
به صورت ساالنه و به شــکلی که در صورت عدم 
استفاده از زمان های تعطیالت در طول سال، این 
زمان ها سوخته شده تلقی شــود و از روش های 
مشابه، افراد را ترغیب و مشتاق به استفاده از این 

ساعات مهم کنید.

ستون
c o l u m n

فراخوان پذیرش نمایندگی 
هفته نامه شنبه در استان ها

وظایفنمایندگانرسمیشنبهدراستانها:
تبلیغوتوزیعشنبهدراستان
پوششخبری،ارسالخبر،گزارشوعکسازرویدادهایاستارتآپی
جذبآگهی
برگزاریرویدادهاوهمایشهایمنطقهایهفتهنامهشنبه

درخواستهایرسمیخودرابرایپذیرشنمایندگیهمراهباارسال
رزومهکاریومعرفیمجموعهتانبهآدرساینترنتی
shanbemag@gmail.comارسالکنید.

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemagazin

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو



یکــی از هنرهایی کــه همه آدم ها دلشــان 
می خواهد دستی در آن داشته باشند و حداقل 
یک بار طعم خوشــایند موفقیتش را بچشند، 
آشپزی اســت. مزه کردن غذایی با دستپخت 
خانگــی و خوراکی هــای تازه، تنهــا آرزوی 
آشپزهای حرفه ای نیســت؛ حتی آنهایی که 
هفته ای یک بار شــعله گاز را روشن می کنند، 
بدشان نمی آید غذایی خوشمزه تهیه و با لذت 
از خودشــان پذیرایی کنند. پختن یک غذای 
کامل با تمــام مواد خوراکــی الزم، آن قدر به 
زمان و برنامه نیاز دارد که ما معموال از خیرش 
می گذریم. وقتی خسته از فست فودخوری های 
مکرر، در خانه به ســر می بریم و ناگهان هوس 
درست کردن یک دستور آشپزی به ذهنمان 
خطور می کند، در حالی که یخچال خالی مان 
اجازه چشیدن یک طعم تازه را به ما نمی دهد، 
در این لحظه هیچ چیز خوشایندتر از تحویل 
مواد خوراکی تازه همراه با دســتور پخت به ما 
نیســت و برای ادامه آشپزی تنها یک قابلمه، 

کمی نمک و فلفل کافی است.
این چند خط، طرح اولیه ایده »مایکل بوهانز« 
برای ایجاد سایت  Dinnr بود؛ وب سایتی برای 
انتخاب دستور پخت غذای مورد عالقه، سفارش 
آن و تحویل مواد غذایی تازه برای پختن غذا. 
این ایده اســتارت آپی به دنبــال هزینه باالی 
سفارش غذاهای آنالین و ناقص بودن دستور 
پخت غذا در وب ســایت های اینترنتی شکل 
گرفت و مایکل می خواست ترکیبی از این دو 
انتخاب را در ایده اش بگنجاند و چاشنی پخت 
غذا در آشپزخانه شــخصی را هم به آن اضافه 
کند. ایده ای که عمرش به دو ســال نرسید و 

سرمایه گذاران پشتش را خالی کردند.
مایکل بوهانز که ایده پرداز وب سایت دینر بود، 
در مــی ۲۰۱۳ با ۶۰ هزار یورو ســرمایه که از 
طریق موسسه سیدرز گرفته بود، کارش را آغاز 
کرد و اواسط ســال ۲۰۱۴ در حالی که تقریبا 
هیچ سودی از وب سایت راه اندازی شده اش باقی 

نمانده بود، با دستورهای آشپزی خداحافظی 
کرد. او در مجله مدیوم، داستان شکست خود 
را این گونه روایت کرده اســت: »راســتش را 
بخواهید با اینکه یک سال از شروع کار گذشته 
و هنوز سرمایه برنگشــته بود، خسته نبودم. 
بعد از ماه ها تالش هنوز دلم می خواســت به 
ایده ام چنــگ بزنم؛ اما همه باور داشــتند به 
انتهای یک کوچه بن بست رسیده ام و هیچ چیز 
برای یک اســتارت آپ بدتر از این نیســت که 
سرمایه گذارش دیگر به ایده باور نداشته باشد.

یــادم می آید کــه اوایل کار پشــت لپ تاپ 
می نشســتم و به محض اینکه یک ســفارش 
در سایت باال می آمد، ســوار به دوچرخه ام به  
فروشــگاه رفته و مواد خوراکی را به ســرعت 
می خریدم، بــا این امید که انبــاری خواهیم 
داشــت با یخچال های صنعتی و کارمندانی 
که ســبزیجات را برای سفارش های بی شمار 
بســته بندی می کنند. اما سفارش ها به همان 
دوچرخه دســته دوم من محدود شد و بعد از 
۱5 ماه کار مداوم، به طور متوســط روزی یک 
سفارش داشتیم. شاید در این لحظه ایده شروع 
چنین کاری مزخرف و بیهوده به نظر برسد، اما 
من مدام به خودم گوشزد می کردم که مثل هزار 
استارت آپ دیگری هستم که با وجود ناامیدی 
دیگران، به موفقیت می رسند.« مایکل بعد از 
گذشت یک سال و نیم از آغاز استارت آپش در 
حالی که ۱۰ هزار پوند از پس انداز شخصی اش 
را از دست داده بود، شکست را می پذیرد و ایده 
وب ســایتش را خاتمه می دهد. او در این باره 
می گوید: »هرگز شوک هفته اول راه اندازی دینر 
را فراموش نمی کنم. ما از قبل روی محله های 
مختلف شهر لندن تحقیق کرده بودیم و آمارها 
به ما نشــان می داد که ۷۰ درصد افرادی که با 
آن ها درباره عملکرد وب سایت صحبت شده بود، 
از راه اندازی آن استقبال کرده و این تعداد ۶5۰ 
نفر بودند. در حالی که عمال استقبالی از ما نشد. 
استارت آپ ها باید دنبال ایده های مشکل گشا 
باشند و نه صرفا جذاب. علت شکست من این 
بود که ایده ام برای سفارش دستور غذا، آن قدر 
که باید،جدی نبود. آیا اینکه کسی از خوردن 
غذاهای تکراری خسته شده باشد، عالقه ای به 
فست فودهای ناسالم نداشته باشد و کنج خانه 
در انتظار پخت خوراکی خالقانه ای باشد، آن قدر 
نیازی جدی هست که به دنبال راهی برای پاسخ 
به آن بود؟ تجربه دینر نشــان داد که طبیعتا 

پاسخ این سوال، منفی است.«

در توصیف این رســتوران زنجیــره ای که امروزه 
آوازه اش گــوش آمریکایی ها را پر کرده، شــاید 
بتوان قبل از هر چیز گفــت »چیپوتله« یا همان 
برند گریل های مکزیکی، در محدوده اســتاندارد 
رستوران های مشــهور جهانی، کم به خطا نرفته 
است. اشتباهاتی که منتقدان غذا و رستوران، آن ها 
را دالیل عقب ماندن چیپوتله از خیل رستوران های 
ثروتمند جهانــی می دانند و چیپوتلــه باور دارد 
همین خطاها یــا در پیش گرفتــن راهکارهایی 
خالف استانداردهای جهانی است که نامش را در 
دل ها جا کرده است. چیپوتله بر خالف همتایانش 
همچنان هزینه های گزافی صرف کیفیت و تازگی 
مواد خوراکی اش می کند، صبحانه سرو نمی کند، 
حق امتیازش را نمی فروشد و خبری از بیلبوردهای 
عریض و طویلش در بزرگراه ها نیست. حتی از زمان 
تاسیس اش در سال ۱۹۹۳ تاکنون، غذای چندانی 
هم به منو خود اضافه نکرده و هنوز کارکنانش روزانه 
هزاران کیلو گوجه فرنگی و سیب زمینی را با دست 
برش می زنند! همه این اقدامات همان خطاهایی 
است که مالکان رســتوران های زنجیره ای دیگر 
را انگشــت به دهان می گذارد؛ اما چیپوتله از آن 
با سیاســت »آنتی مک دونالدیسم« یاد می کند. 
سیاست هایی که درست یا غلط، حیات این نام را 
بیش از ۲۰ سال تضمین کرده و اکنون امپراتوری 
غذاهای مکزیکی را به ارزشی معادل ۲۲ میلیارد 

دالر رسانده است.
اما آن چیزی که ماجرای چیپوتله را باز هم از رقبای 
زنجیره ای اش متمایز می کند، همکاری  دیرینه اش 
بــا مک دونالد اســت. زمانی که در ســال ۱۹۹۸ 

چیپوتله تنها ۱۳ شعبه در سراسر آمریکا داشت، 
مک دونالد با یک سرمایه گذاری دم دستی به مبلغ 
۳۴۰ میلیون دالر، این رستوران را تبدیل به نامی 
با شهرت جهانی کرد و در عرض کمتر از ۱۰ سال، 
چیپوتله توانست تقریبا 5۰۰ شعبه در دور و نزدیک 
آمریکا برای خودش دست وپا کند؛ اما این همکاری 
دیرینه درســت در زمانی که چیپوتله فدا کردن 
کیفیت و هزینه مواد غذایی اش در ازای ســرعت 
کار و تعداد مشتریان بیشتر را نپذیرفت، تمام شد.

البته داستان آن قدرها هم ســاده نیست، چراکه 
چیپوتله فهمیده بود نامی را یدک می کشــد که 
درست در همان سال ها تبدیل به اسطوره سندروم 
چاقی مفرط در کودکان آمریکایی شده بود و این 
برند برای آنکه نشــان دهد کیفیت غذایش با هر 
آنچــه مک دونالد به خــورد آمریکایی ها می دهد 
متفاوت است، تمام سرمایه مک دونالد غول پیکر 
را بازگرداند و تصمیم گرفت به تنهایی سرنوشتش 
را دنبال کند. این جدایی  در نهایت به نفع چیپوتله 
تمام شد، سرمایه گزاران را به سمت این نام کشاند 
و از سوی دیگر سیاست های آنتی مک دونالدیسم 

جدی تر از هر زمان دیگری پیگیری شد.

 آوازه بوریتوهای مکزیکی در سانفرانسیسکو
آغاز تولد چیپوتله به رســتوران کوچکی با همین 
نام در شــهر کلرادو آمریکا برمی  گردد و آن زمان 
بنیانگذار این برند، استیو الز هرگز گمان نمی کرد 
غذاهای خانگی و تازه مکزیکــی اش، روزی برای 
او شــهرت جهانی به همراه بیاورند. حتی به گفته 
خودش قصــد ورود به بیزینس رســتوران را هم 
نداشــت و تنها دنبال راهی بــرای گذران زندگی 
ناچیز آن روزهایش بود. استیو که رگ و ریشه اش تا 
جایی که می دانیم نسبتی با مکزیک ندارد، از دوران 
دبیرستان و بعد از بیماری مادرش مجبور شد غذا 
پختــن را یاد بگیرد و به گفتــه خودش چون پدر 

سختگیری داشت، مجبور بود به هنرمندانه ترین 
شکل ممکن آشــپزی کند. همین استعداد او را 
در دوران دانشجویی مجبور به انصراف از تحصیل 
و رفتن به کالج آشــپزی کرد. خودش درباره این 
انتخاب می گوید: »اســتعدادی در درس خواندن 
نداشتم و وقتی همکالسی هایم پیشنهاد رفتن به 
مدرسه آشپزی را به من دادند، تنها برای وقتگذرانی 
روزگار جوانی آن را پذیرفتم. آن زمان هرگز گمان 

نمی کردم آشپزی شغل من شود.«
بعد از فارغ التحصیلی، اســتیو در رســتورانی در 
سانفرانسیســکو مشغول به کار می شــود و آنجا 
برای اولین بار لذت ساختن بوریتو های مکزیکی 
را کشــف می کند و از آن پــس تصمیم می گیرد 
رستورانی راه اندازی کند که اولین و آخرین غذای 
منوی آن به بوریتو ختم شود. او به کلرادو بازگشته 
و نامی که هیچ معنای خاصی در پسش نیست را 
برای رستوران کوچکش برمی گزیند: »چیپوتله«! 
چند ماه که از تاســیس اولین شــعبه چیپوتله 
می گذرد، اســتیو از برادرش، باب الز، سرمایه ای 
۷ هزار دالری قــرض می گیرد و تصمیم می گیرد 
چیپوتله را به خیابانی در شــرق سانفرانسیسکو 
منتقل کند؛ رستورانی کوچک با اجاره ۸5۰ دالری 
در ماه. اســتیو و دو کارمند دیگرش در رستوران 
در اولین روز تاسیس شعبه سانفرانسیسکو، ۱۱۴ 
دالر غذا می فروشند. فروشی که روزهای بعد چند 
برابر می شود، سود فروش چیپوتله در اولین سال 
راه اندازی این برند رکود ۲۴ هزار دالر را می شکند 
و این گونه آوازه بوریتوهای مکزیکی به گوش اهالی 

سانفرانسیسکو می رسد.

 سرنوشــت ســرمایه گذاران خــودی و 
غیرخوردی

شاید یکی از نقاط قوت چیپوتله در این ۲۳ سال، 
آن باشــد که هرگز ســرمایه گذار بیرونی در خود 

راه نداده اســت؛ بعد از برادر استیو، پدر و مادرش 
ســرمایه گذاران بعدی چیپوتله شدند و تصمیم 
گرفتند نام گریل های مکزیکی به طور انحصاری در 
اختیار خانواده الز قرار بگیرد. در سال ۱۹۹۶ والدین 
استیو بخش اعظمی از سرمایه زندگی شان را که 
معادل یک میلیون دالر بود به برند نوپای فرزندشان 
تزریق کردند و نه شعبه دیگر از چیپوتله در آمریکا 
سربرآوردند. همان سال ها بود که مک دونالد هم 
وارد میدان شــد و تصمیم گرفت چیــزی از این 
شهرت کوچک نصیب نامش شود. هرچند در تاریخ 
چیپوتله، سرمایه گذاری مک دونالد بی رقیب است و 
چیپوتله در هر حال نمی توانست بدون کمک های 
مک دونالد، برندش را یکی از محبوب ترین نام های 
آمریکایی کند، با این وجود در طول همکاری این 
دو رســتوران هیچ کدام حاضر  به کوتاه آمدن از 
منافع شان نشدند و وقتی مک دونالد در اوایل سال 
۲۰۰۶ برای همیشه با چیپوتله خداحافظی کرد، 
استیو الز نفس راحتی کشید؛ چرا که سایه اولین 
و آخرین ســرمایه گذار غیرخودی بر سر چیپوتله 

همواره سنگینی می کرد.
به هر صورت این جدایی چنان رشــد چیپوتله را 
سرعت بخشید، که مک دونالد هرگز در خواب هم 
آن را تصور نمی کرد. سال ۲۰۱۱ نقطه عطفی در 
سرنوشت هر دو نام شــد؛ چراکه از یک سو تعداد 
شعبه های چیپوتله در آمریکا به عدد ۹۰۰ رسید و 
از طرف دیگر مک دونالد در پایین ترین سطح نمودار 
رشد خود به ســر می برد و در طول یک سال کمتر 
از 5۰ شــعبه به آن اضافه شده بود. امروز چیپوتله 
در سراسر آمریکا ۲۰۱۰ شعبه دارد، هنوز یکی از 
غذاهای اول آمریکایی ها در روزهای کاری است و 
با گذشت بیش از بیست سال از تولدش، تنها یک 
اصل محوری را دنبال می کند: »غذای ســریع به 
مشــتری دادن به معنای فست فود خوراندن به او 

نیست.«
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بزرگ ترین کج روی ها را زمانی انجام می دهیم 
که فکــر می کنیم دیگر چیزی برای از دســت 

دادن نداریم. 
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سرگذشت رستوران مکزیکی کوچکی
 که بعد از جدایی از مک دونالد حاال ۲هزار شعبه در آمریکا دارد

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

در خانه خود سرآشپز باشید!

چرا این استارت آپ
برند نشد؟

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

سرگذشــت هر برندی با نام خالقش پیوند خورده است؛ 
ذهنی که متفاوت اندیشــیده، عمل کرده و توانســته از 
دل دم دســتی ترین و جزئی ترین ایده هــا، نامی بزرگ 
بیافرینــد و از میان تمام این نام ها، آن هــا که ما را به یاد 
خاطره ای دلچسب می اندازند، بیشتر از بقیه ماندگارند. 
رســتوران هانی یکی از همین برندهــای خوش نام در 
میان رستوران های بزرگ تهران اســت. مردان خاندان 
طریقت منفرد، ســال های سال به رستورانداری مشغول 
بودند اما تنها یک زن از این خانواده توانســت حرفه آبا و 
اجدادی خود را تبدیل به برنــدی ایرانی در میان هزاران 
غذاخوری تهــران کند. احتماال همه مــا حداقل یک بار 
گذارمان به رســتوران های هانی در گوشه و کنار تهران 
خورده اســت و لذت غذا خوردن در آن ها را تجربه کرده 
باشــیم؛ اما شــاید تعداد کمتری از ما با سرگذشت این 
رســتوران و زنی که در ســال ۱۳5۹ اولین شعبه آن را 

تاسیس کرد، آشنا شده باشیم.

 بانوی اول رستوران های ایرانی
بی شک شنیدن سرنوشت زنی که تا کالس ششم ابتدایی 
بیشــتر درس نخوانده و با وجــود مخالفت های خانواده 
مذهبی اش، آستین باال زده و ســراغ سیخ و کباب رفته 
اســت، خالی از لطف نیست. فاطمه طریقت منفرد بعد از 
آتش سوزی کارخانه چمدان سازی همسرش، حاج اکبر 
کبریتچی، تصمیم گرفت دست روی دست نگذارد و شاهد 
بربادرفتن اعتبار خانواده اش نباشد. پدرش پیشتر صاحب 
رستوران طریقت تهران بود و او هم به دنبال احیای حرفه 
پدر، رســتورانداری را در پیش گرفت. اما این بار با نامی 
که آوازه اش به خانه های ایرانی برســد و همه آن هایی که 
پایشــان به تهران باز می شود را مجبور به نشستن پشت 

میزهایش بکند.
در اسفند ۱۳5۹ تنها با هشت کارگر و در حالی که فاطمه 
طریقت منفرد صاحب فرزندی به نام هانی شده بود، همین 
نام را بر برندش برگزید و هانی دیگری خلق کرد. او که در 
خانواده ای بزرگ شده بود که کار کردن زنان عیب بزرگی 
محسوب می شد و دختران حق ادامه تحصیل نداشتند، 
توانست در بحرانی ترین شــرایط زندگی با پیش گرفتن 

ایده ای که تنها در ذهن مردان خاندانش دنبال می شــد، 
رســتورانی بزرگ و موفق تاســیس کند. خودش درباره 
موفقیتش می گوید: »باید بگویم اگــر چیزی به نام رمز 
موفقیت وجود داشته باشد، در من این رمز همان است که 
هیچ وقت از زیر کار در نرفته ام؛ حتی شاید خیلی وقت ها 
پیش آمده که کارم را به خانواده ترجیح داده ام که درست 
هم نبوده؛ اما خب کاری که من انجام می دهم مسئولیت 
سنگینی دارد و حتی فکر می کنم کمتر از کار یک پزشک 
نیست، چون یک اشتباه ممکن است حوادثی را به وجود 
بیاورد که جبرانش خیلی سخت باشد. با این وجود، تمام 
این سختی ها و خســتگی ها وقتی که مردم می آیند و به 
خاطر کیفیت کار تشکر می کنند، رنگ می بازد.« این روزها 
روزانه حدود ۶۰ منو غذای ســرد و گرم در رستوران های 
هانی سرو می شود و نه تنها مشتریان ایرانی، که بسیاری از 

توریست های خارجی هم با نام آن آشنا هستند.

 از چلوکباب تا تولید غذای آماده
این روزها پابه پای رســتوران هانی، کارخانه مواد غذایی 
بسته بندی شده هانی هم فعالیت می کند. کارخانه ای که 
در پی برند شدن رستوران هانی و گسترش فعالیت های 
آن راه اندازی شد و برند هانی را بیش از پیش قوت بخشید. 
ایده تاسیس کارخانه هانی به بعد از رونق گرفتن رستوران 
میدان قیام بازمی گردد. تنها چند ســال از ســر زبان ها 
جاری شدن هانی گذشته بود که یک سازمان نظامی به 
حاج اکبر کبریتچی و همســرش سفارش تهیه خوراک 
مورد نیاز ۲5 هزار ســرباز برای رژه در اســتادیوم آزادی 
را می دهد. تالش های شــبانه روزی کارگران هانی آغاز 
می شــود اما روند پخت و پز غذاها چندان موفقیت  آمیز 
پیش نمی رود و اینجاست که ایده راه اندازی کارخانه غذای 
آماده هانی جرقه می خورد. کبریتچی که یک بار کارخانه 
چمدان سازی اش در آتش سوخته بود، بار دیگر به حرفه 
کارخانه داری بازمی گردد و این بار تولیدی متفاوت را پی 
می گیرد. در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسما افتتاح می شود 
و اصــل تولیدات در کارخانه هانی همانند رســتورانش، 
تولید غذای تازه بدون مواد افزودنی و مواد غذایی یخ زده 
است. مجموعه هانی معتقدند که توانایی تولید سفارشات 
انبوه غذایی با کیفیت مادرانه و خانگی را دارد. امروز قریب 
به ۳۶ ســال از ورود نام هانی به دل ها و سفره های ایرانی 
می گذرد. صنایع غذایی این برند 55۰ کارگر دارد و عالوه بر 
رستوران هایش، نام کترینگ های هانی هم در خیابان های 

تهران به چشم می خورد.

حاج اکبر کبریتچی و همسرش فاطمه طریقت منفرد، چگونه از تهیه غذا برای رژه نیروهای نظامی به کارخانه هانی رسیدند
هانی؛ یک مامان پز قدیمی

۱۶ مرداد ۱۳۹5 . سال اول .  شماره بیست و دو



کارگاه
W o r k s h o p

دکتر شریعتی
لحظه ها را می گذراندیم تا به خوشــبختی 
برســیم؛ غافل از اینکه خوشــبختی در آن 

لحظه ها بود که گذراندیم.
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با وجود یک 
مشاور مالی، 

مطمئن 
می شوید که 

پول خود را در 
مسیر درست 

مصرف 
کرده اید و 

هزینه های 
مختلف 

مانند مالیات 
را به موقع 
پرداخت 

خواهید کرد 

وقتی شما یک کسب وکار راه اندازی و مقدار زیادی 
پول بــه آن تزریق می کنید، باید تصمیم بگیرید که 
می خواهید شــرکت خود را در کجا تاسیس کنید. 
اگر به یک دفتر نیاز دارید، آیا می خواهید آن را اجاره 
کنید یا بخرید. با این حال حتی اگر کسب وکار خود را 
در خانه راه  می اندازید، باز هم پول زیادی باید صرف 
مخارج مربوط به مراحل اولیه استارت آپ خود کنید. 
شما باید فکر کنید که چگونه می توانید از سرمایه ای 
که برای استارت آپ خود گذاشته اید، محافظت کنید.

 استخدام یک مشاور مالی
یکی از دالیلی که استارت آپ ها موفق نمی شوند آن 
اســت که یا پول خود را بیش از حد روی حوزه های 
نادرست سرمایه گذاری می کنند یا در سرمایه گذاری، 
کوتاهی می کنند. به همین دلیل وجود یک مشاور 
مالی ضروری است. این گونه مطمئن می شوید که پول 
خود را در مسیر درست مصرف کرده اید و هزینه های 

مختلف مانند مالیات را به موقع پرداخت خواهید کرد 
و دیگر الزم نیست جریمه بدهید.

 دریافت پشتیبانی فناوری اطالعات
یکــی از خدمات موردنیاز و مهم دیگر، پشــتیبانی 
فناوری اطالعات است. در این صورت شما می توانید 
مطمئن شــوید که خدمات فناوری اطالعات شما 
به درســتی انجام می گیرد و تیم پشتیبانی فناوری 
اطالعات می تواند به شما اطمینان دهد که فایل های 

کاری به طور ایمن پشتیبان گیری شده است.
 اطمینان از اینکه بیمه هستید

ممکن است کسب وکار شما با مشکلی مواجه شود که 
اصال فنی نیست. شاید آتش سوزی رخ دهد. در این 
صورت، شما تجهیزات گران قیمت زیادی را از دست 
خواهید داد و ساختمان شما خسارت زیادی خواهد 
دید. باید مطمئن شوید که کسب وکار شما کامال تحت 
پوشش بیمه حوادث و آتش سوزی است. یک پوشش 

بیمه کامل، باعث آرامش خاطر شما می شود.
 امنیت

در نهایت، باید مطمئن شوید که ملک کاری شما تا 
حد امکان در امنیت کامل است. به ویژه اگر تجهیزات 
گران قیمتی مانند کامپیوتر در دفتر کار خود داشته 

باشــید. اگر در یک دفتر کار می کنید، اســتفاده از 
لپ تاپ بهترین راهکار است. زیرا می توانید آن ها را 
در یک مکان امن نگهداری کنید. یا حتی کارمندان 
می توانند این تجهیزات را با خود به خانه ببرند. در این 
صورت، مسئولیت این تجهیزات با کارمندان خواهد 

بود و آن ها باید از لپ تاپ ها محافظت کنند. اگر نگران 
ســرقت اطالعات هستید، می توانید از یک سیستم 
فضای ابری استفاده کنید. این گونه تمام اطالعات مهم 
روی یک سرور دیجیتال ذخیره خواهد شد و جدا از 

هارددرایوهای فیزیکی نگهداری می شود.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

توصیه هایی برای محافظت از سرمایه گذاری استارت آپی در آغاز راه
مشاور مالی بگیرید و درهای ضدسرقت!

راهنمای بازاریابی محتوایی برای بهبود رتبه بندی جست وجو و ارتقای سئو سایت

سهمی از 100 میلیارد جست وجو داشته باشید

بــر اســاس داده هــا، ترافیک جســت وجوی 
طبیعی یکــی از بزرگترین منابــع ارجاع برای 
اکثر وب سایت ها اســت. بیش از ۱۰۰ میلیارد 
جست وجو در ماه فقط در گوگل انجام می شود و 
این مقدار حدود ۲.۳ میلیون جست وجو در ثانیه 
است. قسمت مشــخصی از این جست وجوها به 
مصرف کنندگانی بازمی گــردد که می خواهند 
خرید کنند یا به دنبــال اطالعاتی می گردند تا 
در انجــام خرید به آن ها کمک کند. جاســتین 
باتلیــون از Yotpo درباره جســت وجوی خود 
توضیحاتی ارائه می دهد. او می خواست بداند که 
به طور متوسط، کســب وکار تجارت الکترونیک 
چقــدر ترافیک طبیعــی دریافــت می کند. او 
می گوید: »وقتی منابع ترافیکی بیش از ۱۸۰۰۰ 
مغازه را در پایــگاه داده Yotpo تجزیه و تحلیل 
کردم، متوجه شــدم که ۳۰.5 درصــد از تمام 
ترافیک ها به جست وجو در گوگل، بینگ، یاهو 
و سایر موتورهای جست وجو مربوط می شود.« 
همیشه بر ســر رابطه سئو برای کسب  وکارهای 
آنالین اختالف نظر وجــود دارد، اما ۳۰ درصد 
مقدار چشــمگیری اســت؛ بنابراین هنوز باید 
روی صاحبان کســب وکار آنالین تمرکز کرد. 
اگر جســت وجوی طبیعی بتواند یک ســوم از 
درآمد شما را تامین کند و نه بیشتر، برای رشد 
آن چه کار می توانید انجام دهید؟ بهینه ســازی 
جست وجو مانند یک اقیانوس ژرف است اما در 
اینجا به برخی از حوزه ها اشــاره می کنیم که در 
آن می توانید همین حاال بــرای بهبود وضعیت 

جســت وجوی طبیعی خود اقدام کنید و سهم 
بیشــتری از آن ۱۰۰ میلیارد جست وجو در ماه 

را داشته باشید.

توضیحات منحصربه فرد و بهینه سازی شده
روی توضیحات پیش فرض محصول 

که سازنده آن ها را ارائه داده است، 1
تکیه نکنید. بــا اینکه این کار روند 
آپلــود محتوا را آســان می کند، امــا این محتوا 
تکراری اســت و به بهبود رتبه بندی جست وجو 
کمکــی نخواهد کرد. شــما می توانید بــا ارائه 
و  منحصربه فــرد  محصــول  توضیحــات 
بهینه سازی شــده برای کلیدواژه های مربوط به 
محصــول و نحوه اســتفاده از آن، آن محصول را 
بیشــتر و بهتر معرفی کنید. حتما پیشــنهادات 
درباره ارزش محصول و نظــرات درباره مزایای 
تاثیرگــذار را که می تواند بــه افزایش مکالمات 
بازدیدکننده و مشــتری کمک کند، بگنجانید. 
پیپ الجا، موســس ConversionXL، می گوید: 
»پیشنهادات درباره ارزش محصول بهترین چیز 
برای مشخص کردن آن است که آیا مردم مطالب 
بیشتری را درباره محصول شما مطالعه می کنند 

یا فقط دکمه بازگشت را فشار می دهند.«

بهینه سازی تصویر را فراموش نکنید
تصاویــر و عکس هــا بایــد بــا 

کلیدواژه های هدفمند بهینه سازی 2
شــود. در خصــوص محصوالت، 
کلیدواژه ها باید مختص به نام محصول، مدل و 
سازنده باشــد. بهینه ســازی تصویر شامل نام 
تصویر یا نام فایل و نیز برچســب alt مربوط به 
تصویر می شــود. بسته به طراحی و ظاهر مغازه 
شــما، می توانید بــرای هر عکــس محصول، 

توضیحات مربوط به بهینه ســازی تصویر را در 
 Search نظر بگیرید. ژان دیون در مجله علمی
Engine این گونه نوشته است: »نام فایل بخشی 
از داده هایی است که گوگل بررسی می کند و در 
غیاب سایر داده های مفید، آن نام فایل به عنوان 
خالصه ای از تصویر در نتایج جست وجو استفاده 
می شود.« این اقدامات می تواند به تصاویر شما 
کمــک کند تــا در جســت وجو های تصویری 
مربوطه ظاهر شــود و در نتیجه ممکن اســت 
ترافیک طبیعی اضافی به صفحات محصول شما 

بازگردد.

محتوای مفید را در قالب های مختلف ایجاد 
کنید

از  یکــی  محتوایــی  بازاریابــی 
ســریع ترین و قابــل اعتمادترین 3

روش ها برای ایجاد ترافیک طبیعی 
برای هر وب سایت، اعم از وب سایت های تجارت 
الکترونیک اســت؛ اما این محتــوا نمی تواند هر 
چیزی باشد. برای ارجاع و پیگیری و برای اینکه 
خوانندگان جذب شــما شــوند، باید محتوای 
ارزشــمندی را ارائــه دهید. عالوه بــر محتوای 
ارزشمند و مفید، می توانید مطالب را با فونت های 
مختلف در اختیــار مخاطبان خود قرار دهید. در 
اینجا روش هایی معرفی شده است که با استفاده 
از آن ها می توانید در هر کجا محتوای فوق العاده 

بسازید:
 از ویدئوها در وب سایت خود و صفحات محصول 
استفاده کنید، اما آن ویدئوها را در وب سایت هایی 

مانند یوتیوب و Vimeo نیز قرار دهید.
 عکس های جالب و مفید ایجاد کنید که بتوان 
آن هــا را در پلتفرم های اجتماعی به اشــتراک 

گذاشت یا آن ها را در Pinterest قرار داد.

  سعی کنید منبع محتوای شما مخاطبتان باشد، 
اعم از شهادتنامه ها، داستان ها، تصاویر محصوالت 
مورد اســتفاده و حتی ویدئوهای مشــتریان؛ از 
این منابع برای ایجاد اعتمــاد و رابطه اجتماعی 

استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل های خود را مشخص کنید
تجزیه و تحلیل های ترافیکی خود را 

یادداشــت کرده و معیارهایتان را 4
بررســی و منابع ترافیکی ارجاع را 
مشــاهده کنید. این گونه می توانید دریابید که 
کــدام محتــوا می تواند بــه تقویــت ترافیک و 

دسترسی طبیعی کمک کند.
گزارش های جمعیت شناختی و گروهی شما نیز 
می تواند چشــم اندازی از مخاطبان شما را نشان 
دهد؛ بنابراین بهتر می توانید درباره محتوای خود 
تصمیم بگیرید، متوجه خواهید شــد که آن ها به 
دنبال چه هســتند و نوع جســت وجوی آن ها را 

تشخیص خواهید داد.

مطمئن شوید که وب سایت شما سازگار با تلفن 
همراه است

در ســال ۲۰۱5، گــوگل یــک 
به روزرسانی را منتشــر کرد که به 5

وب سایت های سازگار با تلفن همراه 
کمک می کرد تا نتایج جست وجوی بهتری ارائه 
دهند و وب سایت هایی که برای استفاده در تلفن 
همراه بهینه نشده بودند، کمتر مورد استفاده قرار 

گرفتند.
۳۰ درصــد از خریداران تلفن همــراه اگر با یک 
وب سایت بهینه سازی شده برای استفاده با تلفن 
همراه مواجه نشــوند، خرید یا معامله خود را از 

طریق آن انجام نخواهند داد.

پرتال »پوشانیک« رســانه تخصصی کسب وکار مد ایران 
است که با ایجاد شــبکه ای از طراحان مد، تولیدکنندگان، 
فروشــندگان و مصرف کنندگان این حوزه، باعث توسعه 

کسب وکار اعضای خود می شود.

سایت جامع کسب وکار 
مد ایران

pooshanik.ir 
@pooshanik 

اگر می خواهید اطالع رسانی کنید یا وب سایت، اپلیکیشن و استارت آپتان را راهنمای شنبه
 شماره ثبت آگهی: 88346791معرفی کنید، می توانید با کمترین هزینه شما هم اینجا باشید و دیده شوید.
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در کســب وکارهای مدرن، تمام شرکت ها 
روی فهرست طویلی از عوامل تکیه می کنند 
تا مطمئن شوند که اقدامات آن ها حداکثر 
ســوددهی را دارد. با این حال، هیچ چیز به 
اندازه ارتباطات قوی برای یک کســب وکار 
حیاتی نیســت. این پایه و اساس ایجاد یک 

شرکت است و باید به آن توجه ویژه شود.
اداره یک کســب وکار فقــط به محصوالت 
محدود نمی شود، بلکه کارمندان و افراد را 
نیز دربرمی گیرد. با بهبود ارتباطات، به زودی 
نتیجه ارتباطات فردی را درک خواهید کرد. 
در اینجا به دالیلی اشاره می کنیم که نشان 
می دهد باید به این حوزه با دقت توجه کنید.

 جو  بهتر
کارکنان مهم ترین دارایی شما در کسب وکار 
هســتند. یک تیم شاد نتایج بهتری را برای 
شرکت به ارمغان خواهد آورد. تشویق افراد 
به ارتباطات مفید، بهترین شیوه برای ایجاد 

احساس مثبت در فضای کاری است.

 بازدهی بهتر
وقت طالست. این عامل یکی از دالیل اصلی 
است که نشــان می دهد ارتباطات باید در 
قلب کسب وکار جای گیرد. هر چقدر زمان 
کمتری را هدر دهید، وقت بیشــتری برای 
کار کردن خواهید داشــت. در نتیجه، باید 
مطمئن شــوید که تمام اعضای تیم شــما 
روی یک طول موج یکســان کار می کنند. 
تنها راهکار شما نیز تقویت لینک ها ارتباطی 

شماست.
این امر فقط برای تیم های داخلی ضروری 
نیست؛ شما باید مطمئن شوید که ارتباطات 
در تمام قسمت های شــرکت، یک ارتباط 
مثبــت اســت. ویدئوکنفرانــس از طریق 
اســکایپ به شــرکت ها امکان می دهد تا 
قســمت های مختلف یک شــرکت به طور 

هماهنگ با یکدیگر کار کنند.

 سازماندهی بهتر
سازماندهی عالی یکی از عوامل بسیار حیاتی 
است. بدون آن، شــرکت شما هیچ شانسی 
برای رسیدن به پتانسیل کامل خود نخواهد 
داشــت. زیرا این امر حداقــل روی رابطه 
شرکت با مشتریان مختلف تاثیر می گذارد.

امکانات محاســبات فضای ابری می تواند 
یک راه فوق العاده برای تقویت سازماندهی 
یک دفتر باشد. با این حال، مهم آن است که 
شما از ایده ها استقبال کنید و از این طریق 
اعتماد مشــتریان خود را جلب نمایید. یک 
اتاق داده مجازی به شــما امکان می دهد تا 
فایل ها و اســناد مهم را ذخیــره کنید و به 

اشتراک بگذارید.

 فروش بیشتر
در کســب وکار، تمرکز اصلی شــما فروش 
اســت. بنابراین انتقــال پیام شــرکت به 
مشــتریان مقصد، مهمترین کار به شــمار 
مــی رود. بازاریابی به معنــای بیان ایده ها 
به روشــی اســت که مردم بــاور کنند به 
محصوالت و خدمات شــما نیــاز دارند. در 
نتیجه، باید درک بهتری از مخاطبان خود 

داشته باشید و آن ها را بیشتر بشناسید.

جایگاه ارتباطات در 
کسب وکار شما کجاست؟

بازاریابی 
محتوایی یکی 
از سریع ترین 

و قابل 
اعتمادترین 

روش ها برای 
ایجاد ترافیک 

طبیعی برای هر 
وب سایت، اعم 

از وب سایت های 
تجارت 

الکترونیک 
است

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

۱۶ مرداد ۱۳۹5 . سال اول .  شماره بیست و دو

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
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فروشنده موفق دو برابر مدتي كه حرف مي زند، 
گوش مي كند.  

هما رئوفی
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کم آبی بدن می تواند بهره وری شما را 
پایین بیاورد

چرا در تابستان چرخ 
کارتان خوب نمی چرخد؟

این گیا هان
چربی را می سوزانند

همین حاال كه مشــغول خواندن این مطلب 
هســتید، ســردرد شــما را از ادامه مطالعه 
بازمــی دارد؟ دلتان می خواهد ســاعت روی 
دور تند كار كند و خیلــی زود به خانه بروید و 
در تاریکی اتاق بخوابید؟ این روزها انرژی تان 
زودتر از قبل ته می كشد؟ بعید نیست كه دلیل 
دچار شــدنتان به همه این مشکالت، گرمای 
تابستان و كم آب شدن بدنتان باشد. پس حتی 
اگر خواندن این مطلب برایتان ســخت است، 
آن را كنار نگذارید و در ادامه با واقعیت هایی كه 

بدنتان را از كم آبی نجات می دهد، آشنا شوید.
 تنها راه خالص شدن از کم آبی، نوشیدن 

آب است؟
اگر رژیم غذایی تان ســالم باشــد، بعید است 
بدنتان كم آب شود. واقعیت این است كه مواد 
غذایی حدود 20 درصد از نیاز بدنتان به آب را 
تامین می كند و اگر به اندازه كافی میوه، سبزی 
و غذاهای آبدار مصــرف نکنید، احتماال دچار 
كم آبی می شــوید. بیــش از 90 درصد حجم 
سبزیجاتی مثل خیار، گل كلم و اسفناج از آب 
تشکیل شده و به همین دلیل با خوردن آن ها 
می توانید بدنتان را از خطر كم آب شدن نجات 
دهید. یکی از راه های تشخیص نیاز بدنتان به 
آب، بررســی كردن حال و هوایتان است. اگر 
بیش از اندازه خسته و گیج هستید و احساس 
می كنید بــه زودی از هوش می روید، یعنی به 

شدت كم آب شده اید.
 باید هر روز 8 لیوان آب خورد؟

عددی كه برخی از متخصصان برای شمارش 
لیوان های آبی كه باید هر روز بنوشــید اعالم 
كرده اند، چنــدان دقیق نیســت. میزان آب 
خالصی كه مصرف می كنید، بستگی به رژیم 
غذایی تــان، آب و هوایی كــه در آن زندگی 
می كنید و شرایط بدنی تان دارد. اگر زیاد عرق 
می كنید، در جای گرمی كار می كنید یا اینکه 
كلیه هایتان پركار هســتند، قطعا نســبت به 
آدم های دیگر به میزان بیشتری آب نیاز دارید.
یکی از راه های تشــخیص نیاز بدنتان به آب، 
رنگ ادرار است. ادرار زردرنگ از نیاز بدنتان به 

دریافت آب بیشتر خبر می دهد.
 آب خوردن اشتها را کم می کند؟

اگر تنها به خاطر كم شدن اشتهایتان بیش از 
اندازه آب می نوشید و كلیه هایتان را با دفع آب 
زیاد فرسوده كرده اید، این چند خط را بخوانید. 
برخالف تصور شما، مصرف آب خالص باعث 
كاهش اشتها نمی شود؛ چراكه آب خیلی زود 
از معده شما عبور كرده و از طریق كلیه هایتان 
دفع می شــود. اگر قبل از غذا یک كاسه سوپ 
كم كالری بخورید، قطعا به كاهش اشتهایتان 
كمــک می كنید امــا با مصــرف آب خالص 

نمی توانید به چنین هدفی برسید.
یکی از راه های تشــخیص نیاز بدنتان به آب، 
بررسی سالمت جسم تان است. اگر زیاد دچار 
سردرد می شــوید، معنایش می تواند كمبود 
آب بدنتان باشــد. كم آبی یکی از دالیل شایع 

سردردهای هرروزه است.

اگر نیمی از روز، روی صندلی كارتان نشسته 
باشید، بعید نیست كه با وجود محدود كردن 
میــزان غذایتان در هر وعده، بــاز هم اضافه 
 وزن رهایتــان نکند. برای خالص شــدن از 
این مشــکل، ما به شــما مصرف گیاه های 
زیــر را توصیه می كنیم تا شــاید با باال بردن 
سوخت وســاز بدنتان، از چربی هایی كه دور 

شکم و پهلویتان خانه كرده ، خالص شوید.
 پونه کوهی

گیاه پونه كــه رایحه ای شــبیه نعناع دارد، 
فقط یک گیاه ســم زدا نیســت. پونه كوهی 
هم از بدنتان ســم زدایی می كند و هم میزان 
متابولیسمتان را باال می برد. این گیاه سیستم 
دفع بدنتــان را هم تنظیــم می كند و حتما 
خوب می دانید كه وقتی روده هایتان درست 

كار كند، كمتر گرفتار اضافه  وزن می شوید.
 نعناع

یکی دیگــر از گیاه هایی كه سوخت وســاز 
بدنتان را باال می برد، نعناع اســت. شــما با 
نوشیدن چای نعناع یا چاشــنی كردن این 
ســبزی در وعده های غذایی تان، می توانید 

چاقی را دور بزنید و بیشتر كالری بسوزانید.
 مریم گلی

یکی دیگر از گیاه های چربی ســوز، مریم گلی 
است. اگر تحرک زیادی ندارید و حتی با خوردن 
غذای كم، مدام وزن اضافه می كنید، دم نوش 
مریم گلی میل كنید. این گیاه میزان متابولیسم 
را باال می برد و از انباشــت چربی های اضافه در 

بدنتان جلوگیری می كند.

بیشتر از هفته ای 50 ساعت کار نکنید
اشتباه نکنید! راز موفقیت در زود سر كار رفتن و دیر به خانه 
برگشتن پنهان نشده! شاید با بیش از اندازه كار كردن بتوانید 
دل رئیستان را برای مدتی به دست بیاورید، اما باور كنید 
كار زیاد نه تنها به سالمتتان آسیب می زند، بلکه بهره وری، 
تمركز و انرژی شــما برای درست كار كردن را هم كاهش 
می دهد. محققان در بررســی های متعدد ثابت كرده اند 
كه بیشتر از 40 ساعت كار كردن در هفته، سالمت افراد را 
تهدید می كند و گذشته از این، نمی گذارد كه در روابط كاری 
و اجتماعی شان موفق و موثر عمل كنند. وقتی مدام مشغول 
كار هستید، ترجیح می دهید كه به جای حتی نیم ساعت 
پیاده روی كردن، بخشی دیگر از مسئولیت های شغلی تان 

را انجام دهید و به جای درســت كردن غذای خانگی و با 
آرامش خوردنش در وعده ناهار، تندتند ساندویچ پر ضرری 
كه ســفارش داده اید را گاز بزنید. همین بی توجهی ها به 
وضعیت سالمت، به اضافه استرس ها و فشارهای روانی كه 
به افراد پرمسئولیت وارد می شود، سالمت جسمشان را هم 
دچار مشکل می كند. به باور محققان كسانی كه 10 ساعت 
در روز كار می كنند، به احتمال 60 درصد بیشتر از دیگران 
دچار بیماری های قلبی و عروقی می شوند. با توجه به نتایج 
بررسی ها، پركارها بیشتر سراغ سیگار می روند و خطر دچار 
شدنشان به افسردگی هم از آدم هایی كه در ساعات معقول 
و مشخصی كار می كنند بیشتر است؛ چراكه محققان ثابت 

كرده اند كه بیشتر از 11 ســاعت در روز كار كردن، باعث 
افسردگی می شود.  البته افسردگی تنها تهدیدی نیست كه 
روان این افراد را به خطر می اندازد؛ در بدن آن ها اغلب میزان 
بیشتری از هورمون كورتیزول ترشح می شود و این هورمون 
كه باعث مضطرب شدن آن ها می شود، مشکالت دیگری 
مثل اختالل خواب، مشکالت اشتها، نوسان های فشارخون 

و نقص سیستم ایمنی را هم به جان آن ها می اندازد.
برخی از صاحب نظران می گویند 40 ساعت كار كردن در 
هفته، زمانی ایده آل است؛ اما از نظر برخی دیگر، می توانید 
ساعات كارتان را بدون نگرانی در مورد تاثیرات جسمی و 

روانی  كه می تواند داشته باشد، تا 50 ساعت باال ببرید.

برای تقویت عضالت و باال بردن آمادگی جســمانی 
بدنتان، همیشــه به تردمیل و وزنه های سنگین نیاز 
ندارید. با انجام برخی از تمرین های ساده  كه احتماال 
پیــش از این بارهــا و بارها انجامشــان داده اید هم 
می توانید بدنتان را ســالم نگه دارید و خستگی روی 
صندلی كار نشستن را همراه با عوارض احتمالی اش، 

از خودتان دور كنید.

 پروانه
بعید است كه حركت پروانه را یادتان نباشد؛ سال ها در 
صف مدرسه حركت پروانه را انجام داده اید. این حركت 
نه تنها آمادگی جسمانی تان را باال می برد، بلکه اعضای 
بدنتان را برای حركت كردن با هم، هماهنگ می كند. 

برای انجام این حركت:
1-  در حالی كه پاهایتان را جفت كرده اید، بایستید 

و دســت هایتان را بــا آرامش و بدون 
حركت دادن، در دو طرف بدنتان 

قرار دهید.
2- در اولیــن حركت كمی باال 
بپریــد، پاهایتان را به اندازه دو 
برابر عرض شــانه باز كنید و در 
باالی سرتان،  دست ها را به هم 

برسانید. دست هایتان باید در این 
حركت تقریبا صاف باشد و بدنتان 

شبیه به یک مثلث به  نظر برسد.
3- چند ثانیه بعد، با یک پرش كوتاه دیگر، 

به حالت قبل برگردید. یعنی پاهایتان را جفت كنید و 
دست هایتان را كنار پاها قرار دهید. بعد از چند ثانیه 

مکث، دوباره این حركت را انجام دهید.
 طناب بزنید

شــیوه های مختلف طناب زدن، برای 
آمادگی جســمانی شــما و حفظ 
هماهنگی اعضای بدنتان بسیار 
مفید اســت. برای انجام این 

حركت:
1-  به جــای اینکه مثل طناب 
زدن معمولی، تنــد تند از روی 
طناب بپرید، در هر بار طناب زدن، 
دوبار پاهایتان را روی زمین بکوبید؛ 
یعنی وقتی طناب باال سرتان است، دوبار 

به آرامی باال بپرید و پایین بیایید.
2- یک راه دیگر برای انجــام تمرین، طناب زدن در 
حالتی شــبیه به دویدن اســت. یعنی به جای اینکه 
پاهایتان در زمان طناب زدن صاف باشــد، زانو ها را 
خم كنید و در حین حركتی شبه به دویدن، طناب را 

از زیر پاهایتــان رد كنید؛ این حركت را باید آرام تر از 
تمرین قبلی انجام دهید.

 روی یک پا بایستید
تمرین های تعادلی نه تنها آمادگی جسمانی تان را باال 
می برد، بلکه قدرت ذهنتان را هم افزایش می دهند. 

برای انجام این حركت:
1-  درحالی كه پاهایتان را جفت كرده اید، بایستید.

2- حاال دست هایتان را در امتداد عرض شانه تان باز 
كنید و پای راســت را تا نزدیک زانوی پای چپ باال 
بیاورید و آرام  آرام بشــماریذ. چند ثانیه می توانید در 

این حالت بمانید؟
3- وقتی كه تعادلتان به هم خورد، این تمرین را با پای 
چپ انجــام دهید؛ اما اگر تعادلتان را تا 15 ثانیه حفظ 
كردید، خودخواسته جای پاهایتان را با هم عوض كنید.

ایستاده بر پا
با این تمرین های ساده، آسیب های كار بر بدنتان را جبران كنید

تا به حال بارها برای آرام کردن قلبی که تند تر 
از حالت معمول می زند، سراغ متخصص قلب 
رفته اید؟ پزشــکتان گفته که قلب شما مثل 
ســاعت کار می کند و اثری از گرفتگی عروق 
یا مشکالتی از این دســت در بدنتان دیده 
نمی شــود؟ پس چرا قلبتان آرام نمی گیرد و 
گاهی احســاس می کنید نزدیک است که از 
سینه تان به بیرون پرتاب شود؟! اگر تپش های 
تند و آزاردهنده قلب شما با این نشانه ها همراه 
است، شک نکنید که مشکل از قلبتان نیست 
و روانتان شــما را به این روز انداخته است. 
اضطراب شدید و حتی مزمن، می تواند عالوه 
بر تپش شدید قلب، شــما را با این نشانه ها 

درگیر کند:

 بدن درد دارید؟
همیشــه به خاطر كم تحركــی و ضعف عضالنی 
نیست كه بدن درد سراغتان می آید. اگر گردنتان 
گرفته، در دست ها و پاهایتان احساس كوفتگی 
می كنید یا عضالتتان ملتهب و دردناک شده اند، 
بعید نیســت كه به خاطر اضطراب شــدید دچار 

چنین نشانه هایی شده باشید.

 سردردتان تمام نمی شود؟
ژلوفن دوست صمیمی تان است و هفته ای چند 
روز سردرد، شــما را فلج می كند؟ سردرد یکی از 
شایع ترین بیماری های روان تنی است كه به خاطر 
فشارهای روانی، شــما را دچار خود می كند و تا 
زمانی كه اضطرابتان را آرام نکنید، بعید است كه 

این درد دست از سرتان بردارد.

 همیشه خسته اید؟
خستگی مزمن یکی از پیامدهای اضطراب شدید 
است. اســترس روی ترشح هورمون هایتان تاثیر 
می گذارد و باعث می شود كه حتی در ابتدای روز 

احساس خستگی كنید.

 معده تان آرام نمی شود؟
سوزش سر دل، یبوســت و حتی اسهال از جمله 
مشــکالت گره خورده با اضطراب  است. استرس 
می تواند شــما را به مشــکالت مختلف گوارشی 

دچار كند.

 هرچه می خورید سیر نمی شوید؟
آدم های مضطرب، از جمله قربانیان اختالل پرخوری 
عصبی هستند. شــاید شما هم وقتی كه اضطراب 
بیشــتر از قبل ســراغتان می آید، احساس كنید 
معده تان سوراخ شده و هر چه بخورید پر نمی شود.

 نمی خواهید بیدار شوید؟
اختالل هــای خــواب به شــکل های مختلفی 

در روزهای پراســترس سراغ شــما می آید. از 
كم خوابی و بی خوابی گرفتــه، تا كابوس دیدن 
و خواب ناآرام. آدم هــای مضطرب گاهی هم به 
شدت پرخواب می شــوند و به طور ناخودآگاه، 
دلشان می خواهد با خوابیدن روی اضطرابشان 
ســرپوش بگذارند. آن قدر برای تمام كردن این 
پروژه اشتیاق دارید كه دلتان نمی آید كار را پشت 
درهای دفتر كارتان بگذارید و به خانه برگردید؟ 
برای بهتــر پیش بردن كارها، بخشــی از آن ها 
را با خود به خانه می آورید و تا نیمه شــب برای 
انجام دادنشــان بیدار می مانید؟ اصال می دانید 
زود به انجام رســیدن این كار، ممکن اســت به 
قیمت جانتان تمام شــود. محققان هیچ شکی 
ندارند كه كم خوابــی و بی نظمی خواب، باعث 
حمله  قلبی می شود و افراد را به مشکالتی مثل 
دیابت نوع دو و چاقی دچار می كند. كم خوابی، 
ســطح هورمون كورتیزول یا همــان هورمون 
استرس را در بدن باال می برد و به سیستم ایمنی 
بدنتان آسیب می زند؛ به همین دلیل اگر خوب 
نخوابید، ویروس ها همیشــه شــما را به عنوان 
اولین قربانی شــان انتخاب می كنند. با توجه به 
بررسی های انجام شده، افرادی كه شب ها كمتر 
از 6 ســاعت می خوابند، در مقایسه با آن هایی 
كه خواب شبانه شــان هفت تا 9 ســاعت است، 
30 درصد بیشــتر احتمال دارد كه چاق شوند. 
محققان می گویند اگر كمتر از 6 ساعت در شب 
بخوابید، نه تنها بیمار و رنجور می شــوید، بلکه 

بهره وری تان هم پایین می آید.

 تمرکز ندارید؟
نمی توانید كارهایتان را درست تمام كنید و ذهنتان 
مدام از این ســو به آن ســو می پرد؟ كمبود تمركز 
یکی از مشکالتی اســت كه آدم های مضطرب از آن 
شکایت می كنند. آن ها گاهی هم ضعف حافظه پیدا 
می كنند و نمی توانند اطالعات را از ذهن آشفته شان 

بیرون بکشند.

 یخچال را پاکسازی کنید
اگر اغلب نشانه های گفته شــده را در خود مشاهده 
می كنید، شک نکنید كه اضطراب در وجودتان خانه 
كرده است. درســت است كه خالص شــدن از این 
وضعیت، گاهی بدون كمک روانشناس ها و روانپزشکان 
ممکن نیست اما در صورتی كه هنوز اضطرابتان مزمن 
نشده و تنها گاهی سراغتان می آید، با مصرف این مواد 
غذایی می توانید حالتــان را بهتر كنید. اگر در برنامه 
غذایی تان سهم بیشــتری برای ویتامین های گروه 
B قائل شــوید، حالتان بهتر می شود. شما با مصرف 
موز، سبزیجات با برگ سبز، آوكادو، آجیل، حبوبات 
و همچنین گوشــت قرمز، ماهی و محصوالت لبنی 
می توانید نیاز بدنتان به این ویتامین را تامین كنید. 
البته در كنار ویتامین های گروه B باید به اندازه كافی 
ویتامین C هم میل كنید. شما با مصرف بیشتر مركبات، 
گوجه فرنگــی، فلفل، كیوی، ســبزی و كلم بروكلی 
می توانید این نیاز را برطــرف و در كنار آن با مصرف 
منیزیم بیشتر، حالتان را بهتر كنید. خوراكی هایی مثل 
فندق و بادام زمینی، سبزیجات دارای برگ سبز، غالت 
سبوس دار به ویژه جو و لوبیا منابع غنی  از منیزیم است.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

اضطراب در می زند!

بی نظمی خواب، 
باعث حمله  

قلبی می شود 
و افراد را به 

مشکالتی مثل 
دیابت نوع 
دو و چاقی 

دچار می كند. 
كم خوابی، 

سطح هورمون 
استرس را باال 

می برد و به 
سیستم ایمنی 
بدنتان آسیب 

می زند؛ اگر 
خوب نخوابید، 

ویروس ها 
همیشه شما را 
به عنوان اولین 

قربانی شان 
انتخاب می كنند

این نشانه ها می گوید باید از یک روانشناس وقت بگیرید

پرکارها در معرض اضطراب و کم خوابی

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو

ماست یونانی، صبحانه  روزهای پرکارخورشید را قورت دهید
 D كار كردن در فضای بســته،  بدنتان را از موهبت ویتامین
كه نور آفتاب می تواند به بدنتان برســاند، محروم می كند. 
شمایی كه در تمام ساعات تابش نور خورشید، در یک اتاق و 
زیر نور المپ های كم مصرف می نشینید، بعید نیست كه به 
زودی با كمبود ویتامین D عوارضی مثل آسیب های دندانی 
و اســتخوانی و ابتال به ســرطان های مختلف روبه رو شوید. 
ترک محل كارتان، تنها راهی نیســت كه برای مقابله با این 

مشکالت پیش رو دارید.
شما می توانید با مصرف برخی مواد غذایی، جلوی كم شدن 
ذخیره ویتامین D در بدنتان را بگیرید و از عوارض احتمالی 

این مشکل پیشگیری كنید.
مواد غذایــی مثل زرده تخم مرغ، ماهی، قــارچ، انواع پنیر، 
حبوبات، روغن ماهی و نوشیدنی هایی مثل شیر و آب پرتقال 
می تواند بخشی از نیاز بدنتان به ویتامینD  را تامین كند و 
اگر در كنار مصرف آن ها تنها 15 دقیقه در آفتاب بعدازظهر 
راه بروید، می توانید امیدوار باشید كه این مشکل تا سال های 

سال سراغتان نیاید.

خامه و عســل، كره و مربا و شــیر و غالت همیشــه مقوی ترین 
صبحانه ای نیســت كه برای حفظ انرژی تــان در روزهای پركار 
می توانید ســرغش بروید. اگر امروز حســابی كار دارید و خیال 
ندارید باز هم خوراكی های تکراری روزهای قبل را برای صبحانه 
میل كنید، یک تکه نان ســبوس دار را همراه با یک كاسه ماست 
یونانی میل كنید و بعد از خانه بیرون بروید. این ماست كه به تازگی 
برخی از كارخانه های داخلی تولیدش را آغاز كرده اند، هم پروتئین 
بیشتری دارد و هم خامه ای تر از ماست های دیگر است. پروتئین 
فراوان ماست یونانی، به مغزتان برای تحلیل اطالعات در یک روز 
پركار و حفظ آمادگی ذهنی كمک می كند. گذشته از این، در ماست 
یونانی میزان كمی كربوهیدرات وجود دارد و به همین دلیل، بعد از 
خوردنش دچار افزایش ناگهانی قند خون و بعد از آن افت ناگهانی 
قند خون نمی شوید؛ بلکه به خاطر چربی های سالم فراوانی كه دارد، 
تا ساعت ها بعد از خوردنش، انرژی تان را حفظ می كنید. برای اینکه 
این صبحانه انرژی بخش تر شود، می توانید چند دانه بادام و گردو را 
بکوبید و مغزها را در ماست بریزید. یادتان نرود كه در یک صبحانه 

سالم،  باید رد پای نان سبوس دار هم وجود داشته باشد.

توصیهتوصیه
T i pT i p



مركز ملی تحقیقات دیجیتال در دوبلین ایرلند 
فین تک را این گونه تعریف می كند: 

نوآوری در خدمات مالی؛ این عنوان برای نامیدن 
گستره وسیعی از اپلیکشن های فناورانه به كار 
می رود كه در بخش زیــادی از ابتدا تا انتهای 
زنجیره ارزش محصوالت مصرفی كاربرد دارد؛ 
همین طور تازه واردهایی كــه بازیگران فعلی 
را بــه رقابت فراخوانده انــد و همین طور برای 
نامیدن پارادایم های جدیدی مانند بیت كوین 
استفاده می شود. فین تک اشــاره ای است به 
اپلیکیشن های جدید، فرآیندها، محصوالت و 
مدل های كسب وكار جدید در صنعت خدمات 
مالی. این راه حل ها به پنج حوزه قابل تقســیم 

است:
1. بخــش بانکداری یــا بیمه كــه به عنوان 
بخش های بالقوه كسب وكار شناخته می شود. 
راه حل هایی كه برای صنعت بیمه است، اغلب 

InsurTech خوانده می شود.
2. راه حل هایی كه به فرآیندهای پشــتیبانی 
از كسب وكارها اشــاره دارند؛ مانند اطالعات 
مالی، پرداخت ها، سرمایه گذاری، تأمین مالی، 
مشاوره و فرآیندهای حمایت متقابل؛ یک مثال 

راه حل های پرداخت موبایلی یا همراه است.
3. سومین دســته آن هایی است كه با تمركز 
بر بخشــی از مشــتریان در حوزه هایی مانند 
بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی و بانکداری 
شركتی و همین طور بیمه های عمر و غیر آن 
مشخص می شــود. یک مثال بیمه هایی است 
كه كارمزد و هزینه بیمه هایی غیر از بیمه های 
زندگی را از طریق رفتار مشــتری محاســبه 

می كند.
 ،)B2B( 4. فرم تعاملی كسب وكار با كسب وكار
كســب وكار با فرد )B2C(، مشتری با مشتری 
)C2C( اســت. به عنوان یک مثال راه حل های 
تجارت اجتماعــی C2C در ایــن بخش قرار 

می گیرد.
5. درنهایت راه حل هایی اســت كه با توجه به 
موقعیت بازارشان گســتره وسیعی را شامل 
می شــود. برخی خدماتی مانند سیستم های 
مدیریت مالی شــخص )PFM( ارائه می كنند 
و برخی بر راه حل هــای قرض دهی نفربه نفر 

تمركز می كنند.
اكســنچر  آمارهــای موسســه  مطابــق 
ســرمایه گذاری در فین تــک كه در ســال 
200۸ حــدود 930 میلیــون دالر بــوده، 
12 برابــر شــده و در ســال 2014 به بیش 
از 12 میلیارد دالر رســیده اســت. آن گونه 
كه شــهرداری لندن می گویــد، 40 درصد 
از نیــروی كار شــهر لنــدن در بخش های 
خدمــات مالــی و فنــاوری كار می كننــد. 
برخی از شــركت های شناخته شده فین تک 
ماننــد Funding Circle، Nutmeg and و 
TransferWise در لنــدن فعالیت می كنند. 
در ایاالت متحده آمریکا نیز استارت آپ های 
فین تک متعددی مانند فاندرا،آی ای ایکس، 
لندینگ، بی هلف،اســترایپ، مانی دات نت، 
پلیدكالب، رابین هود و... فعالیت می كنند. در 
اروپا حدود 1.5 میلیارد دالر در شركت های 
فین تک در سال 2014 سرمایه گذاری شده 
است كه سهم شــركت های حاضر در لندن 
539 میلیون دالر، آمســتردام 306 میلیون 
دالر و استکهلم 266 میلیون دالر بوده است. 
معامالت اروپایی ها در فین تک در پنج فصل 
متوالی رو به افزایش بوده است و از 3۷ مورد در 
فصل چهارم 2015 به 4۷ مورد در فصل اول 
2016 رسیده است. در آسیا و اقیانوسیه، هاب 
جدیدی برای فناوری های مالی در استرالیا از 
آوریل 2015 شروع به فعالیت كرده است. در 
حال حاضر بازیگران قوی در صنعت فین تک 
ماننــد Tyro Payments، QuietGrowth و 
Stockspot فعالیــت می كنند و هاب جدید 
شتاب رشــد در این منطقه را بیشتر خواهد 
كرد. یک آزمایشگاه نوآوری در فناوری های 
مالی نیز در هنگ كنگ راه اندازی شده است كه 
روند نوآوری در خدمات مالی به كمک فناوری 
را تقویت خواهد كرد. كمپانی قابل ذكر دیگر، 
VMoney است كه در فیلیپین فعالیت می كند.

آیا باید از بانک ها و شركت های بزرگ خدمات دهنده 
به آن ها انتظار داشته باشیم خدمات نو ارائه دهند 
یا این نقشــی است كه اســتارت آپ ها از پس آن 
برمی آیند؟ اگر یک بانکدار با چند ده ســال تجربه 
بانکداری باشــید، احتماال روند موجود را مناسب 
می دانیــد و چندان تمایلی به نــوآوری و خدمات 
جدید نخواهید داشت. شركت ها هم این احساس 
را دارند كه خودشان به اندازه ای بزرگ و قدرتمند 
هســتند كه بتوانند از پس تولیــد خدمات جدید 
برآیند؛ اما واقعیت این اســت كــه برخالف تصور 
برخی بانکداران باسابقه، باید فاتحه بانکداری بدون 
نوآوری را خواند و البته نمی توان از یک شــركت 
بزرگ با بوروكراســی زیاد، انتظار نوآوری داشت. 
این چیزی است كه شركت های چابک و كوچک از 
پســش برمی آیند و چه بهتر كه یک استارت آپ، با 

تمركز بر محصولی خاص پیشقدم شود.
پروفسور كارستن بارچ نیز از آن دسته متخصصانی 
است كه معتقد است استارت آپ ها برای تخصصی 
كردن ایده هــای تکنولوژی، نقش كلیــدی دارند. 
او پاییز ســال گذشــته در تهران بود تا در نخستین 
ســمینار تحوالت دیجیتال در صنعت بانکداری و 
نظام های پرداخت ســخنرانی كند. با او در روزهای 
سمینار درباره استارت آپ های مالی گفت وگو كردیم. 

گوی سبقت را از شــركت های بزرگی مانند پی پال 
ربوده اند. برخالف سایر خدمات دهندگان پرداخت 
همچون پی پال و راه حل های كامال یکپارچه تجارت 
الکترونیکی همچون شــاپی فای، استرایپ به طور 
خاص روی ارائه فنی زیرساخت های بانکی موردنیاز 
برای سیستم های پرداخت آنالین تمركز كرده است. 
به زبان ساده استرایپ واسطه ای برای پرداخت های 
آنالین در وب سایت ها ایجاد كرده كه استفاده از آن 

بسیار ساده است.«
پرفسور بارچ هم این جوان های باهوش را می ستاید: 
»این ها استارت آپ های مربوط به فناوری های مالی 
هستند كه فضای خالی موجود در صنعت مالی را با 
فرصت های ایجادشده توسط تکنولوژی های جدید 
پر كرده اند. شركت های بزرگ كه من همیشه آن ها 
را دایناسورهای بزرگ می نامم، آن ها خیلی آهسته 
حركت می كنند. برایشــان خیلی سخت است كه 
ایده های جدید را بگیرند و عملیاتی كنند؛ این كار از 
عهده استارت آپ ها برمی آید. جوان هایی كه باهوش، 
بااستعداد و پر از ایده های نو هستند این را به چشم 
یک فرصــت می بینند، وقتی می بیننــد كه مردم 
می خواهند پرداخت اینترنتی داشته باشند. پس به 
فکر ایجاد راه حل های پرداخت اینترنتی می افتند. آیا 
بانک ها به سمت ارائه این خدمات می روند؟ احتماال 
نه؛ پــس می روند و آن را توســعه می دهند. همه ما 
مشکالت امنیتی در بانک ها داریم، پس باید به فکر 
ارائه راهکارهای نوآورانه و استانداردهای جدیدی در 
این حوزه در صنعت بانکی باشــیم. این ها ایده هایی 
اســت كه افراد از آن ها برای ایجاد استارت آپ های 

موفق استفاده می كنند.«

15

 با استفاده از 
برنامه كاربردی 

ای اس بی 
كه برای 

سیستم عامل  
آی  اواس، اندروید 

و ویندوزفون 
طراحی  شده 

است، شما 
می توانید به 

 حساب یکی از 
دوستان خود 
در فیس بوک، 

پول واریز كنید. 
اگر من بخواهم 

مبلغی به  حساب 
شما واریز كنم، 

كافی است 
با استفاده از 

برنامه كاربردی 
موبایل بانک 

خود به سیستم 
پرداخت 

فیس بوک، متصل 
شده و نام شما 

را از منو دوستان 
فیس بوک 

انتخاب كنم...

پرفسور 
كارستن بارچ 

نیز از آن 
دسته 

متخصصانی 
است كه 

معتقد است 
استارت آپ ها 

برای تخصصی 
كردن ایده های 

تکنولوژی، 
نقش كلیدی 

دارند

»به كجای این شــب تیره بیاویــزم قبای ژنده خود 
را« مخاطبی كه اندكی شــعرخوانده و سینمارفته، 
می داند كه این مصرع از یکی از شعرهای نیماست و 
در یکی از بهترین فیلم های جریان روشنفکری بعد 
از انقالب یعنی هامون از زبان این سرگشــته جاری 
می شود و كمتر كســی فکر می كرد كه امروز بتواند 
به كمک ما بیاید برای ترســیم حال وروز بانکداری 
ایران! بدتر از همه هم اینکه از گوشــه وكنار، نجواها 
و جنب وجوش هایی احســاس می شود كه مصداق 
»به كجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را« 
است. برای كسانی كه حرف چشم آبی ها ممکن است 
تأثیر بیشــتری از حرف وطنی ها روی آن ها داشته 
باشد، بخشی از یکی از مهم ترین كتاب های مقدس 
فین تکی ها یعنی گسست بانک ها )بركینگ بنکس( 
را ترجمه كردیم، شاید به كار آید. فقط قبل از مصاحبه 
بدانید كه برت كینگ، معروف ترین شخصیت فضای 
فین تک جهان اســت كه كتاب را او نوشــته و این 
مصاحبه در این كتاب آمده اســت. فرانک الیاسون، 
قائم مقام رسانه اجتماعی در سیتی بانک و نویسنده 
كتاب »در خدمت شما«، كه توسط انتشارات وایلِی به 
چاپ رسیده است. سیمون مک كالم هم مدیر بخش 
تدوین استراتژی رسانه اجتماعی در ای بی اس است.

 وقتی همه به هم متصل می شوند
 برت: در این چند ســال که در عرصه رسانه 
اجتماعی در سیتی، فعالیت داشته اید تا چه 
حد می توانید ادعا کنید که سطح آگاهی شما 

وسیع تر شده است؟
فرانــک: همه مدیران ارشــد در داخل ســازمان از 
تالش های ما در زمینه رسانه اجتماعی، كامال مطلع 
هستند؛ ضمن آنکه نسبت به قابلیت هایی كه رسانه 
اجتماعی به همراه مــی آورد، هم آگاهی دارند و هم 
اشتیاق. یکی از قابلیت ها این است كه مدیران ارشد، 
اتفاقات واقعی كسب وكار خود را عمیقا درک می كنند 
و این، از قابلیت های منحصربه فرد رسانه اجتماعی و 
ابزارهای كنترلی رسانه اجتماعی است. از جنبه دیگر، 
شدیدا تالش می كنیم از ابزارهای رسانه اجتماعی در 
داخل سازمان نیز بهره ببریم؛ ما از ویژگی مرتبط بودن 

تمام انسان های كره زمین به یکدیگر، استفاده بهینه 
كرده ایم و این كار، منافع بسیار خوبی برای سازمان 
به همراه داشته است. ادامه این روند، ما را بی نهایت 
قدرتمند خواهد كرد ولی باید این موضوع را هم درک 
كنیم كه ابزار، همه چیز نیســت. فرهنگ در رسانه 
اجتماعی روزبه روز، اهمیت بیشتری پیدا می كند؛ 
جنبه حقوقی شما اهمیت بیشــتری دارد و ابزارها 
تنها وسیله ای برای رسیدن به آن مقصد است. ابزار، 
راه حل نیست، بلکه فقط به ما كمک می كند سازمانی 

متصل تر و مرتبط تر داشته باشیم.
 برت: می خواهیم درباره روند رشــد رسانه 
اجتماعی، به عنوان یک محیط کاربری، کمی 
دقیق تر و عمیق تر صحبت کنیم. در حال حاضر 
چه شــیوه های نوینی برای جذب مشتریان 
دارید؟ آیا خدمات و محصوالت جدیدی وجود 
دارد که اساسا از طریق رسانه اجتماعی ارائه 
 شــده و فرآیندهای قراردادی و رویکردهای 
ســنتی، قابلیت های الزم برای ارائه آن ها را 
نداشته باشد؟ به عنوان  مثال، در فیس بوک 
چه کارهایی انجام می دهید که تا حدودی بدیع 

و جذاب باشد؟
سیمون: برخی از كارهای ما تا حدودی متفاوت اند. 
یکی از آن ها شعبه مجازی است كه یک محیط امن 
و خصوصی برای گفت وگوهای اینترنتی به شــمار 
می آید. سیستم های ارائه درخواستی در فیس بوک 
داریم كه مشتریان، كامال بی واسطه با مشاور مربوطه 
اینترنتی گفت وگو كرده و هریک از نیازهای بانکداری 
خود را مطرح می كنند. در حال حاضر این سرویس 
فقط در فیس بوک وجود دارد و مشتریان ما مشتاقانه 
از آن استقبال و اســتفاده می كنند. گروهی از افراد 
هستند كه به طور مداوم از این خدمات بهره برده و با 
مشاوران خدمات مشتریان، گفت وگو می كنند. یکی 
دیگر از خدمات ما، انجام پرداخت در فیس بوک و از 
طریق تلفن همراه است. با استفاده از برنامه كاربردی 
ای اس بی كه برای سیستم عامل های آی  اواس، اندروید 
و ویندوزفون طراحی  شــده است، شما می توانید به 
 حساب یکی از دوستان خود در فیس بوک، پول واریز 
كنید. اگر من بخواهم مبلغی به  حساب شما واریز كنم، 
كافی است با استفاده از برنامه كاربردی موبایل بانک 
خود به سیستم پرداخت فیس بوک، متصل شده و نام 
شما را از منو دوستان فیس بوک انتخاب كنم؛ آواتارها 
نیز در آنجا قابل  مشاهده است، پس از واردكردن مبلغ 
مورد نظر، با یک كلیک، عملیات به پایان می رســد. 

سپس در فیس بوک به شــما اطالع رسانی می شود 
و شــما می توانید پول را برداشت كنید؛ یک مسیر 

ساده و آسان.
 برت: اگر من مشتری ای اس بی نباشم چطور؟

سیمون: الزم نیست مشتری ما باشید و همین امر، 
یکی از مزیت های بسیار خوب این سیستم است. 
چنانچه مشتری ای اس بی نباشید، وقتی روی كلید 
اعالن كلیک می كنید، از طریق سیستم ای اس بی 
به یک صفحه امن در فیس بوک هدایت می شوید 
كــه در آن، جزئیات اطالعات بانک خــود را وارد 
می كنید؛ سپس ما اطالعات را پردازش كرده و مبلغ 
را به هر یک از بانک های نیوزیلند منتقل می كنیم. 
به این ترتیب شما در طول روز، امور بانکداری خود 
را كامال ســاده و یکپارچه انجام می دهید. در حین 
صرف ناهار، صورتحساب های خود را نیز پرداخت 
می كنید؛ یکی از دوستان شما پول ناهار را پرداخت 
می كند و شما خیلی فوری، سهم خود را به حساب 
وی واریز می كنید، بدون آنکه الزم باشــد به خاطر 
بسپارید و در آینده آن را پرداخت كنید. شما فقط 
از طریق تلفن همراه در همان رستوران این كار را 
انجام می دهید. الزم نیست شماره حساب خود را 
به خاطر بسپارید، فقط كافی است وارد فیس بوک 

شوید.
 برت: شــما چطور فرانک؟ شما در ارتباط با 
شــیوه های نوین واریز پول، ارائه خدمات به 
مشــتریان و هدفمندی سیستم بانکداری از 

چه روش های نوینی بهره می برید؟
فرانک: این عرصه دائما در حال رشد و توسعه است 
و اخیرا نیــز آمار و ارقام، از افــت برخی بخش ها در 
فیس بوک و بهبود توییتر حکایت می كند؛ بنابراین 
تغییر در همه زمینه هــا وجود دارد. به هرحال قبول 
دارم انجام فرآیند پرداخت در رسانه اجتماعی یک 
موضوع جالب و جذاب به شمار می آید. اخیرا شركت 
گوگل امکان پرداخت از طریــق جی میل را فراهم 
آورده است. از آنجایی  كه بسیاری از بانک ها ازجمله 
»سیتی« مدتی اســت كه قابلیت ایمیل كردن پول 
را به خدمات خــود افزوده اند، بنابراین این موضوع، 
خیلی جدید نیست ولی بااین وجود، مردم می گویند 
»این كار جی میل عالی است!«. به هرحال نقل وانتقال 
سریع و آسان پول از جایی به جای دیگر دائما در حال 
گسترش و پیشــرفت اســت. مهم این است كه در 
مسیر تغییر شیوه ارتباطات حركت كنیم. همان طور 
كه مشــاهده می كنیم مردم با تــرک فیس بوک به 

ســمت محیط هایی همچون توییتر می روند؛ زیرا 
عالوه بــر آنکه كامال عمومی اســت ولی می توانند 
فضا و برنامه های كاربــردی اختصاصی خود را نیز 
داشته باشــند. برای آنکه بتوانیم از رسانه اجتماعی 
برای ارتباط با هر شخصی در هركجا استفاده كنیم، 
باید فضایی راحت برای مشــتریان فراهم آوریم. با 
چنین رویکردی فکر می كنم شــیوه خدمت رسانی 
به مشتریان نیز تا حدودی تغییر خواهد كرد. جنبه 
بسیار مهم دیگر، استفاده از ویدئو است. در حال حاضر 
شعبه شما، موبایل شماست؛ بنابراین ویدئو، یکی از 
عوامل مهم تغییر خواهد بود. چگونه استفاده از آن 
را گسترش خواهید داد؟ چگونه آن را شخصی كرده 
و ارتباطات انسانی را بر پایه آن، بنا خواهید كرد؟ به 
عقیده من، یکی دیگر از مؤلفه های مهم در مسیر پیش 

روی ما، ویدئو خواهد بود.

VTM هیجان کاذب استفاده از 
برت: هیجان استفاده از دســتگاه »VTM« در تمام 
بانک های فعلی، جالب است. بانک آمریکا نیز دستگاه 
خودپرداز را با تحویلدار ویدئویی تركیب كرده است. 
ولی واقعیت آن اســت كه در حال حاضر شــما این 
دستگاه ها را همراه خود حمل می كنید؛ تلفن های 
هوشــمند و تبلت ها دقیقا همین كارایــی را دارند. 
وقتی من با یک كلیک و ورود به فیس بوک یا از طریق 
اسکایپ می توانم به راحتی با مشاورین و متخصصان 
بانک در ارتباط باشــم، چرا باید به شعبه یا دستگاه 
خودپرداز مراجعه كنم؟ گفته می شود نسل Y درزمینه 
جذابیت برند، به امور بصری، اهمیت بیشتری می دهد 
و واتس آپ، اینستاگرام، پینترست، تامبلر و امثالهم نیز 
به نوعی این ادعا را تایید می كنند. بررسی نقش ویدئو و 
ارتباطات ویدئویی در توسعه برند، جالب توجه است. 
سیمون! ازنظر شما در آینده چه اتفاق مؤثر و مهیجی 
خواهد افتاد؟ آیا فکر می كنید خدمات بانکداری و مالی 
منحصرا از طریق رسانه اجتماعی یا مسیرهایی كامال 
متفاوت نسبت به رویکردهای اولیه بانکداری خرد، 
ارائه خواهد شد؟ سیمون: ما شاهد یک رشد و تکامل 
تدریجی هستیم كه رسانه اجتماعی و فضای دیجیتال 
درهم تنیده خواهد شد؛ بنابراین این فضا صرفا رسانه 
اجتماعی نیست، دیجیتال و موبایل هم مهم است. 
تركیبی از تمام این موارد، پیش روی ماست. شاید در 
آینده راه حل های متفاوتی برای وام دهی ایجاد شود. 
شیوه گسترش این موارد طی سال آینده، جالب توجه 

خواهد بود.

روند روبه رشد گفت وگوی سه چهره  سرشناس فین تک جهان درباره اهمیت شبکه های اجتماعی در دنیای جدید بانکداری
فین تک در جهان

بانکدارهای آينده روی فیس بوک حساب باز کرده اند

بــارچ در حال حاضر به عنوان پروفســور بازاریابی و 
استراتژی در مدرسه اقتصاد مونیخ در آلمان و مدیر 
برنامه های كسب وكار و معاون برنامه های آكادمیک 

در دانشگاه است.
او از آن پروفسورهایی است كه در دنیای واقعی هم 
فعالیت هایی داشته است و درباره خودش می گوید: 
»همیشه سعی داشتم كه فضای خالی بین »تئوری ها 
و مفاهیم جدید« و »فضای كســب وكار واقعی« را 
به نوعی پر كنم و ببینم كه این مفاهیم جدید، چطور 
می توانند به كسب وكارهای جدید برای رشد و توسعه 
كمک كند تا موفق شوند. چیزی كه من دنبال می كنم 
این است كه چطور می شود به شركت ها كمک كرد تا 

بتوانند به خوبی رشد و توسعه داشته باشند.«
بارچ می گوید در كشــوری مانند ایران و در صنعتی 
مانند صنعت مالی، اســتارت آپ ها می توانند نقش 
مهمی ایفا  كنند و توضیــح می دهد: »چیزی كه در 
حال حاضر می بینیم این است كه بازیگران جدیدی 
در صنعت مالی وارد شده اند و حدس بزنید چه شده 
اســت؟ این بازیگران، بانک های ســنتی نیستند. 
برای مثــال به راهکارهای پرداخت نــگاه كنید، به 
راهکارهای مدیریت مالی شخصی نگاه كنید، ببینید 
كه چطور علی پی در چین، اكنون یکی از بزرگ ترین 
شركت های ســرمایه گذاری در دنیاست. در ایرلند 
ببینید چگونه برادران جوان كولیسون با استرایپ، 

عصر دایناسورهای مالی سر آمده
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برگزیدهها

iCare Health Monitor اولیــن برنامــه 
اندازه گیری فشار خون در دنیا، اولین برنامه 
اندازه گیری مستمر ضربان قلب، اولین برنامه 
اندازه گیــری چربی خون، اولیــن نرم افزار 
تحلیل و دریافت امواج نبض و کاربردی ترین 

اپلیکیشن معاینه افراد در دنیاست.
این اپلیکیشن می تواند فشار خون، ضربان 
قلب، بینایی، شــنوایی و تنفــس افراد را از 
طریق تلفــن اندازه گیری کنــد. از جمله 
ویژگی ها و قابلیت های اصلــی این برنامه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 اندازه گیری فشار خون

 اندازه  گیری ضربان قلب
 اندازه گیری اکسیژن خون
 اندازه گیری تعداد تنفس

  سنجش بینایی و معاینه چشم
  سنجش شنوایی و معاینه گوش

  اندازه گیری ظرفیت ریه ها
  نمودار PPG در زمان واقعی

  آزمایش اوتیسم 
  گام شمار

   مراقبت از چشم
  ورزش

  حافظه ذخیره سازی داده نامحدود
  استخراج داده برای کاربران ثبت نام شده

کار با این اپلیکیشن بسیار ساده است؛ کافی 
است با انگشــت روی صفحه تلنگر بزنید و 
ســپس به آرامی انگشت اشاره خود را روی 
دوربیــن جلو قرار دهید؛ بایــد تا زمانی که 
اندازه گیری به طور کامل انجام می شــود، 

صبر کنید.
هنگام اســتفاده از این برنامــه باید دقت 
کنید؛ نبایــد بیش از حد انگشــت خود را 
فشار دهید، زیرا در این صورت گردش خون 
تغییر می کند و نتیجه درست نخواهد بود. از 
سوی دیگر اگر از یک تلفن هوشمند یا تبلت 
بدون چــراغ ال ای دی اســتفاده می کنید، 
باید اندازه گیری را در یک محیط روشــن 
انجام دهید. در طول اندازه گیری باید بدون 
حرکت باشید تا نتیجه آن دقیق باشد. از آنجا 
که دوربین و فــاش، تجهیزات تخصصی و 
حرفه ای نیســت، توصیه می کنیم بیش از 

یک بار این اندازه گیری را انجام دهید.

KlipMix  یک ویدئوســاز فوق العاده است 
که به آســانی می توانید بــا آن کار کنید؛ 
این اپلیکیشــن یکی از برنامه های برتر در 
گوگل پلی شناخته شده است. در عرض یک 
دقیقه، شما می توانید ویدئوها و عکس های 
خود را با هم میکس کنید، موســیقی مورد 
عاقه خود را اضافه کرده و آن را با دوستان 
خود به اشتراک بگذارید. از همه بهتر اینکه 
این اپلیکیشــن به طور کامــا رایگان در 

دسترس کاربران قرار دارد.
قابلیت های این برنامه به شرح زیر است:

  میکس ویدئو و عکس
  افزودن سریع و آسان ویدئو و عکس

   لغو انتخاب و بازچینــی عکس ها تنها با 
یک لمس و کشش

  افزودن موسیقی مورد عاقه
  بریدن ویدئوی مورد نظر

  تغییر مدت نمایش هر ویدئو و عکس
  اشتراک گذاری ویدئوها با دوستان

با عرضه 
اپلیکیشن 

تلفن هوشمند 
و رایگان 

پوکمون گو از 
سوی شرکت  

نینتندو، 
دنیای بازی 

مجازی با 
موجودات زنده 
غیرمجازی در 

یک مقیاس 
فراگیر درهم 

آمیخت

شرکت ها با سوء استفاده از این بازی، پوک جیم هایی در ساختمان شان می گذارند تا کاربران به سمت شرکت آن ها بروند

اپلیکیشن های برگزیده این هفته،امکان پیدا کردن اشیای فلزی و خواندن متون ریز را به شما می دهند

زامبیواردرپیشکارپوکمون

پوکمون گو یک بازی رایگان مبتنی بر موقعیت مکانی 
و واقعیت افزوده است که شرکت نیانتیک آن را برای 
دستگاه های آی اواس و اندروید تولید و منتشر کرده 
است. ابتدا این بازی در ماه جوالی 2016 در برخی 
از کشورها منتشر شد. در بازی پوکی مونگو بازیکنان 
از قابلیت جی پی اس دســتگاه تلفن همــراه برای 
مکان یابی، مبارزه و آموزش شخصیت های مجازی 
خود که پوکی مــون نام دارند، اســتفاده می کنند. 
این پوکی مون ها درست در همان جایی که بازیکن 
در دنیای واقعی ایستاده اســت، روی صفحه ظاهر 
می شــوند. داخل بازی نیز آیتم هایــی برای فروش 

وجود دارد.
وقتی پوکمون گو منتشر شد، نظرات مختلفی درباره 
آن داده شد اما محبوبیت زیادی پیدا کرد. منتقدان، 
مفهوم اصلی بازی و هدف آن را ســتودنی دانستند؛ 
زیرا این بازی قصد داشــت به کاربران کمک کند تا 
در دنیای واقعی فعالیت بیشــتری داشته باشند. اما 
در ابتدای راه اندازی پوکمون گو، انتقادات زیادی در 
خصوص مشکات فنی مطرح شد. با وجود این نظرات 
و انتقادات، این بازی به سرعت به یک پدیده جهانی 
یک شبه تبدیل شد و در بین یکی از اپلیکیشن هایی 

قرار گرفت که از آنها بیشــترین استفاده شده است. 
طبق گزارش ها، بیش از 75 میلیون نفر در سراســر 

دنیا این بازی را دانلود کرده اند.
مفهوم و ایده اصلی این بازی در سال 2014 توسط 
ساتورا ایوانا از شرکت نینتندو  و سونکازو ایشیهارا از 
شرکت پوکمون و با همکاری گوگل شکل گرفت؛ اما 
در حقیقت توسعه دهنده و ناشر این اپلیکیشن شرکت 

نیانتیک  است.
مــا در یک دنیــای واقعیت افــزوده جدید زندگی 
می کنیم. با عرضه اپلیکیشن تلفن هوشمند و رایگان 
پوکمون گو در 6 جوالی از ســوی شرکت  نینتندو، 
دنیای بازی مجازی با موجــودات زنده غیرمجازی 
در یک مقیاس فراگیر درهم آمیخت. با اســتفاده از 
فناوری واقعیت افزوده یا الیه بندی بازی مجازی در 
دنیای واقعی، استراتژیست های بازی روی اجزای مهم 
و حیاتی تمرکز کردند تا آن را مانند یک ویروس در 
سراسر دنیا پخش کنند. در عرض یک هفته پس از 
عرضه بازی به بازار، این بازی میلیون ها بار در سراسر 
دنیا دانلود شــد که این میزان محبوبیت آرزوی هر 
سرمایه داری اســت. دیگر حتی آن بازیکنانی که از 
خانه خود پا بیرون نمی گذاشتند، اکنون خیابان ها را 
گز می کنند تا پوکمون پیدا کنند. از آنجا که در حین 
بازی باید هم در خیابان ها گردش کرد و هم روی بازی 
تمرکز داشت، والدین نگران هستند که افراد تبهکار و 
جانی، برای فرزندانشان خطر داشته باشند. خطرات 
امنیتی به شرکت ها هشدار داده شده است، پزشکان 
مجروحانی را درمان می کنند که در حین بازی آسیب 

دیده اند، شرکت ها سعی می کنند این بازیکنان را در 
حین بازی به سمت شرکت خود بکشانند و همه به 
دنبال آن هستند که این هیوالهای مجازی را شکار 
کنند. در اینجا می خواهیم اشاره ای به مزایا و خطرات 

این بازی کنیم.

 نحوه بازی با پوکمون گو
ابتدا اپلیکیشن رایگان پوکمون گو  را در تلفن هوشمند 
خود دانلود کنید، برای آواتار خود یک نام مســتعار 
تعیین کرده و از خانه بیرون بیایید تا شخصیت های 
پوکی مون را جســتجو کنید.نینتنــدو  با همکاری 
داده های نقشه گوگل این امکان را فراهم کرده است 
تا شخصیت های کارتونی را روی نقشه صفحه نمایش 
دوربین تلفن هوشمند خود در مکان های واقعی مانند 
پارک، مدرســه و موزه ها مشاهده کنید. شما باید از 
خیابان ها گذر کنید و منتظر باشید تا تلفن هوشمند 
شــما به لرزه درآید. در این صورت شــما خواهید 
فهمید که یک پوکمون  دیگر در نزدیکی شماست که 

می توانید آن را دستگیر کنید.
پس از شناسایی پوکمون ، می توانید آن را بگیرید و 
به طور مجازی در Pokedex  خود جمع آوری کنید 
تا آن ها را آموزش دهید و تقویت کنید تا برای مبارزه 
با بازیکنان دیگر آماده شــوند. امتیاز مبارزه یا رنگ 
دایره ای که دور هر شــخصیت است، ارزش و قدرت 
هر شخصیت پوکمون را تعیین می کند. با هر شکار 
پوکمون، بازیکن استارداست یا کندی نیز دریافت 
می کند که می تواند از آن برای تقویت انرژی شخصیت 

خود اســتفاده کند تــا مبارز قدرتمندتری شــود. 
مکان هایی نیز در بازی وجود دارد که در آنجا بازیکنان 
می توانند آیتم های دیجیتالی مانند معجون، پوکبال 
و تخم مرغ پیدا کنند که به این قسمت ها پوک استاپ 
می گویند. میدان مبارزه نیز در پنج سطح وجود دارد. 
بازیکنان می توانند ســکه پوک نیز خریداری کنند 
که با استفاده از این سکه ها می توانند لوازم بیشتری 

خریداری یا قدرت خود را بیشتر کنند.

 مزایای بازی پوکمون گو
 ورزش، هوای تازه و گردش در خیابان ها

 ارتباطات اجتماعی و بازی گروهی
 تقویت مهارت های راهبردی و فناوری

 خطرات بازی پوکمون گو
 هزینه مصرف داده

 اپلیکیشن های تقلبی پر از نرم افزار های مخرب
 بازی جبری که در بازده کاری و انجام کارهای خانه 

تداخل ایجاد می کند
 کســب وکارهای بازاریابــی، پوک اســتاپ یــا 
پوک جیم هایــی را در ســاختمان های خــود قرار 

می دهند تا مشتری جلب کنند
  ورود غیرمجاز به مناطــق خصوصی، ممنوعه یا 
خطرناک )گزارش شده است که کودکان در نزدیکی 
منطقه ای که آزاردهندگان جنسی در آنجا زندگی 
می کردند، به دنبال پوکمون بودند و در این حین یک 

جسد را پیدا کردند(

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

گوشی تان را هم ذره بین وهم آهن ربا کنید! 

Metal Detector
Metal Detector  سری ســوم از مجموعه ابزارهای هوشمندی که به بازار 
عرضه شده اســت، به یک حسگر مغناطیســی نیاز دارد. این اپلیکیشن در 
سراسر دنیا میلیون ها کاربر دارد و تعداد دانلود آن در پلی استور بسیار باالست. 
این برنامه با استفاده از یک حسگر مغناطیسی که داخل دستگاه تعبیه شده 
است، میدان مغناطیسی را اندازه گیری می کند. به طور طبیعی سطح میدان 
مغناطیسی حدود 49 میکروتسا یا 490 میلی گاوس است؛ 1 میکروتسا = 10 
میلی گاوس. وقتی یک فلز در نزدیکی دستگاه باشد، مقدار میدان مغناطیسی 
افزایش می یابد. اســتفاده از این برنامه بسیار ساده است؛ کافی است برنامه را 
اجرا کنید و آن را در اطراف خود حرکت دهید. سطح میدان مغناطیسی به طور 
مداوم در نوسان است. این گونه شما می توانید سیم های الکتریکی را در دیوارها 
و لوله های آهنی را در زمین پیدا کنید. میزان دقت این اپلیکیشــن کاما به 
حسگر مغناطیسی شما بســتگی دارد. به عاوه باید در نظر داشته باشید که 
تجهیزات الکترونیکی مانند تلویزیون و کامپیوتر شخصی نیز به دلیل داشتن 
امواج الکترومغناطیسی نتیجه برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد. قابلیت های 
اصلی این برنامه عبارت است از:  سطح هشدار  صدای بوق  طراحی متریال 

 نداشتن تبلیغات  قطب نمای کامل

Magnifier 
آیا از اینکه ســعی کنید برچسب روی محصوالت را که با خط ریز نوشته شده 
اســت را بخوانید، خسته شده اید؟ می توانید از دستگاه اندروید خود به عنوان 
یک ذره بین دیجیتالی عالی استفاده کنید. مگنیفایر یک اپلیکیشن فوق العاده 
است که یکی از پربازدیدترین برنامه ها در پلی استور شناخته شده است. هنگام 
خواندن برچسب های کوچک، دیگر نیاز نیست از ذره بین های شیشه ای استفاده 
کنید. با این اپلیکیشن می توانید هر متنی را بزرگ کنید و به طور واضح بخوانید. 
مگنیفایر  دارای بزرگنمایی روی صفحه و کنترل های نوردهی است؛ بنابراین 
شما می توانید آن را به آسانی تغییر دهید. به عاوه می توانید از فاش خود به 
عنوان چراغ  قوه استفاده کنید تا تصویر را بهتر ببینید یا حالت رنگ نگاتیو را فعال 
کنید. به عاوه یک قابلیت تثبیت تصویر نیز وجود دارد که به شما امکان می دهد 
تصویر را ثابت نگه دارید تا بتوانید آن را به راحتی بخوانید. وقتی تصویر را ثابت 
می کنید، می توانید آن را ذخیره کنید یا در صورت تمایل به اشتراک بگذارید.

قابلیت های اصلی این اپلیکیشن عبارت است از:
 عامل بزرگنمایی ســطح باال  کنترل بزرگنمایی و نوردهی  فاش برای 
مکان هایی با نور کم  حالت نگاتیو  تثبیت، ذخیره یا اشتراک گذاری تصاویر 

 استفاده آسان

اعالم فشار خون 
و ضربان قلب 

 ویدئوساز کاربردی  
کلیپ میکس

ژوزفژوبر
یاد دادن، یادگیری دوباره است.

Caller location trace number
 اپلیکیشن Caller location trace number به شما کمک می کند تا دریابید 
که تماس گیرنده از کدام کشور، اپراتور مخابراتی و از کجا تماس می گیرد. در 
طول ارتباط با یک تماس ورودی، جزئیات تماس گیرنده نمایش داده می شود. 
این برنامه آخرین موقعیت مکانی یا موقعیت مکانی فعلی تماس گیرنده را در 
اختیار شــما قرار می دهد. این یک اپلیکیشن فوق العاده است. این برنامه یک 
گزینه جست وجوی دستی نیز دارد که با استفاده از آن می توانید اطاعات هر 
شماره ای را پیدا کنید و موقعیت مکانی فعلی شماره را روی نقشه بیابید. این 
بهترین برنامه ردیابی تلفن همراه در بین برنامه های ردیاب در کشور هند است. 
برای موقعیت یابی یک شماره تلفن، فقط کافی است شماره تلفن یا تلفن همراه را 
در کادر جست وجو وارد کنید، سپس می توانید اطاعاتی مانند اپراتور، موقعیت 

مکانی، اطاعات جی پی اس ، ارائه دهنده شبکه خدمات و... را دریافت کنید.
از قابلیت های این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 نمایش اطاعات تماس گیرنده در طول تماس  ردیابی شماره تلفن همراه 
و مشاهده موقعیت مکانی روی نقشه  استفاده آسان از برنامه  بدون نیاز به 
اتصال اینترنتی برای شماره تماس گیرنده  بدون نیاز به اتصال اینترنتی برای 

نمایش موقعیت مکانی روی نقشه

16 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و دو
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