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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

دعوت مشتری های میلیونر 
به یک شام  لوکس!

نکات و روش هایی که باید در طراحی نمونه اولیه
 قابل اتکا )ام وی پی( مدنظر قرار دهید

راهکارهای بازاریابی و فروش رولزرویس در 
دنیای حقیقی و مجازی

نمونه اولیه قرار نیست
همه چیز تمام باشد

10

8

متقاضیان با حضور در 
بازارچه مجازی، تقاضایشان 

را مطرح می کنند و شما 
می توانید بپذیرید که من 

»انجام میدم«

من این کار را 
»انجام میدم«

2

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

5

»می شود از استارت آپ ما حمایت کنید؟!« این 
خواسته بخش قابل توجهی از مخاطبان »شنبه« 
است. وقتی ســوال می کنیم استارت آپ تان 
چیســت؟ می گویند یک وب ســایت داریم 
که مطالب آموزشــی برای طراحی  سایت به 
مخاطبان ارائه می دهد. سوال بعدی این است: 
میزان بازدید مخاطبانتان در این چند ماه چه 

تعداد است؟
صفحه 5

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

پاهایتان را 
روی زمین بگذارید

اولین رویداد استارت آپ میتاپ 
تبریز، چهارم شهریور برگزار 

می شود

تب و تاب 
استارت آپی تـبریز

ثبت نام  گسترده  استقبال  به  توجه  با 
در اولین رویداد هم آفرینی همراه اول 
 5 ثبت نام  مهلت  شد.آخرین  تمدید 

شهریور خواهد بود.

سلطان حسین در چهار سالگی پدرش را از 
دست می دهد؛ نتوانست 150 هزار تومان 
وجه ضمانت به دانشگاه پرداخت کند و از 

ادامه تحصیل بازماند؛ به خاطر نداشتن کارت 
پایان خدمت از کارخانه ارج اخراج شد و با 

10 هزار تومان قرض، کار را شروع کرد؛ همه 
چیزش در آتش سوخت اما دوباره شروع کرد. 

حاال دکتر سلطان حسین فتاحی، سالیانه
 با تولید هزاران یخچال، میلیاردها 

تومان درآمد دارد.

کارگر میلیو نر



در حالی که فصل تابستان رفته رفته به 
4

شهریور

یک ســوم پایانی خود نزدیک می شود، 
بچه های اســتارت آپی تبریز دست به 
دســت هم داده انــد تا یــک رویــداد پرانرژی 
استارت آپی را با عنوان استارت آپ میتاپ تبریز در 
این شــهر رقم بزنند. در این رویداد بنیانگذاران 
استارتاپ های موفق و مربیان بزرگ کشور در این 
حوزه، حضور پیدا می کنند و تجربیاتشان را با افراد 
عالقه منــد به فضای اســتارت آپ به اشــتراک 
می گذارند. ناصــر غانم زاده، رضــا قربانی و امیر 
حبیب زاده کارشناسانی هستند که در این رویداد 
ســخنرانی می کننــد. ناصــر غانــم زاده مدیر 

شتاب دهنده فینوا، بنیانگذار گروه استارت آپ های 
ایران، مربی استارت آپ ها و مشــاور کارآفرینی 
 Techly.co است؛ وی همچنین موسس وب سایت
است که اخبار فناوری و استارت آپ های ایران را به 
انگلیســی منتشــر می کند. غانم زاده بنیانگذار 
موسســه نوآوری کسب وکار اســت که در آن با 
مربیگری و آموزش، به ســازمان ها، کارآفرینان و 
صاحبان استارت آپ ها کمک می شود. این موسسه 
با استفاده از متدولوژی استارت آپ ناب، رویکرد 
خلق مدل کسب وکار و تفکر طراحی به آن ها یاری 
 Leanمی رســاند. وی همچنین نماینده جهانی
Startup Machine در ایران و برگزارکننده رویداد 
LSM تهران است و قرار است در این رویداد درباره 
۱۰ درس از سیلیکون ولی برای استارت آپ های 
تبریــز صحبت کنــد.  امیــر حبیــب زاده، هم 
برنامه نویس و مدیر فنی و هم بنیانگذار استارت آپ 
ایوند است. حبیب زاده با فریم ورک های مختلفی 
کار کرده اســت؛ وی در زمینه مدیریت پروژه با 

متدلوژی اسکرام هم دارای تجربه است و این اواخر 
هم روی کانفیگ ســرور و نگهــداری آن فعالیت 
می کنــد. از جملــه تخصص هــای حبیب زاده 
کالن داده و یادگیری ماشینی است. حبیب زاده در 
این رویداد درباره چالش هــای بزرگی که در راه 
ساختن یک تیم موفق وجود دارد، صحبت می کند 
و از زیروبم و مشکالت کار تیمی در تبریز می گوید. 
رضــا قربانی، بنیانگــذار راه پرداخــت و رئیس 
هیئت مدیره گروه رسانه ای شفق و از نویسندگان 
هفته نامه شنبه است، که به طور تخصصی درزمینه 
B2B Digital Media در حــوزه فناوری هــای 
بانکــداری، پرداخــت و البته اســتارت آپ های 
فین تک فعالیت می کند. قربانی و همکارانش چند 
کتاب درزمینه فین تک منتشر کرده اند و به زودی 
»کتاب فین تک« را هم منتشر می کنند. آن ها در 
تولید ویدئو درباره فناوری های بانکداری، پرداخت 
و استارت آپ های فین تک هم دستی دارند . ارائه 
قربانی در این رویداد با محوریت این سوال انجام 

می گیرد که چرا تمرکز بر استارت آپ های فین تک 
اهمیت ویژه ای دارد. 

افراد حرفه ای اســتارت آپ در تبریز در این رویداد 
شرکت می کنند و از این جهت این رویداد فرصت 
مناســبی برای رشــد و تقویت فضای موجود در 
این شهر است. اســتارت آپ های مختلفی در این 
رویداد شــرکت می کنند که در نهایــت ۱۰ تیم 
از آن ها بــه رقابت خواهند پرداخــت. به تیم های 
منتخب جوایز ارزنده ای اهدا می شــود؛ همچنین 
ایــن تیم های برگزیده در نهایــت به مراکز مهمی 
برای سرمایه گذاری معرفی خواهند شد که معاونت 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان آذربایجان شرقی 
و پروژه دولت الکترونیک از جمله این مراکز هستند. 
این رویداد روز چهارم شهریور سال جاری و ساعت 
9 صبح در شهر تبریز برگزار می شود. عالقه مندان 
برای اطالعات بیشــتر می توانند بــا آدرس ایمیل 
hi@tabriz.io و شماره های ۰9۳949۵۶4۳9 و 

۰4۱۳۵۵۵۰۲۸۸ تماس بگیرند. 

N e w s
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Event
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کنفسیوس

زندگی واقعا ساده اســت اما اصرار داریم که آن 
را پیچیده کنیم!

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

تب و تاب استارت آپی تبریز
اولین رویداد استارت آپ میتاپ تبریز چهارم شهریور برگزار می شود

 از خانه بیرون بزن!
در ادامه مجموعه  رویدادهای »بیست تا سی«، 

۳۱
مرداد

»از خانه بیرون بزن!«، بخش ســوم نشست 
کتابخوانی  اســت که به مرور کتاب »ای کاش 
وقتی بیست ساله بودم می دانستم« اختصاص دارد. کتاب 
»ای کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم« نوشته تینا 
سیلیگ )استاد دانشگاه استنفورد( است که در حال حاضر 
ترجمه آن در بازار وجود دارد. این نشست، روز یک شنبه، 
۳۱ مردادماه، ســاعت ۱7 تا ۱9:۳۰ با همکاری شنوتو 

برگزار می شود.

 توسعه پایدار
دوره کارگاه های تابستانی مهارت با رویکرد 

۲7
مرداد

ترویج اهداف توسعه پایدار از سوی آیسک 

دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود. آرمان هاي توسعه 
پایدار شــامل مجموعه منســجمی است که وظایف 
کشــورها را تا سال ۲۰۳۰  تعیین کرده و با استفاده از 
تجربیات پیشــین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه 
راهبردهایي برای حل مشکالت کره  زمین در زمینه  
فقر، آب سالم، محیط زیست، عدالت، انرژی و آموزش 
مي پــردازد. این رویداد دوشــنبه ۱ شــهریورماه در 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. 

 آچارهای پولساز
دومین سمینار آچارهای پولساز کارآفرینان با 

۲
شهریور

رویکرد تکنیک هــای پیشــرفته بازاریابی و 
کارآفرینی در قرن بیست ویکم برگزار می شود. 
شرکت کنندگان در سمینار آچارهای پولساز کارآفرینان با 
یادگیری و پیاده سازی آموزش های ارائه شده، دقیقا برای 
پیشگیری از مواجهه با این شکست بزرگ آماده می شوند و 
می آموزند که چگونه از لحظه شروع کار، با صرف هزینه ای 
به مراتب کمتر و زمانی بسیار سریع تر، محصولی را به بازار 
عرضه کنند که همه مشتریان خواهان آن هستند و قدر آن 

را می دانند. زمان این رویداد سه شنبه ۲ شهریورماه است.

 از ایده تا اجرا
مرکز نــوآوری فرهنگی امید در راســتای 

۲
شهریور

آشــنایی بیشــتر تیم ها با این مرکز و نیز 
خدمات و نحــوه پذیرش آن، رویدادی را با 
عنوان »ایــده، امید، حرکت« برگــزار می  کند. این 
رویداد قرار است به مخاطبان یاد دهد که چگونه ایده 
هنری-رسانه ای خود را به یک کسب وکار نوپا تبدیل 
کننــد. زمان برگــزاری ایــن رویداد سه شــنبه ۲ 

شهریورماه است.

تیم فایندر: تشکیل تیم برای استارت آپ
تیم فایندر رویدادی است که دوهفته یک بار 

۳
شهریور

اجرا می شــود و فرصتی بــرای کارآفرینان، 
برنامه نویسان، طراحان و سرمایه گذاران است 
که به شبکه ســازی،  تبادل نظر و یادگیــری از یکدیگر 
بپردازند. دومین جلسه این نشست با موضوع استارت آپ 
در زمینه تجارت الکترونیک و به منظور تشکیل یک تیم 

اســتارت آپ در روز چهارشنبه ۳ شــهریورماه در سالن 
همایش های ارگ جهان نمای اصفهان برگزار می شود.

 رویداد کارآفرینی زاهدان
دومین رویداد کارآفرینی و کسب وکار زاهدان 

۳
شهریور

از ســوی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
سیستان وبلوچستان برگزار می شود. شرکت در 
این رویداد به دو صورت انفرادی و تیمی است. این رویداد 
روزهای چهارشنبه ۳ شهریورماه و جمعه ۵ شهریوماه در 

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی زاهدان برگزار می شود. 

 رویداد ایده پردازی فناوری اطالعات استان گلستان
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 

4
شهریور

گلستان، نخستین رویداد فناوری اطالعات را 
برگزار می کنــد. ایــن رویداد بــا محوریت 
ایده پردازی در حوزه دیجیتال و نوآوری های تکنولوژی در 
زمینــه اطالعــات در روزهای پنجشــنبه 4 و جمعه ۵ 
شهریورماه در ســالن همایش های استانداری گلستان 

برگزار می شود. 

استارت آپی ها بخوانند!

جامعه کسب وکار شیراز هفتمین 
۱۱
شهریور

رویــداد حــوزه کارآفرینــی و 
استارت آپ ها را برگزار می کند. در 
رویداد هفتم دکتر محمد یزدان پناه حضور 
دارد. وی دانش آموختــه دکترای رشــته 
مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژیک از 
دانشگاه صنایع و معادن است و در حال حاضر 
رئیس هیئت مدیــره آژانــس هواپیمایی 
گردشگران شیراز است. وی در سال ۱۳9۲ 
از پی سال ها فعالیت در صنعت گردشگری و 
همچنین تربیت و به کارگیری نیروهای زیاد 
در این رشته، موفق به دریافت لوح از معاون 
رئیس جمهور به عنوان مدیر برگزیده کشور 
شد. رویداد جامعه کسب وکار شیراز فضایی 
برای تعامــل کارآفرینــان و فرصتی برای 
آشنایی و گفت وگو با عالقه مندان و فعاالن 
کسب وکار اینترنتی است. هفتمین جامعه 
کسب وکار شیراز در روز ۱۱ شهریورماه 9۵ 

در شیراز برگزار می شود. 

هفدهمین برنامه اینترنتی کلید 
۳۰
مرداد

در حالی شنبه ۳۰ مردادماه پخش 
می شود که مهمان این قسمت از 
آن مایــکل لندر، ســخنران برتــر حوزه 
مارکتینگ در اروپا، اســت. مایکل لندر که 
پیش از این در همایش هــای راهکارهای 
بازاریابی نوین و افزایش فروش در اصفهان، 
تهران و شــیراز ســخنرانی داشته، در این 
برنامه قرار اســت درباره مسائل آموزشی و 
مســائل بازاریابی روز دنیا برای مخاطبان 
توضیح دهد. کلیــد هفدهم را می توانید از 
روز شنبه ســاعت ۱۰ صبح به بعد از کانال 
رســمی برنامه کلید در آپــارات به آدرس

KEYSHOWIR@  دریافت و مشاهده کنید. 

رویداد هفتم جامعه 
کسب وکار شیراز

کاردان حقوقی 
برای استارت آپ ها

سخنران برجسته 
مارکتینگ اروپا در کلید

رشدینوی پنجم، یکم شهریور برگزار می شود

 این هفته هم کاربــران و مخاطبان زیادی 
چه در وب ســایت هفته نامه و چه در صفحه 
پیام های مختلفی  اینستاگرام »شــنبه«، 
را به دست ما رســاندند. پیام هایی که هم 
در مورد محتوا و گرافیک نشــریه است و 
هم پیشــنهادهایی برای شماره های آینده. 
تعدادی از این نظرات را با هم مرور می کنیم.

علــی یکی از کاربــران ما از دزفول با تشــکر از 
طراحــی جلد شــماره قبل گفتــه: »جلدهای 
شــماره های اخیر نشــریه خیلی خوب شده و 

امیدوارم که این رویه ادامه داشته باشه.«
محمد یکی از مخاطبان ما در اینســتاگرام هم 
از ما خواسته که در شــماره های بعد با نت برگ 
و موسســان آن گفت وگویی داشته باشیم. باید 
به محمد بگوییم کــه در اولین فرصتی که تیم 
نت برگ چنین آمادگی را داشته باشد، »شنبه« 

چنین گفت وگویی را انجام خواهد داد.
مبینــا هم در ایمیلــی به ما پیغــام داده که به 
اســتارت آپ های شهرستان ها بیشــتر توجه 
کنیم و فقــط تهران را نبینیم! بایــد به مبینا و 
سایر دوســتان عزیز شهرستانی بگوییم که تیم 
»شنبه« از همان ابتدای کار، چنین رویکردی را 
داشته و تالش کرده با معرفی فعالیت های خوبی 
که در شهرســتان ها و توســط جوانان مستعد 
انجام می شــود، ظرفیت های سراسر کشور در 
حوزه اســتارت آپی را معرفی کنــد. با این حال 
قبول داریم که هنوز کارهای زیادی در این حوزه 
می توان انجام داد و ما هم تالش خواهیم کرد این 

حوزه را بیش از گذشته تقویت کنیم.
محسن از زنجان از ما خواسته که استارت آپ های 
حوزه بازی و سرگرمی را هم معرفی کنیم. شکی 
نیســت که ایــن حــوزه از حوزه هــای جذاب 

استارت آپی کشور است و ما هم در آینده بیشتر 
به آن خواهیم پرداخت.

تعداد زیادی از مخاطبان ما هم سواالت عمومی 
یــا تخصصی در مــورد چگونگــی موفقیت در 
کسب وکارشان را مطرح کرده اند. در پاسخ این 
عزیزان نمی توانیم فرمول و روش خاصی را مطرح 
کنیم؛ چراکه باید با توجه به نوع کســب وکار و 
زمینه ای که فعالیت می کنند، مشکالت و موانع 
کار خود را شناســایی کنند. اما به شدت توصیه 
می کنیم مطالب صفحات مختلف نشریه از جمله 
صفحه مدرسه استارت آپ و سلبریتی را بخوانند، 
چون می توانند نــکات آموزنده زیادی را در این 

صفحات پیدا کنند.
مخاطبان عزیز شــنبه می توانندهر نظر، انتقاد 
Shanbemag@ یا پیشنهادی دارند به ایمیل

gmail.com ارسال کنند.

باشگاه خوانندگان

رویداد آموزش های حقوقی ویژه 
۲۸
مرداد

کســب وکارها با عنوان »کاردان 
حقوق« عصر روز پنج شــنبه ۲۸ 
مردادماه در تهران برگزار شد. در این رویداد 
مهدی مقســومی به نمایندگی از موسسه 
مکاسب مسائل حقوقی کسب وکارهای نوپا 
را آموزش داد و به جنبه های مختلف آن در 
محیط ایران پرداخت. کاردان رویدادی است 
که می خواهد به استارت آپ ها کمک کند تا 
با واقعیت های کسب وکارها آشنا شوند و یک 
موضوع را همان گونه کــه در دنیای واقعی 
کسب وکار وجود دارد، یاد بگیرند. موسسه 
مکاسب در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به عنوان یک 
نهاد غیردولتی و به منظور تحقیق و توسعه 
مطالعات راهبردی و اجرایی در حوزه حقوق، 
توانمندسازي قانوني، سازماندهي، آموزش و 
طراحــي قراردادهــاي نویــن در حــوزه 
کسب وکار، تاسیس شد. این مجموعه ضمن 
درک اهمیت کسب وکارهاي نوپا، همچنین 
خالهاي موجود در عرصه تصمیم ســازي و 
سیاستگذاري در این حوزه و به منظور ایفاي 
نقش به عنوان یک کانون تفکر حقوقي و مرکز 
مستقل تحلیلگري در مسایل قانوني مربوط 
به کسب وکارهاي نوپا و با نگاه ویژه به تجارت 
الکترونیک و تجارت بین الملل متولد شده 

همایش ملی »ســواد رســانه ای و مسئولیت است. 
۱۰

آبان

اجتماعی« با هدف باال بردن مسئولیت پذیری 
عمومی در حوزه سواد رســانه ای و با تاکید بر 
جایگاه و اهمیت »نخبگان و مجامع علمی، سازمان های 
مسئول و افراد آگاه« در امر توسعه سواد رسانه ای برگزار 
می شود. این همایش با همکاری جمعی از نهادها و ارگان ها 
به منظور تبدیل اهداف در نظر گرفته شــده به نهضتی 
عمومی و فراگیر در دو بخش علمی - پژوهشی و ترویجی 
- کاربردی برگزار می شود.  بخش علمی - پژوهشی شامل 

نتایج مطالعات، تحقیقات و بررســی ها اســت و بخش 
ترویجی - کاربردی به ارائه گزارش ایده ها، دستاوردها و 
تجارب اختصاص دارد. مقاالت برتر ضمن ارائه در پانل های 
تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در 
نشــریات علمی - پژوهشــی و علمی - ترویجی منتشر 
خواهد شد. همچنین گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب 
برتر عالوه بر پوستر، در کارگاه های تخصصی همایش ارائه 
شــده و به فراخور موضوع بــه نهادها و ســازمان های 
سیاســتگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی - 

تخصصی معرفی خواهد شــد. عالقه مندان برای ارسال 
چکیده مقاالت تا ۱۵ شهریورماه و برای ارسال متن کامل 
مقاالت تا ۱۵ مهرماه 9۵ مهلت دارند.  وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، سازمان صدا و سیما، مرکز مطالعات و 
برنامه ریــزی شــهرداری تهران، موسســه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی - اجتماعــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات از جملــه 

برگزارکنندگان این همایش دوروزه است. زمان برگزاری 
این همایش ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه است و عالقه مندان برای 
ارسال آثار می توانند مقاالت و گزارش های خود را از طریق 
نشانی الکترونیک Mas.Info@Saramad.ir همراه با ذکر 
مشخصات کامل شامل نام، نام  خانوادگی، کد ملی، شماره 
تماس و ســطح تحصیالت علمی بــه دبیرخانه دائمی 
همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی ارسال کرده 
sara�یا برای کسب اطالعات بیشتر به پورتال اینترنتی 

mad.ir مراجعه کنند.

پنجمین دورهمی کسب وکارها با عنوان رشدینو 
۱

شهریور

برگزار می شــود. در این رویداد علــی نادعلی از 
فروت کرفت و شایان توابی حضور دارند. نادعلی قرار 
است در این رویداد درباره اینکه چگونه می توان برای یک بازی 
موتور رشد طراحی کرد و چگونگی رشد فروت کرفت صحبت 
کند. فروت کرفت اولین بازی کارتی آنالین ایرانی است که در 
مدت دوسالی که از انتشــار آن می گذرد، توانسته است به 

موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند؛ از جمله بعد از دو 
ماه توانسته هزینه 7۰ میلیونی ساخت بازی را سربه سر کند 
و در ماه های بعدی نیز ارقام مشابه و بیشتری درآمد داشته 
باشــد. بیش از یک میلیــون و 7۰۰ هزار نفــر تاکنون در 
فروت کرفت ثبت نام کرده اند و ماهانه حدود ۱۵۰ هزار کاربر 
فعال دارد. شایان توابی نیز قرار است درباره جمله »هک رشد 
یک طرز تفکر است، نه یک استراتژی!« توضیح دهد. مخاطب 

مباحث توابی درواقع بازاریاب هایی هستند که می خواهند با 
هک رشد آشنا شوند. همچنین در این رویداد ویدئویی پخش 
خواهد شد که در آن رایان هالیدی، نویسنده کتاب بازاریابی 
هک رشد، به این سوال جواب می دهد که اصال هک رشد به 
چــه درد می خورد. پنجمین رشــدینو در روز دوشــنبه ۱ 
شهریورماه در محل ساختمان شــماره دو سازمان فناوری 

اطالعات کشور برگزار می شود. 

بررسی و بحث درباره سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی در یک همایش ملی

۳۰ مرداد ۱۳9۵ . سال اول .  شماره بیست و چهار
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خبرنامه
N e w s L e t t e r

3
امام خمینی )ره(

بشــریت با همه پیشــرفت هایش در علوم و 
فنون، در گهواره طفولیت دانش است

خبر

آخرین خبر

فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص ضرورت حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوسط و توجه به شرکت های دانش بنیان

اهمیت بنگاه های دانش بنیان 
در اقتصاد ملی

یکی از الزم ترین کارها این است که از بنگاه های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود؛ یکی از کارها این است که فعالیت های بنگاه های دانش بنیان 
تقویت بشود. اینکه ما روی علم و فناوری تکیه می کنیم، فقط به خاطر این نیست که می خواهیم نصاب علمی خودمان را باال ببریم؛ پیشرفت علم و 

فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند؛ بنگاه هایی که دانش بنیان هستند، می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
جایگاه نخبه در سیستم »بچه پولداری ملی«

حرف بســیار درستی را آقای ستاری عزیزمان اینجا االن گفت: »در کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است و ثروت بادآورده در آن 
کشور حاکم است، نخبه، نه شناسایی می شود، نه جذب می شود، نه اصال احتیاج به نخبه احساس می شود.« وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره 
تاریخی خودمان را از زیر زمین بکشیم بیرون، مدام خام فروشی کنیم، به حالت »بچه پولداری ملی« - این جوری بگوییم؛ مثل بچه پولدارها که قدر 
پول را نمی دانند، هرجور دستشان بیاید خرج می کنند - کشور را بخواهیم اداره کنیم، آنجا نه نخبه شناسایی می شود، نه به نخبه احساس احتیاج 
می شود، نه نخبه می تواند نقش ایفا کند. نتیجه هم همین می شود که سرنوشت کشور می افتد دست کسانی که سیاست گذاران کالن دنیای نفت 
و منابع زیرزمینی اند. امروز این جور است: سیاست آن ها این است که یک روز قیمت نفت تنزل پیدا کند؛ ناگهان شما می بینید ۲۰ دالر قیمت نفت 

تنزل پیدا کرد؛ تا دیروز مثال ۱۰۵ دالر می فروختند، حاال باید ۸۵ دالر بفروشند؛ این ها سیاست های جهانی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ایجاد 
۱۳۰ هزار شغل مســتقیم و غیرمستقیم 
مربوط بــه بخــش فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات، طی ســال جاری در کشور خبر 
داد. بــه گزارش مهر، محمــود واعظی در 
مراسم بهره برداری از نخستین مرکز داده 
ابری )دیتاســنتر( بخش خصوصی توسط 
شــرکت دانش بنیان افرانت، بر سیاســت 
نظارتی و حمایتی دولت یازدهم در زمینه 
حمایــت از بخــش خصوصــی به منظور 
سرمایه گذاری در فناوری اطالعات تاکید 

کرد.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته، بیش 
از 9 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 
و 4 هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان توســط 
بخش دولتی در حــوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات سرمایه گذاری شده است، گفت: 
»دیتاسنتر ابری افرانت با هزینه 4۰ میلیارد 
تومانی توســط بخش خصوصی، به صورت 
۱۰۰ درصد داخلی راه اندازی شده که نوید 
ایجاد ۱۰۰ شغل مســتقیم و هزاران شغل 

غیرمستقیم را می دهد.«
وزیر ارتباطات با اشاره به استقبال از انتقال 
سرورهای وب سایت های خارجی به داخل 
کشــور، افــزود: »حضور این ســرورها در 
داخل کشــور، موجب کاهش هزینه مردم 
در اســتفاده از پهنای باند شــده و کیفیت 
و ســرعت ارائه خدمات را افزایش می دهد. 
این موضوع نیاز مردم به محتوای داخلی و 

خارجی را تامین می کند.«
وی در این زمینه به رعایت قوانین داخلی در 
انعقاد قرارداد با طرف های خارجی اشاره و 
بیان کرد: »شرکت های ایرانی در مذاکرات، 

این مورد را حتما مد نظر قرار دهند.«
واعظی در مورد تصمیــم دولت یازدهم در 
واگذاری ایجاد دیتاسنتر به بخش خصوصی 
با وجود تصمیم دولت هــای قبلی مبنی بر 
راه اندازی ۳۰ دیتاسنتر توسط دولت، گفت: 
»امیدوارم در مذاکرات با وزیر نیرو در زمینه 
کاهش هزینه برق این مراکز به تفاهم دست 

پیدا کنیم.«
وی افزود: »وارد فصــل جدیدی در حوزه 
شــده ایم کــه می توانــد با ایجاد شــغل، 
امکان ایجاد ۱۳۰ هزار شــغل مســتقیم و 

غیرمستقیم در این حوزه را فراهم کند.«

ماراتن تولید محتوای 
دیجیتال برگزار شد

ایجاد 130 هزار شغل در 
نهمین برنامه از سلسله  برنامه های »عصرانه به وقت جوانی«، حوزه IT تا پایان سال جاری

از سوی خانه شهریاران جوان شهرداری تهران با حضور اکبر 
هاشمی، مدیر مسئول و سردبیر »شنبه«، برگزار شد.

این برنامه که بخشی از برنامه های جشنواره تابستانی دهکده 
جوانی است،  به موضوع اســتارت آپ ها، چالش ها، بایدها 
و نباید ها اختصاص یافته بود. در این نشســت که با حضور 
عالقه مندان اســتارت آپی و محمد ابویی مدیرعامل خانه 
شهریاران جوان برگزار شد، اکبر هاشمی سردبیر هفته نامه 
شنبه، به تبیین مولفه های کســب وکارهای استارت آپی 

پرداخت. 
هاشــمی با بیان اینکه اگر نسل گذشــته به شما جوانان 
می گویند عصر، عصر جوانی و از ما گذشــته است، به این 
معناست که نسل گذشته قادر نیســت خود را با تحوالت 
روز همگام کند و با پیشــرفت فناوری همراه شود. از این رو  
کشورمان نیاز به جوانانی دارد که با روش نوین  استارت آپی، 
کسب وکارشان را راه بیندازند. هاشمی فرهنگ کم کاری و 
راه آسان برای به دست آوردن ثروت را از آسیب های فرهنگ 
ایرانی دانست و گفت: »اگر این تصور را دارید که به آسانی 

می توانید از طریق راه انداختن استارت آپ به ثروت بادآورده 
برسید، سخت در اشتباه هستید؛ اگرچه استارت آپ روشی 
برای رشد سریع و درآمدزایی قابل توجه برای یک کسب وکار 
است اما این به آن معنا نیست که راه انداختن استارت آپ، 
ســختی و رنج ندارد.« سردبیر »شــنبه« تبلیغ سی دی و 
کتاب ها و دوره های آموزشــی که به مخاطبان القا می کند 
پس از چند جلسه می توانید کارآفرینی موفق باشید، فریب 
جوانان آرزومند دانست و افزود: »برای موفقیت، تنها دانش 
کافی نیست و باید به خرد کاری دست یابید؛ به این معنا که 
باید تجربه کنید تا موفق  شوید.زمانی این موفقیت به دست 
می آید که ابتدا به جای ثروت به ارزش آفرینی بیندیشید.«

در پایان این نشســت، به خاطرتالش برای  ترویج فرهنگ 
کارآفرینی در بین جوانان و تشــویق آنان به کارآفرینی و 
اشتغالزایی و توجه ویژه به کسب وکار دانش بنیان و اتکا به 
تولید ایرانی، نشان شهریاری به اکبر هاشمی، مدیر مسئول 

و سردبیر هفته نامه استارت آپی شنبه، اعطا شد. 
پیش از این نشان شهریاری به علی مطهری، صادق زیباکالم، 

محمدرضا باهنر و فاطمه دانشور اعطا شده بود. 

از سوی شهرداری تهران انجام شد
اعطای نشان شهریاری به هفته نامه شنبه 

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان، ایــران را امن ترین 
کشور منطقه برای ســرمایه گذاران خارجی توصیف کرد. به 
گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا(، علی طیب نیا 
طی ســخنانی در همایش »فرصت های ســرمایه گذاری در 
ایران« که با حضور بیش از ۲۰۰ تن از فعاالن اقتصادی، تجار، 
صاحبان صنایع و سرمایه گذاران چینی در شهر پکن برگزار 
شــد، اظهار کرد: »ایران به منظور انجام مبادالت انرژی، کاال 
و تجارت با کشــورهای مختلف جهان در موقعیت بی بدیلی 
قرار دارد و با وجود بحران های اخیر در منطقه، ایران به عنوان 

امن ترین کشور از موقعیتی استثنایی برای جذب سرمایه های 
خارجی برخوردار اســت.« طیب نیا گفت: »سرمایه گذاری و 
همکاری های اقتصادی در حوزه هــای مختلف نظیر انرژی، 
حمــل و نقل، معــدن، ارتباطات، صنایــع اتومبیل، محیط 
زیست، مدیریت منابع آب، توریسم و... می تواند از اولویت های 
سرمایه گذاری ایران برشمرده شــود.« وزیر امور اقتصادی و 
دارایی کشورمان افزود: »در عین حال در سال های گذشته و با 
وجود اعمال محدودیت بر تجارت با ایران، روابط اقتصادی دو 
کشور نه تنها کاهش نیافت، بلکه از رشد مناسبی هم برخوردار 

بود.« وی یادآور شد: »روند همکاری های دو کشور در سال های 
اخیر، بیانگر این اســت که جمهوری اسالمی ایران، به چین 
نه به صورت یک شــریک عادی، بلکه به عنوان شریک مهم و 
راهبردی نگاه می کند و این موضوع در جریان سفر بهمن ماه 
سال شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به تهران توسط 

مقامات عالی ایران مورد تاکید قرار گرفت.«
طیب نیا و هیئت همراه، روز دوشــنبه به منظور شــرکت در 
شانزدهمین کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و چین، به 

پکن سفر کردند.    

ایران امن ترین کشور منطقه برای سرمایه گذاری
وزیر اقتصاد در جمع 200 تن از فعاالن اقتصادی چینی مطرح کرد:

بیانات مقام معظم رهبری درحرم مطهر رضوی، 1394/01/01 و  دیدار با شرکت کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان، 1393/07/30
برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان، جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.

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

نخســتین ماراتن تولید محتــوای دیجیتال 
کشــور، جمعه این هفتــه ۲9 مردادماه در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. امیرحسین 
اسدی، دبیر نخستین ماراتن تولید محتوای 
دیجیتال، با اشــاره بــه اهمیــت و جایگاه 
فناوری هــای دیجیتال در فضــای اقتصاد و 
توسعه کشــورها گفت: »امروزه سرویس ها 
و محصوالت کارآمد فضــای مجازی، دارای 
دو بخش اساســی شــامل محتوای مناسب 
و بســتر فناوری پیشــرفته است که حصول 
پیشــرفت قابل قبول در این عرصه، نیازمند 
تالش هماهنــگ در هر دو بخش اساســی 
است.« اسدی با بیان  اینکه به اعتراف تمامی 
صاحب نظران، تولید محتــوای دیجیتال در 
کشور امری بســیار مهم و حیاتی در توسعه 
اقتصاد دانش بنیان اســت، افزود: »بر همین 
اساس دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
دانشگاه صنعتی شریف با حمایت ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
و دیگــر نهادهای حامی، رویــدادی فناورانه 
را با عنوان »جشــنواره دائمی تولید محتوای 
دیجیتال ایران« اجرا می کند.« دبیر نخستین 
ماراتــن تولید محتوای دیجیتــال به تالش 
برای شــکوفایی و بهره مندی از توانمندی  و 
ظرفیت های بخش خصوصــی و بومی تولید 
محتــوای دیجیتال با برگــزاری این رویداد 
اشــاره کرد و گفت: »در ایــن رویداد بزرگ، 
ظرفیت های ملی تولید محتوای دیجیتال با 
قابلیت بارگذاری بر بســتر فناوری پیشرفته، 
شناسایی و فعال می شود.« وی افزود: »در این 
طرح، استعدادهای بالقوه این عرصه شناسایی 
شده و در یک برنامه جدی برای تقویت توان 
ملی در این حوزه بالفعل می شــود.« اسدی 
برگــزاری ماراتن تولید محتــوای دیجیتال 
را زمینه ســاز توســعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان در یک بســتر نوآورانه 
دانســت و بیان کرد: »ایــن ماراتن، فرصتی 
بود تا تیم های شــرکت کننده بتوانند در یک 
مسابقه علمی و هنری نسبت به تولید محتوا 
با موضوعات کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، 
فرهنگ وجامعه و ســبک زندگی ســالم در 
حوزه های بازی رایانه ای، نرم افزارهای تلفن 
همراه و وب ســایت، فعالیت کننــد.« دبیر 
این ماراتــن علمــی ادامــه داد: »تیم های 
شــرکت کننده فرصت داشــتند تا در مدت 
۱۲ ســاعت و پس از دریافت موضوع مسابقه 
که به صورت قرعه انتخاب می شــود، سناریو 

یا الگوریتم محتوایی خود را تدوین کنند.«
ماراتن تولیــد محتوای دیجیتال کشــور با 
حمایت »ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان« و مرکز رســانه های 
دیجیتال وزارت ارشــاد، با حضور جمعی از 

فعاالن این عرصه برگزار شد.

۳۰ مرداد ۱۳9۵ . سال اول .  شماره بیست و چهار



آالت موسیقی پوشیدنی به طور یقین نمی تواند جایگزین 
آالت موسیقی سنتی شود. اما با این حال این گونه ایده ها یک 
روش جالب و بسیار موقت برای ارائه موسیقی است و کاربر 
نیز می تواند در هر زمان و هر کجا موسیقی بنوازد. در حال 
حاضر متداول ترین رویکرد استفاده از حسگرهای حرکتی 
اســت. شــتاب دهندگان و فناوری های نظارت بر حرکت 
نه تنها تحولی در حوزه تناســب اندام، بازی و دستگاه های 
ایمنی ایجاد کرده است بلکه بدن یا قسمت هایی از بدن شما 
را نیز به یک آلت موسیقی تبدیل می کند. نواختن موسیقی 
با این روش ممکن اســت یک ورزش بدنی نیز تلقی شود. 
Sound on Intuition  که توسط پیترز طراحی شده است، 

شامل چندین فناوری می شود و بدن شما را به یک ارکستر 
کامل تبدیل می کند. پیترز، پنج آلت موسیقی را ایجاد کرده 
است: Wob که موقعیت دست موسیقی دان را اندازه گیری 
کرده و گام نوت را با حرکت دســت تغییر می دهد. انگشت 
یک یقه است که دور انگشــت پیچیده شده است و ضربه، 
خم شدن و کشیده شدن را به صدا تبدیل می کند. نمایشگر 
ضربان قلب ریتم هایی را بر اساس ضربان قلب موسیقی دان 
تولید می کند، لگد با ضربه پای فرد صدای یک طبل را در 
می آورد و اسکن خطوط و نقطه های کشیده شده برای تولید 

صدا را می خواند.
ایده دیگری در این حــوزه وجود دارد که هنوز نمونه اولیه 
آن به نام Soundbrace تولید شده است. ایده این دستگاه 

آن است که انگشــتان و دست های شــما را به یک گیتار 
تبدیل کند. دو النگویی که فرد پوشیده است، فاصله نسبی 
از یکدیگــر را اندازه گیری کرده و کوردهــای مورد نظر را 

محاسبه می کند. 
می توان این مچ بندها را با یــک گیتار واقعی کالیبره کرد. 
دوربین های ضبط حرکت موقعیت  انگشــت را تشخیص 
می دهد و حرکت یاب ها فعالیت الکتریکی عضالت بازوی 
شــما را اندازه گیری کرده و آن را بــه صدا تبدیل می کند. 
AUUG  نیز بر اساس فناوری حرکتی ساخته شده است اما 

هدف از تولید آن تقلید یک آلت موسیقی خاص نیست.
 صفحه لمسی و قابلیت حسگر حرکتی به شما امکان می دهد 
تا با لمس آیفون یا آیپاد خود موســیقی تولید کنید. بعد از 
نصب اپلیکیشــن و در دست گرفتن دســتگاه، می توانید 

موسیقی بنوازید. 
نوت ها می تواند روی صفحه لمســی نمایش داده شود و با 
 MIDI Controller .حرکت دادن تلفن، صدا تغییر می کند
Jacket  نیز یک فناوری پوشیدنی دیگر است که آن را مانند 

یک ژاکت معمولی می پوشید. اما این ژاکت چندین حسگر 
مخفی دارد. این دســتگاه مانند یک رابــط برای برقراری 
ارتباط با آالت موسیقی دیجیتال، کامپیوتر، تبلت و سایر 
دســتگاه ها عمل می کند. این ژاکت را می توان با حرکت 
کردن و از طریق حســگرهای بدن کنترل کرد و موسیقی 

نواخت.

نقش فناوری های پوشیدنی در آینده صنعت موسیقی

Recon Jet  جت اولین 
جت اولین عینک هوشمند 
اســت که به طــور خاص 
برای ورزشکاران طراحی 
شده است. ســازنده این 

عینک به نــام رکون یکی از 
پیشــروان در این حوزه است 

و در تولید نمایشــگرهایی که روی 
ســر نصب می شــود و برای اســکی بازان 
و اسنوبوردســواران در نظر گرفته شــده 
اســت، ســابقه طوالنــی دارد. در مقابل، 
Jet یک نمایشــگر برای دوچرخه سواران 

یــا دوندگان اســت که اطالعــات درباره 
معیارهای عملکردی مانند سرعت، فاصله، 
ارتفاع و غیــره را به طور زنده ارائه می دهد. 
این نمایشگر به یک جفت عینک ورزشی 
با لنزهــای پوالریزه وصل می شــود. این 
دستگاه به یک جی پی اس یکپارچه مجهز 
است و می توان آن را به حسگرهای ورزشی 
مانند باندهای ضربان قلب، قدرت ســنج و 
حسگرهای دیگر متصل کرد. وقتی به یک 
آیفون یا دســتگاه اندروید وصل می شود، 
اعالن هایی به شکل پیامک، تماس ورودی 
و اطالعــات وب نمایــش داده می شــود. 
میکروفون، بلندگو، یک حســگر IR برای 
تشــخیص برق و یک صفحه لمسی نوری 

امکان کنترل کــردن را هنگام 
انجــام ورزش  در فضای باز 
فراهم می کند. اولین بسته 
تولیدشــده در بهار سال 
2014 به قیمت 599 دالر 

به بازار عرضه شد.

GlassUp گلس آپ 
گلس آپ یک استارت آپ ایتالیایی است که 
روی عینک های متصل و مد روز کار می کند. 
این عینک ها کاربران را از اعالن های ورودی 
از تلفن هوشمندشــان مطلع می کند. بر 
خالف ســایر عینک های هوشــمند، این 
دستگاه یک نمایشــگر کوچک را جلوی 
چشم کاربر قرار نمی دهد؛ بلکه اطالعات را 
به طور مستقیم روی لنزهای عینک پخش 
 x 240 می کند. رزولوشن این پروجکشن
۳20 پیکسل است و اطالعات را در میدان 
دید کاربر قرار می دهد و دیگر نیازی نیست 
کاربر چشم خود را بگرداند. گلس آپ روی 
نسخه های مختلفی از عینک های متصل کار 
می کند. اولین نسخه روی اعالن ها تمرکز 
دارد و بنابراین بدون دوربین یا میکروفون 
عرضه می شود. قرار است نسخه های آتی 
برای کاربرانی طراحی شود که به دوربین 

نیاز دارند.

هوشمند بپوشید و هوشمند ببینید

مدیران توانمند، هم درد می شناسند و هم درمان. مدیری که ترکه 
دست بگیرد و تنها خطاها را با تشر بر سر کارمندانش تبدیل به تلنگر

سرزنش کند، چیزی عاید شرکتش نمی کند. هنری فورد که نامش 
با تولید ماشین در دنیا گره خورده و محصوالت شرکت اتومبیل سازی که او بنیان 
گذاشته، بیش از یکصد سال است که در خیابان های جهان، چشم ها را به خود جلب 

می کند، جمله الهام بخشی دارد: »خطا پیدا نکنید؛ درمان را بیابید...« 
درمان گری و راهکاریابی به عقیده فورد، باید بخشی از وظایف و 

ویژگی های ذاتی هر مدیری باشد؛ همان جا که همه در گیرودار 
هستند که چطور باید از شر مشکل موجود خالص شد، این 
مدیر توانمند است که راه درمان حال ناخوش شرکت را 

می یابد.  
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پوشیدنی هایی برای حیوانات خانگی
وقتی دســتگاه های پوشــیدنی جدیــد را در نظر 
می گیریم که اخیرا به بازار عرضه شــده است، باید 
نگاهی نیز بــه فناوری های جدیــدی بیاندازیم که 
مدت هاســت درباره آن ها صحبتی به میان نیامده 
اســت. در اینجا می خواهیم محصوالتی را معرفی 
کنیم که در حال حاضر آماده عرضه به بازار است. اگر 
می خواهید حیوان خانگی تان را گم نکنید و رفتار و 
حتی قیافه او را تحت کنترل داشته باشید، چندین 
گزینه هوشمند پیش پای شما قرار دارد که می توانید 

آن ها را انتخاب کنید:
بــرای پیگیــری فعالیت حیــوان خانگــی خود، 
ویستل)Whistle( که برند مخصوص حیوانات خانگی 
است یک نمایشــگر فعالیت را تولید کرده است که 
به صاحب ســگ امکان می دهد مراقب حیوان خود 
باشند و میزان ورزش و تحرک، بازی و استراحت آن 
را به طور روزانه بررســی کنند. این دستگاه به قالده 

سگ وصل می شود و از طریق یک شتاب دهنده سه 
محوری داده هایی را درباره فعالیت ســگ در طول 
روز جمع آوری می کند. این اپلیکیشن به شما امکان 
می دهد تا یک هدف را مشخص کنید و نظرات خود 
را درباره داده ها ارائه کرده و آن ها را از طریق پیامک، 
ایمیل، فیســبوک و توییتر به اشــتراک بگذارید. 
همچنین شما می توانید از سگ خود عکس بگیرید، 
در دفترچه غذایی او یادداشت بنویسید یا داروهایی 

را که ســگتان مصرف می کند، یادداشت کنید. یک 
راهکار هوشمندانه دیگر به فیتبارک)Fitbark( تعلق 
دارد که یک نمایشگر فعالیت بی سیم است که می تواند 
میزان فعالیت، خواب، پیشرفت روزانه سگ را پیگیری 
کند و به شما امکان می دهد این داده ها را با دوستان 
و خانواده خود به اشتراک بگذارید و حتی پیشرفت 
آن ها را به شما نشان می دهد. به عالوه این محصول 
شامل راهنمای مخصوص به نژادهای مختلف است؛ 

بنابراین شــما می توانید ببینید که ســگ شما در 
مقایسه با ســایر نژادهای سگ در چه جایگاهی قرار 
دارد. Voyce Dog یک قالده هوشمند است که تیمی 
متشکل از مهندسین زیست پزشکی، متخصصان سگ 
و یک موسسه دامپزشکی آن را ساخته اند. ُویس داگ   
عالئم حیاتی و مهم اعم از ضربان قلب و تعداد تنفس 
و نیز سایر نشــانگرهای تندرستی از قبیل فعالیت، 
اســتراحت و مقدار کالری که حیوان می سوزاند را 
اندازه گیری می کند. با تمام این داده ها شما می توانید 
روند رفتار سگ خود را مشاهده کنید. همچنین نکات 
سفارشی شده، مشــاوره و مقاالت مرتبط را دریافت 
می کنید که به شــما کمک می کند احساس، افکار 
و رفتار ســگ خود را متوجه شوید. یک استارت آپ 
فناوری دیگر، نوع دیگری از قالده هوشمند را تولید 
کرده است که به یک ردیاب جی پی اس مجهز است و 

کالری سوزانده شده را محاسبه می کند.   

فناوری های پوشیدنی که شما را شاد می کند

پوشیدنی ها در صنعت

استرس در جوامع امروز موضوعی شایع است. 
از آنجا که اســترس روی رفتــار، افکار و 
احساسات ما و در نهایت سالمت ما تاثیر 
می گذارد، باید به آن توجه خاصی شود. 
باید راه های رسیدن به آرامش را به افراد 

جامعه آموزش داد.
در این راستا دستگاه هایی ساخته و طراحی 

شــده اند، مانند Lumafit Sensor. این دستگاه از 
یک رویکرد جامع برای بدن و ذهن استفاده می کند. این 
دستگاه می تواند نقش مربی بدنسازی شما را ایفا کند، 
فعالیت های شــما را دنبال کند، ضربان قلبتان را اندازه 
بگیرد و به شــما کمک کند تا با انجام ورزش های ساده 

به آرامش جسمی و ذهنی برسید. مدیتیشن 
فشــار خون و اســترس روزانه را کاهش 
می دهد. این دســتگاه روی گوش قرار 
می گیرد و از آن می تــوان در دفتر کار، 
خانه و بیرون از خانه اســتفاده کرد. این 
حسگر داده های پزشکی مربوط به قلب 
و داده های حرکت سر را جمع آوری کرده و 

آن ها را به تلفن هوشمند ارسال می کند.
یکی دیگر از این نوع دستگاه های پوشیدنی Tinké است 
که ضربان قلب، نوسانات ضربان قلب، تنفس و اکسیژن 
خون را بررســی می کند. سپس بر اســاس این داده ها 

ورزش هایی را برای تنفس و آرامش ارائه می دهد.

مــا معتقدیــم کــه در آینــده ای نزدیک، 
کســب وکارهای مهــم از دســتگاه های 
پوشیدنی در محیط کار استفاده خواهند 
کرد و این تحول بزرگــی در بازار ایجاد 
می کند. برخی از راهکارهای پیشــرفته 
در حال حاضر در بــازار وجود دارند یا در 

مرحله آزمایش هستند.
کوپین ارائه دهنده فناوری  هدست های پوشیدنی 

معروفی به نام Golden-i اســت کــه ادعا می کند مدل 
جدید هدست های آن، Gen 3.8، به بهره وری، کارآیی و 
ایمنی در بخش صنعت نور کمک می کند. این دستگاه 
یک دوربین تعبیه شده دارد و قدرت پردازش آن بسیار 

باال است.

این ارائه دهنده از نزدیک با شــرکت موتوروال 
همــکاری می کنــد. موتوروال  دســتگاه 
پوشیدنی HC1 را تولید می کند و فناوری 
آن را از کوپیــن  می گیرد. امــا نرم افزار 
 Ikanos این دســتگاه توسط شــرکت
Consulting  ســاخته شده است. در واقع 

این دستگاه یک محصول مشترک به شمار 
می رود.

اخیرا فوجیتسو اعالم کرده است که در حال کار روی یک 
دستگاه پوشیدنی به شکل دستکش است. این دستگاه 
یک برچسب خوان NFC دارد و از قابلیت ورودی مبتنی بر 
حرکت برخوردار است که به نگهداری یا سایر عملیات ها 
کمک می کند. این یک رویکرد کامال جدید و جالب است.

 شــنــبــه/ ۳0 مرداد/ سـال اول/  شـماره24

زندگی نامه تصویری تان را 
بسازید

بدن تان را ارکستر کنید

نسل تازه دوربین ها به شما امکان می دهد 
زندگی خود را به طور مســتند درآورید و 
موقعیت های روزانه و روزمره و نیز لحظات 
خاص زندگیتان را به تصویر بکشید. اینکه 
شما یا اطرافیانتان چه احساسی داشتند و 
چه اســتفاده هایی می شود از این فناوری 

نوپا کرد؟
Narrative Clip یــک دوربیــن ثبــت 

رویدادهای زندگی است که روی تی شرت، 
بلوز یا ژاکت شــما قرار می گیرد و هر ۳0 
ثانیه یکبار از اطراف شما عکس می گیرد. 
این دستگاه به یک دوربین 5 مگاپیکسل، 
یک جی پی اس و یک قطب نما مجهز است 
و اطالعات پیرامون هر عکس مانند موقعیت 
مکانی و جهت ها را جمع آوری می کند تا 
جداسازی و مشاهده تصاویر راحت تر شود. 
این گونه است که یک زندگینامه شخصی از 
مکان هایی که شما بازدید کرده اید، افرادی 
که با آن ها مالقات کرده و موقعیت هایی که 
تجربه کرده اید، به وجود می آید. در عمل، 
این دستگاه بسیار آسان کار می کند. گیره 
آن که حدود یک نانو آیپاد است، می تواند 
به آسانی به لباس وصل شود. برای توقف، 
می توانید آن را در جیب خود قرار دهید یا 

لنز آن را به رو پایین بگیرید.
تصاویر از طریق اتصــال نریتیو کلیپ به 
یک کامپیوتر یا مک بــا یک کابل میکرو 
یو اس بی  منتقل می شود. سپس از دوربین 
به کامپیوتر انتقال می یابد و از آنجا در سرور 
نریتیو آپلود می شــود. در آنجا، تصاویر بر 
حسب کیفیت یا محیط جداسازی می شود. 
ســپس می توان آن ها را با یک اپلیکیشن 
تلفن هوشمند مشاهده کرد. این اپلیکیشن 
تصاویر را با لحظات نامبرده ترکیب می کند 
و در آنجا عکس های تار، تیره یا بی کیفیت 
را می توان در صورت تمایل به طور خودکار 
رد کرد. انحراف تصاویر در کامپیوتر و سرور 
نریتیو نیــز دالیل فنی خــودش را دارد. 
به دلیل مقدار باالی داده، انتقال مستقیم به 
تلفن های هوشمند غیرممکن است و حتی 
اکثر کامپیوترها نمی توانند حجم باالیی 
از تصاویر را رسیدگی کنند. با حداکثر دو 
گیگابایت داده به صورت روزانه و چندین 
ترابایت در ســال، اکثر کاربران به زودی 
به دلیل ذخیره و تهیه نســخه پشتیبان 
از عکس های خود بــا حجم زیادی از داده 
رو به رو می شوند. به عالوه، نریتیو عالوه بر 
 API اپلیکیشن یک پروفایل آنالین و یک
دارد که امکان یکپارچه ســازی لحظات 
ثبت شده در سایر اپلیکیشن های مبتنی 
بر وب را فراهم می کند. طبق گفته کالمارو، 
نحوه کاربرد این دوربین در کاربران مختلف 
متفاوت است. او خودش به طور انتخابی و 
برای ثبت لحظات خــاص از این دوربین 
استفاده می کند. به عالوه معتقد است که 
می توان از آن برای انجام پروژه های پیگیری 
خود اســتفاده کرد برای مثال هنرمندی 
که از دوربیــن برای ثبت فرآیند حلق آثار 
هنری اش استفاده می کند. اما این حافظه 
نه تنها برای افراد شخصی کاربرد دارد، بلکه 
درخواست های زیادی در حوزه تحقیقات 
امنیتی و بازاری برای استفاده از این دستگاه 
وجــود دارد. در آینده، کالمــارو احتمال 
می دهد که این دســتگاه با فناوری های 
جدید و بیشــتری ادغام خواهد شد. برای 
مثال، تصاویر ضبط شــده توسط چندین 
کاربر در رویدادها ی مختلف مانند کنسرت 
را می توان با یکدیگر به اشتراک گذاشت. 
همچنین می توان نماهای ۳60 درجه را 
از عکس های گرفته شــده توسط کاربران 

مختلف، درست کرد. 



تاکنون بیش 
از 10 هزار 

فروشنده 
مختلف از 

سرتاسر ایران 
عزیزمان و 
حتی نقاط 
دیگری از 

جهان، نسبت 
به ایجاد 

فروشگاه و ارائه 
محصوالت 
و خدمات 

خود در 
»انجام میدم« 
اقدام کرده اند

اعضــای anjammidam.com دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن دانشــگاه شریف و شهید بهشتی 
هستند، که از سال 1۳94 اقدام به اجرای این ایده 
کرده اند. در حال حاضر بیش از 10 هزار فروشگاه 
آنالین و آفالین و 50 هزار خدمت و محصول را در 
بســتر آنالین خود گرد هم آورده اند. گفت وگویی 
داشــتیم با مهــدی بیکی پور و پریســا انتظامی 

بنیانگذاران »انجام میدم«.

 انجام میدم دقیقا چه سرویسی را به چه کسانی 
ارائه می دهد؟

وب سایت »انجام میدم« با استفاده از ویژگی های 
موجود در دنیای تجارت الکترونیک، بســتری را 
فراهم کرده است که مستقل از موقعیت جغرافیایی 
و بدون نیاز به هیچ سرمایه اولیه ای، هر ایرانی بتواند 
به فروش خدمــات و محصوالت در دنیای مجازی 
بپردازد و افراد دیگر نیز بتوانند در محیطی امن به 
این خدمات و محصوالت دسترسی داشته باشند. 
ما یک پلتفرم چندوجهــی و در واقع یک بازارچه 
)market place( هستیم. خریداران و فروشندگان 
به طور مستقیم در »انجام میدم« با هم در ارتباط 
هستند و ما از تراکنش هایی که در وب سایت انجام 
می شود، مبلغی را به عنوان کمیسیون وب سایت در 

نظر می گیریم. 

 خریدار پول را به حساب شما پرداخت می کند 
یا به حساب فروشنده؟

خریدار پول را نزد »انجام میدم« به امانت می گذارد 
و فقط در صورت تحویل و تکمیل سفارش، مبلغ به 

حساب فروشنده منتقل می شود.

 فرآیند و هزینه ارسال به دست مشتری به چه 
شکل است؟

یک مسیر، ارسال از فروشنده به »انجام میدم« است. 
این مســیر در حال حاضر بر عهده فروشنده است. 
هزینه  مسیر بعدی، یعنی ارسال از »انجام میدم« به 
کاربران، برای سفارش های باالی 100 هزار تومان 
بر عهده وب سایت بوده و برای سفارش های با مبالغ 
پایین تر، خود خریداران باید هزینه  حمل را بپردازند.

 به لحاظ فنی از چه هاست و کد نویسی استفاده 
کرده اید که سرعت و امنیت را پشتیبانی کند؟

»انجام میدم« روی پلتفرم دانش بنیان شــرکت 
پیاده و اجرا شده است. این پلتفرم سرعت، امنیت و 
کیفیت باالی ارائه خدمات کسب وکارهای ارائه شده 
روی خود را تأمین می کند و در آن بســته به نیاز از 
زبان های برنامه نویســی متفاوتی استفاده شده؛ از 

جمله PHP و پایتون و جاوا.

 با توجه به اینکه »انجام میدم« کسب وکارهای 
مختلف و متعدد حتــی خرده فروش ها را نیز 
پوشش داده است، رسالت اجتماعی نیز برای 

خود تعریف کرده اید؟
اتفاقا ایفای نقش اجتماعی از ابتدای کار، مد نظر تیم 
ما بوده است. به طوری که از چندین بار در رسانه های 
مختلف چاپی، دیجیتالــی و تلویزیونی از »انجام 
میدم« به عنوان کسب وکاری یاد شده که بستری 

برای راه اندازی و رشد کسب وکارهای دیگر است.
تاکنون بیش از 10 هزار فروشنده  مختلف از سرتاسر 
ایران عزیزمان و حتی نقاط دیگری از جهان، نسبت 
به ایجاد فروشگاه و ارائه محصوالت و خدمات خود 
در »انجام میدم« اقدام کرده انــد. در این میان، از 
شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات و محصوالت 
که بگذریم، بسیاری از افراد را می بینیم که تا قبل 
از این، هیچ گونه  دسترســی به بــازار برای فروش 
خدمات و محصوالتشان نداشته اند یا دسترسی شان 

محدود بوده و حاال روزانــه در معرض دید هزاران 
بازدیدکننده قرار می گیرند. بسیاری از دانشجویان 
که تا پیش از این زمان های خالی خود را صرف امور 
بیهوده می کردند، حــاال در »انجام میدم« با توجه 
به توانمندی هایی که دارند، از دیگران ســفارش 
می گیرنــد و کار می کنند و تجربــه می اندوزند و 
درآمد کسب می کنند. بسیاری از تولیدکنندگان 
صنایع دســتی در جای جــای ایران کــه امکان 
داشتن نمایشگاه و فروشگاهی دائمی برای فروش 
محصوالتشان نداشتند، حاال از طریق »انجام میدم« 

به بازاری گسترده دسترسی دارند.
همچنیــن ما یک دورهمــی داریم بــه نام »من 
میتونم« کــه در آن افراد به تبادل داســتان ها و 
تجربیات موفقیت با همدیگر می پردازند و همدیگر 
را به حرکت آگاهانه تر در مســیر موفقیت تشویق 

می کنند.

 فروشــنده ها را چگونه رصد کرده و با انجام 
میدم آشنا کرده اید؟

در وهله اول باید توجه داشته باشید که هر فردی 
که توانمندی داشــته باشــد و بخواهد به بازار 
بزرگتری برای کســب درآمد بیشتر دسترسی 
داشته باشد، با جست وجو در اینترنت یا معرفی 
آشنایانش با وب سایت ما آشنا شده و برای ورود به 
باشگاه فروشندگان »انجام میدم« اقدام می کنند. 
یعنی بهینه ســازی برای موتورهای جست وجو 
همچنین بازاریابی سینه به سینه از رویکردهای 

عمده ی ما هستند.
 ضمن اینکه ســایر برنامه های تبلیغاتی که در 
ادامه معرفی خواهد شــد نیز در دستور کار قرار 
دارد. همچنیــن با توجه به فرصت ها و نیازهایی 
که در بازار شناســایی می کنیم و سیاست هایی 
که داریم، خودمان نیز از ارائه دهندگان حرفه ای 
خدمات و محصوالت خــاص و باکیفیت دعوت 

می کنیم.

 برای جذب مشــتری فروشندگان خود چه 
برنامه های بازاریابی دارید؟

برنامه هــای بازاریابــی ما متمرکز بــر روش های 
پارتیزانی و خالقانه اســت. تبلیغات مســتقیم، 
رسانه های اجتماعی، بهینه سازی برای موتورهای 
جست وجو و بازاریابی مشــارکتی، برخی از سایر 
رویکردهایی است که در اجرای برنامه های بازاریابی 

خود در نظر داریم.
مثال اپلیکیشن »پولش کن« در همین راستا تولید 
و به بازار ارائه شد که در نظر داریم در نسخه  بعدی، 
امکانات جذاب تری را به این اپلیکیشن اضافه کنیم.

 
 کسانی که با شــما کار می کنند، حقوق ثابت 

می گیرند یا سهام تشویقی؟
سهام تشویقی که حق هم تیمی ها است، چراکه کل 
شرکت متعلق به تک تک هم تیمی هایی است که 
برای رشد و پیشرفتش تالش می کنند. پس »یا« 
ندارد. حقوق هم تیمی ها سرجایش است و سهامدار 
کردنشــان هم جای خود. البته هم برای حقوق، 
فرمول شفاف و مشخصی داریم و هم برای اعطای 

سهام، چارچوب و ساختار مشخص.

 اگر نیاز به حمایتی دولتی داشته باشید، آن را 
چه حمایتی می دانید؟

قبل از هر چیز، تسهیل فرآیندها و رویه های اداری 
و قانونی. همچنین در فرهنگسازی و اطالع رسانی 
نیز دولت می تواند کمک ما باشد و در سال جاری 
که تمرکز بر »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« است، 
با توجه به اینکه »انجام میدم« می تواند تأثیر بسیار 
قابل مالحظه ای در توسعه اشتغال در کشور داشته 
باشد، حمایت دولت در راستای ترویج این سامانه 
و ارزش های آن برای جامعه، قطعا هم برای ما برد 
به دنبال خواهد داشت، هم برای مردم عزیز ایران و 
هم برای خود دولت. طبیعتا حمایت های مادی هم 

برای ما سودمند است.

جبران خلیل جبران
شادی و غم را ما انتخاب می کنیم، خیلی پیش 

از آنکه برای ما اتفاق بیفتد

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line

5
متقاضیان با حضور در بازارچه مجازی، تقاضایشان را مطرح می کنند و شما می توانید بپذیرید که من »انجام میدم« 

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

من این کار را »انجام میدم«

نکوحساب؛ پشتیبانی از 
نرم افزارهای مالی

مدیران و کارشناســان وبسایت نکوحساب 
اعالم کرده اند ارائه خدمت، عرضه محصوالت 
باکیفیت مشتری مداری را سرلوحه فعالیت 
خود قرار داده اند؛وب ســایتی که در زمینه 
خدمات مالی فعالیت می کند. نیما نکویی 
اهداف اصلی از تاسیس وب سایت نکوحساب 
را، ارائه خدمــات ویژه و کامــال اتوماتیک 
به مشــترکان نرم افزار مالــی هلو می داند؛ 
خدماتی ازقبیل: تمدید پشتیبانی نرم افزار، 
ارتقای نرم افزار حســابداری هلو، انتخاب و 
خرید اتوماتیک، دریافت کد رجیســتری، 
بررسی سریال نرم افزار تبدیل نرم افزارهای 
ویندوزی)شامل نرم افزارهای مالی، اداری، 
اتوماسیون اداری و...( به نسخه قابل استفاده 
تحت وب بــا مرورگرهای مختلف از طریق 

محصول تجاری و بکام.
دیگر زمینه های فعالیت و خدمات نکوحساب 

هم عبارت است از: 
فروش، آمــوزش، نصب و راه انــدازی انواع 
نرم افزارهای حسابداری هلو، هلیا و اسپاد، 
تمدید پشتیبانی، ارتقای نرم افزار، بررسی 
سریال، دریافت کد رجیســتری، انتخاب 
وخریــد اتوماتیک نرم افزار به مشــترکین 
نرم افزارهــای مالی هلــو، هلیا و اســپاد. 
نکوحســاب همچنین بخــش دیگری از 
فعالیت ها و خدمات خود را متمرکز بر ثبت 
سند از راه دور از طریق تبدیل نرم افزارهای 
ویندوزی به نسخه قابل استفاده تحت وب از 

طریق وب کم کرده است.

۳0 مرداد 1۳95 . سال اول .  شماره بیست و چهار

»می شود از استارت آپ ما حمایت کنید؟!« این 
خواسته بخش قابل توجهی از مخاطبان »شنبه« 
اســت. وقتی ســوال می کنیم استارت آپ تان 
چیست؟ می گویند یک وب ســایت داریم که 
مطالب آموزشــی برای طراحی وب سایت به 
مخاطبان ارائه می دهد. سوال بعدی این است: 
میزان بازدید مخاطبانتان در این چند ماه چه 

تعداد است؟ پاسخ: 200 تا ۳00 نفر!
می دانم که با عشق و امید شروع کرده اید و شک 
نکنید تمام قد از شما حمایت می کنیم؛ اما آیا 
واقعا این کسب وکارتان یک استارت آپ است؟!

به نظرم چند ســوال مهم در این میان به وجود 
می آید؛ یکی اینکه فارغ از بحث حمایت، به این 
بیندیشید کاری که شروع کرده اید، مولفه های 

یک استارت آپ را دارد؟
و دوم اینکــه آیا هر کســب وکاری که صرفا با 
این توجیه که بر بســتر وب شــکل می گیرد، 
استارت آپ است؟ سوم آنکه مشاغلی که خارج از 
وب شکل می گیرد، نمی تواند استارت آپ باشد؟

بگذارید از آخری شــروع کنیم؛ اینکه بگوییم 
استارت آپ الزاما در بستر وب شکل می گیرد، 
اشتباه است. به اعتقاد نگارنده، استارت آپ یک 
روش اســت و می تواند به همه مشاغل تسری 
پیدا کند. هر کســب وکاری می تواند با روش و 
متدهای استارت آپی تبدیل به یک استارت آپ 
شود. می توانم به ســس بهروز یا مثال چیپس 
چی توز یا بستنی آیس پک و... اشاره کنم . پس 
در هــر زمینه ای که کار می کنیــد اعم از برق، 
صنایع دارویی، پتروشیمی و... به این بیندیشید 
که کسب وکار خودتان یا مجموعه ای که در آن 
فعالیت دارید را در قالب و روش اســتارت آپی 

اجرا کنید.
حاال که مشــخص شــد اســتارت آپ فقط به 
کســب وکار مبتنی بر وب گفته نمی شــود، 
بیایید با هم در مورد کسب وکارمان فکر کنیم 
و آن را آنالیز کنیم و ببینیم ما با یک وب سایت 
روبه رو هستیم یا فقط یک اپ نوشته ایم یا یک 
کسب وکار معمولی داریم که فقط فکر می کنیم 

استارت آپی است، در حالی که نیست!
راه انداختن اســتارت آپ با خیال، امکان پذیر 
نیســت؛ پس از آســمان خیال پایین بیایید، 
پاهایتــان را روی زمین بگذاریــد و اگر واقعا 
می خواهید موفق شوید، سعی نکنید به خودتان 
به دروغ بباورانید که کار من یک اســتارت آپ 
است. می دانم وقت و هزینه صرف کرده اید و در 
میانه راه، پذیرش اینکه راه را اشــتباه رفته اید، 
سخت است؛ اما به قول قدیمی ها: »جلو ضرر را 

هر وقت بگیرید، منفعت است.«
درصدد نیســتم که تعریــف آکادمیک و همه 
مولفه های استارت آپ را ارائه کنم،برای نوشتن 
مقاله یا ســخنرانی می توانید اینترنت را شخم 
بزنیــد و ده ها مولفــه برای اســتارت آپ پیدا 
کنید؛ اما تجربه عینی من نویســنده می گوید 

استارت آپ، کسب وکاری است که:
1. در کم ترین زمان اجرا شود. 

2. با کمترین هزینه مدیریت شود.
۳. با کم ترین نیروی انسانی ساماندهی شود. 

4. کســب وکارتان رشد سریعی داشته باشد؛ 
رشد ســریع یعنی مخاطبان فراوانی را جذب 

کند.
5. اســتارت آپ تان محدودیت و سقفی برای 

پذیرش مخاطب نداشته باشد.
6.مخاطبانتان را در مرزهای جغرافیایی محدود 

و محصور نکنید.
7.به این بیندیشــید که نیاز مردم چیست. نه 

اینکه شما دلتان چه می خواهد. 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

پاهایتان را روی زمین 
بگذارید



می کردم و چون حتی تلفن ثابت هم نداشتم، مغازه 
به مغازه می رفتم و به آن ها می گفتم که اگر کسی 
تلویزیون و یخچالــی با نام این برند را برای تعمیر 
آورد، من می توانم تعمیر کنم. شیوه کار و درآمدم 
از این راه به این صورت بود که تومانی سه هزار به 
من می رســید. یک 7 هزار برای صاحب مغازه و 3 

هزار هم دستمزد من می شد. 
در ادامه تعداد مغازه هایی که به این صورت با آن ها 
کار می کردم، زیاد شــد و به واسطه اسم و رسمی 
که در این زمینه به دســت آورده بودم، در زمانی 
کوتاه شیوه دستمزدگیری هم بالعکس شد؛ یعنی 
دیگر من 7 هزار می گرفتم و صاحب مغازه 3 هزار! 
با درآمدی که از این راه به دست آوردم، در میدان 
خراسان مغازه ای اجاره کردم و یخچال ها را برای 
تعمیر به این مغازه می آوردند. حتی یخچال های 
دســت دوم را هم برای فروش می آوردند، آنها را 
می خریدم و با انجام تعمیرات و رنگ کاری دوباره، 

می فروختم . 

  یعنی رونقی که در این زمینه وجود داشت، 
موجب شد که شما به تولید فکر کنید؟ 

شــرایط جامعه به نوعی بود که نیاز زیادی به این 
کاالها در جامعه احساس می شد و خرید و فروش 
زیادی صورت می گرفت. بنابراین به این فکر افتادم 
که چگونه با حداقل امکانات، یخچال تولید کنم. 
برای یادگیری تولید به جاهایی می رفتم که کوچک 
بودند و مثال تولید کلمن داشتند و آنجا را مدیریت 
می کردم. یکی دیگر از کارهایی که انجام می دادم، 
کابینت سازی بود. با خودم گفتم اگر بتوانم در این 
کار موفق شوم و بدنه یخچال ها را از این راه تولید 
کنم، شاید بتوانم ســایر مراحل تولید یخچال را 
هم انجام بدهم. چــون کارآفرینی یعنی اینکه یا 
در فرآیندها تغییر ایجاد کنید یا در شــیوه فروش 

نوآوری و یا محصول جدیدی تولید کنید. 
من در فرآیندها تغییر ایجاد کردم؛ یعنی ایده  تولید 
یخچال با حداقل امکانات را پیش بردم. بیش از سه 
ماه در خانه طرح هایی می زدم که چگونه با امکانات 
کابینت سازی، راه تولید یخچال را هموار کنم. اما از 
آنجایی که شیوه و راه و روش کابینت سازی را بلد 
نبودم، به میدان رسالت می رفتم و بیرون مغازه ای 
که این کار را انجام می داد، می ایستادم و از پشت 
شیشه شیوه کابینت سازی مغازه دار و شاگردهایش 
را به دقت نگاه می کردم. بعد از گذشت دو، سه  روز 
یکی از شــاگردهای همان مغازه به سراغ من آمد 
و گفت که حاجی ما با تــو کار دارد. پیش صاحب 
مغازه  که رفتم گفت چرا زاغ سیاه مغازه ما را چوب 
می زنی و آدم چه کسی هستی و چرا ما را می پایی؟! 
در حالی که می ایســتادم و نگاه می کردم که مثال 
با دســتگاه خم کن چه کاری انجــام می دهند یا 
شیوه های برش شان چگونه است و رنگ کاری شان 
را نگاه می کردم، نقشه طراحی یخچال را در دست 
داشتم. نقشه و طراحی یخچال  را به او نشان دادم 
و به او توضیح دادم که چه فکری در سر دارم. گفت 
اگر جای دیگری مشغول نیستی، بیا همین جا کار 
کن. نقشــه را برایش توضیح دادم. لبخندی زد و 
گفت از حرف هایت سر در نمی آورم، اما می توانم 
این مغازه را به تو اجاره بدهم تا کارت را انجام دهی. 
بنابراین مغازه را با دو کارگرش به مدت یک هفته و 

به مبلغ 5 هزار تومان به من اجاره دارد. 
در این یک هفته کارهای خم کاری و برشــکاری 
10 بدنه یخچال را انجام دادیم. بیشتر بدنه فریزر 
داشــتیم چون زمان جنگ بود و مــردم به دنبال 
ذخیره کردن مواد غذایی بودند؛ بنابراین این کار 
ما به نوعی پاسخگویی به نیازی بود که هر روز اوج 
می گرفــت. البته من در آن زمــان تعریفی از نیاز 
و پاســخگویی به آن در ذهن نداشتم و بعدها که 
کسب وکارم رشد کرد و با روش ها و علم کارآفرینی 
آشــنا شــدم، فهمیدم که بی آنکه بدانم روش ها 
را درســت اجرا کــرده ام. بعد از میدان رســالت، 
به خیابــان پیروزی و چهــارراه کوکاکوال رفتم و 

زیرزمین پارکینگی را اجاره کردم و 10 بدنه ای را 
که ساخته بودم، در آنجا چیدم. چون بلد نبودم که 
سرما را چگونه باید تولید کنم و کمپرسور را چگونه 
نصب کنم، از تعمیرکاری دعوت کردم که این کار 
را انجام دهد. یعنی از تخصص ها برای پیشبرد کارم 
استفاده می کردم و نیازی نبود که از صفر تا صد کار 
را خودم بدانم. یخچال ها که کامل شد از مغازه  دارها 
دعوت می کردم که یخچال ها را ببینند. آن ها هم 
خوش شان می آمد و هر روز سفارش های بیشتری 

از آن ها می گرفتم. 

  از همان زمان با برند امرسان کار می کردید؟
نه؛ آن زمان برندمان ســپیده نام داشــت. بعدها 
متوجه شــدم که برند باید کلی باشد و نباید مثال 
یک نام خاص باشد و امرسان را که نان منطقه ای 

در اطراف میانه است، انتخاب کردم.
 

  و سفارش ها همچنان زیاد می شد؟
بله؛ هر روز ســفارش های بیشــتری داشتیم اما 
سرمایه برای تولید سفارش ها را نداشتم. بنابراین 
پــول قرض کردم و مقداری هم خودم داشــتم تا 

بتوانم یخچال ها را کامل کنم. 

  چقدر قرض کردید؟
حدود 10 هزار تومان. 

  قیمت یخچال هایی که می ســاختید چند 
تومان بود؟ 

آن موقع یخچــال خیلی ارزان و مثــال تا 4 هزار 
تومان بود. 

 ارج و آزمایش چند تومان بودند آن زمان؟
این دو برند با دفترچه دولتی قابل خرید و فروش 
بودند و در بازار آزاد نمی شد خریدشان. قیمت شان 
از یخچال های ما که در بازار آزاد می فروختیم، کمتر 

و مثال بین 2 تا 3 هزار تومان بود. 

  روند کاری تان در این زیرزمین را بیشــتر 
توضیح دهید. 

تا اینجــای کار ایده و روش تولیــد از خودم بود. 
سرمایه را هم قرض کردم اما برون سپاری به عنوان 
شیوه ای کارآمد از جمله روش هایی بود که من به 
خوبی از آن استفاده می کردم. مثال رنگ کاری را در 
مغازه رنگ کاری برای مان انجام می دادند. در واقع 
آن زیرزمین حکم محل مونتاژ را برایم داشت. تر و 
تمیزش هم کرده بودم که کاسب ها که برای بازدید 
از یخچال ها می آیند، سر و شکل خوبی در محیط 
ببینند. در این برهه از زمان، در اواسط سال 64 قرار 

داشتیم و من حدودا 28 ساله بودم. 

  فکر می کنید چه چیزی موجب شده بود تا 
شما این روند را طی کنید؟ روندی که در نهایت 

به کارآفرینی شما در همین زمینه منجر شد؟
به نظر خــودم اینکه در محیــط کارخانه عمال با 
روند تولید آشنا شدم و در کارهای مختلف تجربه 
کسب کرده  بودم، موجب شد تا این زمینه را خوب 
بشناسم و به آن عالقه مند شوم. در واقع مهم ترین 
نکته را همان تجربه حضور در کارهای مختلف و 
آشنایی با روند تولید این کاال می دانم. من ایده را 
روی کاغذ آوردم و با امکانات حداقلی تولید را آغاز 
کردم. در ادامه کار هم شیوه تامین مالی ام به این 
صورت بود که هر کسی که سفارش ساخت یخچال 
می داد، 50 درصد هزینــه را از پیش می گرفتم. 
به همین دلیل خیلی ســریع رشــد کردم، چون 
سرمایه ام تامین می شد.  حدودا 150 یخچال در 
روز تولید می کردیم اما همچنان با همان شــیوه 
قبلی که دیگر جوابگو نبود و باید روش مان را تغییر 
می دادیم؛ چون دیگر با همــان روش و با یک نفر 
کارها پیش نمی رفت. در این برهه زمانی یخچال ها 
را با نام امرســان تولید می کردیم اما شرکت مان 

هنوز ثبت نشــده بود. بنابراین به فکر ثبت کردن 
شرکت افتادم. 

  حدودا چه سالی بود؟
دو ســال بعــد از قطعنامه جنــگ؛ یعنی حدودا 
ســال 70 بود که برای گسترش کار مکانی حدود 
5 هزار مترمربعی را در اختیــار گرفتم. نیروهای 
متخصص اســتخدام کردم که بین شان مهندس 
هم بود اما کارگرهــا نمی پذیرفتند که با آدم های 
باســوادتر از خودشــان کار کنند. هر مهندسی 
می آوردم اذیتــش می کردند که بــرود. حتی به 
مهندسی گفتم که نگوید مهندس است اما وقتی 
فهمیدند، اذیت هایشان شروع شد. وقتی می دیدم 
مهندس هایی که استخدام می کنم چقدر به روند 
تولید کمک می کنند، خودم هم لیسانس مهندسی 
مکانیک گرفتم. زمانی هم که نیروهایی در زمینه 
مدیریت استخدام کردم که در زمینه تحقیقات بازار 
و مدیریت بازار حرف می زدند، لیسانس مدیریت 
گرفتم؛ بعد از آن هم دکتــرای دی بی ای گرفتم. 
کارگران چنین روحیه ای نداشتند. زمانی که من 
نخســتین مهندس را آورده بودم، مسافرتی رفتم 
و وقتی برگشــتم، 30 نفر از کارگرها رفته  بودند. 
جمع شــان کردم در حیاط کارخانه و در حالی که 
روی بشکه ای ایستاده بودم، گفتم تحصیالت، الزمه 
کار ماست و خودتان هم باید به فکر تحصیل باشید. 

  هیچ گاه ناامید نشدید؟ یعنی مشکلی پیش 
نمی آمد که بخواهید کار را رها کنید؟

مشکالت زیادی طی کار داشتیم اما از ویژگی های 
من، ناامید نشدن است. مثال یک بار سالن سه طبقه 
کارخانه بر اثر جوشــکاری، در آتش ســوخت و 
خاکستر شد ولی با همت کارکنان و روحیه ای که 
به آن ها دادم، اجازه ندادیم که از بازار عقب بمانیم 
و سهم مان را از بازار از دست بدهیم. این اتفاق روز 
تعطیل افتاد و من تهران بودم. وقتی خبر دادند و 
من به ســمت کارخانه حرکت کردم، دود سیاه و 
غلیظ ســرمایه ام و کارم را در آسمان می دیدم اما 

روحیه ام را از دست ندادم.  

  در این شرایط تولید شــما چه میزان رشد 
کرده بود؟ 

تولیدمان روزبه روز در حال افزایش بود و از روزی 
10 یخچــال و فریــزر به روزی 1800 دســتگاه 
انواع یخچال و فریزر رســیده بــود و همه را هم 
می فروخیتم. این آمار مربوط به دهه 80 اســت. 
در این دوران هم خوب تولید می کردم و هم خوب 
می فروختیم اما نقدینگی نداشــتیم و مثال وقتی 
می خواستم حقوق کارکنان را بپردازم، باید به تجار 
طرف قرارداد زنگ می زدم و آن ها پول به حساب 
من واریز می کردند. سال 86 بود که تصمیم گرفتم 
مهندسی مجددی در سیستم پرداخت ها داشته 
باشم. اما این قدر حقوق های غیررسمی در سازمان 
وجود داشت که نتوانستیم طرح مان را انجام دهیم. 
به همین دلیل در سال 87 شرایط مان به نحوی رقم 
خورد که چک های مان برگشت می خورد. حتی من 
بازداشت هم شدم و سه روز هم در بازداشت به سر 
بردم. وقتی از بازداشتگاه بیرون آمدم، به این نتیجه 
رسیدم که باید تغییری در ســازمان ایجاد کنم. 
هزینه های سربارمان بســیار باال بود و شیوه های 

تولید و فروش مان باید اصالح می شد.
  سهم شما از بازار چقدر است؟

در حــال حاضر روزی 1300 دســتگاه یخچال و 
فریزر و تا 250 اجاق گاز و لباسشــویی هم تولید 

می کنیم و سهم فعلی ما از بازار 22 درصد است. 

  شما در کارخانه های ارج و آزمایش به عنوان 
کارآموز کار کردیــد و حقوق بگیر این برندها 
بوده  اید. طی ماه های اخیر اخبار زیادی در مورد 
تعطیلی این برندها وجود داشته است. سوال 
من این است که چه شرایطی برای این برندها 
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که بودم با 
شیوه های 
مهندسی 

و طراحی و 
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لوازم خانگی 
انجام می دادم. 
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سلبریتی
C e l e b r i t y

سلطان حسین در چهار سالگی پدرش را از دست می دهد؛ نتوانست 150 هزار تومان وجه ضمانت به دانشگاه پرداخت کند و از ادامه تحصیل بازماند؛ به خاطر نداشتن کارت پایان خدمت از کارخانه ارج اخراج شد و با 6
10 هزار تومان قرض، کار را شروع کرد؛ همه چیز در آتش سوخت اما دوباره شروع کرد. حاال دکتر سلطان حسین فتاحی، سالیانه با تولید هزاران یخچال، میلیاردها تومان درآمد دارد

  برای آغاز گفت وگو بفرمایید که آشنایی  شما 
با یخچال و یخچال سازی در کجا ریشه دارد؟

آشنایی من با این حوزه، برمی گردد به استخدامم 
در کارخانه آزمایــش. از آنجایی که عالقه زیادی 
به خواندن مجله و روزنامه داشــتم، روزی آگهی 
کارخانه آزمایش را برای پذیرش نیرو در روزنامه 
دیدم. در آزمون شــرکت کردم و رتبه سوم را به 
دست آوردم؛ این آزمون مربوط به سال 48 است. از 
صبح تا ظهر در کارخانه کار می کردم و بعدازظهرها 
درس می خواندم؛ تا گرفتن سیکل فنی در کارخانه 
آزمایش بودم و ســپس به کارخانه الکترولوکس 
رفتم. حس می کردم که در آزمایش چیزی برای 
یادگیری نمانده و چون می خواستم ایده طراحی 
لوازم خانگی را دنبال کنم، در روزنامه ها به دنبال 
آگهی اســتخدام طراح لوازم خانگی می گشتم. 
طولی نکشید که در شرکت الکترولوکس به عنوان 
طراح استخدام شدم و بخاری نفتی طراحی کردم. 
در آزمایــش، در بخش طراحی مهندســی کار 
می کردم و به یک طراح زبده تبدیل شــده بودم. 
وقتی نــزد مدیرفنی آزمایش رفتم تا اســتعفایم 
را به او تحویل دهم، گفت چرا می خواهی بروی؟ 
گفتم می خواهم نکات جدید و بیشتری یاد بگیرم 
و آزمایش چیز بیشتری ندارد که به من یاد بدهد؛ 
گفت از اتاق برو بیرون! با این ســن و ســالت فکر 
می کنی در آزمایش چیزی نمانده که یاد بگیری؟! 
بعد از یک سال از الکترولوکس به کارخانه ارج رفتم 
ولی بعد از سه ماه به دلیل اینکه خدمت سربازی 

نرفته بودم، اخراج  شدم.
 

  در کارخانــه آزمایش چقدر حقوق دریافت 
می کردید؟ 

حقوق من در آن زمان 150 تومان بود. در هنرستان 
تحت نظر آزمایش به ما یاد می دادند که چگونه پول 
را به درستی خرج کنیم؛ یعنی اقتصاد پول را به ما 

آموزش می دادند. 

  از سخنان شما این طور برمی آید که به درس 
و تحصیل عالقه زیادی داشتید، چرا درستان 

را ادامه ندادید؟ 
همیشه درس خواندن را دوست داشتم اما زمانی 
که سرباز بودم، برای تامین مخارجم مجبور شدم 
تحصیل را کنار بگذارم و کار کنم. دوران ســختی 
از لحاظ اقتصادی داشتم؛ مثال در سال 1355 در 
دانشگاه علم و صنعت در رشته برق قبول شدم اما 
برای ورود الزم بود که کســی با مبلغ 150 هزار 
تومان تضمینم کند که چون کســی را نداشتم، 
نتوانستم دانشــگاه بروم. وقتی هم در دوشان تپه 
و در واحد زبان انگلیسی نیروی هوایی، سربازی ام 
را می گذراندم، در آنجا مسئول ساختمان آموزش 
شــده بودم که از این فرصت استفاده کردم و زبان 
انگلیسی هم می خواندم. در زمان سربازی از صبح 
تا 12 ظهر به صورت ساعتی کار می کردم و از ساعت 
یک بعدازظهر تا 6 عصر سرپست خدمت که بودم، 
زبان هم می خواندم و هر روز حدود یک ســاعت 

ورزش می کردم.

  بعد از آزمایــش به الکترولوکس و بعد ارج و 
بعدش اخراج؛ از چه زمانی به تولید فکر کردید؟  
ســه ماه در ارج کار کردم و چون خدمت سربازی 
نرفته بودم، اخراج شدم. بعد از آن به ساراول رفتم 
که کولر و پنکه تولید می کرد. تا سال 64 در ساراول 
بودم. کار در ساراول تبحر و تجربه من را تا حدی 
ارتقا داد که موفق شدم کولر آبی و آبگرمکن نفتی 
طراحی کنم. در آن زمان مدیرعامل ســاراول به 
علت پشتکار و تبحری که داشتم به من پیشنهاد 
کرد کــه حقوقم را افزایش دهد امــا من افزایش 
حقــوق را نپذیرفتم و در عوض از او درخواســت 
کردم که در سرکشی های بخش از ساعت 6 تا 9 از 
خطوط تولید و واحدهای مختلف با او همراه باشم 
و شــیوه های برخورد با کارگران و رفع اشکال ها 
در حوزه مســائل فنی و همچنین حل تضادها و 
تعارض ها را از نزدیک لمس کنم. او هم قبول کرد 
و در حقیقت به من جرات و فرصت اشتباه کردن 
را داد. بعد از انقالب من دبیر، ســخنگو و مسئول 
کمیته فنی شورای کارگری ساراول شدم. در آن 
زمان تصمیم گرفتم که طراحی و تولید کولر آبی 
و آبگرمکن نفتی انجام دهم و با تیمی که تشکیل 
داده بودم در عرض سه ماه، به طراحی و قالب سازی 

پرداختیم و طی 6 ماه به مرحله تولید رسیدیم. 

  این دوران، سال های بعد از انقالب است و بازار 
اقتصادخراب؛ در این شرایط مستقیما به سراغ 

تولید رفتید؟ 
نه! قبل از تولید کارهای تعمیراتی انجام می دادم. به 
این صورت که قبل از اینکه از ساراول بیرون بیایم، 
بعدازظهرها با مدرک دیپلم هم کار می کردم و هم 
خدمت سربازی رفتم. ساراول که بودم با شیوه های 
مهندسی و طراحی و تعمیر و اداره کار و کارگرها 
آشنا شدم. بنابراین بعدازظهرها کار تعمیر لوازم 
خانگی انجام می دادم. مثال یخچال و تلویزیون های 
»نوفراســت« خارجی را کــه در آن زمان کمتر 
کسی می توانست تعمیر کند، می گرفتم و تعمیر 
می کردم؛ به این صورت که بــه مغازه ها مراجعه 

کارگر میلیونر
سورن کیرکگارد

زندگی یک مسئله برای حل کردن نیست، یک 
واقعیت برای تجربه کردن است

طاهره خواجه گیری
سلبریتی
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سلطان حســین فتاحی، متولــد 1336 در 
روســتای َکَســالن در شهرســتان میانه 
آذربایجان شرقی است. فرزند دوم خانواده ای 
پنج نفره؛ مرگ پدرش زمانی که او تنها چهار 
سال داشت، موجب می شــود که به همراه 
بردارش تحت سرپرستی عمویش قرار بگیرد. 
مادرش به همراه خواهرش در میانه می ماند 
و او و برادرش بــه همراه عمویش که نظامی 
بوده و در ژاندارمری کار می کرده و به خاطر 
شغلش به شهرهای مختلف اعزام می شد، به 
قائم شهر می رود. از قائم شهر هم به اصفهان و 
شهر نایین می روند و سلطان حسین کالس 
اول دبستان را در نایین می گذراند و کالس 
دوم دبستان را در مراغه به اتمام می رساند و 
سپس تا 12 سالگی در میانه ادامه تحصیل 
می دهد. در سن 12 سالگی با امتحان ورودی 
در هنرستان کارخانه آزمایش، همزمان هم 
درس می خواند و هم کار می کرد؛ یعنی هم 
آموزش و هم کار. فتاحی می گوید آن زمان 
دوران اوج آزمایش بود و در زمینه ســاخت 
یخچال با آلمانی ها کار می کرد: »این دوران، 
دوران خوبی بود؛ چون ســن بی غل وغشی 
است و آدم با صداقت کار می کند. آزمایش هم 
استاد های فنی خوبی داشت و آموزش های 
ضمن تحصیل به ما می دادند که به نوعی کار 
را یاد می گرفتیم.« در رشــته برق در همین 
کارخانه سیکل فنی می گیرد: »بعد از سیکل 
فنی هم می توانستم در همین کارخانه بمانم 
و کار کنم و شبانه درسم را ادامه بدهم و هم 
اینکه از آزمایــش بروم. من حدود 10 ماه به 
این صورت کار کردم و بعد از آزمایش بیرون 

آمدم و به الکترولوکس رفتم.«
 نام دردسرساز

اینکه نامش با سلطان شروع می شود و ابهتی 
دارد، برایش دردســرهایی هم درست کرده 
اســت. می گوید مثبت، چــون باالخره واژه 
با ابهتی به اسم ما اضافه شــده اما چون نام 
سلطان حسین صفوی را هم به یاد می آورد، 
منفی جلوه می کند؛ شاهی که ایران را به باد 
فنا داد. خاطــره ای هم دارد از زمانی که قرار 
بوده شناسنامه برایش صادر شود. می گوید 
من بچه میانه هســتم اما چــون بعد از فوت 
پدرم، عمویم قیم ما بود و در قم حضور داشت، 
شناســنامه ام صادره از قم است. در آنجا هم 
دفتردار حاضر نبود ســلطان را به اســم من 
اضافه کند و می گفت دوره سلطانی گذشته 
اســت! اما باالخره راضی اش کردیم که پدر 
متوفی مان دوست داشته و او هم قبول کرد. 

 مدارک موفقیت 
سلطان حســین فتاحــی، دارای مــدرک 
DBA )دکترای مدیریت کســب وکار( است 
و بزرگتریــن کارخانه تولید یخچال و فریزر 
ایران، یعنی امرســان را بنیان گذاری کرده 
و مدیریت می کند. مهم ترین شــرکت های 
ایجادشده توسط او عبارت است از: شرکت 
امرسان تولید کننده یخچال و فریزر خانگی، 
شــرکت یاس بنفش واردکننده مواد اولیه، 
شرکت امرســان  خدمات، شرکت گردریک 
صادرات، شرکت دانفوتک واردات محصول. 
مهم ترین موفقیت های شــرکت امرســان 
و سلطان حســین فتاحــی به این شــرح 
است: انتخاب شــده به عنوان حرفه ای ترین 
کارآفرین ایران، کارآفرین برتر ســال های 
1380، 1390، 1391، واحــد برتر وزارت 
صنایع در سال 1391، واحد نمونه سازمان 
بهره وری سابا، واحد نمونه از طرف موسسه 
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی و تنها 
تولیدکننده یخچال و فریزر خانگی با گرید 

.+++A مصرف
 بهانه رکود پذیرفتنی نیست

رکود، ویژه ایران نیســت و پدیده ای جهانی 
اســت؛ چون قیمت لوازم خانگی به نفت و 
فوالد بســتگی دارد. در بازارهای صادراتی 
تا 25 درصد قیمت ها پایین آمده است. یک 
هفته  است که دالر مبادله ای را برداشته اند 
و باید با دالر آزاد مواد اولیه را وارد کنیم. ما 
مواد پتروشــیمی و فوالد را باالتر از قیمت 
جهانی در ایران می خریــم و باید با رقبا هم 
رقابــت کنیم. اما این نکتــه را می دانیم که 
همیشه نمی توان در دوران رونق بود و باید 
برای دوران رکــود هــم برنامه ریزی کرد. 
تولید کننده ای موفق اســت کــه در دوران 
رکود هم برنامه داشته باشد، وگرنه موفقیت 
در دوران رونق هنر نیست. تولیدکننده های 
ایرانی معموال عدم موفقیت خود را مربوط به 
سیاست ها و شرایط کشور می دانند و دولت 
را مقصر جلوه می دهند، در حالی که رکود در 
هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد.

اما تفاوت بارز دوران رکود و رونق این است 
که در حالت رکود، فکر بیشتر جواب می دهد 
و با فکر و ایده است که کار پیش می رود. در 
شرکت امرسان به این نتیجه رسیده ایم که 
االن باید سرمایه در گردش را افزایش دهیم 
و با ســرمایه ثابت حداقلی و نقد فروشــی با 
حداقل ســود جلو برویم تــا دوران رکود را 
پشت سر بگذاریم. در این زمینه مشاورانی 
را استخدام کردیم و برای این دوران برنامه 
داریم. در حال حاضر دولت 55 درصد تعرفه 
برای لوازم خانگی قرار داده اســت. بنابراین 
در این شرایط باید پیشــرفت کنیم، چون 
تا چند ســال آینــده وارد تجــارت جهانی 
می شــویم و دیگر چنین امتیازاتی نداریم و 
همه تولیدکنندگان سراسر دنیا در شرایط 
مســاوی قرار می گیرند؛ اگــر االن کوتاهی 

کنیم در آن شرایط چه خواهیم کرد؟!

تولید را از زیرزمینی 50 مترمربعی آغاز کرده و در ادامه به کارخانه ای به 
مساحت 150 هزار مترمربع رسیده است. البته از مسیری صعب العبور 
گذشته و حتی دود غلیظ سوختن کارخانه اش را به عینه دیده و پا پس 
نکشیده است. حتی در روزهایی را دیده که باید با یک نان روزش را به 
شب می رساند. با برند ســپیده تولیدش را آغاز کرده و بعدها امرسان 
می شود بچه یکی یک دانه اش که می گوید حاضر نیست با هیچ چیزی 
عوضش کند. کسی که زمانی کارگر کارخانجات آزمایش و ارج بوده، 
بعدها با امرســان می شــود صاحب یکی از بزرگ ترین کارخانه های 
تولیدکننــده یخچال و فریــزر در ایران و بازار داخلــی را از چنگ 
پدرخوانده هایش درآورده و محصوالتش را به کشورهای همسایه هم 
صادر می کند. امرسانی که برای چندهزار نفر ایجاد اشتغال کرده و به گفته 
بنیان گذارش، سلطان حسین فتاحی، در حال حاضر بیش از 150 میلیارد 
تومان ارزش دارد. »شنبه« در شماره این هفته اش با این کارآفرین به 

گفت وگو نشسته است. 

بیوگرافی

راه سلطان

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار



رقم خورد که امرســان هست و موفق است و 
آنها دیگر نیستند؟ چرا برندهای قدیمی چنین 

سرگذشت تلخی را تجربه می کنند؟
شرکت های مورد اشاره به سمت مدیریت دولتی 
برده شــدند و روش های روزآوری در آن ها پیاده 
نشــد. تعویض متعــدد مدیریت ها و نداشــتن 
چشــم انداز بلندمدت و سلیقه های شخصی، این 

برندها را به تعطیلی کشاند.

  اگر مدیریت این دو برند در اختیار شما قرار 
می گرفت، می توانســتید به موفقیت امرسان 

برسانیدشان؟
100 درصــد؛ ولی مشــکلی کــه ایــن برندها 
داشتند، حواشی بسیار زیادشان و جناحی بودن 
مالکیت شان بود که در نهایت به ورشکستگی شان 
منجــر شــد. کار اقتصــادی چنین مســائلی را 
برنمی تابد. تجارب کشــورهای دیگر هم چنین 
مســئله ای را القا می کند. مثال بعد از فروپاشــی 
شوروی، کارخانه های ورشکسته آلمان شرقی را با 
یک دالر به یک کارآفرین می دادند. اما قراردادی 
می نوشتند که در یک زمان مشخص کارخانه را به 

بهره وری برساند.  

  مهم ترین رقیبان شما در بازار چه برندهایی 
هستند؟

به نظر من هر کسی که در بازار حضور دارد و تولید 
می کند، می تواند رقیب باشد. در حال حاضر بیش 
از 100 تولیدکننده یخچال در ایران داریم و همه 
می توانند رقبای ما باشــند. مانند هیمالیا، اسنوا، 
الکترواستیل، یخســاالن و... اما وارداتی ها رقبای 

سرسخت تری هستند.  
جالب است اشاره ای داشــته باشم به سال 72 
که من روزی 70 یخچال تولید می کردم. در آن 
زمان کارخانه  بســیار بزرگی در خرم آباد بود به 
نام بوژان؛ ما با محصوالت مان رقیب شــان شده 
بودیــم. مدیرعاملش گفته  بــود که می خواهد 
کارخانه امرســان را از نزدیک ببیند. با اتومبیل 
گران قیمتی آمد و وقتی روبه روی در کارگاه ما 
رســید، این قدر به نظرش کوچک و حقیر آمده  
بودیم که حاضر نشــد از اتومبیلش پیاده شود. 
امرسان رشــد کرد و بزرگ شد و سهم بزرگی از 
بازار را در اختیار گفت امــا بوژان به دالیلی که 
اشاره کردم، ورشکست شــد و تنها ساختمانی 

متروکه از آن باقی مانده است.

  مهم ترین مسائلی که سلطان حسین فتاحی 
را به جلو برده، چیست؟ 

من عشــق تولید داشتم، دوســت نداشتم زمین 
بازی را به حریف واگذار کنم. بازار به نوعی میدان 
جنگ است؛ زمانی کشورهای تولیدکننده و به ویژه 
چین کاالهای شان تا لب مرز ایران می آمد اما االن 
مســتقیم وارد بازار می شــود و ما باید در مقابل  

آن ها که تکنولوژی بیشتری هم در اختیار دارند، 
مقاومت کنیم. جنگ اقتصادی درگرفته اســت و 
آن ها شهرهای ایران را یکی پس از دیگری تصرف 
می کنند. ما باید کوچه به کوچه و مغازه به مغازه از 
تولید ملی دفاع کنیم، نه اینکه شعار بدهیم؛ این 
نکته را ثابت کــرده ام. مثال در بحث رقابت پذیری 
تنوع، همه ســایزهای یخچال را تولید کرده ایم. 
همچنین با توجه به نیازهای روز، کم صرفه ترین 

یخچال ایران را تولید کرده ایم.  
تکنولوژی تولید یخچال، کماکان وارداتی است؛ 
چون ایــران هنوز در موج دوم توســعه قرار دارد. 
کشــورهای صنعتی تا 80 درصد در موج سوم و 
20 درصد در موج چهارم هســتند. کشــورهای 
حاضر در موج چهارم، مواد اولیه ای که برای تولید 
مصرف می کنند تا 50 درصد کمتر از کشورهای 
موج دوم است؛ مثال ظروف آب که تا 17 گرم است 
در ترکیه، 8 گرمی تولید می شود. یخچال تولیدی 
ما کماکان از یخچال خارجی سنگین تر است و این 
مسئله به شیوه های تولید و شیوه های طراحی در 
ایــران برمی گردد. ما برای اینکــه تغییراتی را در 

شیوه های تولیدمان ایجاد کنیم 
و از بازار عقب نمانیم، سال 90 
از جاجرود به شــهرک صنعتی 
عباس آباد و به مکانی 150 هزار 
مترمربعی رفتیــم. تکنولوژی 
ماشــین آالت را از آمریکا وارد 

کرده ایم تا رقابت پذیری را در بازار حفظ کنیم. 

  امرسان تنها در بازار ایران حضور دارد؟ 
امرســان صادرت هم دارد و در کشورهای عراق و 
افغانستان دفتر داریم؛ در ترکمنستان، تاجیکستان 
و ارمنستان هم به صورت نمانیدگی کار می کنیم. 
هدف گــذاری ما برای ســال 96 این اســت که 
20درصد کل تولیدمان را صادر کنیم؛ االن به 18 

درصد رسیده ایم. 

  با سرمایه ای 10 هزار تومانی شروع کردید؛ 
االن امرســانی را دارید که ســهمش از بازار 
داخلی 22 درصدی است و صادرات هم دارد. 
این سرمایه در حال حاضر چقدر شده و ارزش 

برند امرسان را چقدر می دانید؟
در فضای اقتصادی ایران نمی توان به این ســوال 
پاسخ شفافی داد و عواقب دارد. اما می توانم بگویم 
که درحال حاضر چهار شــرکت داریم که گردش 
مالی امرسان از همه بیشتر است. به لحاظ ارزش 
ریالی، برند امرســان در حال حاضر بیش از 150 

میلیارد تومان ارزش دارد.  

  اشتغالزایی امرســان و شرکت های تابعه به 
چه میزان است؟ 

در مجموع 1400 نفر مســتقیم با چهار شرکت 
ما کار می کنند ولی به طور غیرمستقیم و تنها در 

قسمت خدمات مشتریان، 450 نفر در سراسر ایران 
به مشتریان سرویس می دهند. 

  چــه عاملی موجب شــد که به ســمت 
سیستماتیک کردن سازمان تان بروید؟

ســال 87 که با مشــکل مواجه و دچــار کمبود 
نقدینگی شدم و رو به شکست رفتم، دلیلش را در 
نداشتن سیستم دانستم. چون سازمان با سلیقه ای 
کار کردن از بین می رود ولی با وجود یک سیستم 
یکپارچه، همه از طریق سیســتم به هم پاسخگو 
هستند. در سازمان ما همه نامه ها، امور مالی و همه 
خروج و ورودها به صورت اینترانت انجام می شود. 
در واقع دانه های تســبیح ســازمان امرسان با نخ 

آی تی به هم متصل شده است. 

  فروش اینترنتی هم دارید؟
سه سال پیش فروشــگاه اینترنتی امرسان شاپ 
را راه اندازی کردیم و تا آخر امســال، انفجاری در 
فروش تلگرامی و اینترنتی امرسان ایجاد می شود. 
در این زمینه برنامه ای با کمک کارشناسان خارجی 
طراحــی کرده ایــم. همچنین 
از دانشــگاه های برتر ایران در 
این زمینه مشورت گرفته ایم و 
در حال راه انــدازی کانال هایی 
هســتیم کــه مشــتری وارد 
وب سایت می شود و ربات های 
هوشمند به او پاســخ می دهد. تمام مراحل خرید 
اینترنتی اش از انتخاب محصول تا رزرو محصول 
و ارسال محصول نیز به این صورت انجام می شود.  

  میزان فروش اینترنتی شــما تاکنون چقدر 
بوده است؟

سال اول 1200 دستگاه یخچال به صورت اینترنتی 
فروختیم و االن این میزان رشد کرده و سهم قابل 

توجهی در این حوزه کسب کرده ایم. 

  مشخصا به چه تعداد فروش اینترنتی یخچال 
رسیده اید؟

نزدیک 8 هزار دســتگاه یخچال در طول سال از 
طریق امرسان شاپ می فروشیم اما روش دیگری 
هم برای فروش اینترنتــی داریم و آن همکاری با 
فروشــگاه های بزرگ اینترنتی مانند دیجی کاال و 
چندین وب سایت فروش اینترنتی در شهرستان ها 

است که فروش باالیی هم دارند. 

  نگاه مثبتی به فروش آنالین دارید؟
بله؛ چون به نظر من تا پنج سال دیگر شیوه فروش 
ســنتی و مغازه داری از بین می رود و شیوه فروش 
اینترنتی جایگزین بخش عمده ای از این نوع فروش 
می شود؛ به همین دلیل هزینه باالیی برای تامین 
پشتیبانی این حوزه فراهم کرده ایم. االن در مراکز 
استان ها تحویل خریدهای اینترنتی را داریم و تا 

آخر امسال و در سال آینده مراکز شهرستان های 
کوچک تر را هم راه اندازی می کنیم. 

برند مانند بچه آدم اســت و برند یعنی همه چیز 
آدم، امرسان را به هیچ قیمتی نمی دهم. االن هر 
چیزی با برند امرسان تولید می کنیم، می خرند؛ 

چون مردم اعتماد کرده اند. 

  انجام چه کارهایی را در مســیر کاری تان 
اشتباه می دانید؛ یعنی اگر به عقب برگردید 
و همان مسیر را طی کنید، دیگر آن کارها را 

تکرار نمی کنید؟
مدیریــت، فرآیند تصمیم گیری اســت و گاهی 

بعضی از تصمیم ها اشتباه است. 

  منظورم اشتباه تاثیرگذار است که مثال کیان 
کاری شما را دچار مشکل کرده باشد؟

یکی از اشــتباهات ما این بود که برای گزینش 
نیروی کار، از یــک منطقه گزینش کرده  بودیم. 
این امر موجب شــده بود که هــر بحثی که بین 
کارگران پیش می آمد، آشنایان و هم  زبان هایشان 
به کمکشان می آمدند و قشقرقی به پا می کردند. 
سال 87 در مهندســی مجدد، این امر را تعدیل 
کردیم؛ چون در ســازمان اگــر نتوانید نیروها را 
مدیریت کنید، آن ها شــما را مدیریت می کنند. 
همچنیــن فکر می کنــم یکــی از بزرگ ترین 
اشــتباهات امرســان این بود که رشــد کرد اما 
بدون سیســتم و همین امر موجب شد تا من به 
فکر سیستماتیک کردن شــرکت باشم. اشتباه 
دیگرم ایــن بود که بیش از انــدازه دچار غرور و 
تجمالت شده بودیم و می گفتیم هیچ کس غیر از 
امرسان نمی تواند روزی 1800 دستگاه یخچال 
تولید کند. دفتر چهار طبقــه ای هم در خیابان 
ولی عصر خریداری کــرده بودیم و با ایتالیایی ها 
شریک شده  بودیم و هر طبقه را به یک رنگ و یک 
طرح، طراحی کرده بودیم. چند اتومبیل بنز هم 
داشتیم و کال در مسیر تجمل گرایی بودیم. اما یک 
روز به خودم آمدم و دیدم این راه و روش، مسیر 
موفقیتم را مسدود می کند. همچنین اشتباهاتی 
هم داشتم که واسطه ها را دور خودمان جمع کرده 

بودیم و این مسئله را اصالح کردم.

  اشاره کردید که در کارخانه آزمایش و ارج، 
ضمن تحصیل آموزش دیده اید؛ امرســان 

فرصت تحصیلی برای کسی فراهم می کند؟
ما در جذب نیرو سعی می کنیم افرادی را بگیریم 
که با آموزش هایی که در سازمان داریم، بتوانند 
در بــازار کار کنند. هر کســی که در امرســان 
آموزش دیده است، بازار کار خوبی برایش وجود 
دارد؛ چون رزومه قوی برایش ایجاد می شــود و 

آموزش های کاملی می بیند. 

  عالوه بر رشــد اقتصادی، مسئولیت های 
دیگری هم با کسب وکارها رشد می کند و بزرگ 
می شود؛ مسئولیتی که از آن با نام مسئولیت 
اجتماعی یاد می شود. امرسان چقدر چنین 
مســئولیتی برای خودش تعریف کرده و چه 

اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟ 
ما چنین مســئولیتی بــرای امرســان در نظر 
گرفته ایم. در منطقه پاکدشــت کارگاهی وجود 
دارد که زنان کم درآمد را اداره می کنند و کارگاهی 
که با سالمندان کار می کند، همکاری هایی با آن ها 
داریم و هزینه زندگی پنج نفر را در این دو کارگاه 

می پردازیم. 

  این مسئله، الزامی اجتماعی و اخالقی است 
یا الزام دولتی و جــزو فرآیندهای ماندگاری 

در بازار؟
واقعا تاکنون الزامی در این زمینه حس نکرده ام. 
الزامی که از بیرون حســش کرده باشم و اصوال 
ادارات دولتی و دارایی و مالیات، چنین مدارکی 
را قبول نمی کنند که مثال تخفیفی بخواهند در 
نظر بگیرند. این مســئله صرفا مسئولیتی است 
که در ادامه رشــد اقتصادی کسب وکارها ایجاد 
می شود. چون دیگر مسائل مالی و کسب درآمد 
باال انســان را ارضا نمی کند و به سمت وســوی 
کارهای اجتماعی روی می آورد. در حوالی میانه 
مدرسه ساخته ایم. به بیماران صعب العالج کمک 
می کنیم. با ســازمانی کــه در کار تهیه جهیزیه 
است، همکاری می کنیم و ماهی چندین یخچال 

به آن ها می دهیم. 

  و سخن پایانی؟ 
باز هم تاکید می کنم که مهم ترین دلیل شکست 
برندهای مشهور که شــما هم به نام شان اشاره 
کردید، نشســتن در باد موفقیت های گذشــته 
بود؛ بی آنکه متوجه باشند که نه تنها زمین بازی 
عوض شده بلکه شیوه  بازی و بازیکنان هم عوض 
شــده اند. در حالی که االن جوانــان با کمترین 
سرمایه در حال راه اندازی کسب وکارها هستند. 
کسب وکارهایی که نیاز اصلی شان تکنولوژی و 
دانش نوین اداره کســب وکارها است. االن دیگر 
ســرمایه ثابت برای هیچ شرکت تولیدی مزیت 
نیســت و تولید بدون کارخانــه و فروش بدون 
مغازه رواج یافته است. مثال ما ظرفیت خالی مان 
را با تولید برای ســایر برندها پر می کنیم. یعنی 
برای کسانی تولید می کنیم که کارخانه ندارند. 
تفکر در شرایط کنونی بیشــترین وزن را دارد. 
االن دیجی کاال این مقوله را نشــان می دهد که 
خرید ماشین آالت و دســتگاه ها مزیت نیست، 
بلکه شکل کارآفرینی تغییر کرده است. جوانان 
نباید از داشتن فکر و ایده جدید بترسند؛ حتما 
ایده ای را که دوست دارند، پیگیری و آن را بیان 
کنند. من ایده تولید یخچال را داشــتم. جوان 
کارگری هم بیشــتر نبودم اما روزی ایده ام را در 
خانه آقای آزمایش یعنی بنیانگذار برند آزمایش 
با او در میان نهــادم؛ ولی به من گفت هر چیزی 
می خواهی تولید کن اما لوازم خانگی تولید نکن. 
اما من ایده و عالقه ام را پــی گرفتم، کار کردم، 
دید بلندمدت داشتم و تنها به فکر پول درآوردن 
نبودم اما کاری را انجام دادم که برایم پول آفرید 

و امروز برند بین المللی امرسان را دارم.  

جنگ 
اقتصادی 
درگرفته 

است و آن ها 
شهرهای ایران 
را یکی پس از 

دیگری تصرف 
می کنند. 

ما باید 
کوچه به کوچه 
و مغازه به مغازه 

از تولید ملی 
دفاع کنیم، نه 

اینکه شعار 
بدهیم؛ این 
نکته را ثابت 

کرده ام

سلبریتی
C e l e b r i t y

7 سلطان حسین در چهار سالگی پدرش را از دست می دهد؛ نتوانست 150 هزار تومان وجه ضمانت به دانشگاه پرداخت کند و از ادامه تحصیل بازماند؛ به خاطر نداشتن کارت پایان خدمت از کارخانه ارج اخراج شد و با 
10 هزار تومان قرض، کار را شروع کرد؛ همه چیز در آتش سوخت اما دوباره شروع کرد. حاال دکتر سلطان حسین فتاحی، سالیانه با تولید هزاران یخچال، میلیاردها تومان درآمد دارد

مدیرعامل امرسان یک ماه در میان، به بازار می رود تا روند فروش و شگردهای فروش 
محصوالت کارخانه اش را چک کند. می گوید ما در باب فروش مدرن عمل می کنیم 
و یکی از استراتژی های ما مشتری آگاه است؛ یعنی کسی که فروشنده نمی تواند 
فکرش را عوض کند. در همین ارتباط چون در بازار من را به چهره نمی شناسند، 
یک ماه در میان، برای رصد بازار می روم و به صورت ناشــناس کاالهای امرسان را 
دیده بانی می کنم. به مغازه ها می روم و شیوه های فروش محصوالت امرسان را رصد 
می کنم. مثال در سه راه امین حضور، در مغازه ای به فروشنده گفتم یخچال امرسان 
می خواهم ولی فروشنده ایرادهای زیادی از امرسان گرفت؛ اینکه موتورش خوب 
کار نمی کند و مشکالتی دارد اما من اصرار کردم که فقط امرسان می خواهم. قبول 
کرد و گفت پس 20 هزار تومان بده! می دانستم به چه دلیل چنین مبلغی را مطالبه 
می کند، چون از شــگردهای فروش امرسان است که 20 هزار تومان به فروشنده 
بابت فروش کاالی امرسان پرداخت می کند؛ یعنی تنها چند کاالی امرسان به عنوان 

نمونه در ویترین فروشنده قرار می گیرد و او تنها نقش فروشنده و حواله مشتری به 
محصول ما را دارد. آدرس و شماره مشتری را می گیرد و به شرکت فکس و ایمیل 
می کند و از این بابت 20 هزار تومان می گیرد. در واقع ما از تنبلی فروشنده به نحو 
احسن استفاده می کنیم. مشتری هم پول را در محل پرداخت می کند. وقتی اصرار 
من را دید، قبول کرد و 20 هزار تومان را خواست، گفتم من اول باید امرسان را ببینم. 
گفت شما سیگاری هستید؟ گفتم نه. گفت باالخره فرد سیگاری که دیده ای؟ گفتم 
بله. گفت وقتی برای خرید سیگار وینستون می روند، مگر پاکت را باز می کنند و بعد 
می خرند؟ امرسان هم در بازار ایران حکم وینستون را دارد، یعنی اینقدر معتبر است 
که بدون دیدن باید خریدش. برگشتم به دفترم در سه راه  امین حضور و خواستم که 
آن فروشنده را بیاورند. با حالتی خجالت زده آمد ولی من تشویقش کردم که از شیوه 
فروشش خوشم آمده و حتی پنکه ای هم به او هدیه دادم. از آن به بعد از فروشندگان 

خوب و معتبر ما شده است.  

دیده بانی گام به گام بازار

 یک بار سالن 
سه طبقه 

کارخانه بر اثر 
جوشکاری، در 
آتش سوخت 

و خاکستر شد 
ولی با همت 

کارکنان و 
روحیه ای که 
به آن ها دادم، 
اجازه ندادیم 

که از بازار 
عقب بمانیم 
و سهم مان 
را از بازار از 

دست بدهیم. 
این اتفاق روز 
تعطیل افتاد و 

من تهران بودم. 
وقتی خبر 

دادند و من به 
سمت کارخانه 
حرکت کردم، 

دود سیاه و 
غلیظ سرمایه 

و کارم را 
در آسمان 

می دیدم اما 
روحیه ام را از 
دست ندادم.

من بازداشت 
هم شدم و 

سه روز هم در 
بازداشت به سر 

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

اجتماعی را متحول می کند
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 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

نیازمندی های کارآفرینی

10

امـروز
ـرهـای

تـیـت

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

8

وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3

8

10

11

بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

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

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

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

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

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

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار



اســتارت آپ های معروف دنیــا از روش های 
مختلفی برای ارائه کمینه محصول پذیرفتی 
یا ام وی پی اســتفاده کرده اند. ایده های آن ها 
برای سنجش بازار و طی کردن فرآیند توسعه 

مشتری، می تواند بسیار الهام بخش باشد. 

 دراپ باکس: سیستمی ابری ذخیره فایل
موسسین این استارت آپ تصمیم گرفتند به 
جای ســاخت محصول نهایــی، یک ویدئوی 
معرفی محصول بســازند و آن را به افراد نشان 
بدهنــد و نظر آن ها را جویا شــوند. این ویدئو 
به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
و باعث شــد که طی چند روز، 75 هزار نفر در 
این سیســتم پیش ثبت نام کنند. این ویدئو 
سه دقیقه ای خیلی گویا و ساده ارزش محصول 

و شیوه کار با آن را ارائه کرده بود.

 ایربی اندبی: پلتفرمی برای اجاره دادن 
فضای اقامت به مسافرین

موسســین اســتارت آپ ایربی اندبــی، برای 
بررســی اینکه ایده آن ها چقدر جذاب است، 
تصمیم گرفتند که در جریــان برگزاری یک 
کنفرانس در سانفرانسیسکو، آپارتمان خود را به 
شرکت کنندگان اجاره بدهند. آن ها فقط سه نفر 
ظرفیت داشتند و توانستند سه مشتری واقعی 
جذب کنند؛ با این کار فرضیات آن ها اثبات شد، 
به عبارتی آن ها متوجه شدند که افراد حاضرند با 
هزینه کمتر در محلی اقامت کنند که با دیگران 
مشــترک باشــد. آن ها با این سیستم دستی 
)Concierge MVP( توانســتند چالش ها و 

انتظارات مشتری را در عمل درک کنند.

 گروپان: یک سیستم تخفیف گروهی
موسسین این استارت آپ، در ابتدا وب سایتی 
با این ایده راه اندازی کردنــد که کارهایی که 
نمی شود به تنهایی انجام داد را تسهیل کنند؛ 
مثال جذب ســرمایه یا یک کمپین مخالفت 
یا حمایت از یــک تولیدکننده. ولــی از این 
ایده جواب خیلــی مثبتی دریافت نکردند. در 
مرحله بعد، آن ها یک وبالگ ســاده راه اندازی 
کردند و هر روز یک ســری پیشنهاد تخفیف 
ویژه به ثبت نام کنندگان ارســال می کردند؛ 
این پیشــنهادات در اصل به صورت دســتی 
جمــع آوری می شــد و در قالب یــک فایل 
پی دی اف برای ثبت نام کنندگان ارسال می شد. 
ثبت نام کنندگان اصال متوجه این نمی شدند 
که سیستم دستی است. این ایده بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت و آن ها جهت ایده اولیه خود 
را به سمت خرید گروهی تغییر دادند. این روش 

یک مثال خوب از متد جادوگر شهر اُز است.

 بافر:  اشتراک گذاری محتوا در شبکه های 
اجتماعی

موسسین اســتارت آپ بافر، یک روش ساده با 
حداقل ریسک را برای سنجش بازار و یادگیری 
اســتفاده کردند؛ آن ها یک صفحه توضیحات 
 )Landing Page( محصول را طراحی کردند
و در آن توضیحات محصول و فرم ثبت نام را قرار 
دادند. در این مرحله با افرادی که درخواســت 
ثبت نــام را داده بودند، وارد مذاکره شــدند و 
مصاحبه های مختلفی را با آن ها انجام دادند. در 
مرحله بعد، آن ها لیست قیمت های پیشنهادی 
خود را نیز اعالم کردند و منتظر شدند ببینند 
آیا افراد برای ثبت نام در سرویس، بر روی دکمه 
خرید کلیک می کنند یا خیر! آن ها با این روش، 

پتانسیل های بازار را مورد بررسی قرار دادند.

 اسپاتیفای:یک سیستم ارائه فایل های 
موسیقی

موسسین این استارت آپ تصمیم گرفتند یک 
کمینه محصول پذیرفتنــی ام وی پی با فقط 
یک ویژگی را پیاده ســازی کننــد؛ این روش 
Single Feature  یــا single Use case نام 
دارد. آن ها محصولی ارائــه کردند که تجربه 
شــنیدن موســیقی به صورت آنالین را برای 
کاربــران فراهم می کرد؛ بله، فقط یک ویژگی 
و امکان! بعد از استقبال از این محصول اولیه، 
آن ها تصمیم به توســعه محصــول گرفتند و 
شــروع به اضافه کردن ویژگی های جدید، بر 
اســاس نیازهای کاربران کردند. شیوه آن ها ، 
بهبود مستمر و توسعه چابک بود. آن ها چهار 
مرحله را به طور مستمر در ارائه محصول خود 
طی کردند؛ مرحله ایده پردازی و فرضیه سازی، 
مرحله ساخت، مرحله ارائه به مشتری و دریافت 

بازخورد و مرحله بهبود.

 پِبل: استارت آپ حوزه ابزارهای پوشیدنی
آن ها ساعتی ویژه با قابلیت های هوشمند ارائه 
می دهند؛ روشی که آن ها برای سنجش بازار 
ارائه کردند، استفاده از وب سایت کیک استارتر 
بود. آن ها یک ویدئوی معرفی در این وب سایت 
بارگذاری کردند و کمپین جذب سرمایه برای 
ساخت این محصول را با کمک این وب سایت 
به اجرا گذاشتند. آن ها سرمایه مورد نیاز برای 
ســاخت این محصول را 100 هــزار دالر در 
نظرگرفته بودند و توانستند این سرمایه را طی 
دو ساعت جذب کنند و در نهایت پس از پایان 
کمپین، 10 میلیون دالر برای این ایده سرمایه 
جذب شد. آن ها محصول خود را در سال 2014، 
به فروش رساندند. جالب است بدانید که 400 
هزار از این ساعت، قبل از تولید پیش فروش شد. 
این استارت آپ ها همگی از روش هایی ساده و 
ابتدایی برای ســنجش بازار خود و تولید یک 
نسخه اولیه استفاده کرده اند و این بیانگر اهمیت 
به کارگیری ام وی پی در راستای سنجش بازار و 

یادگیری بیشتر از مشتریان است.

مدرسهاستارتآپ
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خوشــبختی تنها می تواند در پذیرش شــما از 
واقعیت های دنیا وجود داشته باشد؛ آنچه را که 

می پذیرید، خوشبختی شما را تعیین می کند

واقعیت این 
است که یکی 

از مهم ترین 
کارکردها و 

اهدافی که در 
طراحی و ارائه 
یک ام وی پی 

در نظر گرفته 
می شود، 

حداکثر کردن 
یادگیری از 

رفتار کاربران 
نهایی است. 
این کار یک 

روش کم هزینه 
و ساده برای 

حداقل کردن 
ریسک است. 
یادتان باشد 

ام وی پی اصال 
نباید بی نقص 
باشد، عالی به 

نظر برسد و 
کلی امکانات 
ویژه داشته 

باشد

نکات و روش هایی که باید در طراحی نمونه اولیه
 قابل اتکا ) ام وی پی(  مدنظر قرار دهید

نمونه اولیه قرار نیست
همه چیز تمام باشد

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

 اکوسیستم 
کارآفرینی 

شامل برخی 
اجزا، اشخاص، 

سازمان ها و 
موسساتی 
است که 

باعث بروز و 
توسعه رفتار 

کارآفرینی 
در جامعه 

می شود

مثال هایی از ام وی پی 
استارت آپ های معروف

واژه نامه استارت آپی: اکوسیستم کارآفرینی 
18

ستون

واژه اکوسیستم از اکولوژي منشا گرفته است و 
به پیچیدگی ارگانیسم ها و محیطی که با آن در 
تعامل هستند، اشاره دارد. ارگانیسم ها )انسان 
یا دیگر موجودات( به واسطه محیطشان تحت 
تأثیر قرار می گیرند. اکوسیستم کارآفرینی شامل 
برخی اجزا، اشخاص، ســازمان ها و موسساتی 
است که باعث بروز و توســعه رفتار کارآفرینی 
در جامعه می شود. این اکوسیستم می تواند در 
موفقیت و رشد کارآفرینی نقش بسیار مهمی را 
ایفا کند. اکوسیستم کارآفرینی اشاره به محیط 
اقتصــادی و اجتماعی در راســتای کارآفرینی 
به صورت محلی و منطقــه ای دارد. در حقیقت 

برنامه ریزی برای توســعه کارآفرینی، نیازمند 
توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های 
متعددی است که ضرورت به کارگیری رهیافت 
اکوسیســتم را روشــن می کند. اکوسیســتم 
کارآفرینــی روش جدیدی بــرای تفکر و اقدام 
برای توسعه کارآفرینی است؛ به طوری که تمام 
سیستم های ضروری در توســعه کارآفرینی و 
چگونگی تعامل آن ها بــا یکدیگر را مورد توجه 
قرار می دهد. چنین اکوسیستمی دربرگیرنده 
صدها عنصر است که می توانند در 6 قلمرو اصلی 
بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت ها 
و ســرمایه انســانی گروه بندی شــود. دولت، 

آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بخش خصوصی، 
کســب وکارهای کوچک، متوســط و بزرگ، 
ســرمایه گذاران ، بانک ها، کارآفرینان، رهبران 
اجتماعی، مراکز تحقیق و توسعه، دانشجویان، 
وکال، سازمان های بین المللی، رسانه و... از جمله 
اجزای تاثیرگذار در یک اکوسیستم کارآفرینی 
هستند. یکی از اجزای مهم در این اکوسیستم، 
استارت آپ ها هستند؛ استارت آپ ها به واسطه 
چابکی و سرعت رشد باال، یکی از عناصر تاثیرگذار 
در تغییرات اقتصادی هســتند. لذا توجه به این 
مفهوم و توسعه آن، می تواند نقش بسیار مهمی 
را در توسعه اکوسیستم کارآفرینی داشته باشد. 

واقعیت این است که اکوسیستم کارآفرینی هر 
کشور و منطقه، منحصربه فرد است. شاید بشود 
از الگوهای موفق ایده گرفت ولی توجه به بحث 
بومی سازی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
شاخص هایی مثل سهولت راه اندازی کسب وکار، 
حداقل بودن سازوکار بروکراتیک و قوانین شفاف 
می تواند نقش بســیار مهمــی را در ایجاد یک 
اکوسیستم کارآفرینی موفق ایفا کند. اگر اجزای 
یک اکوسیســتم کارآفرینی در حد مطلوبی در 
کنار یکدیگر به تعامــل بپردازند، احتمال بروز 
رفتار کارآفرینانه بیشــتر خواهد شد و این خود 

باعث رشد اقتصاد می شود.

entrepreneurial ecosystem

C o l u m n

در نوشــته های پیشــین در مورد فرآیند توسعه 
مشــتری صحبت کردیم؛ توضیح دادیم که شما 
باید بعد از فرضیه سازی یک سری مصاحبه ترتیب 
بدهید و بــه حرف آدم ها در مورد مســئله ای که 
قرار اســت حل کنید، گوش بدهید. این کار باعث 
تولید اطالعات ارزشــمند زیادی می شود؛ ممکن 
است در طی همین مصاحبه ها کال رویکرد پروژه 
شــما تغییر کند، این کار ریسک کار شما را بسیار 
کاهش می دهد ولی واقعیت این است که عالوه بر 
مصاحبه با مشتریان احتمالی، شما نیاز دارید که 
فرضیه های خود را به صورت عملی تر مورد آزمون 
قرار دهید. فرض کنید که مصاحبه ها نتایج مثبتی 
نسبت به ایده شما نشان داد، در این مرحله شما به 
این نتیجه رسیده اید که مسئله درستی را برای حل 
کردن انتخاب کرده اید؛ مرحله بعدی اعتبارسنجی 
راه حل هم به صورت مفهومی و هم به صورت عملی 
است. برای این کار نیاز به تولید یک محصول اولیه 
و حداقلی دارید و باید یک ســری مصاحبه جدید 
در راستای اعتبارســنجی راه حلی که قرار است 
ارائه شــود را انجام دهید. خیلی از ما موسســین 
استارت آپ ها، دوست داریم سریع تر به این مرحله 
برسیم. این در حالی است که توضیح دادیم که علت 
شکست بسیاری از اســتارت آپ ها، عدم شناخت 
صحیح مسئله است. پس لطفا بدون انجام تحقیقات 
مربوط به مسئله، به سراغ راه حل و تولید نمونه اولیه 
نروید. واقعیت این است که زمانی می توان گفت این 
ایده جواب می دهد که واقعا از سمت مشتری نسبت 
به آن کشش وجود داشته باشد و از طرفی حاضر به 
پرداخت هزینه آن بشود! در دنیای استارت آپ ها 
مفهومی وجود دارد به نام MVP که مخفف عبارت 
Minimum Viable Product است؛ منظور از این 
عبارت، یک نمونه از محصول اســت که مشتری 
حاضر باشد آن را تهیه کند و این محصول حداقلی، 

برای وی ارزش ایجاد کند!
این خیلی مهم است که شما به عنوان یک موسس، 
انواع ام وی پی را بشناســید و بــرای طراحی آن 
هدف های درستی را در نظر بگیرید. این ام وی پی 
دقیقا چه کاری را بایــد انجام دهد؟ اصال چرا باید 

یک ام وی پی برای ایده تان تولید کنید؟ 
واقعیت این است که یکی از مهم ترین کارکردها و 
اهدافی که در طراحی و ارائه یک ام وی پی در نظر 

گرفته می شــود، حداکثر کردن یادگیری از رفتار 
کاربران نهایی است. این کار یک روش کم هزینه 
و ســاده برای حداقل کردن ریسک است. یادتان 
باشــد ام وی پی اصال نباید بی نقص باشد، عالی به 
نظر برسد و کلی امکانات ویژه داشته باشد؛ حتی 
مواردی مثل قابلیت توسعه پذیر بودن را نباید در آن 
در نظر بگیرید. بعضا برای تولید ام وی پی اصال نیازی 

به نوشتن کد نیست )یا حداقل کد نیاز است(.
واقعیت این اســت که خیلی ها دچــار خطایی با 
نام »خطای بلوغ زودرس« می شــوند؛ یعنی چه؟ 
یعنــی قبل از اینکــه اصال به این نتیجه برســند 
که راهکاری که قرار اســت برای حل یک مشکل 
در استارت آپشــان ارائه دهند، مورد اســتقبال 
قــرار می گیرد یا نه، بــه فکر این هســتند که از 
چه تکنولوژی برنامه نویســی، چه سروری با چه 
مشخصاتی و... استفاده کنند! در این مرحله اصال 
بهره وری ســرور، سرعت و کیفیت کد خیلی مهم 
نیست! یادتان باشــد که ام وی پی قرار نیست یک 
نسخه از محصول نهایی باشد! این مسئله را بارها 
و بارها از موسسین شنیده ام که می گویند بیایید 
ببینیم که ویژگی های محصول نهایی قرار است چه 
باشد، بعد یک نسخه اولیه از آن را به عنوان ام وی پی 
ارائه بدهیم! این یک سبک تفکر اشتباه است، زیرا 
شما فرض را بر این گذاشته اید که می دانید محصول 
نهایی چه ویژگی هایی باید داشــته باشد؛ این در 
حالی است که شما هنوز یک نمونه محصول هم به 
مشتری های احتمالی ارائه نداده اید. یادتان باشد 
هدف از طراحی یک ام وی پی این است که ام وی پی 

در یافتن پاسخ سواالت زیر به شما کمک کند:
 آیا می توانیم این محصول را به دست مشتریان 

درستی برسانیم؟
 آیا مشتریان حاضرند به ارزشی که این محصول 

قرار است به آنها ارائه دهد، پول بدهند؟
 مشتری چطور ارزش تولیدشده را اندازه گیری 

می کند؟
 بهترین شیوه قیمت گذاری و هم راستا کردن آن 

با شیوه تفکر مشتری کدام است؟
اینکه شــما به دنبال پاســخ دادن به کدام سوال 
هســتید، رویکرد و تکنیک های تولید ام وی پی را 

برای شما مشخص می کند.

 انواع امویپی :
واقعیت این است که یک تعریف مشخص و ثابت در 
مورد اینکه ام وی پی چیست و از چه اجزایی تشکیل 
شده است، وجود ندارد. حداقل در مورد اینکه چه 
تعداد امکانات و با چه کیفیتی باید در یک ام وی پی 
در نظر گرفته شــود، وجود ندارد. یادمان باشد که 

هدف از ام وی پی این است که مهمترین فرضیات 
خود را اعتبارســنجی کنید که این مسئله باعث 
حداقل کردن بزرگ ترین ریسک های استارت آپ 
یا کمپانی )شرکت های بزرگ نیز از این روش برای 
اعتبارسنجی اســتفاده می کنند(  شما می شود. 
واقعیت این اســت که در برخی موارد، اصال یک 
محصول غیرواقعــی برای اعتبارســنجی تولید 

می شود.
حــرف M در عبارت MVP برگرفته شــده از کلمه 
Minimum یا حداقل اســت و به این معنی است 
که شــما باید بر روی این نکتــه تمرکز کنید که 
چطور بــا حداقل ســرمایه گذاری زمانی و مالی، 
می توانید به بیشترین آموزش و یادگیری برسید. 
اگر برنامه ریزی برای تولید یک ام وی پی قرار است 
 Minimum ماه ها زمان ببرد، مطمئن شــوید که

نیست.
حــرف V در عبارت MVP برگرفته شــده از کلمه 
Viable است که به معنی زیست پذیر، بادوام ،قابل 
دوام و ماندنی است. منظور این است که ام وی پی 

شما باید دو شرط داشته باشد:
اول اینکه به واسطه شیوه پیاده سازی و تجربه ای 
که ارائه می دهد، به کاربر ارزش پیشنهادی شما را 

نشان بدهد و کاربر آن ارزش را درک کند. 
دوم اینکه، این ام وی پی آن قدر اطالعات کافی برای 
شما فراهم کند که شما بتوانید در مورد تایید یا رد 

شدن فرضیات خود تصمیم گیری کنید.
در دنیا، شرکت های مختلف از روش های مختلفی 
برای ارایه ام وی پی استفاده می کنند؛ این روش ها 
نام های مختلفــی دارد که در ادامــه به برخی از 

مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد:
ام وی پی با رویکرد پیش خرید 

ام وی پی با رویکرد جمع آوری مخاطب
ام وی پی با رویکرد دستی انجام دادن کارها

ام وی پی به سبک جادوگر شهر از 
ام وی پی تک کاره

ام وی پــی مبتنی بــر محصوالتی که ســایرین 
ساخته اند

 ام وی پی با رویکرد پیش خرید 
در ایــن روش شــما بــه معرفی محصــول خود 
می پردازید و به مشــتریان بالقوه، اطالع رســانی 
و واکنش آن ها را نســبت بــه پیش خرید کردن 
محصول، بررسی می کنید. این روش برای سنجش 
عالقه کاربران هدف نیست، بلکه با هدف برآورد نیاز 
و انجام عمل خرید صورت می گیرد. اینکه فقط از 
کاربران ایمیل جمع آوری یا نظرســنجی کنید، 
کار مناسبی نیست؛ آن ها را در معرض خرید قرار 

دهید! شــما می توانید این فرضیه را بررسی کنید 
که اگر 100 نفر پیش خرید کردند، احتماال ارزش 
تولید دارد و اعتبارســنجی صورت می گیرد. حال 
فرض کنید 50 نفر بیشتر پیش خرید نکردند که 
در اینجا یک ایراد وجود دارد؛ یا تصور شما از بازار 
مناسب نیست یا اینکه محصول مشکالتی دارد و... 

اینجاست که یادگیری آغاز می شود.

 ام وی پی با رویکرد جمع آوری مخاطب
یکــی از هدف هــای فرآیند توســعه مشــتری، 
جمع آوری مخاطبین اســت؛ اینکه شما بتوانید 
افراد عالقه مند به یک ایده و محصول را در جایی 
گردهم آورید و نظرات و پیشنهادات آن ها را جویا 
شوید، بسیار مناسب است. با این تکنیک و تعامل 
بیشتر با کاربران، می توانید این مسئله را ارزیابی 
کنید که مشتریان شما چگونه رفتار می کنند، چه 
نیازهایی دارند و چــه ویژگی هایی احتماال برای 
آن ها مهم است. SeoMoz، 37signal و وب سایت 
mint.com از جمله کســب وکارهایی بودند که با 
استفاده از وبالگ خود، جامعه ای از کاربران را برای 
ارائه محصول خود تشــکیل دادند و اطالعاتی در 
مورد محصول را از طریق این روش منتشر و نظرات 
کاربران را دریافت می کردند. این روش، برای درک 
اینکه آیا مشــتریان پول می دهند یا خیر، به طور 

مستقیم کاربردی ندارد.

 ام وی پی با رویکرد دستی انجام دادن کارها 
)Concierge or Manualization(

Concierge به معنای دربان هتل است؛ کسی که 
شما را به ســمت اتاقتان هدایت می کند و بار شما 
را می آورد. در این روش، شــما به صورت دستی و 
ابتدایی، مشکل و مسئله مشتری را حل می کنید. 
مشتری هم می داند که شما به صورت دستی سعی 
در حل کردن مشکل او دارید. در ازای این خدمت 
ویژه که به وی ارائه می دهید، او هم تمامی نظرات 
و بازخوردهای خود را ارائه می دهد. شما می توانید 
با این روش، تجربه اســتفاده از یک خدمت جدید 
را بدون ساختن محصول به وی ارائه بدهید. فرض 
کنید شما فرصتی در زمینه ارائه دوره های آموزشی 
ارزان قیمت و مفید به والدین برای فرزاندانشان را 
تشخیص داده اید. شما می توانید به صورت دستی، 
لیستی از این رویدادهای آموزشی تهیه کنید و با 
والدین پیرامون این موضــوع صحبت کنید و به 
آن ها این فعالیت ها و دوره های آموزشی را پیشنهاد 
دهید. این راهکار به هیچ وجه توسعه پذیر نیست 
ولی اطالعات زیادی را در زمینه بررسی چالش های 

این بازار برای شما فراهم می کند.

ام وی پی به سبک جادوگر شهر اُز
در این روش، شــما یک نمونه اولیــه را به گونه ای ارائه 
می دهید که در ظاهر کامــال کار می کند ولی در اصل 
مهم ترین کارهای آن در پشت صحنه به صورت دستی 
و توسط یک نیروی انسانی انجام می شود. در این روش 
بر خالف روش Concierge مشتری از این داستان آگاه 
نیست. فرض کنید شــما می خواهید خدمات ترجمه 
آنالین و آنی باکیفیت ارائه دهید. در نسخه ام وی پی این 
امکان را فراهم می کنید که کاربران حداکثر یک پاراگراف 
بیشــتر نتوانند برای ترجمه درخواست کنند. شما دو 
نیروی مترجم استخدام می کنید و از آن ها می خواهید 
که ترجمه ها را به صورت دستی و آنی ایجاد کرده و ارائه 
دهد. با این کار شما واکنش کاربران را به این خدمات و 

اینکه آیا حاضر به پرداخت هزینه هستند یا خیر را بدون 
اینکه یک سیستم و الگوریتم پیچیده برای پیاده سازی 

آن طراحی کنید، می سنجید!
 ام وی پی تک کاره 

در این روش شما یک محصول واقعی تولید می کنید که 
فقط یک کار را انجام می دهد؛ این کار می تواند در حل 
شدن مشکل یک کاربر بسیار موثر باشد. این روش برای 
اعتبارسنجی یک یا چند فرضیه می تواند مفید باشد. این 
معنی تولید یک محصول پر از خطا و بی کیفیت نیست. 
بلکه شما باید محصولی خوب و قابل قبول از دیدگاه کاربر 
را تولید کنید که فقط به رفع کردن یک مسئله می پردازد 
)این همان مفهوم ماندگاری در عبارت ام وی پی است(. 

فرض کنید شما می خواهید یک محصول برای حل کردن 
مشکالت بخش پشــتیبانی کاربران برای شرکت های 
بزرگ طراحی کنید؛ یک ام وی پی تک کاره در این روش 
می تواند یک نرم افزار آنالین باشــد که قابلیت طراحی 

قالب های پاسخ برای برخی از مشکالت خاص را دارد.
 ام وی پــی مبتنی بر محصوالتی که ســایرین 

ساخته اند
در این روش شــما از محصوالتی که سایرین ساخته اند 
برای اجزای مختلف محصول خود اســتفاده می کنید 
و با این روش، محصول خود را اعتبارسنجی می کنید. 
این روش به  نوعی با روش جادوگر شهر اُز شباهت دارد؛ 
به این ترتیب که شما به مشتری راهکاری را ارائه می دهید 

که در پیاده سازی آن راهکار، از راهکاری که دیگران تولید 
کرده اند، استفاده می کنید. مثال استفاده از APIهای یک 
سیستم از قبل نوشته شده یا سیستم های متن باز برای 
بخشی از راهکار. به عبارتی شما از تالش های دیگران برای 
اعتبارسنجی ایده خودتان استفاده می کنید. بسیار خوب؛ 
این هم از یک دسته بندی کاربردی برای تولید کمینه 
محصول پذیرفتی یا همان ام وی پی که امیدوارم بتوانید 
بسته به نوع ایده و شرایط آن در استارت آپتان، از آن ها 
استفاده کنید. یادتان باشد که تولید ام وی پی و یادگیری 
از نتایج به کارگیری آن، بخشی از فرآیند توسعه مشتری 
اســت و می تواند باعث جلوگیری از هدررفت منابع در 

استارت آپتان و همچنین کاهش ریسک بشود.
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خیام
در این لحظه خوشبخت باش؛ این لحظه همان 

زندگی توست...

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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بریتانیا هنوز 
از اتحادیه 
اروپا خارج 
نشده است 
و به زودی 

نیز این اتفاق 
نخواهد افتاد.  

شهروندان 
اتحادیه اروپا 
هنوز از حق 
زندگی، کار 
و راه اندازی 
کسب وکار 

در انگلستان 
برخوردار 

هستند

چشمانداز
L a n d s c a p e

بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهم ترین بحث این است که این اقدام چه تاثیری بر استارت آپ های این کشور خواهد داشت

 آیا اکوسیستم استارت آپی فرانسه در اوضاع اقتصادی نابسامان این کشور می تواند راه خود را باز کند؟

هر بار که صحبت از اســتارت آپ می شود، به طور 
خودکار ذهن مان به سوی سیلیکون ولی در آمریکا 
می رود. اما مناطق دیگری نیز در دنیا وجود دارد 
که در جذب اســتارت آپ ها بسیار موفق هستند. 
با اینکه شــکی نیســت که مقدار سرمایه گذاری 
در آمریکا بسیار بیشتر از سرمایه گذاری در سایر 
کشورها  اســت، اما کشور فرانســه نیز در طول 
چند سال آینده مکان مناســبی برای راه اندازی 

استارت آپ های موفق خواهد شد.

 نوسان جناح راست
یکی از دالیلی که موجب شده فرانسه از رقبای خود 
عقب بماند آن است که در این کشور از ثروتمندان و 
قدرتمندان استقبال نشده است. قانون مالیات های 
سنگین برای افراد ثروتمند باعث شده است مبلغ 
هنگفتی از ســرمایه ها به خارج از کشور سرازیر 
شود. بنابراین بســیاری از سرمایه گذاران به طور 
کلی فرانسه را ترک می کنند و همین امر موجب 
می شود که اســتارت آپ ها نتوانند سرمایه جذب 

کنند.
اما عدم محبوبیت رئیس جمهور فعلی و انتخابات 
آتی می تواند تغییراتی ایجاد کند تا نرخ مالیات های 
وضع شــده برای ثروتمندان کاهش یابد. این امر 

به تقویت ســرمایه گذاری داخلی کمک شایانی 
خواهد کرد.

 تمرکز روی استارت آپ ها
دلیل محکمی وجود دارد که موجب شــده است 
فرانســه مرکز توجه برای اســتارت آپ ها باشد. 
لکمپینگ که اولین شتاب دهنده در فرانسه است، 
در سال 2010 افتتاح شــد. پس از آن بالفاصله 
دوجوبوست و سایر اســتارت آپ ها فعالیت خود 
را آغاز کردند. آن ها موجی از گرایش به ســمت 

استارت آپ ها را ایجاد کردند.
دلیل دیگر تمرکز روی استارت آ پ ها آن است که 
در خارج از ایاالت متحده آمریکا، فرانسه بیشترین 
رویدادهای اســتارت آپ ویکند را در دنیا برگزار 
می کند. این رویدادهای 54 ســاعته به گونه ای 
برگزار می شود تا روند راه اندازی یک کسب وکار را 

به کارآفرینان معرفی کنند.
در گذشــته، مشــکل اینجا بود که این رویدادها 
ابزارهــای الزم بــرای توســعه پروژه هایی را که 
پس از برگزاری رویدادها آغاز می شدند، به افراد 
ارائه نمی دادند. کارآفرینان مجبور می شــدند به 
تنهایی از خود دفــاع کنند و هیچ نوآوری صورت 
نمی گرفت. اما افزایش تعداد شتاب دهندگان به 

حل این مشکل کمک شایانی کرد.

 پول حرف اول را می زند
در نهایت اینکه استارت آپ ها سرمایه جذب کنند 
یا نه، به شــرایط مالی بستگی دارد. اگر شرکت ها 
احساس کنند که پولشــان در برابر دولت و خطر 
رکود اقتصادی در امان اســت، ســرمایه گذاری 

خواهند کرد. آمریکا یک مورد اســتثنا است زیرا 
آن قــدر صحنه اســتارت آپی قدرتمنــدی دارد 
که بســیاری از نقاط ضعف موجــود در اقتصاد و 

سیاست های دولت آن را می توان نادیده گرفت.
فرانسه از چنین موقعیت خوبی برخوردار نیست 
بنابراین در طول ســال ها صحنه اســتارت آپی 
آن با مشــکالت زیادی مواجه شــده است. اما از 
آنجا که دولت فرانســه متوجه شده است جذب 
ســرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی آمریکا 
چقدر اهمیت دارد، کمک هایــی را به این حوزه 
ارائه داده اســت. ســازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه اشاره کرده است که فرانسه اخیرا طرح های 
مالیاتی را معرفی کرده اســت. این طرح ها شامل 
برنامه هایی است که در آن نرخ مالیات وضع شده 
روی سرمایه گذاری خطرپذیر کمتر از حد معمول 
است. این طرح هیچ ارتباطی با نرخ باالی مالیات 
بر سود سرمایه ندارد، اما فرانسه می خواهد مطمئن 
شــود که نرخ مالیات بر سود ســرمایه اش با نرخ 
مالیات بر سود ســرمایه سایر کشورهای اروپایی 

مانند انگلستان و آلمان در یک سطح قرار دارد.

 انگیزه ای وجود دارد
با یک نگاه به اقتصاد فرانسه و آمار و ارقام می توان 
فهمید که این اقتصاد در چند سال گذشته راکد 
بوده اســت. در حقیقت، فقط آلمان و انگلستان 
رشد چشمگیری داشــته اند. اما مسئله این است 
که اســتارت آپ هایی که در سراسر اروپا در حال 
شکل گیری هستند با محدودیت هایی مواجه  اند.

فرانســه نیــز از طریــق تــالش بــرای جذب 
کســب وکارهای جدید، مراحل و روند بسیاری 

از کشــورهای دیگر را دنبال کرده اســت. آن ها 
خیلی آسان یک کســب وکار را راه اندازی کردند 
و اقداماتی را انجــام دادند که به کاهش هزینه ها 

کمک می کند.
اروپــا در کل با آغوش بــاز از اســتارت آپ ها و 
کارآفرینی اســتقبال می کند و این شامل کشور 

فرانسه نیز می شود.

 چرا فرانسه؟
ممکن اســت فکر کنید که چرا فرانسه می تواند 
کشوری باشد که کارآفرینان در آن یک کسب وکار 
راه اندازی کنید، بر خــالف ایرلند یا پرتغال یا هر 
جای دیگری که انگیزه هایــی را برای راه اندازی 
اســتارت آپ ارائه می دهد. با وجود مشــکالتی 
که اقتصاد فرانسه با آن دســت به گریبان است، 
هنوز این کشــور یکی از بزرگ ترین اقتصاد های 
دنیا به شمار می رود. سیســتم آموزشی فرانسه 
افراد بااســتعدادی را پرورش می دهد و این افراد 
باید جایی برای کار کردن داشــته باشند. به غیر 
از رفتن به خارج از کشــور، این رشد استارت آپی 
آن ها را تشویق می کند تا در داخل کشور مشغول 
به کار شوند. در حالی که هنوز فرانسه از نظر رشد 
اســتارت آپی به نقطه اوج نرسیده است، عالئم و 
نشــانه هایی وجود دارد که هر روزه شرکت های 
بیشــتری به فکر فعالیت در این قســمت از دنیا 
هستند؛ اما فقط زمان می تواند مشخص کند که 
آیا این اتفاق رخ خواهد داد یا خیر. در طول سال 
گذشته این رشد اقتصادی 1.1 درصد بوده است؛ 
به عبارت دیگر استارت آپ های فرانسه هنوز جای 

پیشرفت دارند.

تقریبا هیچ کس در اکوسیستم فناوری انگلستان 
با خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا موافق نبود. 
همه نگران هســتند که این موضوع روی کشور و 
قــاره تاثیرات منفی بگذارد امــا بیش از هر بخش 
دیگر، استارت آپ های انگلســتان ضربه خواهند 
خورد. سه پرســش اصلی در این موقعیت در ذهن 
موسسان استارت آپ ها ایجاد می شود: دسترسی 
به اســتعدادها، دسترســی به ســرمایه و عوامل 
اقتصاد کالن. در خصوص هر یک از این سه مورد، 
مسائلی وجود دارد که باید به آن ها پرداخته شود اما 
استارت آپ ها در انگلستان می توانند این مسائل را 

به خوبی حل کنند.

دسترسی به استعدادها
باید بــه یک نکته مهم اشــاره کرد: 

بریتانیا هنــوز از اتحادیه اروپا خارج 1
نشده اســت و به زودی نیز این اتفاق 
نخواهد افتاد. قوانین بریتانیا یا روابط این کشور با 
اروپا یک شبه تغییر نخواهد کرد. شهروندان اتحادیه 
اروپا هنوز از حق زندگی، کار و راه اندازی کسب وکار 

در انگلستان برخوردار هستند.
حتی اگر این کشور از اتحادیه اروپا جدا شود، جزو 

منطقه اقتصادی اروپا  باقی خواهد ماند و در نتیجه 
بسیاری از کسب وکارها طبق روال فعلی به کارشان 

ادامه می دهند.
به عالوه اتحادیــه اروپا تنها منبع اســتعدادهای 
بین المللی در بخش فناوری نیســت. این کشــور 
گزینه هایــی مانند ویــزای کارآفریــن و ویزای 

استعدادهای استثنایی در بخش فناوری دارد.
با شــروع مذاکرات در خصوص خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا، بحث درباره دسترســی مداوم به 
اســتعداد های برتر اتحادیه اروپا همچنان یکی از 
اولویت ها در بخش فناوری اســت، امــا نباید این 
تهدید را بیش از حد پررنگ کــرد. در واقع باید از 
بااســتعدادترین افراد در دنیا با آغوش باز استقبال 

کرد.

دسترسی به سرمایه
دربــاره  را  داســتان هایی  مــا 

ســرمایه گذارانی شــنیده ایم که با 2
شــنیدن این خبر از کارشان ناامید 
شده اند، اما معامالت برنامه ریزی شده به قوت قبل 
اجرا می شــود. جالب این است که سرمایه گذاران 
می گویند صنعت سرمایه  خطرپذیر انگلستان طبق 

روال همیشه برای کسب وکار آماده است. بسیاری از 
ســرمایه گذارهای خطرپذیر برجسته در لندن به 
سرعت بیانیه هایی را صادر کرده و اعالم کردند که 
مانند گذشته به سرمایه گذاری خود ادامه خواهند 
داد. از جملــه ایــن ســرمایه گذارها می توان به 
و  بالدرتون،اتمیکو،لوکال گلــوب  هاکســتون، 

سیدکمپ  اشاره کرد.
صندوق سرمایه گذاران خطرپذیر انگلستان ذخایر 
پولــی باالیــی دارد و افرادی که نگران هســتند، 
می توانند مطمئن باشند که صندوق سرمایه گذاری 
اروپا اعالم کرده است در فعالیت های این صندوق در 

انگلستان تغییرات فوری انجام نمی شود.
خیلی زود اســت که تاثیــر این رخــداد را روی 
ســرمایه گذاری ها ارزیابی کنیم، اما دالیلی برای 
خوش بین بودن وجود دارد، به خصوص اینکه کاهش 
ارزش پوند و جست وجو برای دارایی های غیرمرتبط 
ممکن است موجب شــود که شرکت های تازه کار 
انگلستان دارایی های جذابی برای سرمایه گذاران 
آمریکایی به شمار روند. البته، از نظر سرمایه گذاران 
محلی، SEIS  و EIS سخاوتمندانه ترین معافیت های 
مالیاتی دنیا در مرحله ســرمایه گذاری اولیه باقی 

خواهند ماند.

تاثیر اقتصاد کالن
تاثیر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 

در حــوزه اقتصــاد کالن واقعــی و 3
ناخوشایند است اما استارت آپ ها کمتر 
از سایر بخش ها از این اتفاق هراس دارند. اگر شما روی 
تغییرات فناورانه طوالنی مدت سرمایه گذاری کنید، 
تولید ناخالص ملی کوتاه مدت چیزی نیســت که 
بخواهید نگران آن باشــید. برخــی از موفق ترین 
شــرکت های فناوری دنیا، از مایکروسافت گرفته تا  
Uber، در دوران رکود اقتصادی تاســیس شده اند. 
اکوسیستم انگلســتان در ســال های اخیر بسیار 
پیشــرفت کرده است و بخشــی از این پیشرفت به 
نوآوری های پیشــرو در حوزه استارت آپ ها مربوط 
می شود. داستان موفقیت شرکت های انگلیسی مانند  
Magic Pony Technol� و  DeepMind، Swiftkey

ogy  شرط بندی روی تقاضای اقتصاد محلی نیست؛ 
بلکه شرط  بندی روی تاثیر فناوری های بنیادین است. 
Entrepreneur First  در حوزه سرمایه گذاری بر این 
باور اســت که فناوری های در حــال ظهور فرصت 
بی سابقه ای را برای اکثر افراد ایجاد می کنند تا به نتایج 
فوق  العاده ای دست یابند و خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا تغییری در این روند ایجاد نخواهد کرد.

برگزیتچهبرسراکوسیستمبریتانیامیآورد؟

حامد رسولی

گزارش

با وجود 
مشکالتی که 

اقتصاد فرانسه 
با آن دست به 
گریبان است، 

هنوز این 
کشور یکی از 

بزرگ ترین 
اقتصاد های 
دنیا به شمار 

می رود. 
سیستم 
آموزشی 

فرانسه افراد 
بااستعدادی 

را پرورش 
می دهد و این 

افراد باید جایی 
برای کار کردن 

داشته باشند

ُمسیو استارت آپ های اروپا!

سرمایه  کاشتن 
ایتالیایی ها

 4.5 میلیون یورو سرمایه گذاری در 
مرحله بذر 

شــرکت تلکام ایتالیا  اعالم کرد که در طی 
سه ســال 4.5 میلیون یورو سرمایه گذاری 
در مرحله بــذر در حوزه اســتارت آپ های 
دیجیتال انجام داد. در طول سه سال، از سال 
2014 تا 2016، شرکت تلکام ایتالیا برنامه 
سرمایه خطرپذیر شرکتی خود را از طریق 
ســرمایه گذاری  در مرحله بذر به مبلغ 4.5 
میلیون یورو به صورت خرید سهام در حوزه 
استارت آپ های دیجیتالی نوآورانه، اینترنت 
و فناوری اطالعــات و ارتباطات ســبز راه 
اندازی کرده است. طبق مطالب منتشرشده 
از سوی مطبوعات، سرمایه گذاری ها حدود 
100.000 تــا 500.000 یورو خواهد بود و 
هدف از این ســرمایه گذاری ها نیز »تامین 
بودجه برای راه اندازی شرکت های فناوری 
جوان و منتخب و کمک به آن ها برای رشد و 
کسب موفقیت در بازار است.« ماکرو پاتوانو، 
مدیرعامل شــرکت تلکام ایتالیا می گوید: 
»با این طــرح اصلی و جدید، تلکام ایتالیا به 
بهره برداری از استعداد های جوان در حوزه 
دیجیتال ادامه می دهد و از طریق ایجاد ابزار 
ســرمایه خطرپذیر شــرکتی خود، راهبرد 
نوآوری باز خود را تکمیل می کند. ما اولین 
شــرکت در ایتالیا هستیم که یک برنامه در 
حمایت از اســتارت آپ ها را پنج سال پیش 
راه اندازی کرده ایم. با پروژه ســرمایه کاری، 
تلکام ایتالیا تعهد خــود را برای ایجاد یک 

اکوسیستم دیجیتال اجرا می کند.«
سرمایه گذاری در مرحله بذر یک ابزار اضافی 
برای آن هایی است که از طریق سرمایه کاری 
در ســال 2013 اجرا شده است، چراکه این 
»روند ثبت نام« به استارت آپ های منتخب 
امکان می دهد تا ارائه دهنده خدمات شرکت 

تلکام ایتالیا شوند.

چالش های فین تکی 
سوئیس

سوئیس یکی از مراکز مالی و جهانی اصلی 
است و این بخش از اقتصاد کشور 10 درصد 
از ســود ناخالص ملی را تشکیل می دهد. با 
توجه به ســرعت باالی تحوالت دیجیتالی 
در صنعت خدمات مالی، این کشــور سعی 
دارد جایگاه خود را حفظ کند و اکوسیستم 
فین تک خود را تقویت نمایــد. اما با وجود 
مزیت های بسیاری که ممکن است سوئیس 
نسبت به سایر مراکز رقیب داشته باشد، که 
شــامل آموزش وپرورش برتر و دانش ژرف 
در حوزه امــور مالی و فناوری اســت، این 
کشــور از مناطقی مانند لندن، نیویورک یا 
حتی هنگ کنگ و ســنگاپور که همگی در 
رقابت فین تک پیشرو هستند، عقب مانده 
اســت. ســوئیس به دو دلیل در این رقابت 
عقب مانده اســت: کمبــود حمایت دولتی 
و چالش دسترســی به بودجه مــورد نیاز. 
ژوهان هوهنر، رئیــس طرح های بانکداری 
دیجیتال در سوئیس کام، گفته است »آنچه 
که اکوسیستم استارت آپی فین تک سوئیس 
را از ســایر اکوسیستم های متمایز می کند، 
آن اســت که آن ها به آســانی به بازیکنان 
قدرتمند دسترســی دارند و پیشینه علمی 
آن ها نیز در حوزه اســتعدادهای فنی زیاد 
اســت؛ از قبیل ETH و EPFL که موسســه 
فدرال فناوری ســوئیس در زوریخ و لوزان 
هستند.« او می گوید در حالی که این کشور 
بودجه زیــادی دارد و افراد ثروتمند زیادی 
در این کشــور زندگی  می کنند که به دنبال 
سرمایه گذاری در مرحله بذر هستند، مشکل 
مرحله بعدی تامین بودجه است. این کشور 
اکوسیستم ســرمایه گذاری ندارد؛ بنابراین 
استارت آپ های ســوئیس باید یک راهبرد 
برای توسعه و رشد در سطح جهانی داشته 
باشند. برخی از بانک های سوئیس وارد عمل 
شده اند و راهبردهای زیادی را برای حمایت 
از اســتارت آپ های فین تک داخل کشــور 
 UBS ارائه داده اند. این راهبردها عبارتند از
از طریق همکاری بــا بانک های دیجیتال و 
راهکارهای پرداخــت الکترونیکی از قبیل 
نرم افزار حســابداری مبتنی بر فضای ابری 
به نام بِگزیو  و نیز کردیت سوئیس که مراکز 
اســتارت آپ های فین تک و انکوباتورها را 

تقویت کرده و پیشروان را آموزش می دهد.
با توجه به انــدازه کوچک بازار ســوئیس، 
بازیکنــان فین تک داخلی بایــد در خارج 
از این کشــور نیز فعالیت داشــته باشند و 
هنوز تعداد بســیار کمی موفــق به این کار 
شــده اند. اکوسیستم اســتارت آپ هنوز از 
سرمایه گذاری های بسیار کم و اولیه ایجاد 

شده است و بیش از 30 کارمند ندارد.

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار
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یک فروشنده ماشین های لوکس و گران قیمت 
برای فروش چنین اتومبیل هایی باید راهکارهای 
خاصی را اتخاذ کند، ضمن اینکه تهیه و طراحی 
آگهی تبلیغاتی نیز برای اتومبیل های لوکس، 
شــرایط خاص خود را دارد و اســتراتژی های 
مخصوص به خود را می طلبد. بنابراین صاحبان 
و تولیدکنندگان اتومیبل های گران قیمت باید 
روش های خاصی را در معرفی و تبلیغ محصوالت 
خود به کار گیرند تا بتوانند به یک فروش مناسب 
برسند. در همین راستا باید گفت راهکارهای 
بازاریابی و فــروش اتومبیل های گران قیمت 
نسبت به همتایان ارزان تر خود، متفاوت بوده 
و استراتژی های خاص خود را می طلبد که در 
ادامه به مهم ترین راهکارهای فروش و بازاریابی 

خودروهای لوکس اشاره می کنیم.
 معرفی کیفیت

یکی از مهم ترین راهکارهــای بازاریابی برای 
اتومبیل هــای گران قیمــت، روشــن کردن 
کیفیت آن ها اســت؛ به صورت طبیعی چنین 
اتومبیل هایی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار 
اســت و وظیفه یک طراح تبلیغاتی موفق این 
اســت که به بهترین صورت، ایــن کیفیت را 
به تصویر بکشــد؛ از آنجایی که قیمت چنین 
اتومبیل هایی بسیار باالست، در معرفی آن ها 
باید دلیل گران قیمت بودن آن ها ذکر شــود و 
البته که مهم ترین دلیل نیز کیفیت این وسایل 
نقلیه است. بنابراین باید در ارائه یک تبلیغ موثر 
از چنین وسیله لوکســی، نهایت دقت را به کار 
برد تا بتــوان به بهترین وجه، کیفیت باالی آن 
را نشان داد. ابزاری که برای یک تبلیغ در دست 
طراحان است، شامل کلمات، تصاویر، ویدئوها 
و... می شــود و یک طراح موفــق باید از طریق 
ابزارهای فوق، روی کیفیت باالی اتومبیل مورد 
نظر تمرکز کرده و در انتخاب نوع رسانه و مواد 
آن مانند کاغذ، رنگ، نور و... حساسیت زیادی 
به خرج دهد. از ســویی کمپانی های برجسته 
اتومبیل سازی نیز به خوبی از اهمیت تبلیغات 
آگاه بوده و از صرف هزینه برای ارائه یک تبلیغ 
موثر صرف نظر نمی کنند، چراکه صرفه جویی در 
چنین رویکردی، در نهایت، باعث از دست دادن 

مشتریان خواهد شد.
 ایجاد حس خوب در مشتری

تمرکز بر راحتی و آســایش سرنشــین های 
خودرو یکی دیگر از فاکتورهای مهمی اســت 
که در بازاریابی چنیــن محصوالتی باید روی 
آن تمرکز ویژه ای داشــت؛ هرچه آگهی مورد 
نظر بتواند بیشتر احساس راحتی و سبکی را به 
مخاطبان القا کند، تمایل آن ها نسبت به خرید 
خودروی مذکور باالتر می رود. با معرفی دقیق 
و موشکافانه اجزای مختلف این ماشین ها مانند 
صندلی، چگونگی حرکت ماشین، کنترل آب 
و هوای داخل ماشین و... می توان فاکتورهای 
مهم و مورد توجه مخاطبان را به آن ها یادآوری 
کرد. بنابراین در یک آگهی موفق بازاریابی برای 
اتومبیل های گران قیمت، انتقال حس راحتی 
بسیار مهم اســت. مخاطبان این آگهی باید با 
دیدن آگهی مذکور یک حس خوب را در خود 
بیابند و اگر چنین احساسی ایجاد شود، مطمئنا 

طرفداران اتومیبل مذکور بیشتر خواهند شد.
 برای برند خود نماد داشته باشید

ماشین های لوکس باید یک ویژگی برجسته در 
نام تجاری خود داشته باشند که مشتریان آن ها 
بتوانند به آن بنازند و ماشین انتخابی خود را با 
آن ویژگی خاص معرفی کنند. بنابراین بسیاری 
از خودورهای گران قیمت یک خصیصه و نماد 
ویژه دارد که با آن شناخته می شود و استفاده از 
این سمبل، برای تبلیغات این ماشین ها بسیار 
حائز اهمیت است. بنابراین در انتخاب و طراحی 
یک آگهی مؤثر در مورد ماشــین های لوکس، 
بهتر است اول سمبل و نماد ویژه آن را بشناسیم 
و با توجه به خصیصه مذکور، آگهی مورد نظر را 

طراحی کنیم.
 اندازه مهم نیست

یکی از نکات برجســته در فروش ماشین های 
لوکس و گران قمیت، اندازه آن ها است. جالب 
اســت بدانید که اندازه در این نوع اتومبیل ها 
نه تنها مهم نیست، بلکه اندازه های کوچک تر، 
هوادارن بیشــتری نیز دارد. خریداران جوان 
تمایل زیادی برای داشتن اتومبیل های لوکس 
و البته جمع وجور دارند و این گرایش می تواند 
در نــوع بازاریابی و فروش ایــن نوع خودروها 
بسیار مؤثر باشد. بنابراین برای فروش و تبلیغ 
خودروهای لوکس، اندازه بزرگ آن ها را مالک 
قرار ندهید و با توجه به گرایش جوانان به سمت 
ماشین های جمع وجور و لوکس، به طور عمده 
بر خصوصیات و کیفیــت چنین خودروهایی 

تمرکز کنید.
 تنها لوکس بفروشید!

یکــی از نکات مهم در فــروش اتومیبل های 
لوکــس این اســت کــه فروشــنده چنین 
خودروهایی باید به صورت خاص روی فروش 
همین ماشین ها تمرکز کند، چراکه اگر یک 
فروشنده در کنار ارائه اتومیبل های لوکس و 
گران قیمت خــود، اتومبیل های ارازان تر نیز 
ارائه کند، با چالش های عمده ای در بازاریابی 
خود مواجه می شــود. به این معنا که هرچه 
از خصوصیت و کیفیت ماشــین های لوکس 
برای مشــتریان خود صحبت کند، آن ها در 
نهایت، رقم و اعداد نوشته شــده در زیر این 
ماشــین ها را می بینند و انتخاب ماشین های 
ارزان تر را ترجیح می دهند؛ بنابراین ســعی 
کنید در فروش ماشین های لوکس، به صورت 
انحصاری عمل کرده و امکان مقایســه را از 

مشتریان خود سلب کنید. 

نکات کلیدی بازاریابی 
خودروهای لوکس

این برند، تنها 
مشتریانی را 

هدف قرار 
می دهد که 
دارایی های 

آن ها بیش از 
30 میلیون 

دالر باشد. در 
همین راستا 

برند رولزرویس، 
ادامه 

فعالیت های 
بازاریابی خود 

را نیز بر اساس 
مشتریان 

هدفگذاری شده 
خود تنظیم 

می کند

شناخت مشتریان حقیقی و هدف قرار دادن آن ها، 
ایجاد حس مشــترک با مشــتریان، بهره مندی از 
خدمات دنیای دیجیتــال و... از جمله راهکارهای 
بازاریابــی برند رولزرویس اســت که نــام آن را با 
یکصد واندی ســال قدمت، کماکان زنده نگه داشته 

است.

 هدف قرار دادن مشتریان حقیقی
رولزرویس به خوبی می داند که مشــتریان حقیقی 
چنین برند لوکســی، خصوصیات منحصربه فردی 
از لحاظ دارایی دارند؛ بنابراین انتخاب و شــناخت 
مشتریان که یکی از مهم ترین راهکارهای بازاریابی 
موفق است، به خوبی توسط دست اندرکاران این برند 
انجام می شود. به این معنا که رولزرویس مشتریان 
بالقوه خود را کامال شناسایی کرده است و تبلیغات 
و فــروش خود را بر اســاس آن ها شــکل می دهد. 
این برند، تنها مشــتریانی را هدف قرار می دهد که 
دارایی هــای آن ها بیش از 30 میلیون دالر باشــد. 
بنابراین دایره مخاطبان و مصرف کنندگان این برند 
بسیار محدود می شــود و محصوالت منحصر به فرد 
این شــرکت تنها برای طیف مشخص و محدودی 
تولید می شود. در همین راستا برند رولزرویس، ادامه 
فعالیت های بازاریابی خود را نیز بر اساس مشتریان 
هدفگذاری شــده خود تنظیم می کنــد و می توان 
گفت که تبلیغات این برند نیــز برای طیف خاصی 
از مخاطبان جهانی شــکل می گیرد؛ اگرچه ممکن 
است بسیاری از افراد جهان این آگهی ها را ببینند، اما 
مطمئنا تاثیرگذاری آن ها تنها برای گروه محدودی 
از مخاطبان خواهد بود که نسبت به خرید محصوالت 

این برند تمایل پیدا می کنند.

 منافع مشترک با مشتریان
وفاداری مشتری، یکی از ارکان موفقیت در هر روند 
تجاری است؛ به این معنا که اگر یک مشتری نسبت 
به نام تجاری محبوب خود، حس مشترک پیدا کند، 

معامالت آتی خــود را نیز با همان برند انجام خواهد 
داد. از آنجایی که مشــتریان ایــن برند نیز محدود 
هستند، ایجاد چنین احساســی امکان پذیر بوده و 
شرکت رولزرویس به راحتی توانسته است با بسیاری 
از مشتریان خود وارد یک رابطه دوستانه قوی شود. 
دعوت مشتری به یک شــام منحصر به فرد و بستن 
قرارد با وی از جمله راهکارهای این برند برای ایجاد 
حس مشترک با مشتریان خود است؛ قطعا در چنین 
ضیافتی عالوه بر عقد قرارداد، فضای دوســتانه ای 
نیز ایجاد خواهد شــد و مشتریان با برند رولزرویس 
به حسی مشترک خواهند رســید. اقداماتی مانند 
فرستادن یک ایمیل شخصی به مشتریان که به طور 
مســتقیم از طرف مدیرعامل شــرکت ارسال شده 
اســت یا یک کتاب در مورد برند رولزرویس، از دیگر 
راهکارهایی است که این برند برای القای یک حس 
مشترک و نزدیکی بیشتر با مشــتریان خود به کار 

می برد.

 سپیده دم دیجیتال؛ معرفی آنالین محصول
دنیای دیجیتــال، فرصت های چشــم گیری را در 
اختیار برندهای مختلف قرار داده است تا فعالیت های 
بازاریابی خود را به گونه ای وسیع تر به انجام برسانند، 
برند یکصدساله رولزرویس نیز از قافله دنیای دیجیتال 
عقب نمانده اســت و از فرصت های بازاریابی آنالین 
به خوبی استفاده می کند. یکی از اقدامات جسورانه 
این برند نیز در راستای استفاده از خدمات آنالین، در 
سال 2015 اتفاق افتاد که جدیدترین مدل ماشین 
خود با عنوان کوپه دراپه را به صورت آنالین از طریق 
رســانه های دیجیتال رونمایی کرد و به یک تعامل 
آنالین با مخاطبان خود پرداخــت. این پروژه که با 
نام »ســپیده دم دیجیتال« معرفی شده بود، تاثیر 
فوق العاده ای روی مخاطبان دنیای مجازی داشت؛ 
به طوری که در همان روز، به عنــوان موضوعی که 
بیشترین جســت وجو را در گوگل داشت، ثبت شد. 
چنین موفقیتی نشان دهنده تاثیرگذاری غیرقابل 
انکاری است که دنیای مجازی در تجارت امروز ایفا 
می کند، چراکه اگر این رونمایی به صورت سنتی تری 
انجام می شد، قطعا چنین بازخوردی را پیدا نمی کرد 
و خصوصا در اولیــن روز معرفی این محصول، افراد 

کمتری از آن باخبر می شدند.

 معرفی وب سایت جدید همزمان با رونمایی 
از محصول

جالب است بدانید که شرکت رولزرویس درست در 
همان روزی که از ماشین جدید خود در سال 2015 
رونمایی کرد، وب سایت جدید خود را نیز معرفی کرد. 
همزمانی این دو رویکرد نیز از دیگر استراتژی های 
خاص این برند محســوب می شــود که در تحقق 
اهداف تجارت آنالین آن صورت گرفته است. حضور 
مخاطبان در فضای مجازی و جست وجوی رونمایی 
محصول جدید، می تواند امکان بازدیــد آن ها را از 
وب سایت این کمپانی نیز باالتر ببرد؛ بنابراین برند 
مذکور بهترین موقعیت را برای انتخاب وب ســایت 
جدید خود انتخاب کرده بود. جالب است بدانید که 
ترافیک وب ســایت و سیستم عامل تلفن  همراه این 
برند در این روز تا 300 درصد افزایش پیدا کرده بود 
که این امر نشان دهنده یک بازخورد عظیم جهانی 

نسبت به محصوالت این شرکت است.

 مجله لوکس آنالین رولزرویس
از دیگر اقدامات بازاریابی آنالین برند رولزرویس، 
می توان به خدمات وب ســایت این شرکت اشاره 
کرد. ارائه یک سیستم عامل ساده برای پاسخگویی 
به مشــتریان از جمله خدمات آنالیــن این برند 
اســت که با داشتن یک ساختار ساده و قابل فهم، 
پاســخگوی پرســش های مخاطبان خود است. 
از طرفــی همه ما با مجالت ماشــین های لوکس 
جهان آشنا هســتیم؛ در همین راستا از اقدامات 
خالقانه برند رولزرویــس ارائه تصاویر، ویدئوها و 
داستان های مربوط به محصوالت این برند است 
که به صورت آنالین در وب سایت این کمپانی قرار 
گرفته و مخاطبان می توانند مانند یک مجله آن را 

ورق بزنند و از اطالعات آن آگاه شوند.

 هدف قرار دادن مشــتریان با برنامه های 
تلفن همراه

ارائــه یک نرم افــزار تلفن  همراه برای مشــتریان 
یکی از اقدامات خالقانه برند رولزرویس به شــمار 
می رود. آنچه در این نرم افزار حائز اهمیت اســت، 
ایجاد تعاملی است که بین مصرف کنندگان و این 

نام تجاری صورت گرفته اســت و باال بردن فروش 
در درجه دوم اهمیت قــرار دارد. مدیران بازاریابی 
برند رولزرویس به دنبال ایجاد یک رابطه قوی تر با 
مشتریان خود هستند و استفاده از تلفن همراه نیز 
یکی از ابزارهایی است که برای این منظور در اختیار 
دارند و ارائه یــک محتوای بصری جذاب از اهداف 
اساســی این برند در تهیه برنامه های تلفن همراه 
برای مشتریان است. رسانه های تلفن همراه نیز این 
امکان را به مخاطبان این برند می دهد که بتوانند 
رانندگی با ماشین های رولزرویس را تجسم کرده و 
از آن لذت ببرند. نرم افزار تلفن همراه رولزرویس که 
به نام گاست )Ghost( شناخته می شود، به صورت 
رایگان در فروشــگاه برنامه های برنــد آیفون در 
دسترس همه قرار داشــته و طرفداران می توانند 
آن را تهیه کرده و بعد از راه اندازی نرم افزار مذکور، 
یک کلیپ ویدئویی کوتاه از محصوالت رولزرویس 
را تماشا کنند. ویژگی این ویدئوها نیز این است که 
کاربران می توانند خصوصیات مختلف ماشــین، 
مانند روکش صندلی ها و رنــگ تایرها را انتخاب 
کنند و با لمــس صفحه نمایش خود، ماشــین و 

حرکت آن را در جهت های مختلف تنظیم کنند.

 تاریخچه
بیش از یک قــرن پیش و در ســال 1906، یکی از 
شــرکت های بزرگ خودروسازی جهان پا به عرصه 
گذاشت و توانست در طی سالیان متمادی به عنوان 
یکی از برندهای لوکس اتومبیل باقی بماند. شرکت 
بریتانیایی رولزرویس، توســط چارلز رولز و هنری 
رویس با عنوان »رولزرویس لیمیتد« تأسیس شد؛ 
تا اینکه در ســال 1973 بخش خودروسازی آن از 
بخش هوافضا جدا شــد و به نام رولزرویس موتورز 
کار خود را آغاز کرد. این شرکت عظیم در طی عمر 
یکصدساله خود تحوالت زیادی را پشت سر گذاشت 
تا اینکه در سال 1998 به شرکت معروف ب ام و واگذار 
شــد و در حال حاضر به عنوان زیرمجموعه شرکت 
مذکور شناخته می شود. امروزه بســیاری از مردم 
جهان حتی اگر قدرت خرید این اتومبیل لوکس را 
نداشته باشند، با مدل های معروف آن مانند فانتوم، 
فانتوم کروکی کوپه، فانتوم کوپه و گوست آشنا هستند 

و نام این برند لوکس را شنیده اند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

دعوت  مشتری های میلیونر 
به  یک شام لوکس!

مهاتما گاندی
شما باید همان تغییری باشید که دوست دارید 

در دنیا اتفاق بیفتد!

برندی با 2 لوگو! اگرچه اکثر افراد، برند رولزرویس را با لوگو مشهور آن که به 
صورت دو حرف R در هم تنیده است، می شناسند اما لوگو 
مشهور به روح اکستازی و یا پرواز بانو نیز، لوگو دیگر این 
برند است که در برخی از محصوالت آن به چشم می خورد. 
در اینجا به  اختصار سعی می کنیم از این دو لوگو مذکور تا 
حدی رمزگشایی کرده و معانی ضمنی آن ها را برشماریم. 
ساده ترین نکته ای که با دیدن لوگوی اصلی این برند به 
ذهن متبادر می شود، نام دو موسس آن یعنی چارلز رولز 
و هنری رویس است که به صورت اختصاری به کار رفته 
است؛ خط تیره ای که در فاصله بین این دو حرف و نام دو 
موسس آن کشیده شده است نیز نشان دهنده مشارکت 
و ارتباط دوستانه این دو فرد است که با همکاری یکدیگر 

این مجسمه که به صورت یک الهه بالدار و به رنگ طالیی 
به تصویر کشــیده شده اســت، مفاهیمی مانند لوکس 
و گران قیمــت بودن این خودرو را بــه ذهن می آورد. اما 
همان گونه که گفته شــد، نشان معروف برند رولزرویس 
همان حروف R و اسامی رولز و رویس است که به صورت 

عمودی قرار گرفته است.
رنگ عمــده ای که در لوگوی این برنــد به کار رفته، آبی 
است که نشــان دهنده تعالی و برتری این برند به عنوان 
یک برند لوکس اســت و در کنار آن رنگ سفیدی که در 
این لوگو دیده می شود نیز مفاهیمی از اشرافیت، ظرافت 
و خلوص را با خود به همراه دارد که دقیقا متناسب با یک 

برند لوکس است.

این شرکت را تأسیس 
کرده اند. از طرفی برخی 
دیگر معتقدند که خط 
تیره مذکور یادآور یکی 
از چهره هــای مهم در 
تاریخ رولزرویس، به نام 
کلود جانسون است که با 
تیزهوشی فوق العاده ای 

که داشت، توانســت باب آشنایی و شراکت رولز و رویس 

را فراهم کند و به همین 
خاطر نیز به صورت یک 
خط اتصال بین این دو، 
به تصویر کشیده شده 

است.
یــا  اکســتازی  روح 
بانوی پرواز نیز از دیگر 
نمادهــای رولزرویس 
است که نسبت به لوگو اشاره شده، کمتر دیده شده است. 

قراقویونلوهای دنیای تبلیغات!
گوسفند سیاهی که به نماد اصلی آژانس تبلیغاتی 
بی بی اچ تبدیل شده است، داستان جالبی را در پس 
خود دارد؛ به این معنا که اولین تبلیغی که آژانس 
تبلیغاتی مذکور به صــورت جدی به آن پرداخت، 
به اندازه ای خالقانه بود که توانست به صورت نماد 
این شرکت باقی بماند. متفاوت بودن، خالقیت و 
خالف جهت معمول حرکت کردن، از خصوصیات 
بارز و شناخته شده آژانس تبلیغاتی بی بی اچ است 
که تاکنون توجه بسیاری از تولیدکنندگان مطرح 
جهانی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که تنها 
بعد از گذشتن چندین دهه، این آژانس تبلیغاتی 
تبدیل به یکی از مشهورترین شرکت های بازاریابی 

و تبلیغاتی جهان شده است.
 Bartle آژانــس تبلیغاتی بی بــی اچ که با نــام
Bogle Hegarty نیز شــناخته می شود، یکی از 
آژانس های تبلیغاتی موفق جهان به شمار می رود 
که در سال 1982 توسط جان بارتله، نایچل بوگله 
و جان هگارتی تاسیس شد و اسم سه موسس این 
شــرکت نیز به عنوان نام اصلی آن در نظر گرفته 

شــد. این آژانس در حال حاضر با استخدام بیش 
از یک هزار کارمند، بــا برندهای معتبری مانند 
آدیداس، آئــودی، گوگل و... همکاری داشــته 
و در شــهرهای بزرگی چون لنــدن، نیویورک، 
سنگاپور، شــانگهای، اســتکهلم و لس آنجلس 
دفتر مرکزی دارد. اگرچه تعداد دفترهای آژانس 
مذکور انگشت شمار است و این شرکت برخالف 
دیگر همتایان خود، شعبه های زیادی در سراسر 
جهان ندارد، اما روند خالقانه و نوآوری های قابل 
توجهی که این شرکت در تبلیغات خود ارائه داده 
است، باعث شــده که نام بی بی اچ به عنوان یکی 
از آژانس های معتبر بازاریابی برای بســیاری از 

تولیدکنندگان مطرح جهانی، آشنا باشد.
همان گونه که ذکر شد، نخستین تبلیغ جدی که 
آژانس بی بی اچ انجام داد، به نوعی تبدیل به شعار و 
فلسفه اصلی این کمپانی نیز شد؛ در همان سال های 
آغازین تأسیس این شرکت، یکی از برندهای مشهور 
پوشــاک جین به نام لیوایــز)Levi's(  به بی بی اچ 
مراجعه کرد و تبلیغ خالقانه ای که این شــرکت 

برای این برند ارائه داد، پس از چندین دهه، کماکان 
به صورت نماد این آژانس تبلیغاتی شناخته می شود. 
در آگاهی مذکور، گروه تبلیغاتی بی بی اچ به جای 
استفاده از راهکارهای معمول و عامه پسند پوشاک 
جین، از یــک روش خالقانه و متفاوت اســتفاده 
کردند. به این صورت که با نمایش دادن تصویری از 
گله گوسفندان سفید، گوسفند سیاهی را در مرکز 
توجه قرار دادنــد که برخالف جهت حرکت دیگر 
گوسفندان حرکت می کند؛ در کنار تصویر مذکور 
شعار تبلیغاتی جالبی نیز نوشته شده بود با عنوان 
)when the world zigs, zag(  که به خوبی خاص 
بودن و متمایز بودن تبلیغ مذکور را نشان می دهد. 
روند تبلیغاتی آژانس بی بی اچ نیز کامال با شــعار 
مذکور مطابقت داشته و خالقیت منحصربه فردی 
که در آگهی های این آژانس دیده می شود، دقیقا 
مانند گوسفند سیاهی اســت که برخالف جهت 
گله حرکت می کند و همین رنگ ســیاه و خالف 
جهت دیگران حرکــت کردن، باعث متمایز بودن 

آن شده است.

راهکارهای بازاریابی و فروش 
رولزرویس در دنیای حقیقی و مجازی

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار



به خاطر عدم 
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همیشــه می گوینــد زمان همه چیــز را تغییر 
می دهد؛ اما واقعیت این اســت که این شــما 

هستید که باید آن ها را تغییر دهید

برای کارمندان درسخوان تان پول خرج کنید!

خرج سفر به حساب شرکت!
راهکارهای پرداخت و بازپرداخت سفرهای کاری کارمندان

آیا باید به کارمندانی که تحصیل می کنند، پول پرداخت 
کرد؟ منظور برای ساعت هایی اســت که آن ها سر کار 
نیستند و وقتشــان را در دانشــگاه یا دیگر کالس های 
آموزشی می گذرانند. خیلی از مدیران با این سوال روبه رو 
هستند که برای درس خواندن کارمندانشان باید مرخصی 
باحقوق درنظر بگیرند یا مرخصی بدون حقوق. اینکه پاسخ 
این سوال که هزینه غیبت کارمندان محصل خود را باید 

بپردازند مثبت است یا منفی است.
باید گفت پاسخ این سوال مثبت است! اما با وجود شرایطی 
خاص! برای آن دســته از کارمندانی کــه مهارتی را یاد 
می گیرند که بعدها از آن در کارشان استفاده می کنند یا 
اصال دوره آموزشی را می گذرانند که اجبار شرایط کاری 

آن را تحمیل کرده اســت، 
زمان هــای تحصیلی باید 

در پرداخت محاسبه شود.
در واقع فقط شرایط خاصی 
وجود دارد که کارفرما برای 
ساعت های تحصیلی پولی 

پرداخت نمی کند:
1. برگزاری کالس، خارج از 

فضای سازمان باشد.
2. شرکت در کالس ها داوطلبانه باشد.

3. آموزش ها مستقیما ارتباطی با کار کارمند نداشته باشد.
4. کارمند در زمان تحصیل، کار مفیدی برای ســازمان 

انجام ندهد.
تنهــا اســتثنای موجود، 
شرکت در کالس هایی است 
که مستقیما با شرایط کاری 
کارمندان در ارتباط است. 
مثال در یکــی از ایالت های 
آمریکا، عدم پرداخت حقوق 
در زمــان مهارت آمــوزی 
تعدادی از پرستاران یک بیمارستان، رئیس بیمارستان 
را به شدت به دردسر انداخت! دوره آموزشی که پرستاران 
می دیدند، دقیقا برای کســب اطالعاتــی مفید در ارائه 
نوع خاصی از خدمات به بیماران بود. اما پرستاران برای 

ساعت هایی که کارآموزی را می گذراندند، پولی دریافت 
نکردند. این ماجرا به شکایت از رئیس بیمارستان کشیده 
شد و در نهایت رأی دادگاه، پرداخت حقوق پرستاران برای 

کل مدت دوره آموزشی بود.
به طور خالصه باید گفت که برای کارمندانی که بدون 
توجه به ســاعت های کاری، حقوق دریافت می کنند، 
یعنی برای کارمندانی که انجام کار و نه ساعات حضور 
در محل کار معیار محاســبه حقوق اســت، پرداخت 
جبرانی برای ســاعات تحصیل بی معناســت اما برای 
آن دســته از کارکنانی که به میزان ساعت حضور در 
سازمان حقوق می گیرند، باید حقوق ساعات آموزشی 

را در نظر گرفت.

استرس کارمندان درست شبیه گلوله برفی 
اســت که بر کوه دیگر اتفاقات منفی سازمان 
می نشــیند و درســت زمانی کــه فکرش را 
نمی کنــد مثــل یــک بهمن بزرگ بر ســر 
کسب وکار شــما فرود می آید! از آنجایی که 
شــرایط اقتصادی، این روزها فشار بیشتری 
را به کســب وکارها وارد می کند، رقابت های 
بین کسب وکارها این فشــار را وسیع تر هم 
می کنــد. در نهایت این فشــار از مدیران به 
کارمندان منتقل می شود و قصه تلخ استرس 
کاری از همین جا آغاز می شــود. از جایی که 
در میانه یــک تصمیم مهم و یــا بحرانی که 
گریبان شــرکت را گرفته، مدیر و کارمندان 
نمی توانند حرف همدیگر را بفهمند و کار به 
جاهای باریک می کشد؛ از نافرمانی گرفته تا 
یقه گیــری و جروبحث های اعصاب خردکن، 
همه و همه می تواند از نتایج استرس در محیط 

کار شما باشد.
 نشانه ها

ممکن است شرکت شــما تحت تاثیر عوامل 
منفی مختلفی، دچار استرس کارمندی شود. 
مثال ممکن است تعداد تنش ها و مشاجرات 
در محیط کار بــاال برود یا اینکــه تغییرات 
رفتاری مثل ســیگار کشــیدن های مکرر و 
خوردن غذاهای ناسالم بیشتر شود. از طرفی 
غیبت های طوالنی و مکرر و دیرآمدن های هر 
روزه یکی دیگر از نشانه های استرس کارکنان 
است. بعد از آن است که این عوامل تاثیر خود 
را در فعالیت هــای کاری می گذارد. کم کاری 
در پاسخگویی به مشتری، پروژه های ناتمام و 
بروز اشکاالتی در رسیدن محصوالت به دست 
صاحبانشــان، از جمله اثرات منفی استرس 

کارمندان بر کسب وکار شرکت است.
 چرا استرس؟

استرس های مربوط به کار ممکن است به دلیل 
قضاوت کارمنــدان از رفتارهای غیرعادالنه 
مدیرانشان در پرداخت ها یا میزان برخورداری 
از احترام در محیط شــرکت باشــد. قوانین 
ســختگیرانه و کمبود موقعیت پیشرفت هم 
استرس خالقیت را ایجاد می کند. کارمندان 
حتی در زمانــی که فضایی بــرای صحبت 
کردن پیــدا نکنند و نتوانند با مدیرانشــان 
ارتباط خوبی برقرار کنند هم دچار اســترس 
می شوند. از طرفی آن دسته از کارمندانی که 
قدرت تصمیم گیری ندارند هم ممکن است 
استرس را تجربه کنند. اعضای تیم هم وقتی 
به نظراتشــان اهمیت داده نشود و به قولی به 
حساب نیایند، مستعد استرس هستند. نتایج 
کلی همه این موقعیت های استرس زا این است 
که کسب وکار به اهدافش نمی رسد یا اهداف را 

ناقص کسب می کند.

 تاثیرات دیگر
استرس می تواند اثرات معکوسی هم داشته 
باشــد؛ مثال تغییرات رفتاری در کارمندان، 
بی احترامی به هم تیمی ها یا مشتریان و خشم 
بسیار زیاد نسبت به روسا. گاهی وقت ها این 
دســته از کارمندان بدون توجه به قوانین و 
دستورالعمل های موجود در شرکت، موقعیت 
خود و دیگران را به خطر می اندازند. به عالوه 
استرس می تواند تاثیراتی هم در محیط خارج 
از سازمان داشته باشد؛ درآمد شرکت به خاطر 
امتناع مشــتریان از خرید کاال پایین بیاید و 
دلیل این امتناع، شهرت استرس های کاری 

سازمان است!
 مدیریت استرس

بهترین راه برای استرس زدایی سازمان، ایجاد 
ارتباطی دوســتانه با کارکنان است. ارتباطی 
که کارمندان به راحتی مشکالتشان را بازگو 
کنند. بازبینی هــای دوره ای عملکرد، ایجاد 
فرصت پیشــرفت و دادن اختیــار، ابزارهای 
مفید کاهش اســترس  اســت. از طرف دیگر 
می شود روش زندگی کاری کارمندان را برای 
جلوگیری از بروز استرس در سازمان رهبری 
کرد. برای مثال با شناسایی کارمندی که فشار 
زیادی را در یک پروژه تحمل می کند، می توان 
با موافقت با درخواست یک دستیار، از میزان 
استرس کم کرد. ایجاد شرایط کاری لذتبخش 
هم راه حل دیگری برای خنثی کردن این بمب 

نیمه فعال است!
 گفت وگو؛ بهترین راه حل

حــرف نزدن در مــورد مشــکالت و آن ها را 
مشــمول زمان کــردن، بزرگترین ســم هر 
شرکتی اســت. اگر کارمندتان به هر دلیلی 
از شرایط ناراضی اســت و یا حقوق دریافتی 
خود را کم می داند و منتظر فرصتی اســت تا 
در مورد این موارد با شما صحبت کند باید آب 
دستتان است بگذارید زمین و به حرف های او 
گوش دهید. اگر از ترس اینکه نتوانید او را قانع 
کنید مدام جلســه با او را به تاخیر بیندازید تا 
او از صرافت آن بیفتد مطمئن باشید استرس 
و اضطراب ناشــی از مشــکلی که حل نشده 
باالخره یک جای کار خود را نشان می دهد و 
آن وقت احتماال باید هزینه های بیتشری برای 

حل آن بپردازید.

وقتی بمب استرس، 
کسب وکار را می ترکاند!

ویژگی هایی که شما را متقاعد می کند برای آموزش کارکنان خود از ابزارها و ساختارهای الکترونیک استفاده کنید
دوره مکتب خانه  و ترکه به سر آمده!

حضور رایانه و اینترنت، ســازمان های امروزی را 
با فناوری اطالعات عجین کرده اســت. خیلی از 
شرکت ها به دالیل بسیار کاربردی برای آموزش 
کارکنان از این فناوری ها اســتفاده می کنند؛ اما 
این دالیــل کدامند و چرا باید بــه آموزش های 
الکترونیک بیش از گذشــته اهمیــت داد؟ اگر 
اهمیت این ویژگی ها را در مدیریت شرکت خود 
درک کنید هم می توانید آموزش های آسان تر و 
موثرتری داشته باشــید و هم اینکه از بسیاری از 
هزینه های اضافی که مبحث آموزش در دل خود 

دارد خالص شوید.

 انعطاف پذیری 
آموزش هــای الکترونیــک، این فرصــت را به 
کارمندان می دهد تا در هــر جایی، هر زمانی و 
از طریق چندین وســیله الکترونیکی، آموزش 
ببینند. این به معنی این است که آموزش گیرنده، 

برنامه آموزشــی را از طریق گوشی تلفن همراه 
هوشــمند خود و در فاصله بین خانه تا محل کار 
در حالی که روی صندلی مترو نشســته اســت، 
شــروع کند و آن را در کامپیوتر محل کار ادامه 
دهد! این اتفاق باعث می شــود که شرایط بسیار 
راحت و همه گیری برای کارمندان فراهم شود، 
به طوری که دیگر نیازی به یک اتاق ویژه آموزش، 
آن هم در زمان های خاصی از هفته نباشــد. هر 
کدام از کارمندان، زمان و مکان متناسب خود را 
برای آمــوزش انتخاب می کند که البته آن زمان 
بیشترین کارایی را برای فرد دارد. با انعطافی که 
آموزش های الکترونیــک برای کارمندان فراهم 
می آورد، آن ها خیلی بیشتر از قبل در دوره های 

آموزشی مشارکت می کنند.

 کارایی
دالیل مختلفی وجــود دارد که چرا آموزش های 
کالس محور ناموفق اند؛ امــا مطمئنا اصلی ترین 
دلیل، کارایی اســت. دوره های درســی آنالین 
معموال مطالبی با فهمی روان تر، به آســانی آب 
خوردن را تهیه می کند. سیســتم های مدیریت 
آموزش، تمامی محتواهای آموزشی را به روز نگه 

می دارد، به همین دلیل وقتی که برنامه شــرکت 
تغییر می کنــد، کارمندان به آســانی می توانند 
آموزش های الزم را دریافت کنند. اگر نیمه شب 
یکی از کارکنان به این فکــر افتاد که نکته ای را 
در کالس های الکترونیکی بیان کند، این کار به 
آســانی و با اتصال به اینترنت و باال آوردن صفحه 
دوره آموزشی موردنظر، میسر است. به عالوه برای 
اضافه کردن یک ارائه درسی، روشن کردن وب کم 
کفایت می کند! دیگر دوران گذاشتن ویدئوهای 
آموزشی وی سی آر گذشته است و باید جدال ها 
با دســتگاه های پرینتر برای چاپ مطالب درسی 
کارمندان را فراموش کرد! دوره آموزشی خودتان 
را ایجاد کنید، هر وقت خواستید آن را به روز کنید 

و با آرامش به وظایف روزانه تان بپردازید.

 صرفه جویی در هزینه
در سیاســت های جدید آموزشی شــرکت ها، با 
حذف پرینت های آموزشــی و دیگر اقالم مورد 
نیــاز، آمــوزش الکترونیکی ثابت کرده اســت 
کــه کم هزینه ترین نوع آموزش اســت. به عالوه 
به خاطر عدم وابســتگی این دوره هــا به مکانی 
خاص، دیگر نیازی به رزرو جا در سالن های بزرگ 

کنفرانس نیست. دیگر خبری از هزینه های سفر 
و ناهارهای گران قیمت نیست و به جای آن، وقتی 
که هر کدام از کارمندان دوره آموزشی را از پشت 
سیستم های خود تمام کردند، تنها دکمه ارسال 

را فشار می دهند!

 مشارکت 
مشارکت کارکنان به یکی از مهم ترین اصول در 
محیط های کار تبدیل شده است. به جای نشستن 
سر کالس های خسته کننده، کارمندان از فضای 
دلپذیر و باطراوت دوره های الکترونیکی استفاده 
می کنند! آموزش گیرندگان به وضوح می توانند 
ببینند که چطور محتوای آموزشی با سناریوهای 
زندگــی واقعی گره خورده اســت. آموزش های 
الکترونیکــی در مجموعه هــای کاری، امروزه با 
وجــود نرم افزارهایی مثل Bridge، آســان تر از 

همیشه شده است.
ایجاد محتوا، چندرسانه ای ها، ارزیابی، پاورپوینت 
و ابزارهــای ارائه به کارکنان کمــک می کند تا 
بهره گیری از آموزش هــای آنالین را به حداکثر 
برســانند، در فرآیند یادگیری مشارکت کنند و 

شاد و راضی باشند.

آیا هزینه ســفرهای کاری به عهده ســازمان یا 
شرکت متبوع اســت؟ شــرکت ها برنامه های 
بازپرداخت مخارج سفر را چطور پیاده می کنند؟

هزینه های مسافرت جزو آن دسته از هزینه هایی 
اســت که توســط کارمندان به یک ســازمان 
تحمیل می شود؛ این مسافرت ها می تواند شامل 
شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها، قرارهای 
کاری، جلسات مشتری، کالس های آموزشی و 

تماس های کاری فروش باشد.
هزینه ها شامل هزینه های حمل بار، بازپرداخت 
مبلغ بنزین ماشین های شــخصی، بلیط پرواز، 
جابه جایی هــای زمینی، اســتفاده از وســایل 
حمل و نقــل عمومی، انعام بــه خدمه، خدمات 
اتاق در هتل و دیگر هزینه های اتفاقی که برای 

کارمندان حین سفر پیش می آید، می شود.
هزینه هایــی که یــک شــرکت می تواند حین 
ســفرهای کاری کارمندان تقبل کند، بستگی 
به سیاست های مســافرتی آن کسب وکار دارد. 
بهتر اســت که کارمندان، به خصوص کارکنان 
شــرکت های بزرگ با این قوانین آشــنا باشند؛ 
چراکه گاهی یک خشکشویی ساده و عضویت در 
باشگاه ورزشی هم تحت پوشش قوانین سفر آن 
شرکت قرار دارد. سرگرمی های ویژه مشتریان در 
کنفرانس ها و قرارهای کاری فروش و بازدیدها 
از دیگــر هزینه های یک ســفر کاری به شــمار 
می رود و کارمندان باید قوانین سفر کسب وکار 
را بشناسند تا از سقف تعیین شده در این قوانین 

تجاوز نکنند!
معموال سازمان ها به ســه شکل زیر هزینه های 

سفر را به کارکنانشان بازمی گردانند.

 کارت های اعتباری ویژه شرکت
معموال به کارکنانی تعلق می گیرد که باید دائما 
به سفر بروند. این کارت ها در ابتدای سفر شارژ 
می شــود و خرج و مخارج معمول سفر از طریق 
همین کارت ها پرداخت می شــود و کارکنان در 
صورت داشتن هزینه های بیشتر مثل پرداخت 

انعام به خدمه رستوران ها یا استفاده از فست فود 
باید یــک گزارش هزینــه تهیه کننــد تا مبلغ 

پرداخت شده توسط آنان، جبران شود.  
این نوع کارت های شــارژی موقعیتی را فراهم 
می کند که کارمندان نیــاز ندارند تا هزینه ها را 
از جیب خودشــان بدهند و بعدا آن را با شرکت 
تسویه کنند. البته مطالعه قوانین هر شرکت در 
این موارد الزم است؛ چون گاهی داشتن برخی 
مدارک خــاص و فیش های پرداختی که دال بر 

صرف هزینه باشد، واجب می شود. 

 پول نقد
سازمان هایی که از کارت های اعتباری استفاده 
نمی کنند، از کارمندانشــان می خواهند که در 
طول سفرهای کاری، گزارش هزینه هایشان را 
به صورت انواع رســیدها و مدارک مالی مرتبط 
تهیه کنند و این اســناد را در پایان ســفر برای 
جبران هزینــه به بخش مالی شــرکت تحویل 

دهند.
معمــوال بــرای هزینه های بزرگــی مثل بلیط 
هواپیمــا و اقامت هتل، ســازمان قبل از ســفر 
هماهنگی هــای الزم را به عمل می آورد و نیازی 
به پرداخت کارمندان و جبران دیرتر آن نیست. 
امــا هزینه های جزئی توســط کارمندان انجام 
می شود و مبلغ بعد از سفر به آن ها داده می شود. 

 پرداخت هزینه روزانه
منظــور از هزینــه روزانه، پرداخــت مبلغی به 
کارمندان مســافر در هر روز  اســت که تقریبا 

مخارج یک روز را دربرمی گیرد. 
بعضــی از ســازمان ها هزینه هــای اقامــت و 
حمل ونقــل را از قبل پرداخت می کنند و مابقی 
را به صورت روزانه بــه کارمندان ارائه می دهند. 
معموال این دسته از شرکت ها به کارمندان اجازه 
می دهند که مبلغ اضافه روزانه را برای خود نگه 
دارند.   بنابراین باز هم توصیه می شود کارمندانی 
که مدام در سفر هستند، حتما از قوانین پرداخت 

هزینه های سفر شرکت باخبر باشند؛ چراکه در 
غیر این صورت، پرداخــت هزینه هایی خارج از 

دستورالعمل ها به کارمند، غیرممکن است.
ارائه رسید برای بازپرداخت، مخارج انجام شده 
برای همه کســب وکارها به جــز آن هایی که از 
حالت پرداخت های روزانه اســتفاده می کنند، 
الزم است. به عالوه گاهی فرم هایی به کارمندان 
داده می شود تا هزینه های ســفر را در آن ثبت 

کنند.
معموال برای برخورداری کارمندان از بازپرداخت 

هزینه ها، ضرب االجلی برای تحویل پوشــه ها و 
مدارک پیوســت مخارج توسط شرکت، تعیین 
می شــود و بخش مالی شــرکت راهنمایی های 

الزم را ارائه می دهد. 
اگر شــما هم عازم یک سفر کاری هستید، بهتر 
است که سواالت مالی و هزینه ای خود را با مدیر 
بخش منابع انسانی سازمانتان در میان بگذارید 
تا در پایان ســفر با هزینه های شــگفت انگیزی 
کــه از جیبتان رفته اســت و دیگر هــم به آن 

برنمی گردد، رو به رو نشوید!

ستون
c o l u m n

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t
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مــارک قرمزیــان کــه فرزند یــک خانواده 
سرمایه گذار ایرانی - کانادایی است، امروز در 
فهرســت کارآفرینان خالق جهان قرار دارد. 
  AppBoy او یکــی از بنیانگذاران وب ســایت
اســت که کار اصلی اش شناسایی نقاط ضعف 
اپلیکیشــن های موبایلی و ارتقــای کاربری 
آن ها اســت. این وب ســایت مجموعه ای از 
خدمات بازاریابی برای سازندگان نرم افزارهای 
هوشــمند عرضه کرده و راه پیشرفت آن ها را 
فراهم می کند. اما مارک همانند بســیاری از 
کارآفرینان جوان مسیر راه اندازی کسب وکاری 
خالق را به سادگی نپیموده است. او که عالوه 
بر بنیانگذاری شــرکتش، یکی از نویسندگان 
وب سایت کارآفرین است، درباره تجربه شکست 

در راه برند شدن می نویسد:
شکست واژه ای است که شنیدنش برای همه 
هولناک اســت و کارآفرینــان و بنیانگذاران 
کســب وکار، از تصورش بیــش از همه واهمه 
دارند. اما باید بپذیریم که ترس از شکست، مانع 
اتفاق افتادنش نمی شــود و حتی بزرگ ترین 
و موفق ترین کارآفرینان هــم از مواجهه با آن 
مصون نیستند. شکســت می تواند شما را تا 
مرز نابودی بکشاند و از سوی دیگر تا بلندترین 
قله های موفقیت باال ببرد. همه چیز بستگی به 
عملکرد شما هنگام رویارویی با آن دارد. من هم 
به نوبه خودم ناکامی و درماندگی را تجربه کردم 

و از آن درس هایی مفید گرفته ام.

مــن در خانواده ای ســرمایه گذار و کارآفرین 
رشــد کردم. پدر و مادرم هر دو می توانستند 
نمونه هایی اعالیی از پیمودن مسیر موفقیت 
باشند، اما من راه هیچ کدام را در پیش نگرفتم. 
چراکه نگاه آن ها به کارآفرینی، با آنچه هدف 
من بود، تفــاوت می کرد. مــن اولین تجربه 
کارآفرینــی ام را در کنار پدرم شــروع کردم و 
کمتــر از یک ســال در آن دوام آوردم، چراکه 
موفقیت نــزد هرکداممان معنــای متفاوتی 
داشــت. به عنوان یک کارآفرین، می دانم که 
همه فعــاالن این عرصــه می خواهند با یک 
ایده بزرگ، شــگفت انگیز و خالق پا به میدان 
بگذارند. می خواهند برندی بسازند که  اولین 
باشد و بهترین. بنابراین به محض اینکه در کار 
خود موفق ترین نباشــند، ترس از شکست به 

سراغشان می آید.
زمانی کــه من برای اولین بار بــه تنهایی ایده 
راه اندازی وب ســایتی برای اپلیکیشــن های 
موبایلی را داشتم، تصور می کردم که خالق ترین 
ایده کارآفرینی را در سر پرورانده ام. در حالی که 
در طراحی اولیه کار نقاط ضعفی وجود داشت و 
همین باعث شد در چند ماه اولیه کار وب سایت، 
شرکت های نرم افزاری به سراغ ما نیایند. من 
می توانستم همان روزها زانوی غم بغل بگیرم، 
اما با وجود ترس از شکست، سعی کردم دنبال 
در باز دیگری بگردم و با همکاری بیل ماگنسون 
توانستیم طراحی شرکت مجازی مان را عوض 
کرده و کارمان را ادامه دهیم. پس تا همه راه ها 
را امتحان نکرده اید، خودتان را شکست خورده 

نپندارید.
تصور کنید که بنگاه کسب وکارتان را راه اندازی 
کرده اید، ســرمایه گذاران روی شــما حساب 
می کنند، تیم کارآفرینی تان بی نقطه ضعف به 
جلو می رود و مشتریان اولیه خود را در چنگ 
دارید. آیا این به معنای موفقیت شماســت؟ 
هرگز چنین فکری نکنید. یکی از نقاط ضعف 
کارآفرینان، درست در مراحل پیشرفت کاری، 
بی توجهی به ظرفیت های مشــتریان است. 
کسانی که به همان ســرعت که شما را بزرگ 
کرده اند، قادرند شما را به زمین بزنند. مشتریان 
الزامی به وفاداری به تجارت شما ندارند. آن ها در 
طمع بهترین و کاربردی ترین محصول هستند. 
بسیاری از آن ها حتی شما را از نزدیک ندیده اند 
و تنها محصول شــما برایشان ارزشمند است. 
بنابراین به محض آنکــه رقیب حرفه   ای تری 
سربرآورد، شما را رها می کنند. اگر می خواهید 
از جانب مخاطبان تان طرد نشــوید، همواره 

هوایشان را داشته باشید. 

اگر یک بار هم گذارمان به یکی از جاده های منتهی 
به استان گیالن افتاده باشد، تابلوهای قرمز کلوچه 
»نادری« را دیده ایم و احتماال توقف کوتاهی کردیم 
و این ســوغات تازه الهیجــان را با خــود به خانه 
برده ایم. کلوچه هایی که عمرشــان طوالنی تر از آن 
چیزی اســت که فکر می کنیم و از 66 سال قبل تا 
کنون تولیدشــان ادامه دارد. در روزهای نخســت 
تولد، کلوچه های داغ نادری در یک قنادی کوچک 
پخته می شــد و در کنار چای عصرانــه خانه های 
گیالنی جا خوش کرده بود. امروز این کلوچه ها در 
کنار دیگر محصوالت برند نادری، به سراســر ایران 
فرستاده می شــود و نام نادری را به عنوان برند برتر 
صادرکننده اســتان گیالن به ثبت رســانده  است. 
اکنون این مجموعه 50 هزار مترمربعی در الهیجان 
در قالب سه شرکت مستقل فعالیت می کند و در کنار 
کلوچه ها و کوکی های نــادری محصوالت دیگری 
چون چای، برنج، شکالت، پتی بور و ویفر هم روانه 

بازار کرده است.

 روزگار برند گیالنی قبل از انقالب
چند ســال قبل از آنکه نام تجاری نــادری به طور 
رســمی ثبت شود، قنادی و شــیرینی پزی نادری 
در ســال 1329 کارش را با پختن کلوچه های داغ 

آغاز کرد. هرمز پاکدامن که موسس این برند ایرانی 
اســت در روزگار جوانی زمانی که متوجه شد مغازه 
قدیمی پدرش کفاف مخارج زندگی خانواده آن ها را 
نمی دهد با یکی از دوستان پدر شریک شد و کاربری 
بقالی قدیمی را به شیرینی پزی تغییر داد. فروشگاهی 
کوچک که با خالقیت این کارآفرین جوان از همان 
نخست مســیر متفاوتی برای دوام آوردن در بازار 
انتخاب کرد. کلوچه های نادری برای جلب مشتریان 
بیشتر به فروشنده های دوره گرد فروخته می شد و 
آن ها با سینی های روی سر، کلوچه ها را به زمین های 
کشاورزی برده و می فروختند. وقتی آوازه این طعم 
تازه و خوش، میان کشاورزان محلی پیچید، کم کم 
مشتریان به شــیرینی پزی کوچک هجوم آوردند و 
هرمز پاکدامن توانست سرمایه اندکش را بیشتر کند.

6 ســال بعد از آغاز به کار فروشگاه نادری، شرکت 
تولیــدی نادریان فرد با نام تجاری نــادری به طور 
رســمی ثبت شــد و آن زمان شــعبه دیگر نادری 
در خطه گیالن افتتاح شــده بــود و نه فقط پخت 
و فروش کلوچه که بســتنی و تنقــالت هم در آن 
فروخته می شــد. همان ایام هرمز پاکدامن تصمیم 
گرفت برای گسترش فعالیت برند جوانش با یکی از 
دوستان راهی نمایشگاه ماشین آالت صنایع غذایی 
در آلمان شود و با خرید دستگاه های صنعتی پخت 
کلوچه از فضای پخت دستی و سنتی بیرون بیاید. با 
خریداری دستگاه کلوچه ریز دستگاه خمیرگیری فر 
پخت و دستگاه بسته بندی نادری وارد مرحله تازه  ای 
از سرنوشت خود شد و دو خط تولید کامل و مجهز 
راه انداخت. تبلیغات نادری به گوش شهرهای خطه 

شمال رسید و سفارش های دور و نزدیک آغاز شد. اما 
یکی از نقاط طالیی در کارنامه نادری به قبل از انقالب 
و زمانــی بازمی گردد که بخشــنامه تغذیه رایگان 
دولت منتشر شده بود و این برند تصمیم گرفت در 
راستای بخشنامه مسئولیت تهیه تغذیه رایگان برای 
مدارس برخی موسسات خیریه و بهزیستی گیالن 
را بر عهده بگیــرد. هرمز پاکدامن با مذاکراتی که با 
استاندار گیالن انجام داد، توانست پای نادری را به 
کوله پشتی های مدرسه ای منطقه هم باز کند. همه 
این اقدامات توانست حیات نادری را در مدت زمان 
کوتاه تضمین کند. حیاتی که با وجود مشــکالت 
اقتصادی و تولیدی در سال های انقالب هم توانست 
بعد از مدتی خود را احیا کند و فعالیت تولیدی این 

برند از سر گرفته شود.

 کارخانه ای با سه شیفت کاری
انقالب که شد، مدتی کارخانه نادری هم تولیداتش 
را متوقف کرد. با این حال داستان نادری با روزهای 
سخت حیات اقتصادی کشور به پایان نرسید و بعد 
از چند سال بار دیگر فعالیت تولید و پخش را از سر 
گرفت. این بار سفارشــات کارخانه به سراسر ایران 
گســترش یافت و پاکدامن تصمیــم گرفت آوازه 
برندش را به مرزهای دور و نزدیک کشــور برساند و 
کارخانه دوم نادری هم تاسیس شد. او با سرمایه ای 
که طی این ســال ها به دســت آورده بود، کارخانه 
دیگری با تجهیزات مدرن و پیشرفته تاسیس کرد. 
پسر بزرگش هم برای راه اندازی کارخانه به کمکش 
آمد. طعم های متنوع تر و خط تولید گســترده تر به 

نادری اضافه شــد و  درسال 1375 شرکت تولیدی 
نگین نــاب و کارخانه جدیــدی در فاصله کمی از 
شرکت تاسیس شد. کارخانه نوپا تولید انواع ویفر و 
غله حجیم شده را بر عهده گرفت و به این ترتیب دو 
محصول جدید به محصوالت نادری اضافه شد. در 
سال 1384 یعنی دو سال بعد از راه اندازی شهرک 
صنعتی الهیجان، کارخانه صنعتی نگین نادری هم 
متولد شد. ماشین آالت تولید کیک این بار از هلند و 
اتریش خود را به الهیجان رساند و در کنار کیک، خط 
تولید بیسکوییت هم به نام نادری اضافه شد. روزهای 
اوج فعالیت نادری احتماال از همین دهه آغاز شد که 
خطوط تولید و در کنار آن شرکت پخش محصوالت 
در سه شــیفت کاری فعالیت می کرد و تقاضا برای 
محصوالت این برند بیشتر و بیشتر می شد. به دنبال 
همین فعالیت ها فکر صادرات محصوالت به خارج از 
ایران هم در سر پاکدامن قوت گرفت. نادری تصمیم 
گرفت برای بین المللی کردن برندش دفتر مرکزی 
را به تهران منتقل کند. از سال 88 و به دنبال استقرار 
شــرکت نادری در تهران، صادرات به کشــورهای 
همسایه و فراتر از آن به آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا 
و کانادا آغاز شد و هنوز صادرات محصوالت نادری 
با بســته بندی هایی متفاوت از آنچــه ما می بینیم 
به این کشــورها ادامه دارد. اکنون خانواده نادری 
با کســب تندیس ها و تقدیرنامه های صادرکننده و 
کارآفرین برتر استان گیالن و کشور شناخته می شود. 
خانواده ای که مدیریتش با فامیلی پاکدامن پیوند 
خورده است و فرزندان هرمز پاکدامن در کنار پدر نام 

برند 66 ساله ایرانی را زنده نگه داشته اند.
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همه آنچه که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید 
اعتماد به نفس و نادیده گرفتن است
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اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

نقطه پرش کلوچه 66 ساله  نادری، 
توزیع رایگان در مدارس توسط هرمز 
پاکدامن، بنیان گذار این برندبود

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

استارت آپی که کارآفرین ایرانی - 
کانادایی خلق کرده است

فرمول های بی شمار 
موفقیت

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

به احتمال زیاد همه ما یک شلوار جین در کشوهای لباس 
خود داریم و فارغ از فصل و ســال آن را ســر کار و خیابان و 
مهمانی تن می کنیم. اما شاید کمتر کســی از ما بداند که 
جین های امروزی ما اولین بــار لباس هایی بودند که برای 
حفاران طال در کالیفرنیا تولید شــد و برند »لیوایز« اولین 
نامی بود که رسالت دوخت و تولید این پرفروش ترین لباس 
جهان را عهده دار شد. این برند مشــهور آمریکایی پیشرو 
طراحی لباس های جین دنیاســت و امروز کمپانی اش در 
برج لیوایز در سانفرانسیسکو مستقر شده است. بیش از 15 
هزار کارمند دارد و برآورد ســود خالص ساالنه اش بالغ بر 3 

میلیارد دالر است.

 پیوند ناگسستنی لیوایز و جین
اما ماجرای طراحی اولین شلوارهای جین که با آنچه امروز 
ما می پوشیم فاصله زیادی دارد، به یک مهاجر آمریکایی به 
نام »جیکوب دیویــس« بازمی گردد که تصمیم گرفته بود 
فرمول خالقی در تولید پارچه های ارزان قیمت برای لباس 
طبقه کارگران آمریکایی بیافریند. او چند سال پیش از تولد 
برند لیوایز در سال 1853 شلوارهای جین را طراحی می کرد 
اما به علت سرمایه نداشته اش، هرگز نتوانسته بود تولید آن ها 
را به خارج از مرزهای ایالت کالیفرنیا وســعت دهد. جهانی 
شدن جین مدیون لیوای استراوس آلمانی است که وقتی به 
آمریکا آمد تصمیم گرفت فروشگاه لباسی در سانفرانسیسکو 
راه اندازی کند و آشــنایی اش در همان روزهای آغاز به کار 
با دیویــس، منجر به تولد برند لیوایز بــا طراحی انحصاری 

شلوارهای جین شد.
شــاید بتوان گفت جرقه های اولیه جهانی شــدن لیوای 
اســتراوس اند کمپانی به نوعی مدیون ایده دیویس است. 
دیویس توانســت به عنوان خیاط وارد فروشــگاه تولیدی 
استراوس شــود و ایده تولید انبوه شــلوارهای جین را با او 
مطرح کند. استراوش اســتفاده از پرچ های مسی و تقویت 
نقاط آسیب پذیر شلوارهای جین مثل گوشه های جیب را به 
آن اضافه کرد و این گونه جین های اولیه به شکلی سفارشی 
توســط کمپانی لیوایز تولید شــد و حق انحصاری تولید 

جین  های پرچ دار به نام این برند ثبت شــد. بنابراین حیات 
جین و لیوایز از همان ابتدا به هم گره خورد و هر کدام مدیون 

نام دیگری شدند.
اگرچه لیوای استراوس از سال های 1870 تولید لباس های 
جین را آغاز کرد، اما تا ســال های 1920، شلوارهای جین 
مدرن همچنان تولید نشده بود. هرچند بعد از ثبت اختراعی 
به نــام جین و بعدها طراحــی جین های مــدرن لیوایز با 
پارچه های مقاوم و باکیفیت آن، هنوز هم طبقه متوســط 
و کارگــران و کابوی ها عمده ترین مخاطبــان آن بودند اما 
شــلوارهای جین لیوایز در ســال های 1930 مورد توجه 
گردشگرانی که از منطقه ساحل شرقی آمده بودند، قرار گرفت 
و شهرت این شــرکت بیش از پیش افزایش یافت. در سال 
1934 نخستین شلوار جین آبی زنانه به نام لیدی لیوایز هم 

روانه بازار شد و دختران جوان از آن استقبال زیادی کردند.

 خرده فرهنگ جین آبی
اما اگر بخواهیم دو نطقه اوج برند لیوایز و جین هایش را مطرح 
کنیم باید به خرده فرهنگ جین آبی و جهانی دوم اشاره کنیم. 
اولین مورد به دهه 1950 بازمی گردد که خرده فرهنگی به نام 
جین آبی در آمریکا شکل گرفت و جنبش های راک و هیپی 
نماینده جین پوشان آمریکایی شد. به دنبال استقبال جوانان از 
جین های لیوایز این برند توانست نام خود را به اروپا و بعد آسیا 
بشناساند. برهه زمانی دیگری که به افزایش شهرت شلوارهای 
جین لیوایز کمک کرد و به نوعی شهرت بین المللی برای آن 
را تضمین کرد به جنگ جهانی دوم بازمی گردد. در آن زمان، 
شلوارهای جین آبی به یکی از کاالهای اساسی ضروری مبدل 
شد و سربازان آمریکایی در مناطقی خارج از مرزهای آمریکا 

آن ها را به تن می کردند.
لیوای اســتراوس اند کمپانی از 15 فروشنده، دو کارخانه و 
تقریبا بدون داشتن هیچ نفوذی در بازار شرق می سی سی پی 
در سال 1961، با رشدی چشــمگیر طی 30 سال نیروی 
فروش خود را به 22 هزار نفــر، 50 کارخانه و چندین اداره 
در 35 کشور جهان رســاند. پس از مرگ لیوای استراوس 
در سال 1902 چهار برادرزاده او هدایت شرکت را بر عهده 
گرفتند و تا به امروز همچنان این برند، خصوصی و خانوادگی 
باقی مانده است. امروز در کنار لباس های جین، برند لیوایز 
تولیدات متعدد دیگری در زمینه مد و پوشاک دارد، اما این 
برند با نام جین جهانی شده و هنوز پرفروش ترین محصولش 

همان شلوارهای کابوی پوش آمریکایی است.

ماجرای لیوایز و لباس های جینش که سالی 3 میلیارد دالر سود نصیب این برند می کند
تن پوش کارگران؛ محبوب جوانان

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار



مزیت فناوری اطالعات این اســت که به آدم  ها 
اجازه می دهد آنچه را دوست دارند، انجام دهند

کارگاه
W o r k s h o p

استیو بالمر

13  82 درصد 
از شرکت ها 
پذیرفته اند 

که نرخ حفظ 
مشتری، 

بسیار ارزان تر 
از جذب 

مشتری است 
و برای جذب 
مشتری باید 
بیشتر هزینه 

کرد. شما 
باید بعد از 

اینکه مشتری 
محصول شما 
را خریداری 
کرد، با او در 
تعامل باشید

در ایــن گــزارش به چهــار مرحله مهــم برای 
بهینه سازی روند مشتری اشاره می کنیم که شما 
می توانید با اســتفاده از آن ها نرخ تبدیل خود را 

تقویت کنید.

با شخصیت مشتری خود آشنا شوید
آشنایی با شخصیت مشتری نقش 

بســیار مهمی را در بهینه ســازی 1
کسب وکار شما ایفا می کند. اولین 
قدم آن اســت که با دقت بخش مشتریان خود را 

تعریف کنید.
ابتدا خواســته ها، دردها و نگرش های مشتریان 
آتی خود را بررسی کنید و با نیازهای آن ها آشنا 
شوید. اگر یک بخش مشتری جدید ایجاد کنید، 
می توانید مدل کســب وکار خود را تغییر دهید و 
آن را با فرصت های جدید منطبق کنید. استفاده از 
نقشه همدلی می تواند به تسریع در فرآیند آشنایی 
با مشتری کمک کند. همچنین ابزارهای مناسبی 
را در اختیار شــما قرار خواهــد داد تا جنبه های 
مختلف شخصیت مشتری خود را بررسی کنید و 

مدل های کسب وکار نوآورانه بسازید.

از داده های تاریخی استفاده کنید
باید بتوانید از راهبردهای سازمان 

تحقیقات قراردادی خود یک نسخه 2
پشــتیبان تهیه کنید و قبل از فکر 
کردن درباره اینکه کدام راهبرد رشــد، می تواند 
عملی باشــد، از داده های تاریخی استفاده کنید. 
برای مثال، استخراج داده هایی درباره مشتریان 
فعلی شما که در طرح ماهانه شما مشترک بودند، 
می تواند راهنمای فوق العاده ای باشد تا اطالعات 
بیشتری را درباره ارزش طول عمر مشتری کسب 

کنید.
اطالع از اینکه یک فرد تا چه مدت مشتری شما 
خواهد بود، به شما امکان می دهد تا راهبردهایی 
را به کار گیرید که در افزایش نرخ حفظ کار به شما 

کمک می کنند.

مشتریان خود را آموزش دهید
به جای اینکه حجم باالیی از مطالب 

را بــه ایــن امیــد که مشــتریان 3
محصوالت شــما را ببینند و عاشق 
آن ها شوند،در صفحه اول خود بگذارید، باید یک 
روند خودکار ایجــاد کنید تــا بازدیدکنندگان 
بتوانند در وب سایت شما جست وجو کنند. باید 
در نظر داشته باشــید که هر بخش از مشتریان 
نیازهای خاص خود را دارند که باید به درستی به 

آن ها رسیدگی شود.

با مشتریان خود در تعامل باشید
یکی از بزرگ ترین اشــتباهاتی که 

انجــام 4 آنالیــن  بازاریاب هــای 
می دهنــد، این اســت کــه وقتی 
مشتری خرید می کند، کار را تعطیل می کنند. 82 
درصد از شــرکت ها پذیرفته اند کــه نرخ حفظ 

مشتری، بسیار ارزان تر از جذب مشتری است و 
برای جذب مشتری باید بیشتر هزینه کرد. شما 
باید روابط کاری خود را جــدی بگیرید و بعد از 
اینکه مشتری محصول شما را خریداری کرد، با 
او در تعامل باشید. در این صورت مشتری نیز به 

شما وفادار می ماند.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

مشتری گذری را وفادار کنید

چگونه برنامه ماموریت، شرکت را تقویت و ترویج می کند؟
 توسعه و بزرگ شدن رمزورازی دارد!

برای اینکه یک شرکت موفق شــود، باید برنامه 
توســعه کارآمدی داشته باشــد. به این منظور، 
شــرکت باید ابتدا اهداف برنامه خود را مشخص 
کند و این اهداف باید شــفاف باشــند. در اینجا 
پرســش هایی را مطرح می کنیم که به شــرکت 
در تعیین اهداف و مقصود از برنامه های توســعه 

رهبری کمک می کند.

 چگونه برنامه ماموریت، شرکت را تقویت و 
ترویج می کند؟

قبل از ایجاد برنامه توســعه رهبــری باید به این 

پرسش پاسخ داد که چرا شرکت به این برنامه نیاز 
دارد؟ آیا برای افزایش همکاری اســت یا تقویت 
روابط در محل کار یا ایجــاد تیم های کارآمدتر. 
دلیل آن هرچه باشــد، باید به ماموریت شرکت و 
اهداف کلی آن مربوط شود؛ برای مثال، روابط بهتر 
می تواند موجب بهبود خدمات مشتریان، فعالیت 
تیمی بیشتر یا ارائه ایده های جدید و نوآورانه شود.
قبل از راه اندازی یک برنامه توســعه رهبری، باید 
برای مدتی درباره ماموریت شرکت و اینکه چگونه 
این برنامه می تواند ماموریت شرکت را ترویج کند، 
فکر کنیــد. فکر کنید که برنامــه باید روی کدام 
راهبردها و مهارت ها متمرکز شود تا با ماموریت و 

اهداف کلی شرکت در ارتباط باشد.

 کدام مهارت ها به تقویت نیاز دارد؟
مهارت های فردی هســتند که رهبــران موفق 

می ســازند؛ برای تقویت رهبــری نباید فقط به 
برنامه توسعه رهبری بســنده کرد. باید بررسی 
کرد که روی کدام مهارت ها و رفتارها بهتر اســت 
متمرکز شوید و چگونه می توان عملکرد کارمندان 

را تقویت کرد.
می توانید از ارزیابی  مهارت ها اســتفاده کنید تا 
مشخص شود که روی کدام کارمندان باید تمرکز 
کنید و چه توســعه ای باید ایجاد شود. این گونه، 
پیشــرفت در توانایی هــای مختلــف را می توان 
پیگیری کرد و شرکت ها نیز می توانند تاثیر واقعی 

برنامه توسعه را لمس کنند.

 برنامه چگونه موجب پیشــرفت شــغلی 
کارمندان خواهد شد؟

فکر کــردن درباره اینکه چگونه توســعه رهبری 
روی سازمان تاثیر می گذارد، فقط نیمی از معادله 

اســت. باید این را بپرسید که چگونه بر کارمندان 
تاثیر خواهد گذاشــت؟   توسعه رهبری باید تاثیر 
مثبتی روی کارمندان و شغل آن ها بگذارد. برای 
اینکه بتوان برنامه های توسعه رهبری را به خوبی 
به تحرک استعدادها ارتباط داد، اجازه دهید قبل 
از شــروع برنامه، کارمندان اهداف فردی خود را 
مشخص کنند. ســپس، پیشرفت اهداف آن ها را 

در طول آموزش و پس از آن بررسی کنید.

 این توسعه چه تاثیری روی کارمندان دارد؟
توســعه رهبری فقط روی افــرادی که در برنامه 
شــرکت می کنند، تاثیر نمی گذارد؛ در واقع این 
پتانســیل را دارد که روی تمام افراد در سازمان 
تاثیر بگــذارد. با وجود رهبــران بهتر، کارمندان 
بیشتر همکاری خواهند کرد، شادتر خواهند بود 

و بازدهی بهتری خواهند داشت.

ستون
c o l u m n

در محیط کار، بخشــی از موفقیــت کاری به 
برندسازی شــخصی مربوط می شود. با اینکه 
بیرون آمدن از منطقه امن کار سختی است اما 
باید گاهی اوقات ریسک کرد. این کار برای افراد 
درون گرا بسیار دشوار است. اگر شما نیز یک فرد 
درون گرا هستید، می توانید از روش هایی برای 
تقویت خود استفاده کنید. برندسازی شخصی 
در دنیای حرفه ای که در آن مجبور هستید در 
کنار افراد درون گرا و اجتماعی کار کنید، بسیار 
هولناک است. در اینجا به نکاتی می پردازیم که 
به افراد درون گرا کمک می کند راه خود را برای 

دستیابی به برندسازی شخصی پیدا کنند.
 از صحبــت دربــاره موفقیت های خود 

خجالت نکشید
معموال افراد درون گــرا به خوبی نکات مثبت 
خود را نمی شناسند و به خود چندان اهمیت 
نمی دهند. بسیاری از افراد نمی دانند چگونه باید 
از خودشان تعریف کنند، بدون اینکه احساس 
مغرور بودن را به دیگران القا کنند. باید از قبل 
در نظر بگیرید که چگونه در مورد دستاوردهای 
خود صحبت کنید تا مطمئن شــوید که تاثیر 

مثبتی روی دیگران می گذارد.
 برای ایجاد روابط محکم تالش کنید

معموال افراد درون گرا به دنبال مربی هستند 
تا در دستیابی به موفقیت به آن ها کمک کند؛ 
چراکه این افراد نمی دانند از چه کســی، چه 
زمانی و چگونه درخواســت کنند که آن ها را 
معرفی کند. ایجــاد روابط محکم با افرادی که 
می توانند از جانب شما صحبت کنند، می تواند 

بسیار مفید باشد.
 ایده های خود را به اشتراک بگذارید

باید درباره ایده  یا نظر جدید خود صحبت کنید. 
این  کار به رئیس یا مدیر شما کمک می کند تا 

دریابد در سازمان نقش مثبتی دارید.
 عملکرد خود را بیش از حد تحلیل نکنید

افراد درون گرا به خودشــان سخت می گیرند؛ 
زیرا می خواهند همیشــه به همــه چیز آگاه 
باشند. خودتان را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب 
می شوید، مجازات نکنید و روی موفقیت های 

خود تمرکز کنید.
 قبل از رویارویی با موقعیت های تنش زا، 

تمرین کنید
اگر ارائه یا سخنرانی دارید، آن را تمرین کنید. 
از یک آینه اســتفاده کنید یا از دوســت خود 
بخواهید به ســخنرانی تان گوش دهد. هرچه 
این کار را بیشــتر تکرار کنید، اســترس شما 

کمتر خواهد شد.

چگونه برخی افراد می توانند با وجود شکست 
و نامالیمات، به موفقیت دست یابند؟ پاسخ آن 

واضح است: این به دیدگاه آن ها بستگی دارد.
وقتی دید شما درست باشد، می توانید به نتایج 
دلخواه دســت یابید. به همین دلیل است که 
می گوییم باید با افرادی معاشرت کنید که دید 
مثبتی دارند. در اینجا به سه روش برای کمک 
به خود اشاره می شود که با آن ها می توانید در 

شرایط منفی نیز دید مثبتی داشته باشید.
وقتی تالش شــما برای داشتن دیدگاه مثبت 
حتی در زمان سختی و مشکالت آگاهانه و توأم 
با هوشیاری باشد، به نتایج خوبی خواهید رسید. 
تا زمانی که خودتان تغییر نکنید، چیزی تغییر 
نخواهد کرد. نگذارید شرایط و بدشانسی روی 
دیدگاه شما تاثیر منفی بگذارد. از همین امروز 
تصمیم بگیرید که دیدگاه خود را بسازید و افراد 

مناسب را در زندگی خود وارد کنید.
وقتی دارید تفکر خود را بازیابی می کنید، تهیه 
یک کارت تایید می تواند به شما کمک کند. شما 
می توانید دیدگاه خود را بهتر کنید. وقتی بارها 
چیزی را تایید می کنید، آن تایید روی نگرش 
و در نتیجه کار شما تاثیر می گذارد و تغییراتی 
را ایجاد می کند. وقتی چیزی را یادداشت کرده 
و با خــود مرور می کنید، به تدریــج آن را باور 
می کنید. مثال روی کارت بنویســید که »من 
یک فرد سخت کوش و دوست داشتنی هستم؛ 
دید مثبتی دارم و به دیگران نشان می دهم که 
موفق هستم. مهم نیست چه اتفاقی در زندگی 
می افتد، نگرش من هرگز منفی نخواهد شد.«

نکات مهم برندسازی 
برای افراد درون گرا

 شکست را بادیدمثبت 
پشت سر بگذارید

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

روش هایی برای فروش بیشتر با استفاده از راهبرد »بهینه سازی روند مشتری«

راهنمای کاربردی برای مدیران خودمحور!
به نظر می رسد که افراد خودمحور می توانند رهبران خوبی 
باشند، زیرا این افراد نسبت به دیگران به خودشان بیشتر 
سخت می گیرند. آن ها از کار سخت افزاری نیستند و به 
خود متکی اند. در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم که رهبران 

خودمحور باید به آن ها توجه داشته باشند:
 هیچ کس کامل نیست

این دسته از افراد همیشه به دنبال آن هستند که کامل و 
بدون نقص باشند. مشکل زمانی به وجود می آید که شما 
سعی می کنید تیم تان همان استانداردهای سفت وسخت 
خودتان را رعایت کنند. هیچ کس کامل نیست؛ این یکی 
از ویژگی های انســان ها اســت. وقتی افراد کمال گرا از 

کارمندان خــود می خواهند بدون هیچ عیب و نقصی به 
اهداف کاری برسند، کارمندان دیگر هیچ وقت آن انتظارات 
را برآورده نخواهند کرد. به عالوه این دســته از رهبران 
همیشه حتی با کوچک ترین اشتباه به هم می ریزند و اذیت 
می شوند. آیا این بدان معنا است که باید سطح انتظارات 
خود را پایین بیاورید؟ خیر؛ باید انتخاب کنید که روی چه 
مواردی تمرکز خواهید کــرد و تفاوت های فردی را نیز 
درنظر بگیرید. یک فرد کمال گرا همیشه نسبت به آنچه 
درســت پیش نمی رود، توجه زیادی دارد. وقتی در این 
شرایط قرار می گیرید، از خود سوال کنید که آیا واقعا الزم 
است توجه خود را روی این موضوع منعطف کنید یا خیر.

 ممکن است محرک های شــما با محرک های 
تیم تان تفاوت داشته باشد

یکی از جنبه های مشترک بین رهبران خودمحور آن است 
که آن ها می دانند می خواهند به کجا بروند و در مسیر خود 
عجله دارند. محرک های شما مشخص است. با اینکه این 
محرک ها برای شما مناسب  است، ممکن است برای تیم  
شما مفید نباشد. رهبران موفق هرگز فقط با یک مدل کار 
نمی کنند. آن ها ابتدا تیم خود را شناسایی می کنند و با هر 
یک از افراد متناسب با او یک طرح متقابل تهیه می کنند.

 ممکن است ســایر افراد به توانایی شما برای 
پیشرفت نیاز داشته باشند

یکی از دالیلی که باعث می شــود برخی افراد سریع تر از 
دیگران موفق شوند، آن است که آن ها می توانند به سرعت 
مغز کالم را متوجه شوند و از آن در کار خود استفاده کنند. 
این افراد می توانند به نتایج خوبی دست یابند. آن ها سال ها 
است که تجربه کســب کرده  و یاد گرفته اند که چگونه 
مشوق خود باشند. ممکن است این افراد شکایت کنند که 
سایر اعضای تیم، مانند آن ها مهارت ندارند. برخی از افراد 
نیز به دسته اول نیاز دارند تا مشوق آن ها باشند و آن ها را 
در کار به سمت جلو پیش ببرند. یک رهبر موفق می تواند 
با تمام اعضای تیم خود ارتباط برقرار کند و همیشه به یاد 

خواهد داشت که هر یک از افراد منحصربه فرد هستند.

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار
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پیشــرفت بدون تغییر محال اســت؛ آن ها که 
نمی توانند ذهن شان را تغییر دهند، از پس تغییر 

هیچ چیز برنمی آیند

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

خداحافظی با سموم

خســتگی ســاعات طوالنی کار، نداشــتن 
اســتراحت کافی، مصرف مــداوم غذاهای 
آماده و اشتباهاتی که در مصرف خوراکی ها و 
نوشیدنی ها انجام می دهید، می تواند به خانه 
کردن سموم در بدن شما منجر شود. سمومی 
که نه تنها شــما را بیمار یا کم توان می کند، 
بلکه روی آرامش و خلق و خوی تان هم تاثیر 
می گذارد و در برابر تنش های محیطی، شما 
را آسیب پذیرتر می کند. برای خالص شدن از 
سموم انباشته شده در بدنتان، این هفت راه را 
امتحان کنید و بعد از چند هفته، تاثیر رعایت 
کردن این توصیه ها را در وضعیت جسمی و 

روانی تان ببینید.
 آب

یکی از آســان ترین و ارزان ترین راه ها برای 
پاکســازی بدن، نوشــیدن آب بیشتر است. 
برای اینکه آبی که می نوشــید تاثیر بهتری 
روی ســالمت تان بگذارد، کمی آب لیموی 
تازه هم روی آن بچکانید تا به حذف شــدن 
سموم بدنتان، بیشتر کمک کنید. سعی کنید 
همیشه روی میز کار یا میز چای خانه تان یک 
لیوان آب بگذارید تا نوشیدن این مایع سم زدا 

برای تان عادت شود.
 چای سبز

حتما تا به حال بارها در مورد فواید اکســیر 
جادویــی »چای ســبز« چیزهــای زیادی 
شــنیده اید. ایــن چــای می توانــد یکی از 
ستون های رژیم ســم زدای شما باشد. چای 
سبز چربی سوز است، سیســتم ایمنی بدن 
را تقویت می کند، ضد سرطان، بیماری های 
قلبی و دیابت اســت، تمرکز را باال می برد و 
مانع بروز بسیاری از بیماری های مغزی مثل 
آلزایمر می شــود. اما همان طور که گفتیم، 
این چای یک فایــده مهم دیگــر هم دارد. 
سم زداست و می تواند بدن شما را خیلی زود 
پاکســازی کند. اگر طعم این چای را دوست 
ندارید، می توانید با عســل، پودر زنجبیل یا 
آب لیموی تازه طعم دارش کنیــد؛ یا اینکه 

همراه با توت خشک آن را میل کنید.
 برگ سنا

اگر روده هایتان درســت کار کند، ســموم 
جای کمتری در بدنتان پیدا می کند. ناتوانی 
روده های شــما در کامل دفع کردن سموم 
بدنتان، می تواند شما را بدحال و بیمار کند. 
برای کســانی که سال ها اســت با یبوست 
زندگی می کنند، برطرف کــردن کم کاری 
روده ها رویایی دســت نیافتنی است. اما اگر 
به این مشــکل دچار باشــید و در عین حال 
با گیاهان دارویی و خواصشــان آشنا شوید، 
می توانید برای همیشه از این مشکل خالص 
شوید. »برگ ســنا« یکی از گیاهان دارویی 
سم زداست. کافی است هر صبح یک فنجان 
از دم نوشی که با این برگ تهیه کرده اید، میل 
کنید تا توان روده هایتــان برای دفع کردن 
باال بــرود. اگر طعم این دم نوش را دوســت 
نداشتید، کمی پوســت پرتقال در آن رنده 
کنید تا هم تاثیرش بیشــتر شود و هم طعم 

بهتری پیدا کند.
 چرت نیم روزی

فقط بــا خوردن نوشــیدنی ها و مواد غذایی 
نیست که می توانید به کاهش سموم بدنتان 
کمــک کنید. برای اینکه بدنتان مســموم و 
بیمار نشــود، به خواب و استراحت کافی هم 
نیاز دارید. پس به جای اینکه جانتان را وقف 
کار کردن کنید، شــب ها حداقل 6 ســاعت 
مداوم بخوابید و در روز هم خودتان را به یک 
چرت 20 دقیقه ای مهمــان کنید. اگر اهل 
خواب نیم روزی نیستید، باز هم این آرامش 
20 دقیقــه ای را از خودتان دریغ نکنید. اگر 
تنها حدود 10 تا 20 دقیقه در وضعیت آرامش 
دراز بکشید، چشم هایتان را ببندید، موسیقی 
آرامش بخشی بگذارید و افکار خوشایند را در 
ذهنتان مرور کنید، این دوره ســم زدایی را 

بهتر سپری می کنید.
 خداحافظی با سوسیس

می خواهید سموم بدنتان کمتر شود؟ نه تنها 
با خوراکی های فرآوری شده مثل سوسیس و 
کالباس و انواع کنسرو، بلکه با خوراکی های 
شیرین هم خداحافظی کنید. وابسته شدن 
به دسر، نوشیدنی های شیرین و انواع کیک، 

می تواند بدنتان را مسموم و بیمار کند.
 سبوس

در رژیم ســم زدایی کــه می خواهید رعایت 
کنید، جایی برای انواع خوراکی های فیبردار 
در نظر بگیرید. سبوس، برنج قهوه ای و حتی 
سبزیجاتی مثل کاهو می تواند در این رژیم، 
همراه شــما باشــد. مواد غذایی حاوی فیبر 
می تواند وضعیت دســتگاه گوارشتان را به 
تعادل برساند و به شما در رسیدن به هدفتان 

کمک کند.
 تکان خوردن

نمی توانید تمام بار سم زدایی از بدنتان را روی 
دوش خوراکی ها بیندازید. شــما برای کامل 
کردن این چرخه، باید درست و به اندازه کافی 
حرکت کنید. می توانید یکی از سی دی های 
آموزش زومبا در خانه را تهیه کنید و قبل از 
رفتن بــه محل کارتان حرکاتــش را تمرین 
کنید. اگر وقت کافی برای باشگاه رفتن دارید، 
این لطــف را از خودتان دریغ نکنید و اگر هم 
ندارید، حداقل هفته ای یکی، دو بار پیاده روی 
یا دویدن را امتحان کنید. تکان دادن بدن و 
تحرک داشتن، ســرعت دفع شدن سموم از 

بدنتان را باال می برد.

اشتها بازکن های لعنتی
هرچه می خورید ســیر نمی شوید؟ هر روز 
عقربه تــرازو از چاق تر شــدنتان حکایت 
می کند اما بــاز هم در برابــر قاروقورهای 
شکمتان تسلیم می شوید و کالری بیشتری به 
بدنتان می رسانید؟ شاید شما قربانی مصرف 
برخی مواد غذایی که مصرف کنندگانشان 
را گرسنه می کند شده اید و به همین دلیل 
نمی توانیــد اشــتهای تان را کنترل کنید. 
اگر خوراکی هایی کــه می خورید، حاوی 

شیرین کننده های مصنوعی باشد، هرچه 
بیشــتر آن ها را مصرف کنید گرســنه تر 
می شوید. فست فودهای پرنمک و تنقالت 
شور، از جمله مواد غذایی دیگری است که 
باعث گرسنه تر شدنتان می شود. گذشته از 
این، در صورتی که نان سفیدی که از سبوس 
عاری است را میل کنید هم بیشتر احساس 
گرســنگی می کنید. برای اینکــه از پس 
کنترل اشــتهای تان برآیید، بیشتر از قبل 

سبوس و مواد غذایی فیبردار میل کنید و از 
خوردن قندهای مصنوعی که در نوشابه ها 
و کیک های آماده پنهان شده است، پرهیز 
کنیــد. کربوهیدرات ها و شــیرینی هایی 
که قند خون شــما را یک دفعه باال می برد، 
باعث افت ناگهانی قند خونتان می شــود و 
احساس گرســنگی مهارناپذیری را ایجاد 
می کند. پس مراقب باشــید که زیاد سراغ 

این خوراکی ها نروید.

یک لیوان بیشتر آب بنوشید تا سالم بمانید. این ادعایی 
است که بسیاری از متخصصان آن را مطرح می کنند؛ 
آن ها می گویند اگر بدنتان کــم آب بماند، زمینه برای 
خانه کردن سموم در بدنتان فراهم می شود و بیماری ها 
آســان تر شــما را از پا در می آروند. اما گاهی نوشیدن 
چند لیوان آب بیشتر هم نمی تواند احساس ناخوشایند 
تشــنگی را از شــما بگیرد. می خواهید بدانید که چرا 
گاهی آب و چای و شربت، از پس درمان تشنگی تان بر 

نمی آید؟ این مطلب را بخوانید.
 کالباس دوست هستید؟

ناهار شما یا ســاندویچ سوســیس و کالباس است یا 
غذای کنسروشده؟ طبیعی است که با خوردن چنین 
مواد غذایی پرنمکی مدام تشــنه شــوید. گوشت های 
فرآوری شده، کنسروها و بسیاری از هله هوله هایی که 
در طول روز می خورید، میــزان زیادی نمک دارد و از 

دالیل اصلی تشنگی مداوم شماست.
 صبح ها پیاده روی می کنید؟

ورزش کردن همیشه حال بهتری 
را برای تان بــه ارمغان نمی آورد. 
اگــر در ابتــدای روز پیاده روی 
یا ورزش ســنگین انجام دهید، 
بخش مهمــی از آب بدنتان را در 

ابتــدای روز از دســت می دهید و 
به خاطر تعریق شــدید، در ســاعات 

بعدی تشنه می شوید.
 ماموریت بین شهری می روید؟

کسب وکارتان با از این خیابان به آن خیابان رفتن گره 
خورده؟ آب بدن شمایی که در این روزهای گرم، ساعات 
زیادی را زیر آفتاب می گذرانید، آن قدر دفع می شود که 

مدام احساس تشنگی و گیجی می کنید.

 دیابت دارید؟
شــاید به برخــی بیماری هایی که 
تشــنگی می آورد دچار شده اید 
و خودتــان هم خبــر ندارید. 
تشــنگی مداوم می تواند یکی 
از نشانه های ابتال به دیابت نوع 
دو باشد. تشــنگی بیش از حد، 
افزایش حجم ادرار و تاری دید از 
نشانه های اولیه دیابت است که باید 

جدی گرفته شود.

 دارو می خورید؟
 برخی از داروها، دهان شما را خشک می کند و گاهی 
خشکی دهان را با تشنگی اشــتباه می گیرید. زبان و 
دهان خشک، همیشه نشانه کم آب بودن بدن نیست و 

در مواردی به خاطر مصرف برخی داروهای خاص ایجاد 
می شود. البته بعضی از داروها واقعا شما را تشنه و کم آب 
می کند. پس در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی، 

حتما پزشکتان را در جریان بگذارید.

 کم خون هستید؟
کم خونی یکی دیگر از مشکالت جسمی است که باعث 
تشنگی می شود. آدم های کم خون بیشتر از دیگران به 

نوشیدن آب نیاز دارند.

 سیر خورده اید؟
مصرف برخی خوراکی ها که مزه تندی دارد، می تواند 
احساس تشنگی ایجاد کند. ســیر یکی از سبزیجاتی 
اســت که شما را تشــنه و نیازمند نوشیدن آب بیشتر 

می کند.

یک لیوان دیگر لطفا!
چرا از آب خوردن سیر نمی شوید؟

40 درصــد آدم ها حداقل یک بار در عمرشــان درد 
ســیاتیک را تجربه می کنند و کارمندان کم تحرک 
و پشت میزنشــین، اغلب به این درد دچار می شوند. 
اما خیلــی  از آن ها نمی دانند ایــن درد آزاردهنده، 
چرا سراغشان می آید و چطور می توانند مانع دوباره 
آمدنش شوند. دردی که در اصطالح سیاتیک نامیده 
می شود، نامش را از عصبی به همین نام گرفته است 
و در ادامــه این مطلب، می فهمید کــه این درد چه 
نشانه هایی دارد و چطور می توانید از دچار شدن به 

آن جلوگیری کنید.

 سیاتیک از کجا می آید؟
متخصصان می گوینــد آدم ها در حــدود 30 تا 
50 سالگی بیشــتر از هر زمانی این درد را تجربه 
می کنند و وارد شــدن فشــار بیــش از اندازه به 
مهره ها، حرکات اشتباه بدن و نشستن در وضعیت 
نامناســب، دلیل اصلی ایجاد چنین دردی است. 
به باور متخصصان، بلند کردن اجســام سنگین، 
رانندگی زیاد، کم تحرکی و ســیگار کشــیدن از 
جمله عواملی است که احتمال سیاتیکی شدن را 
باال می برد. در کنار عوامل ژنتیکی، مبتال بودن به 
بیماری هایی مثل دیابت که تخریب عصبی را به 
دنبال می آورد هم می تواند احتمال ایجاد دردهای 

سیاتیکی را باال ببرد.

 چنین حالی دارید؟
اگر شما هم این نشانه ها را تجربه می کنید، معنایش 

این است که دردتان سیاتیکی است:
پشت پایتان تیر می کشد: درد سیاتیک، فقط قسمت 
پایین کمر شــما را درگیر نمی کند. اگر این درد در 
پایتان هم می پیچد و از قسمت باالی باسن تا پایین 
پا را درگیر می کند، یعنی پای ســیاتیکتان در میان 
است. این درد از وارد شدن آسیب یا فشار به مهره ها 
یا التهاب اعصاب نشأت گرفته و گاهی حتی در انگشت 

پاهایتان هم احساس می شود.
پایتان می سوزد: درد سیاتیکی، فقط درد نیست. بلکه 
نوعی سوزش را هم در کمر و پایتان ایجاد می کند. شما 
به وضوح می توانید تفاوت این درد را با کمردردهای 
دیگر متوجه شوید و اگر مشــکلتان شدت بگیرد، 
گاهی ایستادن و راه رفتن برای تان سخت می شود. 
احساس سوزن سوزن شدن یا گزگز یا خواب رفتگی در 
ساق پای تان می گوید که به این مشکل دچار شده اید.
یکی از پاها درگیر می شــود: وقتی که پای سیاتیک 
در میان باشد، هر دو پای شما بار درد را در یک زمان 
تحمل نمی کند. سیاتیکی ها درد را در ناحیه پایین 
کمر و تنها یکی از پاهایشــان و معموال تنها در یک 

طرف بدنشان درد را احساس می کند.
عطسه، ســرفه یا خنده تشــدیدش می کند: درد 
ســیاتیک با حرکات ناگهانی که در هنگام عطسه یا 
سرفه کردن در بدنتان ایجاد می شود، تشدید می شود. 
اگر دردتان حاصل مشکالت سیاتیک باشد، حتی با 

خندیدن و تکان خوردن بدنتان، درد را بیشتر از قبل 
احساس می کنید.

 این تمرین ها را انجام دهید
اگر تخریبی که در مهره هایتان ایجاد شــده، هنوز 
شدت نگرفته باشد، با فیزیوتراپی و حتی انجام برخی 
تمرین های ورزشی در خانه، می توانید از آن خالص 
شوید. برای خالص شدن از این درد، باید ماهیچه های 
شکم، کمر و باسنتان را تقویت کنید؛ ما به شما این 

تمرین های ساده را پیشنهاد می کنیم:
  تمرین اول:

روی زمین دراز بکشید؛ کمر و کف پای تان را به زمین 
بچسبانید و زانوهایتان را خم کنید.

دســت های تان را در حالت آرامش در کنار بدنتان 
بگذارید.

حاال در حالی که عضالت شکمتان را سفت و منقبض 
کرده اید، کمرتان را به زمین فشار دهید.

حدود پنج ثانیه در این وضعیت بمانید و بعد کمرتان 
را رها کنید. بعد از چند ثانیه اســتراحت، دوباره این 

تمرین را انجام دهید.
 تمرین دوم:

برخالف تمریــن اول، این بار به شــکم روی زمین 
دراز بکشید.

سرتان را به یک جهت روی زمین بگذارید و دستانتان 
را در حالت آرامش، دو طرف بدنتان قرار دهید.

درست مثل حرکت قبل، شکمتان را منقبض کنید.
پنج ثانیه در این وضعیت بمانید و ســپس به حالت 
آرامش برگردید. بعد از چند ثانیه استراحت، دوباره 

این حرکت را انجام دهید.
 تمرین سوم:

به پشت دراز بکشید.
یک زانو را صاف کنید و یک زانو را خم کنید.

انگشتان دســت های تان را دور زانوی پایی که خم 
کرده اید، قالب کنیــد و آن را با آرامش به ســمت 

شکمتان بکشید.
پنج ثانیه در این وضعیت بمانید و ســپس به حالت 
آرامش برگردید. بعد از چند ثانیه اســتراحت، جای 

پاهایتان را عوض کنید.

 تمرین چهارم:
به پشت دراز بکشید.

زانوهایتان را خم کنید.
حاال درحالی که ماهیچه های باســنتان را منقبض 

کرده اید، باسن را کمی باال بیاورید.
چند ثانیه در این وضعیت بمانید و ســپس به حالت 
آرامــش برگردید. این حرکت را بعــد از چند ثانیه 

استراحت، دوباره انجام دهید.

 تمرین پنجم:
به شکم دراز بکشید.

سرتان را به یک جهت بگذارید و دست هایتان را در 
حالت آرامش دو طرفتان قرار دهید.

درحالی که یک پای تان صاف است، پای دیگر را در 
حالت 90 درجه خم کنید و باال بیاورید.

بعد از چند ثانیه استراحت، جای پاهایتان را عوض 
کنید.

بهاره اسالمی

گــزارش
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با نشانه های درد سیاتیک و راه های پیشگیری از آن آشنا شوید

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار

ژلوفن نخورید؛ بخندید

به جای اینکه بــه جعبه داروها پناه ببریــد و با مصرف 
مسکن های مختلف، به جنگ دردهایتان بروید، یک راه 
ارزان و آسان را برای خالص شدن از درد امتحان کنید. 
»خندیدن« دارویی است که در هر لحظه از شبانه روز در 
دسترستان است و به گفته محققان، واقعا به کاهش درد 
کمک می کند. آن ها می گویند خنده بیشتر از بسیاری از 
مسکن ها می تواند در کاهش درد موثر باشد و گذشته از 
این، سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند و نمی گذارد 
به راحتی در برابر ویروس ها و باکتری ها تسلیم شوید. اگر 
افسرده اید، احساس می کنید نفستان تنگ است و این 
روزها بیشــتر از قبل مریض می شوید و درد می کشید، 
دیدن یک سریال کمدی را شروع کنید. اگر هر روز تنها 
40-50 دقیقه برای دیدن یک قســمت از سریال های 
کمدی پرطرفداری که این روزها در دسترســتان قرار 
دارد وقت بگذارید، خیلی زود از تمامی این مشــکالت 

رها می شوید.

چرا دست و پایتان می لرزد؟

احســاس می کنید دســت و پای تان از درون می لرزد 
و سوزن ســوزن می شود؟ شــما تنها نیستید. خیلی از 
آدم ها درست مثل شما به کمبود ویتامین B12 دچارند 
و به خاطر آن به لرزش و بی حس وحالی دست و پا دچار 
می شوند. احساس لرزش یا سوزن سوزن شدن دست ها 
به شما می گوید که به مصرف ویتامین B12 بیشتری نیاز 
دارید. احساس خستگی مزمن، زرد شدن رنگ پوست 
و دچار شدن به نشانه های افسردگی، از دیگر مشکالتی 
است که با کمبود این ویتامین سراغتان می آید. اگر به 
این نشانه ها دچار هستید، انواع گوشت را بیشتر مصرف 
کنید. گیاهخواران از جمله کسانی هستند که به کمبود 
این ویتامین دچار می شــوند. مصرف تخم مرغ، پنیر، 
شیر، ماســت و غالت، ذخیره این ویتامین در بدنتان را 
بیشتر می کند و در صورتی که مصرف این مواد غذایی 
گره ای از مشــکلتان باز نکرد، بعد از مشورت با پزشک، 

مصرف مکمل های دارویی را شروع کنید.

توصیه
T i p

توصیه
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مواد الزم برای پاکسازی بدن را 
بشناسید



 افریم- سانفرانسیسکو
  افریــم )Affirm( یکی از اســتارت آپ های 
مالی برای مردم عادی اســت. این شرکت راه 
مقرون به صرفه ای برای خریدهای آنالین که 
شفاف تر از هر شــرکت اعتباری دیگر است، 
فراهم می کند. یکی از ویژگی های خوب افریم 
این است که با استفاده از آن می توانید هر موقع 
که دوست داشتید خرید کنید و بعدا با نرخ بهره 

صفر تا 30 درصدی پرداخت کنید.
بنیانگذار و مدیرعامل: مکس لوچین 40 
ساله، مدیریت مشــترک در پی پال و یلپ نیز 

داشته است.
سرمایه گذار: 325 میلیون دالر از اسپارک، 

اندرسون هورویتز، خوسال ونچیر و...
 اگلومی- لندن

اســتارت آپ اگلومی )Algomi( شبکه ای از 
فعاالن بازار بــورس را دور هم جمع کرده و به 
آن ها کمک می کند تا به صورت هوشــمندانه 
از داده ها و شبکه سازی بهره بگیرند و بهترین 

معامالت مالی را داشته باشند.
افتخارات: تاکنون 14 بانــک بزرگ و 140 

شرکت عضو آن شده اند.
بنیانگذار و مدیرعامل: استو تیلور 43 ساله

سرمایه گذار: 30 میلیون دالر از لیک استار و...
سیرکل آپ سانفرانسیسکو

یک وب سایت تأمین مالی جمعی که سازندگان 
محصوالت جدید را با سرمایه گذاران و شرکای 
توزیع بالقوه مثــل  P&G، جنرال میلز و ای بی 

متصل می کند.
افتخارات: آن ها به 12۸ شرکت بیش از 145 

میلیون دالر کمک کرده اند.
از  میلیــون دالر  ســرمایه گذاری: 53 
گوگل ونچر، کالیتون کریستنســن، شرکای 

canaan و …
 دیجیت- سانفرانسیسکو

این استارت آپ مقدار جریان نقدی در حساب 
جاری شما را بررســی می کند، مقدار کمی از 
آن را پس انداز کرده و آن را برای شما به عنوان 
ســرمایه گذاری ذخیــره می کنــد. کاربران 
می توانند این مقــدار را با پیام های متنی زیاد 

)یا کم( کنند.
ســرمایه گذاری: 13.۸ میلیــون دالر از 

بسالین ونچر و گوگل ونچر
 ایرنست- سانفرانسیسکو

ایرنست یکی از جدیدترین و هیجان انگیزترین 
سیستم های وام دهی جهانی است که از رویکرد 
متفاوتی برای دریافت بهره وام دانشــجویی 
استفاده می کند. ارنست از هزاران داده مختلف 
بهره می گیرد تا وام گیرندگان واجد شــرایط 
را پیدا کنــد و در کوتاه ترین مــدت، وامی با 

پایین ترین نرخ ارائه کند.
 ،Maveron سرمایه گذار: 100 میلیون دالر از

اندرسون هورویتز، فیرست راند و باتتری ونچر
تهدید: برای بانک هــا، اتحادیه های اعتباری 

و سنتی
 ایکوآیتی زن- نیویورک 

این اســتارت آپ، ســهامداران شرکت های 
خصوصــی را با ســرمایه گذارانی که به دنبال 
سرمایه گذاری های جایگزین هستند، متصل 

می کند.
افتخارات: با 15 تا از 25 اســتارت آپ برتر 
جهان که بیش از یک بیلیون دالر ارزش دارد، 

کار می کند.
ســرمایه گذاری: حدود 3.5 میلیون دالر از 

500 استارت آپ، سیلیکون بادیا و...

مایک ســیمونلی در مقد مه کتاب »قدرت 
بانکداری همراه« نوشــته سانکار کریشنان، 
شرح می دهد که چرا بانک ها با اینکه قدرت 
بانکداری همراه را درک کرده اند اما هنوز با آن 
همراهی نمی کنند و برای بهره برداری از قدرت 

آن دست دست می کنند.
از آنجایی که ابزارهای همراه، بستر قابل توجهی برای 
نوآوری است، می توانند به سرعت بانکداری خرد را 
در سراســر جهان متحول کند. برآورد پیش بینی ها 
این است که تا سال 2017 بیش از یک میلیارد نفر از 
مردم دنیا از بانکداری همراه استفاده کنند. اما این عدد 
ممکن است حتی بیشتر از این باشد. مصرف کنندگان 
از بانک هایشان تجربه مشتری شخصی می خواهند و 
تلفن همراه بهتر از هر فناوری دیگری تجربه شخصی 
مناســب ارائه می دهد. در حالی که بسیاری با بهانه 
نگرانی از مسائل امنیتی از بانکداری همراه استفاده 
نمی کنند، این دستاویز بی پایه و اساس است. حقیقت 
این است که بانکداری همراه به اندازه بانکداری آنالین 
و شاید بیشتر از آن امن است. در حقیقت شکایت از 
امنیت بانکداری همراه، ادعای بی ارزش کسانی است 
که از این قافله عقــب خواهد ماند. پس چرا رهبران 
بازار، محرکی برای کانال موبایل نیســتند؟ باید این 
را هم در نظر بگیریم که بانک های تاسیس شــده و 
شرکت های سرمایه گذاری، اکنون در بهترین موقعیت 
برای سرمایه گذاری بر روی تغییرات مثبت حاصل از 

همراه موفقیت آمیز خواهد بود اما خیلی از بانک های 
بزرگ هنوز هم از وضعیت موجود و تراکنش های فعلی 
راضی اند. برخالف بانک های سنتی، استارت آپ ها 
اهمیت تلفن همراه را درک کرده اند و از آن برای به 
دست آوردن ســهم بازار استفاده می کنند و رقبای 
غیرسنتی مانند شرکت های اینترنتی و ارتباط از راه 
دور در حال موقعیت یابی بــرای بهره برداری از بازار 
بانکداری همراه هســتند. در همین حال بانک های 
سنتی و رهبران بازار در حال تماشای همه آنچه رخ 
می دهد هســتند. دلیل نیاز به این کتاب هم همین 
است. دیدگاه سانکار برای هر کسی که در کسب وکار 
بانکی اســت خیلی مهم است و به موقع مطرح شده 
است، اما به ویژه برای بانک های تاسیس شده که در 
حال حاضر صاحب سهم قابل توجهی از بازار هستند، 
بســیار ارزشمند اســت. بانک های تاسیس شده به 
تلنگر یــک متخصص قابل اعتمــاد در صنعت نیاز 
دارند که ســانکار این فرد مناسب است. او به عنوان 
کسی که مدتی طوالنی در بانکداری مشغول است 
و به عنوان یــک مبتکر بانکی، تجربه دنیای واقعی را 
در مقابل نظریه ها و مفاهیم ایجاد می کند. او در این 
داســتان به طرز ماهرانه ای خالصه ای از فکر و خرد 
سایر متخصصان پیشــتاز را ارائه می دهد تا همگی 

بهره مند شویم.
از نگاه یک شهروند متولد هند که بانکداری بین المللی 
را می شناســد، ســانکار دیدگاه ارزشــمند یکی از 
بزرگ تریــن اقتصادهای در حال رشــد دنیا و بازار 
اولیه ای کــه در آن نوآوری معکوس اتفاق می افتد را 
به ارمغان می آورد.  در دنیا هیچ صنعتی نیســت که 
موقعیت بهتری نسبت به بانک های پیشرو برای کمک 
به دیگران داشته باشد . از طرفی کانال بزرگ تری از 

موبایل برای چنین کمکی وجود ندارد. 

مثال هایی برای ایده گرفتن
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 اطالعات ما 
نشان می دهد 

افرادی که 
با بیش از 

5۸ نفر در 
تماس هستند، 

وام گیرندگان 
بهتری از آب 
درمی آیند. در 
مورد جنیفر، 
او با ۸9 نفر 
مختلف در 
تماس بود 
که موجب 

شد 9 درصد 
بازپرداخت 
او افزایش 
پیدا کند. 

این ها تنها 
چند نمونه از 
هزاران داده 

کلیدی است 
که ما برای 

ارزیابی اعتبار 
افراد به آن ها 
توجه می کنیم

موفقیت در 
آینده از آن 
شرکت های 

چابک و 
سازگار با 

تغییرات است؛ 
شرکت هایی 

که فرصت های 
جدید تلفن 

همراه را 
شناسایی 

می کنند و 
آن ها را توسعه 

می دهند

شیروانی سیرویا، کارآفرین در حوزه تامین 
مالی موبایلی است و ابزاری ساخته که به هر 
کسی اجازه می دهد از طریق تلفن همراه برای 
خودش سابقه اعتباری ایجاد کند. او مدیرعامل 
و بنیانگذار اینونچر)InVenture( است که 
کارش تسهیل دسترســی کسب وکارهای 
کوچک به تامین مالی از طریق ایجاد ســابقه 
اعتباری به کمک ابزارهای موبایلی اســت. 
شیروانی تجربه های خوبی در زمینه سالمت، 
تامین مالی خرد و بانکداری سرمایه گذاری دارد 
و دانش آموخته دانشگاه کلمبیا است. آنچه که 
در ادامه می خوانید متن پیاده شده سخنرانی 

او در سایت تد است.  
تصور کنید می خواستید یک  هزار دالر به کسی که دو 
ردیف عقب تر از شما نشسته، قرض بدهید. چه چیزی 

الزم است درباره او بدانید تا خیالتان راحت شود؟
مادر من در اواخر سی ســالگی اش به آمریکا آمد. او 
پزشکی است در بروکلین و به دوستان و همسایگان 
اجازه می دهد تا برای خدمات درمانی به او مراجعه 
کنند، چــه بتوانند همان موقع هزینــه را بپردازند 
یا نه. به یــاد دارم که در فروشــگاه بــه بیماران او 
برخــورد می کردیم یا در پیــاده رو و بعضی وقت ها 
آن ها می آمدند و همان جا هزینه جلســات قبلشان 
را پرداخت می کردند. او هم از آن ها تشکر می کرد و 
احوال خودشان و خانواده شان را می پرسید. او به آن ها 
اعتبار می داد چون به آن ها اعتماد داشت. بیشتر ما 
شــبیه مامان من هستیم؛ ممکن است به کسی که 

می شناسیم یا کســی که کنار ما زندگی می کند، 
اعتبار بدهیم اما بیشتر ما احتماال حاضر نیستیم به 
یک غریبه قرض بدهیم؛ مگر اینکه هرچند مختصر، 
چیزی درباره او بدانیم. بانک ها، موسســات مالی و 
اعتباری و سایر ســازمان های سرمایه گذاری، ما را 
به صورت شخصی نمی شناسند، اما برای اعتماد به ما 
روشی دارند و آن بر اساس امتیازات اعتباری ما است. 
امتیازات اعتباری ما بر اساس جمع آوری و تحلیل 
اطالعات عمومی مصرف ما ساخته می شود و به خاطر 
آن ها، ما دسترسی نسبتا آســانی به همه خدمات 
و کاالهــای موردنیاز داریم؛ از بــرق منزل گرفته تا 
خریدن خانه یا پذیرفتن ریسک و آغاز کسب وکار. 
اما 2.5 میلیارد نفر در سراسر دنیا هستند که امتیاز 
اعتباری ندارند که یک سوم جمعیت جهان هستند. 
آن ها امتیازی ندارند چون اطالعات عمومی ثبت شده 
درباره آن ها وجود ندارد )نه حساب بانکی، نه پیشینه 
اعتباری و نه حتی شماره تامین اجتماعی( و به همین 
دلیل که امتیازی ندارند، به اعتبار یا محصوالت مالی 
دسترسی ندارند تا زندگی خود را بهبود ببخشند، به 
آن ها اعتماد نمی شود. ما به دنبال راهی برای ایجاد 
اعتماد بودیم تا بتوانیم برای 2.5 میلیارد نفر دسترسی 
مالی ایجاد کنیم. پس یک نرم افزار موبایل ساختیم 
که با اســتفاده از اطالعات موبایل برای آن ها امتیاز 
اعتباری می ســازد. هم اکنون بیش از یک میلیارد 
تلفن هوشــمند در بازارهای درحال توسعه وجود 
دارد و مردم هم مثل ما از آن ها استفاده می کنند. به 
دوستانشان پیام متنی می دهند، به دنبال مسیرها 
می گردند، در اینترنت گردش می کنند و حتی نقل 
و انتقال مالی انجام می دهند. با گذشــت زمان، این 
داده ها بر روی تلفن همراه ثبت می شود و تصویر واقعا 
کاملی از زندگی فرد را به وجود می آورد. مشتری های 
ما امکان دسترسی به این اطالعات را می دهند و ما 

آن ها را با اســتفاده از نرم افزار ثبت می کنیم. این به 
ما کمک می کند تا میــزان ارزش اعتباری هرکس 
را متوجه شویم؛ کسانی مانند جنیفر، صاحب یک 
کسب وکار کوچک در نایروبی کنیا. جنیفر 65 سال 
دارد و برای دهه ها در بخــش تجاری مرکزی یک 
غرفه غذا فروشی را اداره می کرده است. او سه پسر 
دارد که آن ها را به آموزشگاه فنی وحرفه ای فرستاده 
است و همچنین رهبر گروه پس انداز محلی است. 
کار غرفه غذافروشــی جنیفر خوب است. او هرروز 
درست به اندازه هزینه ها درآمد دارد؛ اما از نظر مالی 
در امنیت نیست. هر مورد غیرمترقبه ای می تواند او 
را مقروض کند و او هیچ درآمد اضافه ای هم ندارد تا 
روش زندگی خانواده اش را در جریان حوادث بهبود 
ببخشد یا برای بزرگ کردن تجارتش سرمایه گذاری 
کند. اگر جنیفر اعتبار بخواهد، گزینه های او محدود 
اســت. او می تواند وام اندکی بگیرد، اما باید گروهی 
ایجاد کند کــه اعتبار او را تضمیــن کنند و حتی 
آن وقت هم، حجم وام بســیار کم خواهد بود و تاثیر 
چندانی در تجارت او نخواهد داشت؛ به طور متوسط 
چیزی در حدود 150 دالر. نزول خورها همیشــه 
یکی از گزینه ها هستند اما با نرخ بهره بیش از 300 
درصد، خطر باالیی دارند و چــون جنیفر وثیقه یا 
پیشینه اعتباری ندارد، نمی تواند برای دریافت وام 
تجاری به بانک مراجعه کند. اما یک روز، پسر جنیفر 
او را قانــع کرد که نرم افزار ما را بگیرد و برای یک وام 
درخواست بدهد. جنیفر به تعدادی سوال در موبایل 
خود پاسخ داد و امکان دسترسی به برخی اطالعات 
کلیدی دستگاهش را به ما داد. و این چیزی است که 
ما مشاهده کردیم. خب، اول خبر بد؛ میزان پس انداز 
جنیفر پایین بود و هیچ سابقه دریافت وامی نداشت. 
این ها عواملی است که برای یک بانک به منزله خط 
قرمز است؛ اما نقاط دیگری در سابقه او بود که تصویر 

خیلی دقیق تری از پتانسیل او به ما داد. به عنوان  مثال، 
مشاهده کردیم که او معموال با خانواده اش در اوگاندا 
تماس می گیرد. خب، مشخص شد که این اطالعات 
چهار درصد افزایش در دریافت را نشان می دهد برای 
کسانی که به طور مداوم با چند وابسته نزدیک ارتباط 
برقرار می کنند. همچنین توانستیم ببینیم که چون 
او در طول روز زیاد جابه جا می شــود، تقریبا الگوی 
حرکتی ثابتــی دارد و او یا در خانــه یا در غرفه غذا 
فروشی به سر می برد و این اطالعات 6 درصد افزایش 
در بازپرداخت را برای مشــتریانی که به طور مداوم 
وقت خود را در مکان به خصوصی سپری می کنند، 
نشان داد. همچنین توانستیم ببینیم که او در طول 
روز با افراد زیادی در تماس است و شبکه پشتیبانی 
قدرتمندی دارد. اطالعات ما نشان می دهد افرادی 
که با بیش از 5۸ نفر در تماس هستند، وام گیرندگان 
بهتری از آب درمی آیند. در مــورد جنیفر، او با ۸9 
نفر مختلف در تماس بود که موجب شــد 9 درصد 
بازپرداخت او افزایش پیدا کند. این ها تنها چند نمونه 
از هزاران داده کلیدی است که ما برای ارزیابی اعتبار 
افراد به آن ها توجه می کنیم و پس از بررســی همه 
این اطالعات، ما اولین خطر را پذیرفتیم و به جنیفر 
اولین وام را دادیم. این ها اطالعاتی اســت که روی 
کاغذ نمی آید و به صورت رسمی ثبت نمی شود؛ اما 
اعتماد به وجود می آورد. با نگاهی ورای درآمد افراد، 
می توانیم در جوامع درحال توســعه افرادی را پیدا 
کنیم که در نگاه اول خطرناک و غیرقابل پیش بینی 
به نظر می رسند اما درواقع مشتاق هستند و توانایی 
بازپرداخت را دارند. امتیازات اعتباری ما به ما کمک 
کرده تا در کنیا بیش از 200 هزار وام اعطا کنیم؛ آن 
هم تنها در سال گذشــته و نرخ بازپرداخت های ما 
بیش از 90 درصد است )که به هرحال هم رتبه نرخ 

سنتی بازپرداخت های بانکی است(.
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بانکداری همراه هستند. آنها قادرند بزرگ ترین تفاوت 
را ایجاد کنند، چراکه منابع و سرمایه مورد نیاز برای 
سرمایه گذاری روی نوآوری های تلفن همراه را دارند. 
با این حال اغلب همین شــرکت های تاسیس شده، 
بی میل ترین شرکت ها برای استقبال از تغییرات اند. 
آن ها ســهمی از بازار را در دســت دارند اما داشتن 
سهم بازار ضامن موفقیت نیست. موفقیت در آینده 
از آن شرکت های چابک و سازگار با تغییرات است؛ 
شــرکت هایی که فرصت های جدید تلفن همراه را 

شناسایی می کنند و آن ها را توسعه می دهند.
درک و توســعه کانال تلفن همراه بــرای بعضی از 
شرکت ها دشــوار اســت، چراکه این موضوع فقط 
یک پدیده فنی نیســت؛ بلکه همچنین یک پدیده 
روانشناختی و اجتماعی است. نوآوری تلفن همراه 
نیاز به درک تغییرات و توانایی استقبال از این تغییرات 
دارد. بانک ها مجبور می شوند تخصص عملیاتی خود 
را تغییر دهند تا بانکداری همراه را نیز پوشش دهند و 

مجبورند فرآیندها و محصوالت شان را برای مواجهه 
با نیازهای جدید تنظیم کننــد. آن ها نیاز به مدل و 
اســتراتژی  دارند که تلفن همراه را به عنوان اولویت 

اول قرار دهند و نه به عنوان چاره ای برای روز مبادا.
این موضوع درباره فناوری نیست، درباره تغییر است. 
بانک ها مجبورند چندکاره  باشــند )بتوانند با یک 
دست کسب وکار تراکنشی فعلی شان را ادامه دهند، 
در حالی که با دست دیگر در حال توسعه و ابتکار در 
نوآوری های تلفن همراه هستند(؛ این کار کوچکی 
نیست، همان طور که اغلب بانک های بزرگ هنوز هم 
توسط رهبران تراکنشی، رهبری می شوند. تفاوت 
میان رهبران تراکنشی و رهبران تحول گرا تاثیرگذار 
اســت. رهبران تراکنشــی تمایل دارند در سیستم 
موجود به صورت منفعالنــه کار کنند و فقط زمانی 
که مجبور هستند تغییر کنند، در حالی که رهبران 
تحول گرا تمایل به تغییرات ناگهانی روش انجام کارها 
دارند. گرچه به وضوح می بینیم که اســتراتژی های 

چرا بانک ها به فین تک موبایل روی خوش نشان نمی دهند؟
بانکدارهای بزرگ اهمیت بانکداری همراه را درک کرده اند اما برای دست به کار شدن هنوز جرأت کافی ندارند

فین تک
FinTech

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

فین تک
F i n T e c h

برگزیده ها

 محمد اروجلو

صادق ذبیحی

گزارش
R e p o r t

30 مرداد 1395 . سال اول .  شماره بیست و چهار

اعتباری که به مردم اعتمادبه نفس می دهد
با چیزی به سادگی امتیاز اعتباری، ما به مردم قدرت می دهیم تا آینده خود را 
بسازند. مشتریان ما وام هایشان را برای مخارج خانوادگی، مخارج غیرمترقبه، 
مسافرت یا سرمایه گذاری در تجارت مصرف کرده اند. آن ها در حال ساختن 
اقتصاد و جامعه ای بهتر هستند، جایی که افراد بیشتری بتوانند موفق باشند. 
در طول دو سال گذشــته از به کارگیری نرم افزار ما، جنیفر پس انداز خود را 

60 درصد افزایش داده است. او همچنین دو غرفه غذافروشی دیگر هم دایر 
کرده است و هم اکنون درحال توسعه برنامه ریزی برای ساختن رستوران خود 
است. او برای یک وام تجاری کوچک در یک بانک سرمایه گذاری درخواست 
داده اســت، چون حاال او سابقه اعتباری الزم را دارد تا لیاقت خود را به اثبات 
برساند. همین هفته پیش جنیفر را در نایروبی مالقات کردم و او به من گفت 

که شوقی برای شــروع کردن دارد. او گفت »فقط پسرم مطمئن بود من از 
عهده اش برمی آیم. حتی خودم هم فکر نمی کردم موفق شوم.« او در تمام عمر 
باور داشت قسمتی از دنیا هست که درهایش به روی او بسته است. حاال کار 
ما این اســت که درهای دنیا را برای جنیفر و میلیاردها نفر مثل او که لیاقت 

اعتماد را دارند، باز کنیم.
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برگزیدهها

 Mobile Caller Location اپلیکیشــن 
Tracker به شما کمک می کند تا شماره تلفن 
همراه و کــد STD را بدون اتصال به اینترنت 
جست وجو و ردیابی کنید. این برنامه موقعیت 
مکانی تماس گیرنده را نمایش خواهد داد. در 
واقع ارائه دهندگان خدمات اطالعاتی مانند 
نام، شهر و کشــور درباره تماس های ورودی 
و خروجی را نشــان می دهند. ایــن برنامه 
کاربردی از جمله رتبه های برتر اپلیکیشــن 

در پلی استور بوده است.
برخی از ویژگی هــا و قابلیت های این برنامه 

عبارت است از:
 ردیابی هر شماره تلفن همراه از کشورهایی 
مانند هند، آمریکا، کانادا، پاکستان و نمایش 
موقعیت مکانی آن روی نقشــه  مســدود 
کردن تماس های گرفته شــده از شــماره 
تلفن های همــراه مشــکوک  پیدا کردن 
کد STD و کد  ISD   برای نمایش شناســه 
تماس گیرنده نیازی به اتصال اینترنت وجود 
ندارد   بــرای نمایش موقعیت مکانی روی 
نقشــه گوگل به اتصال اینترنت نیاز اســت 
 مکان یابــی شــماره همراه، مشــخصات 
اپراتور، منطقه و کشــور  نمایش اطالعات 
تماس گیرنده در طــول تماس های ورودی 
و خروجی  نمایش فهرســتی از مخاطبین 
شما همراه با منطقه و نام اپراتور  این برنامه 
کامال آفالین اســت  نمایش فهرســتی از 
گزارش های تماس شــما همراه با منطقه و 
نام اپراتور  شناسه تماس گیرنده که قبل از 
پاسخگویی به شما نشان می دهد چه کسی 
تماس گرفته است  ســاده ترین و بهترین 
برنامه مکان یابی تماس گیرنده برای دستگاه 
اندروید شما  ردیابی آسان موقعیت مکانی 
تماس گیرنــده با این برنامــه   این برنامه 

رایگان است

اپلیکیشــن Video Maker برای ســاخت 
ویدئو از عکس ها و موسیقی است. این برنامه 
بیشترین تعداد دانلود را در پلی استور به خود 
اختصاص داده است و برنامه بسیار محبوبی 
اســت. این برنامه کامال رایگان بوده و شــما 

می توانید همیشه از آن استفاده کنید.
کاربر می تواند داستان ویدئویی خود را بسازد 
و هیجان، شادی، احساسات و بهترین لحظات 
زندگی خــود ماننــد ازدواج، تولد، مهمانی، 
پیک نیــک و... را با این ویدئو نشــان دهد. 
کاربــران می توانند این ویدئو را با دوســتان 
و خانــواده خود بــه اشــتراک بگذارند. این 
اپلیکیشــن از عکس های گالری و فیسبوک 

برای ساخت ویدئو استفاده می کند.
ویژگی های این برنامه به شرح زیر است:

 رابط کاربری آســان برای ایجاد ویدئو در 
عرض چند دقیقه

 انتخاب، ویرایش، حذف آســان تصاویر از 
گالری، فیسبوک، اینستاگرام و...

 ویرایش هر تصویر با قابلیت های فوق العاده 
مانند متن، نقاشی، جلوه های ویژه و...

 افزودن موســیقی مــورد عالقــه خود با 
گزینه هایی برای ویرایش آن

 سفارشی سازی مدت اسالیدها )مدت زمان 
پیش فرض دو ثانیه است(

 پیش نمایش اسالیدشو قبل از ساخت ویدئو
 اشــتراک گذاری داســتان ویدئو از طریق 

فیسبوک، توییتر، ایمیل، پیامک و...

مدال یک 
استودیو دوبالژ 

دارد که در 
آن تیم دوبله 

ویدئوهای 
متنوع درباره 

موضوعات 
ورزشی روز در 
دنیا را به زبان 
فارسی دوبله 
می کنند و در 
این اپلیکیشن 
قرار می دهند

اپلیکیشن مدال با دوبله مسابقات خارجی یک مزیت کاربرپسند برای خود تعریف کرده است

اپلیکیشن های برگزیده این هفته، دانلود ویدئو و امن کردن بیشتر گوشی تان را ممکن می کنند

مدال، »رقیب چغر«  اپ های ورزشی

اپلیکیشن مدال یک برنامه کاربردی خبری است 
که اخبار مربوط به ورزش را در اختیار کاربران قرار 
می دهد. عالوه بر این، با استفاده از این اپلیکیشن 
کاربران می توانند محتواهای ورزشی گوناگون را 
مطالعه و مشــاهده کنند. این برنامه در واقع یک 
منبع خبری اســت. تیم توسعه دهنده این برنامه 
به دقت اخبار و مطالب ورزشــی را بررسی کرده و 
آن ها را در مدت زمان کوتاهی در اختیار کاربران 
قرار می دهند. مدال یک اســتودیوی دوبالژ دارد 
که در آن تیــم دوبله ویدئوهای متنــوع درباره 
موضوعات ورزشــی روز در دنیا را به زبان فارسی 
دوبله می کنند و در این اپلیکیشن قرار می دهند. 
مطالب ورزشــی هم شــامل اخبار و رویدادهای 
ورزشی در داخل کشور و هم اخبار مربوط به سایر 

کشورها است.
در حال حاضر که مسابقات المپیک در ریو در حال 
برگزاری است، این اپلیکیشــن طرفداران زیادی 
پیدا کرده است؛ زیرا می تواند به آسانی و به سرعت 
اطالعات و نتایج مربوط به این بازی ها را به کاربران 

ارائه دهد.
از ویژگی ها و قابلیت های اصلی این برنامه کاربردی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 این برنامه اخبــار روز داخلی و خارجی در حوزه 

ورزش را ارائه می دهد.
 کاربران می توانند با این اپلیکیشن از نتایج زنده 
مسابقات ورزشی مختلف که در حال حاضر انجام 

می شود، مطلع شوند.
 ایــن برنامه اتفاقــات مهم در حــوزه ورزش را 
به صورت اعالن و بدون نیاز به اجرای اپلیکیشــن، 

روی صفحه تلفن همراه به نمایش می گذارد.
 با این اپلیکیشن کاربران می توانند از حواشی روز 

دنیای ورزش مطلع شوند.
 ویدئوهــای تولیدی و دوبله شــده در حوزه های 

مختلف ورزشی در اختیار کاربران قرار می گیرد.
 اخبار و حواشــی ورزش های پرطرفــدار مانند 
فوتبال، والیبال، بســکتبال، کشتی و... را پوشش 

می دهد.
چگونه باید از این اپلیکیشن استفاده کنید؟ 
پس از دانلود و نصب ایــن برنامه، وقتی آن را اجرا 
می کنید، از شما خواســته می شود تا تلفن همراه 
خود را وارد کرده و بعد از انجام مراحل فعالســازی 
وارد برنامه شوید یا اینکه می توانید به عنوان مهمان 

از این اپلیکیشن استفاده کنید.
در صفحه نخست برنامه، 6 دسته بندی را مشاهده 
می کنید که عبارت است از آخرین اخبار، کاروان 
ایــران، نتایج، ویدئوها، رده بنــدی و ورزش ها. در 
زیر این دســته بندی اخبار های جدیــد و مهم با 
ذکر عنــوان و تصاویر مربوطه نمایش داده شــده 
اســت که در واقع همان محتوای قسمت »آخرین 

اخبار« است.
در قســمت نتایج، شــما می توانیــد تاریخ یک 
رویداد ورزشی را به طور دستی وارد کنید. به این 

صورت که با لمس گزینــه »انتخاب« وارد تقویم 
خواهید شــد و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب و 
تایید می کنید. در غیر این صورت، نتایج آخرین 
مسابقات بر حسب تاریخ در این صفحه قید شده 
است. برای مثال ســاعت و تاریخ وزنه برداری 85 
کیلوگرم ایران در مســابقات المپیک ریو نمایش 
داده شده اســت و نتیجه مسابقه نیز که به کسب 
مدال طال توســط کیانوش رستمی منتهی شد، 

ذکر شده است.
در قســمت  ویدئوها کاربران می توانند ویدئوهای 
مربوط به آخرین رویدادهای ورزشی مهم را تماشا 
کنند. در قسمت رده بندی، رتبه کشورهای مختلف 
و تعداد مدال های کسب شده در یک جدول نمایش 
داده می شود. این جدول با برگزاری هر رویداد به روز 
می شــود. یکی دیگر از گزینه ها به کاربران کمک 
می کند تا اخبار مربوط به ورزش مورد نظر خود را 
مشاهده کنند. در قسمت ورزش ها شما می توانید 
به طور مســتقیم یــک ورزش را انتخــاب کنید و 
اخبار، ویدئوهــا و تصاویر مربوط به آن را مطالعه و 

مشاهده نمایید.
در منو اصلی این اپلیکیشــن، گزینه هایی از قبیل 
ساخت حساب کاربری، زمان بندی، گالری تصاویر، 

معرفی به دوستان و درباره ما وجود دارد.
این اپلیکیشن را می توانید از طریق ایمیل، تلگرام 
و بلوتوث به طور مستقیم از داخل برنامه به دوستان 
خود معرفی کنید. همچنین اگر عالقه مند هستید 
که تصاویر ورزشی را به صورت عکس تماشا کنید، 

می توانید به قسمت گالری تصاویر بروید.
از جمله مجوزهایی که هنگام نصب و راه اندازی این 

برنامه باید صادر شود، عبارت است از:
 کنترل لرزش

 مشاهده اتصاالت شبکه
 دسترسی کامل به اینترنت

 خوانش حافظه خارجی
 تغییر و حذف محتویات کارت حافظه

 دریافت پیامک
 جلوگیری از خوابیدن صفحه تلفن همراه یا تبلت

 مشاهده اتصاالت وای فای
  اطالع 

قســمت زمان بندی این برنامه کاربردی در حال 
حاضر در دســترس نیســت و خدماتــی را ارائه 
نمی دهد. از ســوی دیگر گزینه ای برای انتخاب یا 
لغو انتخاب اعالن خودکار اخبار در این اپلیکیشن 
گنجانده نشده است. در واقع این برنامه یک نسخه 
ساده اســت که توســعه دهندگان آن می توانند 
گزینه های دیگری را نیز بــرای راحتی کاربران به 

آن اضافه کنند.
در کل می توان گفت که این اپلیکیشــن، طراحی 
ســاده و جذابــی دارد و به دلیل وجــود تصاویر و 
ویدئوهای متنوع ورزشــی، توجه کاربر را به خود 
جلب می کند. در این برنامه تالش شــده است که 
اخبار به طور مختصر و مفید و با قید ساعت انتشار 
خبر و مرکز خبررسانی ارائه شود. در طول برگزاری 
مســابقات مهم ورزشی در داخل و خارج از کشور، 
این برنامه می تواند بســیار مفید باشد. برای مثال 
در حال حاضر اخبار مربوط به مســابقات المپیک 
ریو 2016 به طور لحظه به لحظه در این اپلیکیشن 

قرار می گیرد.

با اســتفاده از این اپلیکیشــن کاربران می توانند از هر کجا با تلفن هوشمند یا 
تبلت اندروید خود فایل های آفیس را مشاهده، ویرایش و ایجاد کرده و فایل های 
پی دی اف را مشــاهده کنند. این برنامه همواره رتبه اول را در بین محصوالت 
ارائه شده مشــابه به خود اختصاص داده و  بهترین امکانات مشاهده و ویرایش 
اسناد را به طور رایگان در اختیار شما قرار می دهد. گزینه هایی نیز برای اتصال 
به چندین حساب ذخیره سازی ابری، همگام سازی فایل دسکتاپ و باز کردن 
فایل هایی که با رمز ورود، محافظت شــده اســت در این برنامه وجود دارد. از 

مزیت های این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 Documents To Go  که 15 سال است به بازار عرضه می شود، در حال حاضر 
روی میلیون ها دســتگاه در سراســر دنیا از قبل بارگذاری شده است و بیش از 
40 میلیون بار در دستگاه های اندروید دانلود شده است   فناوری InTact در 
این برنامه قالب بندی سند اصلی فایل های ویرایش شده را حفظ می کند  برای 
اســتفاده از این برنامه و ایجاد فایل، نیازی به ثبت نام و ایجاد حســاب کاربری 

نیست و کاربر می تواند آزادانه فایل ها را هر کجا که بخواهد ذخیره کند  تمام 
فایل های شما در یک اپلیکیشــن قرار دارد و نیازی نیست مولفه های مجزا یا 
خدمات فضای ابری و برنامه ها را دانلــود کنید  چندین گزینه برای ذخیره و 
همگام سازی فایل وجود دارد  کاربران می توانند از طریق ایمیل یا پایگاه داده 

برنامه از پشتیبانی فنی برخوردار شوند
ویژگی های دیگر این برنامه عبارت است از:

 نسخه تلفن هوشمند و تبلت این اپلیکیشن وجود دارد
• امکان مشاهده، ویرایش و ایجاد فایل های مایکروسافت آفیس

 مشاهده فایل های پی دی اف
 ذخیره تغییرات به طور مستقیم در دســتگاه، کارت حافظه، خدمات فضای 

ابری یا کامپیوتر شما
 ارسال و دریافت پیوست ایمیل با استفاده از برنامه ایمیل مورد عالقه شما

 مدیریت جداسازی فایل )بر حسب نام، اصالح، اندازه و غیره(

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

متن هایتان را باز کرده، بخوانید و ویرایش کنید

WifiMapper - Free Wifi Map
برنامه کاربــردی وای فای مپر یک پایگاه داده وای فای رایگان اســت که 3 
میلیون هات اسپات رایگان دارد. این برنامه یکی از پرطرفدارترین برنامه ها 
در پلی استور است که کاربران بسیار زیادی دارد. از ویژگی های آن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

 نقشه هات اسپات های وای فای رایگان در محل  کمک به تقویت پایگاه 
داده   مشــاهده تاریخچه ای از تمام نقاط وای فای که شما به آن ها متصل 
بوده اید و مشــاهده نحوه کار آن ها )فقط برای نســخه اندروید(  ورود به 
ایمیل یا گوگل پالس برای نظردهی، دســته بندی هات اســپات ها  فیلتر 
کردن هات اسپات ها بر حســب نوع وای فای )رایگان یا پولی(، یا نوع مکان 
)برای مثال هات اسپات های کافی شاپ(  کمک به برون سپاری: با استفاده 
از این برنامه شما می توانید نقاط وای فای رایگان بیشتری را شناسایی کنید

CM Security AppLock AntiVirus
این برنامه رتبه یک را در بین موتورهای آنتی ویروس کسب کرده است. حدود 
500.000.000 کاربر دارد و ســابقه آن در حوزه صنایع امنیت تلفن همراه و 
AV- کامپیوتر شخصی به 16 سال می رسد. در آزمایش های انجام شده توسط

TEST و AV-Comparatives همیشــه اولین رتبه را کسب کرده است. این 
برنامه از نسخه 5.0 و 6.0 پشتیبانی می کند. در برخی از دستگاه ها می توان از 
قابلیت رمز ورود اثر انگشت آن نیز استفاده کرد. این برنامه حالت قفل سفارشی 
دارد و الزم نیست شما هر بار قفل برنامه ها را بازگشایی کنید. این برنامه حاوی 
تصاویر پس زمینه و تم های زیبایی است. این برنامه موارد زیر را برای شما قفل 
می کند:  داده تلفن همراه  وای فای  بلوتوث  تماس های ورودی  نصب 

و لغو نصب برنامه ها  پلی استور  مرورگر  تنظیمات
  AppLock Intruder Selfie یکی از ویژگی های منحصربه فرد این برنامه گزینه
اســت. با این گزینه، دستگاه شما از فردی که رمز ورود اشتباه را وارد می کند، 
عکس می گیرد. در نتیجه بالفاصله فردی را که در دستگاه شما جاسوسی کرده 
است، دستگیر می کند و از طریق ایمیل به شما اطالع می دهد. با کمک این برنامه 
می توانید برنامه هایی از قبیل واتس اپ و فیسبوک خود را قفل کنید. متن های 
خصوصی که در اعالن واتس اپ نمایش داده می شــود نیز مخفی خواهد شد. 

این گونه دیگر هیچ کس نمی تواند از رازهای شما با خبر شود.

Docs To Go™ Free Office Suite

تماس های مشکوک 
را ردیابی کنید

شادی های خود را 
ویدئو کنید

نیکوس کازانتزاکیس
از آنجا که نمی توانیم واقعیــت را تغییر دهیم، 

می توانیم نوع نگاه کردن مان را عوض کنیم

Tube video downloader
این اپلیکیشن یکی از پربازدیدترین و پرطرفدارترین برنامه های مربوط به 
دانلود فایل های ویدئویی در پلی استور است. این برنامه به شما امکان می دهد 
تا فایل های ویدئویی اچ دی را از وب سایت های مختلف به طور مستقیم در 
دســتگاه خود دانلود کنید، بنابراین می توانید هر زمان که بخواهید بدون 
مصرف داده اینترنت آن ها را باز کنید. این برنامه یک مرورگر تعبیه شــده 
دارد که با استفاده از آن می توانید ویدئوها را جست وجو و دانلود کنید. کار 

با این اپلیکیشن بسیار ساده است.
پس از نصب برنامه، فقط کافی اســت از طریق مرورگــر مورد نظر خود یا 
مرورگری که در برنامه عرضه شــده اســت، وارد وب سایت مورد عالقه تان 
شــوید و فایل را انتخاب کنید. یک آیکون دانلود ظاهر خواهد شد و به شما 
اجازه خواهد داد که دانلود کنید. توجه کنید که امکان دانلود ویدئو از یوتیوب 
و سایر وب سایت های مشــابه وجود ندارد، زیرا این کار نقض سیاست های 

بالقوه این وب سایت ها به شمار می رود.
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