
قوانین طالیی مصاحبه برای 
معرفی و رشد استارت آپ

مسئولیت اجتماعی
دغدغه بزرگ استارت آپ ها

تبلیغات برند معروف ایتالیایی متمرکز بر زندگی جوانانی  
شده که قرار است مشتری پروپاقرصش شوند

همگرایی ملی سیاستمداران و قانون گذاران فرانسوی 
برای رشد استارت آپ ها

بیشتر گوش دادن و داستان شنیدن بخشی از فرمول
 یک مصاحبه خوب استارت آپی است

برگزاری کارگاه رباتیک برای دانش آموزان 5 تا 15 ساله 
توسط شرکت دانش بنیان شزان

ورساچه و تربیت 
یک نسل مصرف کننده!

حمایت دولت فرانسه 
از اکوسیستم فناوری
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9

8
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در بخش سیداستارز تهران، شانس 
خود را برای ورود به این مسابقه 

امتحان کنید

گپی با  بنیان گذاراستارت آپی که به 
مصرف کنندگان شهری خدمات 

آنالین می دهد

 بررسی ورود مستقیم دولت 
به عرصه های کسب وکار و حضور 

شرکت های دولتی نما

رنگ الوان چگونه در ابتدای دهه60 
شکل گرفت

شهرینو؛
هرچه در شهر ست...

سنگینی سایه خصولتی ها 
بر سر فین تک  ایران

سید استارز جهانی 
میزبان استارت آپ های 

ایــرانی

برندی که به زندگي  
ایرانی هارنگ می پاشد

13

12

5

15

تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

15

زمانبندیایونتها
تا13شهریوررادرشنبه

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!

2

هفتــه قبل محمدجــواد شــکوری مقدم، 
بنیان گذار آپارات، در وبالگش پستی نوشت 
با عنوان »چند کلمه شوخی و جدی با مدیر 
تلگرام«؛ شــکوری مقدم در نوشــته بالگی 
با تلخند نوشــت: »پاول ســالم، تلگرامت 
چطوره؟! خواستم یکم باهات درد دل کنم. 
پاول باورت نمیشه صدا و سیمای کشور من... 
ادامه در صفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

ما به کدام برند افتخار می کنیم؟

چگونه استراتژی 
برنده برای سئو 

استارت آپ تان بنویسید

6

No.25\ Vol.1\ Sat\ Aug 27th\ 2016

شـــنـبـه/ 6شــهریـور/ سـال اول/  شــمـاره25
16 صفحه / 1000 تومان  اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
25
SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemagazin shanbemag

به
 شن

ی/
مام

ار ا
اتی

: س
س

عک

برای ایجاد یک اکوسیستم استارت آپی فناوری
چینی ها چه راهکارهایی در پیش دارند؟

نگاه چینی به مدل 
سنگاپوری

9

جوانانی که در آن ها کار و تالش می کنند، بسیجی هستندخارجی مقاومت کند، بسیجی است. اگر شاخص مقاومت باشد، استارت آپ ها و روح اهلل مومن نسب: مقام معظم رهبری می فرمایند هرکسی در برابر فشارهای 

هراستارتآپ
یکپایگاهبسیجاست

اخیرا شورای ملی چین جمعی از برنامه های 
دولتی جدید را تصویب کرده است که هدف آن ها 

کمک به استارت آپ های داخلی به ویژه 
دولتی، معافیت از مالیات ، تخفیف هزینه برق و...استارت آپ ها امکان می دهد تا به فضاهای مقرون به صرفه تر، یارانه های استارت آپ ها در حوزه فناروی است. این برنامه ها به 



شرکت دانش بنیان شــزان همزمان با هفته دولت 
با همکاری موسســه فرهنگی - هنری شــهرداری 
پردیس اقدام به برگزاری کارگاه آموزشــی رباتیک 
برای دانش آموزان نموده اســت. اولیــن دوره این 
کارگاه در روز دوم شهریورماه آغاز شد و به مدت سه 

روز ادامه یافت. 
در ایــن کارگاه، دانش آموزانی از پردیس شــرکت 
کردند و با مقدمات مباحث رباتیک و الکترونیک آشنا 
شــدند. هدف از برگزاری کارگاه آموزشی روباتیک، 
فرهنگ سازی و آموزش علوم پیشرفته به دانش آموزان 

منطقه، افزایش خالقیت و مهارت در دانش آموزان، 
ایجاد قطب قــوی و کارآمد در حوزه علم روباتیک و 
امکان رقابت با شهرســتان های پیشرو و همچنین 
آموزش طراحی و ســاخت روبات برای شــرکت در 

مسابقات کشوری و بین المللی در آینده است. 
مسئولیت اجتماعی یکی از دغدغه های مهم و اساسی 
استارت آپ ها است؛ استارت آپ ها با اجتماع پیوندی 
محکم دارند و حیات آن ها هم وابسته به افراد جامعه 
است؛ از این رو عالوه بر اینکه به فکر رشد و سودآوری 
خود هستند، در تالشند تا با برنامه ریزی فعالیت هایی 
برای جامعه، به رشــد و باال بردن سطح آگاهی آن ها 
کمک کنند و از این طریق مسئولیت خود را در برابر 
جامعه ادا کنند. مســئولیت اجتماعی شرکت ها در 
پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها 
و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و 

این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر 
مــی رود؛ درواقع  این فعالیت ها پیش برنده ســود و 
منفعــت اجتماعی بوده و فراتــر از منافع ویژه خود 
سازمان یا کســب وکار مربوطه است. این سازمان ها 
ضمن توجه به مدیریت ریسک، در پی فرصت هایی 
برای تعریف پروژه هایی با جامعه هستند که منافع 
دوسویه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذی نفعان 
به سازمان باشد. آن ها به تاثیرات حال و آینده سازمان 
بر جامعه آگاهی دارند و سعی بر این دارند که تاثیرات 

نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.
اگرچه این کارگاه آموزشی با استقبال درخور توجه 
دانش آموزان شهرســتان پردیس مواجه شــد اما 
مسئوالن شــرکت دانش بنیان شزان می گویند که 
هدفشان از برگزاری این کارگاه ها و سایر کارگاه های 
آموزشی صرفا جذب نیســت، بلکه در تالشند تا به 

گسترش و ترویج هرچه بیشــتر فرهنگ خالقیت 
کمک کننــد. آن ها به دنبال برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی هســتند تا از این طریق به ارتقای سطح 
دانش و خالقیت به ویژه برای منطقه پردیس کمک 
کننــد. برنامه هایی مانند شــب رصــدی در حوزه 
نجوم و برگزاری کارگاه هایی در حوزه کسب وکار از 
جمله برنامه هایی اســت که این شرکت در راستای 
مســئولیت اجتماعی خود تاکنون برگزار کرده و در 
نظر دارد که این راه را ادامه دهد. کم سن وسال ترین 
عضو شــرکت کننده در کارگاه روباتیک، پنج سال 
و بیشترین آن ها 15 ســال بوده است. گفتنی است 
در ادامه این آموزش ها، برای روز دوشنبه ٨ شهریور 
1٣٩5، مسابقه ویژه ای با حضور مسئوالن شهرداری 
پردیس تدارک دیده  شده و مراسم اهدای جوایز نیز 

در همان روز برگزار می شود. 

رویداد
Event

2
یوهان سباستین باخ

بهترین راه برای خرج کــردن یک لحظه، این 
است که از آن لذت ببرید.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

مسئولیت اجتماعی؛ دغدغه بزرگ استارت آپ ها
برگزاری کارگاه رباتیک برای دانش آموزان 5 تا 15 ساله توسط شرکت دانش بنیان شزان 

اینفوگرافیکدردیجیتالمارکتینگ
امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، 

7
شهریور

شرکت ها بیش از پیش خواهان حضور مستمر 
در فضای مجازی هســتند. در این راســتا 
ســازمان ها و مدیرانی موفق هســتند کــه به صورت 
برنامه ریزی شده و دقیق فعالیت های دیجیتال مارکتینگ 
خود را انجام دهند؛ از این رو آکادمی دیجیتال مارکتینگ 
با همکاری اینفوگرام )مرکز تخصصی اینفوگرافیک(، 
سمینار کاربردی اینفوگرافیک در دیجیتال مارکتینگ 
را برگزار می کند. این سمینار یکشنبه 7 شهریورماه در 

برج میالد برگزار می شود. 

بازآفرینیاستراتژیکسبوکار
آکادمی اســتراتژی ایران بــا همکاری مرکز 

٨
شهریور

آموزش کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران اقدام به برگزاری ســمینار »بازآفرینی 
استراتژی کســب وکار« به همراه بررســی مورد کاوی 
تجربیات در ٨ شهریورماه در دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران نموده است. آشــنایی با مدل دلتا برای بازآفرینی 
استراتژی سطح کسب وکار، آشــنایی با هشت جایگاه 
رقابتی در مدل دلتا، استراتژی رقابتی و فرآیند پیاده سازی 
مدل دلتا با تمرکز بر پیشــنهاد ارزشی برای مشتریان از 

جمله مهم ترین سرفصل های این سمینار است. 

e-ACTراهاندازیکسبوکاراینترنتیبهشیوه
این دوره توســط کنسرســیوم کسب وکار 

٨
شهریور

اینترنتی ایران برگزار می شــود. در راه اندازی 
کسب وکار اینترنتی با شــیوه e-ACT ، چهار 

مرحله در نظر گرفته شده است که عالقه مندان به ترتیب 
وارد هر مرحله می شــوند و مطابق دستور العمل های هر 
مرحله گام بــه گام به صورت عملی کســب و کار خود را 
پایه ریــزی می کنند تا جایی که پــس از اتمام هر چهار 
مرحله، مجموعا به مدت سه ماه دوره آموزشی، کسب وکار 
اینترنتی آن هــا آماده بهره برداری می شــود و عالوه بر 
دریافت مدارک معتبر و بین المللی، آماده مدیریت و کسب 
درآمد خواهند شد. ثبت نام در این دوره تا ٨ شهریورماه 

انجام می شود.

جامعهکسبوکارشیراز
هفتمین رویداد جامعه کســب وکار شــیراز 

11
شهریور

پنج شنبه 11 شهریورماه ٩5 با حضور محمد 
یزدان پناه مدیرعامل شرکت گردشگران شهر 
راز برگزار می شود. گردشگران شهر راز، یکی از پیشروترین 
شرکت های حوزه گردشــگری در ارائه خدمات خود به 

صورت آنالین است. محمد یزدان پناه به علت فعالیت های 
گســترده خود برای جذب گردشــگران به ایران، لوح و 
تندیسی از شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالین دریافت 

کرده است. 

گردهماییآشناییباکسبوکارالکترونیکی
برخالف تصــور خیلی از مــردم، راه اندازی 

12
شهریور

کسب وکار اینترنتی کار ساده ای است! شما 
می توانید در ایــن گردهمایی از جرقه های 
اولیه تا توسعه کســب وکار خودتان از طریق اینترنت، 
روش هایی را فرا بگیرید که شاید برای دستیابی به آن ها 
مجبور باشید تا مقاالت زیادی را ترجمه کنید و بخوانید 
و به کسب تجربه عملی در بازار بپردازید. تاریخ برگزاری  
این دوره 12 شــهریورماه اســت و مخاطبان آن تمام 
افرادی هستند که عالقه مند به کسب وکار اینترنتی و 

تجارت الکترونیک اند.

استارتآپیهابخوانند!

دومین دوره مســابقات فنــاوری و نوآوری 
در حوزه محیط زیســت با موضوع »اپ های 
سبز بهینه ســازی انرژی )اپ سبا(« از سوی 
مرکز نوآوری و توســعه فناوری بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست برگزار می شود. هدف 
از برگزاری این مســابقات توانمندســازی 
دانشــجویان برای توسعه کســب وکارهای 
دانش بنیان، حفــظ پویایی در زمینه تدوین 
فناوری هــای نوظهــور، بسترســازی برای 
شــکوفایی خالقیت و نوآوری دانشجویان و 
ایجاد جریان توسعه فناوری های نرم در حوزه 
بهینه ســازی مصرف انــرژی و حفظ منابع 
زیستی است. مرکز نوآوری و توسعه فناوری 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست به عنوان 
زیرمجموعه ستاد بهینه سازی انرژی و محیط 
زیســت از دی ماه 1٣٩٣ فعالیت خود را آغاز 
کرده است. این مرکز سعی دارد با حمایت از 
طرح های نوآورانه و فناورانه در زمینه انرژی 
و محیط زیســت، پیشــرفت هرچه بیشتر 
تکنولوژی در حوزه توســعه فناوری را سبب 
شود. از جمله فعالیت های این مرکز برگزاری 
مســابقات نوآوران انرژی و محیط زیست در 
حوزه دانشجویی اســت که اولین دوره آن با 
موضوع »طراحی و ساخت دوچرخه هیبرید« 
در بهمن ماه ٩4 برگزار شــده بود. اختتامیه 
مسابقه اپ ســبا به همراه نمایشگاه معرفی 
دستاوردهای مســابقه و اپ های منتخب در 
روز چهارشــنبه 10 شهریورماه در دانشکده 
مهندســی انرژی دانشــگاه صنعتی شریف 

برگزار می شود.

توریســم آپ رویــدادی رایگان، 
٨

شهریور

غیرانحصــاری و داوطلبانه برای 
گســترش ارتباطــات فعالیــن 
گردشــگری و فنــاوری ارتباطات اســت. 
گردشگری در کرمان از پتانسیل بی نظیری 
برخوردار است اما به دلیل کمبودهایی که در 
توســعه این صنعت وجود دارد، سرعت رشد 
گردشگری کرمان در مقایسه با دیگر استان ها 
ســرعت پایینی اســت. جوانــان کرمان با 
راه اندازی رویداد توریسم آپ، تالش می کنند 
با ایجــاد ارتباط هرچه بیشــتر بین فعاالن 
صنعت گردشگری، ایده پردازان، کارآفرینان 
و فعاالن فناوری ارتباطات، کارآفرینی در این 
صنعت را گسترش دهند. اولین توریسم آپ 
در مردادماه در کرمان با همکاری کمیسیون 
گردشــگری و حضور مدیــرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان کرمان و عالقه مندان 
برگزار شده است و دومین توریسم آپ کرمان 
در دومین دوشنبه ماه جاری یعنی روز هشتم 
شهریورماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی کرمان برگزار خواهد شد.

اختتامیهمسابقهاپسبز

دکتراستارتآپبرایشما
برنامهویژهایدارد!

دومینتوریسمآپکرمان

جشنوارهنوآوریهایتجهیزاتپزشکی

بسیاری از استارت آپ ها شکست می خورند، 
شما یاد بگیرید که شکست نخورید! مهدی 
علیپور )دکتر اســتارت آپ( در دوره بوم ناب 
ویژه استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا قصد 
دارد یک ابزار بسیار بسیار کاربردی در زمینه 
راهبری اســتارت آپ و جلوگیری از شکست 
آن را معرفی کند؛ نام این ابزار بوم ناب است. 
در دنیای واقعی استارت آپ ها مواردی وجود 
دارد که در بــوم مدل کســب وکار به آن ها 
اشاره مستقیم نشــده است. این موارد نقش 
بســیار مهم و کلیدی در موفقیت یا شکست 
استارت آپ شــما دارند. شما نیاز به یک ابزار 
حرفه ای دارید و یکی از بهترین ابزارها در این 
زمینه بوم ناب است که منابع آموزشی کمی 
در مورد آن به زبان فارســی وجود دارد. یکی 
از ویژگی های این آموزش، وجود مثال های 
بومی فراوان در آن است. این دوره آموزشی 
شــامل 42 ویدئو به زبان فارســی است و به 
بررسی ٣0 اســتارت آپ و شــرکت ایرانی 

می پردازد. 

Seedstarts رویدادی جهانی است که در سوییس مشغول به 
فعالیت است. هدف این رویداد رشد ایده ها، پرورش استارت آپ ها 
و ساخت شرکت ها اســت و انگیزه برگزاری این مسابقه، پیدا 
کردن بهترین استارت آپ در جوامع استارت آپی نو و بازار های 
در حا ل توسعِه است. هر ساله بیش از 2500 استارت آپ از سراسر 
جهان به رقابت می پردازند تا پس از چند مرحله رقابت به لیست 
 Seed Stars( 50 استارت آپ نهایی رویداد سید استارز جهانی
World( در کشور سوییس برسند و برای کسب جایزه 500 هزار 
دالری با یکدیگر رقابت کنند. استارت آپ ها می توانند با ثبت نام 
در وب سایت سیداستارتر در بخش سیداستارز تهران، شانس 
خود را برای ورود به این مسابقه امتحان کنند. فرم های ثبت نام 
توسط سیداستارز بررسی  می شود و 20 استارت آپ برای رویداد 
تهران انتخاب می شــوند تا با هم رقابت کنند. استارت آپ های 

انتخاب شده این شــانس را دارند که چند روز قبل از رویداد با 
مربیان متخصص ارائه ۶ دقیقه ای خود را بهبود بخشند.

استارت آپ ها ۶ دقیقه وقت دارند استارت آپ خود را معرفی  کنند 
و سپس چهار دقیقه به سوال و جواب تیم داوری که متشکل از 
پنج نفر: یک نماینده جهانی  سیداستارتر، دو سرمایه گذار از ایران 
و دو کارآفرین مطرح در اکوسیستم استارت آپی ایران هستند، 
پاسخ دهند. برنده این رویداد عالوه بر جایزه های متعدد توسط 
سیداســتارز، جایزه ورود به رویداد جهانی  را نیز می گیرد که 
هزینه های سفر شامل: هزینه پرواز، محل اسکان، جابجایی  و... 

را شامل می شود.
تمام رویداد های سیداستارتر به صورت وسیعی توسط رسانه های 
خبری محلی و بین المللی پوشش داده می شود و در سال 2014 
حدود 500 مقاله از رویدادهای جهانی  و محلی منتشــر شده 

است. این رویداد فرصت خوبی  برای اســتارت آپ ها به وجود 
می  آورد که کشورشــان را به مخاطبان خارجی  معرفی کنند. 
این رویداد در 50 کشور دنیا برگزار می شود. تاریخ برگزاری در 
ایران 12 شهریورماه و مکان برگزاری شتاب دهنده کارآفرینی 

آواتک است.
در نهایت در رویداد جهانی در ســوییس، داوران جهانی به 
بهترین اســتارت آپ های جهانــی رای می دهند. رای ها بر 
اساس ارائه های ضبط شده، وب سایت و... که توسط شرکت 
در Seedstars World ارائه شــده، انتخاب می شود. برنده 
جهانی، پکیج جایزه برنده جهانی را دریافت می کند. برندگان 
دوم تا دهم نیز جوایز گوناگونــی دریافت می کنند. رویداد 
نهایی به مدت یک هفته بوده و شــامل بوتکمپ، کنفرانس 

بین الملی و میزگرد سرمایه گذاران است.

 همزمان با اول شهریورماه، روز بزرگداشت حکیم 
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شهریور

ابوعلی سینا و روز پزشک، جشنواره نوآوری های 
تجهیزات پزشکی از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار شد. این جشنواره به منظور معرفی 
دســتاوردهای جدید این حوزه و ارائه حمایت های الزم با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به همت 
فن بازار ملی ایران، در سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این جشــنواره که مراحل اجرایی آن از فروردین ماه سال 

جاری آغاز شــده بود، بیش از یکصد نــوآوری به دبیرخانه 
فستیوال ارائه شــد که پس از ارزیابی ها بیش از 50 نوآوری 
حائز شرایط شــد و هفت نوآوری منتخب در روز فستیوال 
به صورت حضوری برای ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 

حوزه تجهیزات پزشکی ارائه شد. 
گفتنی است تاکنون در زمینه نوآوری سه جشنواره برگزار 
شده که جشنواره های اول و دوم نقش ترویجی داشته و برای 
عموم عالقه مندان برگزار شده است. جشنواره سوم در دی ماه 
٩4 در حوزه تخصصی نوآوری های صنعت لوازم خانگی و با 

حضور نمایندگان بیش از 55 شرکت صنعتی این حوزه برگزار 
شــد که از جمله نتایج آن حصول چهار توافق برای خرید و 

سرمایه گذاری در اختراعات است.
در ایــن جشــنواره ها در صورت حصول توافــق و انجام 
معامله از طریق بازار دارایــی فکری، حمایت های مادی 
و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
تکمیل مستندات اختراعات و نیز خرید اختراعات توسط 
صنعتگران و ســرمایه گذاران در قالب ارائه تســهیالت 

اعمال می شود.

فرصتیجهانیبرایحضورستارهها
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رویداد استارت آپ میت آپ تبریز، پنج شنبه 
4 شــهریور، برگزار شــد. در این رویداد ٣٣ 
استارت آپ تبریزی برای شرکت در استارت آپ 
اعالم آمادگــی کرده بودند کــه از بین آن ها 
10 تیــم برای شــرکت در رویــداد انتخاب 
شدند. هم صندوق )سیســتم واسط مالی(، 
فرش نما )سیســتم بازاریابی و فروش فرش(، 
وای بای )سیســتم ســفارش آنالین کاال(، 
نویسنده )سیســتم ارتباط نویســندگان و 
ناشــران محتوا(، سیمرغ )شــبکه اجتماعی 
هوشمند پزشکان(، سامانه جامع تحقیقات )پل 
ارتباطی آزمایشگاه های تحقیقاتی و محققان(، 
بیکن آرت )مشــتری آگاه، فــروش پایدار(، 
iRecycle )سیستم بازیافت هوشمند شهری(، 
درخت )سیستم احراز هویت جلسات امتحان( 
و هاردنت )سیستم هوشــمند امدادرسانی( 
10 تیمــی بودند که اســتارت آپ خود را در 
مدت زمان پنج دقیقه معرفــی کردند. بعد از 
ارائه، هیئت  داوران به بررسی تیم ها پرداخت 
و درنهایت تیم های وای بای، آی ریســاکل و 
نویســنده، جایزه های اول تا ســوم را کسب 
کردند. درباره وای بای در گزارشی نوشته شده 
است »اپلیکیشــن رایگان وای بای بخشی از 
یک سیستم فروش آنالین است که در مرحله 

اول برای فروش آنالین فســت فود وارد بازار 
کسب وکار شده است. این اپلیکیشن که قابلیت 
نصب بر روی تمامی گوشــی های مبتنی بر 
سیستم عامل iOS و Android را داراست از اول 
اردیبهشت ماه و در شهر تبریز شروع به فعالیت 
نموده است؛ با اینکه مدت اندکی از راه اندازی 
 App ،و ارائه آن در فروشــگاه هایی چون بازار
Store و Play Store می گــذرد با اســتقبال 
بسیار خوبی از سوی شهروندان تبریزی مواجه 
شده؛ به نحوی  که طی هفته اخیر با بررسی های 
میدانی انجام شده در شــهر ارومیه نیز رسما 

شروع به فعالیت کرده است.«
در این رویداد ناصر غانم زاده، امیر حبیب زاده 
و رضا قربانی هم ســخنرانی کردند. غانم زاده 
که مدیر فینووا اســت درباره سیلیکون ولی، 
شــباهت ها و تفاوت های ما با آن ها صحبت 
کــرد و از تجربه هایــش در بازدیدهایی که از 
سیلیکون ولی داشت، گفت. امیر حبیب زاده 
هم کــه از بنیان گذاران ای وند اســت، درباره 
تیــم و چالش های کار تیمــی صحبت کرد. 
رضا قربانی بنیان گذار راه پرداخت هم درباره 
فین تک سخنرانی کرد. گزارش مفصل خبرنگار 
»شنبه« از این رویداد را در شماره آینده تقدیم 

شما می کنیم.

رویداداستارتآپمیتآپتبریزبرگزارشد

خبرنامه
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عالج دردها و مشــکالت کشور در پیشرفت 
علمی است.

یادداشت

فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیئت دولت

طرح هایی که به  وسیله شرکت های دانش بنیان داخلی قابل اجراست
نباید به شرکت های خارجی داده شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری 
و اعضای هیئت دولــت، موضوع »دیوان ســاالری« 
و »مقــررات دســت و پاگیر بــرای تولیدکنندگان و 
کارآفرینــان« را یکی از موانع اجرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی برشــمردند و فرمودنــد: »یکی از 
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکت های 

دانش بنیان است.«
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبــر معظم انقالب اســالمی، صبح روز 
چهارشــنبه ســوم مرداد در دیدار حســن روحانی 
رئیس جمهور و اعضای هیئــت دولت ضمن قدردانی 
از زحمات و تالش های دولــت یازدهم، هفته دولت را 
فرصتی مغتنم برای ارائه گــزارش به مردم از کارهای 
انجام گرفته خواندند و نــکات مهمی را در قالب هفت 
سرفصل در زمینه های »اقتصاد مقاومتی«، »سیاست 
خارجی«، »علم و فنــاوری«، »امنیت«، »فرهنگ«، 
»برنامه ششم« و »فضای مجازی« به عنوان اولویت های 
اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک سال پیش 

رو بیان کردند.
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار با هیئت دولت 
یکی از الزامات تحقق اقتصــاد مقاومتی را حمایت از 

شرکت های دانش بنیان دانستند.
ایشان موضوع »دیوان ساالری« و »مقررات دست وپاگیر 
برای تولیدکنندگان و کارآفرینــان« را یکی از موانع 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی برشــمردند و 
افزودند: »یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، 

حمایت از شرکت های دانش بنیان است.«
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: طرح هایی که در 

داخل به وســیله شــرکت های دانش بنیان قابل اجرا 
هستند، نباید به شرکت های خارجی داده شوند.

کشوربرایپیشرفتنیازمندعلموفناوریاست
مقام معظم رهبری در ادامه ســخنان خود به موضوع 
»علم و فناوری« به عنوان سرفصل سوم نقشه راه دولت 
اشــاره کردند و گفتند: »کشور برای پیشرفت نیازمند 
علم و فناوری است و در سال های گذشته پیشرفت های 

خوبی در این عرصه به دست آمد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کاهش شتاب رشد 
حرکت علمی در ســال های اخیر، خاطرنشان کردند: 
»ســرعت حرکت علمی در دنیا بــاال و فاصله ما نیز با 
پیشــرفت علمی دنیا زیاد است، بنابراین برای جبران 
این عقب ماندگی هیچ چاره ای جز افزایش شتاب رشد 
حرکت علمی وجود ندارد و باید گفتمان پیشرفت علمی 

در کشور ادامه یابد و متوقف نشود.«
ایشــان همچنین بر لزوم افزایش بودجه پژوهشــی 
دانشــگاه ها و پرداخت کامل بودجــه ناچیز کنونی و 

همچنین ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای هفتمین ســرفصل از 
توصیه های خــود به دولت را مســئله فضای مجازی 
خواندند و فرمودند: »فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، 
بسیار وســیع و غیرقابل توقف اســت که فرصت های 
بــزرگ و در عین حال تهدیدهایــی را هم می تواند به 

همراه داشته باشد.«
ایشــان با تأکید بر ضــرورت اســتفاده حداکثری از 
فرصت های فضای مجازی و دفع تهدیدهای آن، هدف 
از تشکیل شورای عالی فضای مجازی را همین مسئله 
بیان و خاطرنشــان کردند: »باید در ایجاد شبکه ملی 

اطالعات و راه اندازی آن تسریع شود.«

 با توجه به افزایش نیروی کار جوان، دولت در 
جهت افزایش اشتغالزایی قدم بر می دارد و در 
همین راستا در جهت تسهیل این امر، قوانین 
حمایتی مختلفی در حوزه کارآفرینی تدوین 
شده که در بسیاری از موارد در مرحله اجرایی 
متوقف شده و در نهایت همچنان ایجاد شغل 
و حمایت از نیــروی کار در ابتدای امر دچار 

مشکل می شود.
یکی از موارد حمایتــی دولت، معافیت های 
مختلفی اســت که در بندهــا و قوانین و در 
برنامه های توســعه دولت وضع شــده و به 
شــرکت های مختلف در شــرایط مختلف 
تســهیالتی و در جهت کاهش هزینه ها داده 

می شود.
به عنوان مثال شرایط حمایتی زیادی در ماده 
٨0 قانون پنج ساله پنجم توسعه در حمایت از 
این بنگاه های اقتصادی ذکر شده اما متاسفانه 
هر جا که صحبــت از معافیت های مالیاتی و 
بیمه و... به میان می آید، آیین نامه ها به قدری 
سخت و غیراصولی نگاشته شده که اجرایی 
شدن آن ها یا به فراموشی سپرده می شود یا 

مدل اجرایی درستی ندارد.
در مــاده ٨0 قانون برنامه پنج ســاله پنجم 
توسعه و همین طور آیین نامه های اجرایی آن 
که به تایید هیئت وزیران هم رســیده است، 
موارد حمایتی بســیار خوبی برای شرکت ها 
درنظر گرفته شــده که در مدت پنج ســال 
از پوشــش حق بیمه کارفرما از ٩0 درصد تا 
50 درصد صحبت می شود. این در شرایطی 
اســت که این قوانین و اجرایی شدن آن ها با 
آیین نامه هایی غیراصولی، به صورت کلی به 

فراموشی سپرده شده است.
با وجود نیروی کار جوان زیادی که در ایران 
وجود دارد، شــرکت های دانش بنیان نیروی 
متخصص خود را به ســختی پیدا می کنند؛ 
بسیاری از شرکت ها با جست وجوی وبالگ ها 
و شــبکه های اجتماعی همچون لینکدین، 
نیروی مورد نیاز خود را جذب یا به ســختی 
هم وطنان خارج از کشــور را به برگشتن به 

ایران متقاعد می کنند.
این در حالی است که در یکی از موارد حمایت 
دولت بــرای مثال در بند »و« ماده ٨0 قانون 
برنامه پنج ســاله پنجم توســعه جمهوري 
اســالمی ایران، به طور مشخص در خصوص 
نیروی کار ذکر شــده که بایــد این نیرو ها از 
مراکز کاریابــی خصوصــی دارای مجوز از 
وزارت کار، نیروهای خود را اســتخدام کنند 
تا اینکه واجد شرایط استفاده از معافیت های 
بیمه ای این قانون بشــوند؛ در شرایطی که 
نیروی کاری متخصص و دانشگاهی که برای 
کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان 
مناسب هستند، به ندرت به این آژانس های 
کاریابی مراجعه می کننــد و همین موضوع 
باعث شــده که کارفرمایان واجد شــرایط، 
امکان اســتفاده از این قوانیــن حمایتی را 

نداشته باشند.
این موضوع که بررسی این قوانین و همچنین 
آیین نامه ها و پیدا کردن راهکارهای مناسب 
که امــکان کمک بــه شــرکت های نوپای 
کارآفرین بــرای دولت فراهم شــود، قطعا 
به عهده دســتگاه های اجرایــی و حتی خود 

دولت است.
به عنوان مثال یکی از شرکت های مستقر در 
پارک علم و فناوری پردیس که دو سال قبل 
با پنج نفر نیروی متخصص، کار خود را شروع 
کرده و حاال بیش از 50 نفر نیروی متخصص 
در آن مشغول به  کار هستند، در طول دو سال 
گذشته نتوانســته از این معافیت ها استفاده 
کند. دلیل اول اینکه نیروی کار متخصصی که 
این شرکت های دانش بنیان دنبال آن هستند 
در این مراکز کاریابی پیدا نمی شود؛ دلیل دوم 
اینکه در صورتی که این مراکز توان کمک به 
جذب نیرو را هم داشته باشند، متاسفانه در 
محدوده پارک علــم و فناری پردیس چنین 
مراکزی وجود ندارد و این در حالی است که 
این شرکت به دلیل رعایت همه جانبه قانون 
و شــفافیت های مالی، باید ماهیانه بیش از 
50 میلیون تومان حق بیمه ســهم کارفرما 
پرداخت کند، در حالی که شرکتی با شرایط 
مشابه به دلیل اســتقرار در کالن شهر تهران 
و دیگر دالیل و به خصــوص روش های فرار 
بیمه ای، تنها 10 تا 15 میلیون تومان هزینه 
برای حق بیمه سهم کارفرما می پردازد. این 
در شرایطی است که شفافیت مالی برای دولت 
بسیار مفید است؛ شرکت های مستقر در پارک 
علم و فناوری پردیس باید هزینه های زیادی 
را برای ترغیب نیروهای جدید برای تمایل به 
کار در پارک فناوری که بیش از 20 کیلومتر 
از تهــران فاصله دارد انجــام بدهند؛ این در 
حالی است که شــفافیت مالی ساالنه 500 
تا ۶00 میلون تومان، هزینه بیشــتری فقط 
در خصوص حق بیمه سهم کارفرما را به این 

شرکت ها تحمیل می کند.
ماده ٨0 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوري اســالمی ایران )1٣٩4ـ  1٣٩0(، 
یکی از بهترین قوانین حمایتی دولت است؛ 
اما فقط به دلیل بند )ب( ماده یک آیین نامه 
اجرایــی آن که تعریف نیــروی کار جدید را 
محدود به اســتخدام از شرکت های کاریابی 
کرده است، بدون اســتفاده باقی مانده و در 
نهایت هیچ حمایتی از شــرکتی که نقشــی 
بزرگ در اشتغالزایی و کارآفرینی برای نسل 

جوان داشته، نتوانسته ایفا کند.

چراماده80برنامهپنجم
مشکلدانشبنیانهارا

حلنکرد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین روز از سفر خود به 
استان آذربایجان شرقی در دیدار با نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه تبریــز از کاهش واردات کاالهای قاچاق به 
رقم 15 میلیارد دالر خبر داد.  به گزارش شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی )شادا(، علی طیب نیا با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: »یکی از برنامه های جدی دولت جلوگیری 
از ورود کاالهای قاچاق به کشور است که با الکترونیکی 
کردن گمرکات کشور موفقیت های زیادی حاصل شد.«

وزیر اقتصاد میزان کشفیات گمرک را چهار برابر اعالم 
کرد و گفت: »میزان تحویل کاالهای کشف شده قاچاق 
به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز 2.5 
برابر شــده اســت.« طیب نیا افزود: »امسال دولت در 
هدف گذاری خود، فعال کــردن 7 هزار واحد تولیدی 
که در گذشته فعال بوده ولی دچار رکود وتعطیلی شده 
است را در نظر دارد.« وی ادامه داد: »در این راستا بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف به حل مشکالت مالی این 
واحدهای تولیدی از طریق ارائه تسهیالت بانکی شده اند 
که خوشــبختانه تاکنون بانک هــا به خوبی همکاری 
کرده اند.« طیب نیا با اشــاره به اینکه مصمم هستیم تا 
پایان سال جاری تمامی این واحدها را به چرخه تولید 
بازگردانیم، گفت: »بانک ها نیز عالوه بر ارائه تسهیالت 
به واحدهای معرفی شده به واحدهای کوچک و متوسط 

نیز به صورت داوطلبانه تسهیالت ارائه می دهند.«
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شاخص های اقتصادی در 
سال جاری رو به بهبود است، اضافه کرد: »رشد تولید 
برای ســال جاری 5 درصد در نظر گرفته شــده که بر 

اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سه ماهه 
نخست امسال، تولید 4.4 درصد رشد داشته که نشان 
می دهد برنامه های تدوین شده به خوبی پیش می رود و 
تا پایان سال به هدف مورد نظر که رشد 5 درصدی است، 
خواهیم رسید.«  وی اظهار کرد: »در بهار امسال در همه 
بخش های تولیدی افزایش نرخ رشد اتفاق افتاده است؛ 
به طوری که در بخش صنعت که نرخ رشد منفی بوده، 
اکنون افزایش یافته است.« وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با اشــاره به وضعیت بورس کشور گفت: »شرکت های 
بورس معمــوال اطالعات خودر ا به صورت ســه ماهه 
منتشر می کنند که بر اســاس این اطالعات، تغییرات 
مثبتی اتفاق افتاده و اکنون بورس در وضعیت ثبات قرار 
دارد و از شرایط سختی که در سال های گذشته داشته، 
خارج شده و به آرامش و ثبات رسیده است.« طیب نیا 
در ادامه بیان کرد: »یکی دیگر از عملکردهای موفق ما 
در خصوص واحدهای تولیدی از جمله تولیدات فوالد 
این بود که توانسته ایم انبارهای فوالد کشور که پر شده 
بود و فروش نداشت، به فروش برسانیم.« وی گفت: »در 
بخش مسکن نیز بر اساس اطالعات ارائه شده، افزایش 
قابل مالحظــه در تقاضا وجــود دارد و از رکود خارج 
شده است.« وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ٣5 درصدی 
صادرات در چهار ماه گذشته، افزود: »برای کم کردن 
وابستگی به نفت، باید به صادرات غیرنفتی توجه داشه 
باشیم و حرکت های مثبتی در این خصوص اتفاق افتاده 
است.« طیب نیا ادامه داد: »صادرات غیرنفتی به میزان 
٣ میلیارد دالر بیشتر شده که این موضوع برای اولین بار 

است که در کشور اتفاق می افتد.« وی با اشاره به اینکه 
سهم نفت در سال گذشته ٣1 درصد منابع بودجه بود، 
افزود: »این مهم، پایین ترین میزان وابستگی ما به نفت 
بوده و دولت تصمیم جدی برای کاهش این وابســتگی 
دارد تا دیگر وابسته به نفت نباشیم که در این زمینه کار 
وسیع و مدیریت جهادی می طلبد.« وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با اشــاره به دیدار روز گذشته هیئت دولت با 
رهبر معظم انقالب، گفت: »در این دیدار از راهنمایی 
و هدایت های ایشــان برخوردار شدیم و حس کردیم 
که از عملکرد دولت راضی هســتند و این بهترین پیام 
برای دولت اســت و همه نهادهای حاکمیتی در مسیر 
رهنمودهای ایشان هدایت می شوند.« طیب نیا با اشاره 
به اینکه واردات بی رویه یکی از مشکالت اصلی کشور 
بود، گفت: »واردات رسمی که 75 میلیارد دالر بود، با 
تالش دولت تدبیــر و امید، به 42 میلیارد دالر کاهش 
یافته اســت.« وزیر اقتصاد در خصوص آسیب جدی 
قاچاق کاال به کشور، اظهار کرد: »میزان قاچاق کاال از 
25 میلیارد دالر به 15 میلیارد ریال کاهش یافته است 
و در ایــن زمینه نیز الکترونیکی کــردن گمرک اقدام 
بسیار خوبی بوده که توانسته ایم کاالهای قاچاق را در 
مسیرهای ورودی شناسایی کنیم.« وی در ادامه افزود: 
»میزان تحویلی کاالهای مکشوفه دو برابر شده و طبق 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب در دیدار دیروز هیئت 
دولت، ایشان فرمودند که ضرورتا بر روی انهدام تاکید 
ندارند و اگر امکان صادرات وجود دارد، صادر شود و در 

مواردی که در ایران تولید نمی شود، وارد بازار شود.«

وزیر اقتصاد در دیدار با امام جمعه تبریز خبر داد
7هزارواحدتولیدیاحیامیشوند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با حضور در شــرکت 
»پیشــگامان یاراکیش« از توانمندی ها و دستاوردهای این 
شرکت فناور فعال در حوزه فضای مجازی، بازی های موبایلی 
و تولید محتوا دیــدن کرد. به گزارش مرکــز روابط عمومی 
و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
همزمان با هفته دولت، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، با حضور در شرکت یاراکیش از توانمندی ها 
و دســتاوردهای این شــرکت فعال حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات فضای مجازی و بازی های رایانه ای کشــورمان در 
عرصه هایی چون تولید محتوای دیجیتال، ساخت بازی های 
ویدئویی، انتشار مجله بازی نما، برنامه نویسی سامانه پرداخت 

و پلتفرم  مشــاغل حوزه بازی دیدن کرد. ســتاری در جریان 
بازدید از بخش های گوناگون این شــرکت با اشاره به ظرفیت 
بالقوه کشــورمان در عرصــه e-commerce بیان کرد: »این 
حوزه یکی از اولویت های جدی در حوزه فناوری و کارآفرینی 
است و فناوران کشورمان، نه تنها توانمندی خوبی در بازارهای 
داخلی بلکه در عرصه بین  المللی خواهند داشت.« رئیس ستاد 
توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، نیاز توسعه 
این حوزه را فرهنگ سازی دانست و افزود: »فرهنگ این فناوری 
به موازات آن حائز اهمیت است و در واقع این حوزه صنایع خالق 
فرهنگی است؛ بنابراین اگر فرهنگ سازی این عرصه مورد توجه 
قرار گیرد، محصوالت این حوزه همگام با یکدیگر تجاری شده 

و توسعه خواهد یافت.« محمدمهدی بهفرراد، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان نیز گفت: »این شرکت با فعالیت در عرصه 
تولید محتوای مکتوب و دیجیتال بازی های ویدئویی، طراحی 
و ساخت اپلیکیشــن های یکپارچه پرداخت، تولید بازی های 
ویدئویی تحت پلتفرم های همــراه و ارائه خدمات این حوزه، 
تالش می کند پازل فنــاوری بازی های ویدئویــی را تکامل 
ببخشــد.« این فعال فناور، با اشــاره به محوریت قرار گرفتن 
ایده های نو برای تولید محصوالت فناور فضای دیجیتال افزود: 
»تیم کاری متشکل از 150 نفر از نیروی انسانی فناور و خالق 
کشــورمان، عالوه بر بازارهای داخلی، به بازارهای بین المللی 

نیز تمرکز دارد.«

محتوایدیجیتالجزواولویتهایجدیتوسعهفناوریدرکشوراست
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری:

شرکتهایدانشبنیان40هزارشغلایجادکردهاند
حسن روحانی، رئیس جمهور، در دیداراعضای هیئت دولت با مقام معظم 
رهبری با اشاره به فعالیت 2500 شرکت دانش بنیان و ارائه تسهیالت به 
آن ها گفت: »از طریق شــرکت های دانش بنیان، 40 هزار فرصت شغلی 
ایجاد شده است.« وی همچنین با اشاره به مشکالت اقتصادی، مهم ترین 
معضل کنونی را مسئله اشــتغال خواند و افزود: »برای حل کامل مسئله 
بیکاری، نیازمند ایجاد اشــتغال برای یک میلیون نفر در سال هستیم.« 

»بدهی دولت به بانک ها«، »کمبود منابع آبی«، »معضالت جدی در حوزه 
محیط زیست«، »مشکالت صندوق بازنشستگی«، »بهره وری نامناسب«، 
»عدم تعادل در منابع و مصارف بودجــه« و »کاهش درآمدهای نفتی و 
منابع درآمدی«، از دیگر مشکالتی بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد 
و افزود: »باید همه قوا و ارکان کشور کمک کنند تا بتوانیم با اجماع نظر از 

این مشکالت عبور کنیم.«

۶ شهریور 1٣٩5 . سال اول .  شماره بیست وپنج

ادامهازصفحهاول
... صبح تا شــب داره توی برنامه هاش تبلیغت 
رو می کنه؛ ولی به ســرویس های فارسی که 
می رســه، صد جور قیقاج می رن که اسممون 
رو نبرن. وقتی اپلیکیشــن برای دانلود دارن 
می گن »گوگل پلی و نمونه های داخلی«، وقتی 
کانال روی آپارات دارن و از دهن مجری می پره، 
براش توبیخ کتبی می فرستن! اصال می دونی 

توبیخ چیه؟!«
این نوشته نســبتا طوالنی دو واکنش متفاوت 
در پی داشت؛ موافقان این نگاه نوشتند »با این 
همه محدودیتی که برای ما وب مسترها و شما 
صاحب برندان عزیز و پرتالش اعمال کردن، باور 
کنید که ادامه سخته...« و مخالفین گفتند »اگه 
همین محدودیت ها و باعث وبانی هاش نبودن، 
چه کسی یوتیوب با این عظمت رو ول می کرد 

بیاد سراغ آپارات؟!«
1. بیایید کمی به عقــب برگردیم؛ زمانی که 
استارت آپ های نســل اول ایران متولد شدند، 
وقتی چشم باز کردند در اوج تحریم های ظالمانه 
قرار داشــتیم. در اینکه استارت آپ های موفق 
ایرانی و از جمله  آپارات، محصول دوران انحصار 
هستند، شکی نیست. اما انحصاری ناخواسته 
که تحریم ها برایشان رقم زد. می خواهم بگویم 
اگر این تولد، زمانی اتفاق می افتاد که تحریمی 
در کار نبود و شــرکت های خارجــی در ایران 
حضور داشــتند، بازهم آپارات و دیگر برندها 
شکل می گرفتند اما با ماهیتی متفاوت. اینکه 
آپارات، کافه بازار، دیجی کاال، ایسام و... در نبود 
برندهای مطرح و رقیب جدی خارجی، شکل 
گرفتند و از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را 
بردند، کامال درست است؛ اما اینکه این تولد را 
نوعی سوءاستفاده و رانت خواری تصور کنیم، 
اشتباه است؛ این واکنش طبیعت بیزینس است. 
هر کس در بود یــا نبود برندی به نیاز مخاطب 
پاسخ بگوید، موفق و جایگزین دیگری می شود.
2. حاال دوران پســاتحریم را پیش رو داریم و 
زمزمه آمدن برند های مهم، مطرح است. ما نیز 
با شکوری مقدم و همه مدیران استارت آپی که 
در سال های ســخت تحریم، با چنگ و دندان 
برندشــان را ســاخته اند، هم داستان هستیم 
و نگرانــی آن ها را در مورد ورود شــرکت های 
خارجی با ســرمایه های عظیم شــان  را درک 
می کنیم و کامال با ایــن موضوع موافقیم. چرا 
باید صدا و سیمای ملی ما در نام بردن از تلگرام 
یا گوگل پلی و آمازون و ای بی محدودیت نداشته 
باشد اما از بردن نام برندهای ایرانی امتناع کند؟ 
با این بهانه که اگر از برند ایرانی نام ببریم تبلیغ 
محسوب می شود! اینجاســت که باید ما هم 

بگوییم »خوش  به  حالت آقای پاول!«
٣. همه این ها را گفتیم امــا اگر با این بحث ها 
از نکته مهم یعنی انحصار فارغ شــویم، آسیب 
جدی خواهیم خورد. سال ها است که با شعار 
حمایــت از تولید داخلی، بــرای خودروهای 
بی کیفیــت ایرانی انحصار و حاشــیه امنیتی 
ســاخته ایم که جــز مــرگ هم وطنان مان و 
آلودگی هوا و... نتیجه ای عایدمان نشده است. 
روزگاری نه چنــدان دور، در دوران مدیریــت 
حسین انتظامی بر روزنامه جام جم، همین صدا 
و سیما صاحب پرتیراژترین روزنامه کشور بود. 
اما حاال چه بر سر این روزنامه آمده است؟ جز این 
است که بزرگ ترین شکست خورده  مطبوعات 
ایران است؟ روزنامه ای که از بزرگ ترین رانت 
برخوردار بود و هنوز هم هست. در هیچ فیلم، 
ســریال و برنامه تلویزیونی حتی در آگهی ها، 
اجازه نشان دادن لوگو نشریه ای را ندارید، جز 
روزنامه جام جم! فارغ از سوءمدیریت مدیران 
بعد از حسین انتظامی، آیا این انحصار توانست 
تضمین موفقیت جام جم باشد؟ از طرفی در آن 
سوی انحصار و رانت خواری و در همین شرایط 
تحریم های خارجی و تحریم مطبوعات از سوی 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، روزنامه 
دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه بخش خصوصی 
شکل گرفت و امروز موفق ترین روزنامه کشور 
اســت، آن هم بدون داشــتن رانت! چرا؟! راز 

مانایی، فقط توجه به نیاز مخاطب است.
حرفآخر: حاال که تحریم ها برداشته شده، 
صدا و سیما هم باید دست از تحریم مطبوعات 
ایران و تولیدکنندگان داخلــی بردارد. دیگر 
رسانه ها نیز باید به کمپین نام بردن از برندهای 
ایرانی بپیوندند. اما این به معنای آن نیست که به 
بهانه اینکه باید از ما حمایت شود، خواستار فیلتر 
شدن رقبای خارجی یا عدم ورورد آنان به ایران 
شویم. انحصار در هر شکلش مذموم و آسیب زا 
است؛ چه پادشاهی بر شهر کورها لذتی ندارد. 
وقتی کامتان شــیرین می شود که می شنوید 
استارت آپ ایرانی مثل تسکولو که در نبود نمونه 
خارجی اش شکل گرفت، برای رقابت با تریلو به  
قلب اروپا می رود. ما بــه کافه بازار، دیجی کاال 
و آپاراتی می بالیم که نگــران یا منتظر آمدن 
گوگل پلی، آمازون و یوتیوب نباشند؛ پایشان را 
از ایران بیرون بگذارند و در رقابتی آزاد به توسعه 

بازار جهانی فکر کنند.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

مابهکدامبرندافتخار
میکنیم؟



تحوالتی که فناوری های پوشیدنی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد

اپلیکیشــن بازی پوکمون گو که 
هدف آن ارتقای سطح سالمتی 
کاربــران از طریــق ترغیب 
آن ها بــه خــروج از خانه و 
فعالیت است، در برخی موارد 
خطراتی برای سالمت کاربران 

به همراه داشــته اســت. این 
خطرات شــرکت های بیمه را به 

فکر طراحی بسته های جدید بیمه درمان 
انداخته که قرار اســت کاربران آسیب دیده یا 
مصدوم پوکمون گو را پوشش دهند. مجموعه 
بازی های پوکمون  یکی از بزرگ ترین مجموعه 
بازی های نقش آفرینی تاریخ است. این بازی ها 
۲۰ سال پیش روی کنسول دستی گیم بوی 
کارشان را شــروع کرد. ایده اصلی بازی هم از 
عالقه خالق این مجموعه بازی ها به جمع کردن 
حشرات گرفته شده اســت. در این بازی باید 
هیوالهایی به اسم پوکمون را پیدا کرد و پس 
از جمــع آوری آن ها را تمرین داد تا با همدیگر 
بجنگند.  پیش از این نیز در گزارش ها آمده بود 
که چندین نفر در آمریکا به دلیل استفاده از این 
بازی محبوب، در تصادفات رانندگی زخمی 
شده اند و این مســئله برای صاحبان صنعت 
بیمه اتومبیل در این کشور به نگرانی تبدیل 
شده است. اما اکنون بانکی روسی به فکر افتاده 
کاربران پوکمون گــو را بیمه کند. به گزارش 

روزنامه کمرسانت، بازیکنان بازی 
معروف پوکمون گو در روسیه 
بیمه ای رایگانی برای حوادث 
احتمالی در زمان استفاده 
از این اپلیکیشــن دریافت 
می کنند. این روزنامه روسی 
در گزارشی نوشت که »اسبر 
بانــک«، بزرگ تریــن بانک این 
کشــور، بیمه رایگانی برای کاربرانی در 
نظر گرفته که از این اپلیکیشــن اســتفاده 
می کنند. در این بیمه نامه مشتریان تا 5۰ هزار 
روبل )8۰۰ دالر( تحت پوشش قرار می گیرند 
که با توجه به متوسط آسیب دیدگی هایی که 
کاربران ممکن است با آن مواجه شوند، چندان 
کم نیســت. این کارت های بیمه به رایگان به 
کاربران داده می شود و بازیکنان پوکمون گو تنها 
با مراجعه به وب سایت مشخصات خود نظیر نام، 
نام خانوادگی، سال تولد، موقعیت جغرافیایی و 

ایمیل خود را وارد می کنند.
اجراکنندگان این طرح عالوه بر اینکه توسعه 
خدمات بیمه ای را مد نظر داشــته اند، هدف 
دیگری را نیز دنبال می کنند. آن ها می گویند 
از آنجایــی که بخــش عمــده ای از کاربران 
پوکمون گــو نوجوانــان و جوانان هســتند، 
می خواهیم از این طریق آن هــا را با خدمات 

بیمه ای و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم.

»پوکمونگو«بازهابیمهمیشوند

پایه موفقیت ها چیست؟ اگر بخواهیم یک زیربنا برای همه 
موفقیت ها معرفی کنیم، به چه می توانیم استناد کنیم؟ شاید تلنگر

هزاران سخن نغز بتوان در جواب این سوال مطرح کرد و از هر یک 
اعتباری برای راهکار دادن به آن ها که در جست وجوی موفقیت هستند، گرفت. 
اما بزرگ ترین نقاش قرن بیستم میالدی، پاسخ ساده ای برای این پرسش 

دارد. پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانیایی، می گوید: »عمل کردن، 
کلید همه موفقیت ها است.« زیربنا و فونداسیونی که هر موفقیتی 

باید بر روی آن استوار شود؛ کار کردن و ساختن و به پیش رفتن، 
تنها رمز رسیدن به موفقیت است. چیزی جز این فرمول ساده 
ولی سخت و نیازمند مجاهدت، برای رسیدن به قله موفقیت 

وجود ندارد.

پایههمهموفقیتها
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چهچیزدرویندوز10پسازبهروزرسانیارائهمیشود؟
به روزرســانی ویندوز 1۰ اخیرا منتشر شده است، اما 
مایکروسافت هنوز دست از تالش برنداشته است. این 
شرکت روی دو به روزرســانی اصلی برای ویندوز کار 

می کند که Redstone 2 و Redstone 3 نام دارد.
مایکروسافت اعالم کرده است که این دو به روز رسانی 
تا پایان ارسال عرضه نمی شود. مدیر بازاریابی شرکت 
می گوید »بر اساس نظرات و پیشنهادات ارائه شده از 
سوی سازمان هایی که به استفاده از ویندوز 1۰ روی 
آورده اند، این آخرین به روزرســانی قابلیت ها در سال 
۲۰16 خواهد بود و در سال ۲۰17 نیز دو به روزرسانی 

دیگر ارائه می شود.«
تصور می شود که انتشار Redstone 2 با عرضه موجی 
از سخت افزارهای جدید ویندوز 1۰ تداخل پیدا خواهد 
کرد و در نتیجه در این به روزرسانی ها قابلیت هایی در 

نظر گرفته می شــود که روی مزایای ســخت افزاری 
متمرکز شــده اســت. به عبارت دیگر، 

در این به روزرســانی ها از فناوری 
Continuum استفاده می شود 

که در آن وینــدوز رابط خود 
را با دســتگاهی کــه روی 
آن اجرا می شــود، تنظیم 
می کند. بــرای مثال، وقتی 
شــما از یک دســتگاه دو 
منظوره مانند یــک تبلت با 

صفحه کلید استفاده می کنید 
و صفحه کلید را جــدا می کنید، 

Continuum  به طور خودکار به حالت 
 Redstone 2 تبلت تغییر می کند. به روزرسانی

ممکن است قابلیت هایی نیز برای استفاده از قلم و نیز 
تایید هویت داشته باشــد که از تشخیص 
اثر انگشت، تشــخیص چهره و سایر 
ابزارهای تعیین هویت اســتفاده 

می کند.
Red�  اولین نسخه آزمایشی

stone 2 در 11 آگوســت 
منتشر شد. در این نسخه شما 
تغییر یــا قابلیت ها جدیدی 
را مشــاهده نخواهید کرد. این 
شــرکت قصد دارد روی برخی 
 OneCore پیشرفت های ساختاری

تمرکز کند.
OneCore  هسته مشــترک ویندوز در کامپیوتر 

شــخصی، تبلت، تلفن، Xbox و Hololens اســت. 
 OneCore این شرکت قصد دارد مطمئن شــود که
به درستی ســاختاربندی شده اســت تا قابلیت ها و 
پیشــرفت های جدید را بتوان بررسی کرد. در نتیجه، 
ممکن اســت برخی از ایرادها و سایر مشکالتی وجود 
داشته باشد. به عبارت دیگر، ممکن است شما نخواهید 
از این نسخه آزمایشی استفاده کنید، زیرا ایراد دارد و 
قابلیت های جدید و مهمی را ارائه نمی دهد. فقط یک 
آیتم وجود دارد که شــرکت روی آن تبلیغ می کند: 
اعالن هــای جدیــد در File Explorer  کــه به افراد 
اطالعاتی را درباره قابلیت های مورد نظر در ویندوز 1۰ 
ارائه می دهد. بنابراین هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم که 
شرکت مایکروسافت قصد دارد چه به روزرسانی های 

مهم و قابل توجهی را برای ویندوز 1۰ در نظر بگیرد.
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هدستهایبلوتوث
وپخشصدایاستریو

این روزها، ما برای گوش دادن به موســیقی، 
پادکســت ها، اخبار و تماس هــای تلفنی از 
تلفن استفاده می کنیم اما دوست داریم این 
کار به صورت بی سیم و خصوصی انجام شود. 
برای این کار نیز تعداد کمی گزینه در اختیار 
ما قرار دارد. هدفون می تواند صدا را با کیفیت 
خوب به ما برساند اما آن قدر کوچک نیست که 
به راحتی بتوان آن را حمل کرد. هدست های 
دارای یک گوشــی نیز برای برقراری تماس 
خوب اســت اما کیفیت صدا در آن ها چندان 
جالب نیســت. اگر می خواهید هدست  شما 
قابل حمل و باکیفیت باشد، باید هدفون های 

داخل گوش را امتحان کنید.
هدفون هایی مانند Jabra Halo Smart که 
دستگاه صوتی است که به آسانی قابل حمل 
است و موسیقی، پادکســت ها و تماس های 
تلفنــی را بــا کیفیت صدای خــوب پخش 
می کند. هدفون های مختلف با وجود اینکه 
شبا هت های زیادی دارد، اما در برخی موارد با 
یکدیگر متفاوت است و کاربران باید با توجه 
به ایــن تفاوت ها هدفون مــورد نظر خود را 

پیدا کنند.

با ساعت مچی تان ماشین را برانید
دستگاه های پوشیدنی فرصت های فوق العاده ای را ارائه می دهد 
تا کاربران تجربه رانندگی بهتری داشــته باشــند. در طول چند 
ماه گذشته، چندین تولیدکننده خودرو اپلیکیشن هایی را ایجاد 
کرده اند که در آن از پتانسیل ســاعت ها و عینک های هوشمند 
استفاده شــده است یا حتی مفاهیم دســتگاه  پوشیدنی خود را 

ارائه داده اند.

ساعتهوشمندوخودرو
اپلیکیشن های تلفن هوشمند DriveStyle مرسدس اطالعاتی 
از قبیل موقعیــت خودرو، وضعیت قفل بودن در ها یا حتی میزان 
ســوخت را از فاصله دور ارائه می دهد. با همکاری مرســدس با 
Pebble، این شــرکت اکنون می خواهد این اطالعات را از طریق 
ساعت های هوشــمند ارائه دهد و چندین قابلیت جدید را اضافه 
کند. این قابلیت ها با ســاعت مچی بهآسانی قابل کنترل است. با 
اپلیکیشن  Pebble، رانندگان مرسدس می توانند از ساعت های 
هوشــمند خود برای گزارش تصادفات یا دریافت هشــدارهای 
جاده ای در زمان واقعی استفاده کنند. اپلیکیشن DriveSteel در 
تمام مدل های مرسدس که از سال ۲۰۰9 به بعد تولید شده  است، 
کار می کند. شرکت BMW نیز برای اولین خودرو برقی خود به نام 
i3 یک اپلیکیشن ساعت هوشــمند برای Galaxy Gear ساخته 
اســت که به رانندگان اجازه می دهد عالئم حیاتی خودرو خود را 
بررسی کرده و قابلیت های آن را از دور کنترل کنند. این اپلیکیشن 
به شما امکان می دهد تا وضعیت باتری و محدوده رانندگی و نیز 
وضعیت در ها و پنجره ها را بررســی کنید. همچنین اعالن های 
مربوط به خدمات یا بررسی خودرو را نمایش می دهد. یکی دیگر 
از قابلیت های فوق العاده آن، کنترل سیستم تهویه هوای خودرو 
  i3 ،از راه دور است؛ این گونه وقتی شما شروع به رانندگی می کنید

به دمای مناسب رسیده است.
شــرکت نیســان نه تنها به دنبال ایجاد اپلیکیشــن هایی برای 
دستگاه های پوشیدنی مانند ساعت هوشمند یا عینک هوشمند 

است، بلکه مفاهیم ســخت افزاری را نیز ارائه داده است که نشان 
می دهد چگونه از دســتگاه های پوشیدنی می توان برای افزایش 
لذت رانندگی اســتفاده کرد. ساعت هوشــمند Nismo چندین 
معیار خودرو مانند میانگین ســرعت و مصرف ســوخت را اندازه 
می گیرد و نیسان به دنبال آن اســت که ضربان قلب راننده را در 
حین مسابقات اتومبیلرانی بررســی کند تا عالئم اولیه خستگی 

تشخیص داده شوند.

عینکهوشمندوخودرو
یک بار دیگر مرســدس بنز در این حوزه پیشرو شده است و پروژه 
شیشــه آالت خود را برای پیمایش آسان تر با Google Glass آغاز 
کرده است. این سیستم به عنوان یک مسیریاب نقطه به نقطه عمل 
می کند و سیستم مسیریابی عینک هوشمند و خودرو امکان می دهد 
تا با یکدیگر کار کنند. با این رویکرد، مرسدس قصد ندارد که عینک 
در حین رانندگی جایگزین سیستم مسیریابی تعبیه شده در خودرو 
شود اما توصیه می کند که راننده می تواند بعد از پارک کردن خودرو 
برای دریافت اطالعات مسیریابی، از عینک هوشمند استفاده کند. 
Metaio، شرکت واقعیت افزوده و  Audi، سازنده خودرو، یک ایده 
متفاوت دیگر را ارائه داده اند. بر اســاس اپلیکیشن تلفن هوشمند 
واقعیت افزوده Metaios  برای رانندگان، این عینک های هوشمند 
راهنمای دســتورالعمل  خودرو را به طور مســتقیم جلو چشمان 
راننده قرار می دهند. این سیستم اولیه می تواند در طول رسیدگی 
به خودرو، از قبیل پر کردن مایع شیشه شوی، به راننده کمک کند. 
Harman  و DrifeSave انتظار دارند که گوگل گالس مجوز استفاده 
در حین رانندگی را بگیرد و به همین خاطر عینک های متعددی را از 
آن زمان تولید کرده اند که می تواند رانندگی را آسان تر و ایمن تر کند. 
برای مثال با کمک این عینک های هوشمند و اپلیکیشن مربوطه 
می توان تشخیص داد که راننده خوابش می آید، سپس دستگاه یک 
مکان برای استراک پیدا می کند تا راننده در اولین فرصت در یک 

جای امن در جاده استراحت کند.

خودروهایبدونرانندهفوردتا2021بهبازارعرضهمیآیند

کنترلبازیکهمانندیکپوستدومعملمیکند
اخیــرا دانشــمندان دانشــگاه ملی ســئول یک 

کنترل کننده کششــی و پوســت  مانند تولید 
کرده اند که ادعا می شــود می تواند ســاعد 
انســان را به یک صفحه لمسی برای بازی، 
پخش موسیقی و باال و پایین کردن صفحات 
یادداشــت که روی صفحــه نمایش ظاهر 

می شود، تبدیل کند.
این تیــم تحقیقاتــی، آینده ای را بــه تصویر 

می کشــند که در آن خبری از صفحات لمسی برای 
تعامالت بین انسان و کامپیوتر وجود ندارد. آن ها با استفاده 
از یک هیدروژل که از پلی آکریل آمید ســاخته شــده است 
و یک رزین اکریلیــک محلول در آب اســت و نمک کلرید 

لیتیوم که مانند یک رسانا عمل می کند، این صفحه 
را ســاخته اند. الکترودها در دو انتهای صفحه 
یک میدان الکترواستاتیک یکنواخت ایجاد 
می کند. با فشار دادن آن، مدار بسته می شود 
و در نتیجــه جریان به ســمت نقطه لمس 
می رود. سپس جریان ســنج ها سیگنال را 
دریافت کرده و آن ها را به یک صفحه کنترل 

منتقل می کنند. 
وقتی صفحه را با یک انگشــت فشار می دهید، روی 
صفحه کلید کامپیوتر موســیقی پخش می شود، مهره های 
شــطرنج مجازی حرکت می کنند، حروف نوشته می شود یا 

بازی ویدئویی کنترل می شود.

شرکت سازنده خودرو فورد اعالم کرده است که 
می خواهد وسایل نقلیه بدون راننده و خودکار 
خود را تا ســال ۲۰۲1 وارد بــازار کند. این 
شرکت می خواهد این خودروها را در اختیار 

خدمات نقلیه قرار دهد.
مدیر فــورد می گویــد تمــام قابلیت های 

رانندگی در ایــن خودروها به صورت خودکار 
اســت؛ قابلیت هایی مانند فرمان، مســیریابی و 

هوشیاری در جاده. وقتی عامل راننده از عمل رانندگی 
حذف شــود، این شرکت به چشــم انداز و هدف اصلی خود 

خواهد رسید.
خودروی بدون راننده فورد هیچ فرمــان، پدال گاز یا پدال 
ترمزی نخواهد داشــت و در نتیجه هیچ انســانی به عنوان 

راننده نمی تواند در شــرایط اضطــراری کنترل 
خودرو را به  دست گیرد. مدیران اجرایی فورد 
می گویند که فناوری بدون راننده به قابلیت 
دسترســی، اعم از فیزیکی و مالی، مرتبط 
است. خدمات رانندگی خودکار می تواند به 
افرادی که خودشان قادر نیستند رانندگی 
کنند و از عهده هزینه های خودرو شخصی بر 

نمی آیند، کمک کند.
در این راستا، فورد پرسنل خود را در دفاتر سیلیکون ولی 
دو برابر می کند. همچنین این شــرکت اعالم کرده است در 
شرکت های فناوری که در زمینه حسگرهای نوری، آموزش 
ماشین آالت، هوش مصنوعی دیداری و نقشه های با کیفیت 

تخصص دارند، سرمایه گذاری خواهد کرد.

بالنزچشمتانباتلفن
صحبتکنید؟

لنز چشم یا حسگری که در مغز قرار داده شده 
است، می تواند روزی به روزرسانی هایی را درباره 
ســالمت آن فرد برای تلفن هوشمند یا حتی 

پزشک ارسال کند.
یک فناوری جدید به نــام ارتباط پراکندگی 
میانی، این امکان را فراهم می کند تا دستگاه های 
کوچک، مانند لنز چشم، حسگرهای کاشتنی 
و کارت های اعتباری، با دســتگاه های روزمره 
مانند تلفن هوشــمند و ســاعت هوشمند در 

ارتباط باشد.
محققــان می گوینــد اتصال بی ســیم برای 
دستگاه های کاشتنی می تواند نحوه مدیریت 
بیماری های مزمن را دگرگون کند. برای مثال 
یک لنز چشــمی می تواند میــزان قند خون 
افراد مبتال به دیابت را از طریق اشــک چشم 
اندازه گیری کرده و در صورت پایین آمدن قند 

خون، اعالن هایی را به تلفن ارسال کند.
گوگل توجه خاصی به این فناوری کرده است و 
در حال انجام تحقیقاتی درباره لنزهای چشمی 
هوشند اســت که بتواند میزان قند خون را در 

افراد مبتال به دیابت آزمایش کند.
با استفاده از تراشه های بی سیم و حسگر های 
گلوکز کوچک که بین الیه های لنز چشــمی 
نرم تعبیه می شود، لنزهای چشمی به گونه ای 
طراحی شده است تا میزان قند خون را در اشک 

فرد اندازه گیری کند.
گوگل می گوید دانشمندان در تالش هستند 
با از چراغ های ال ای دی برای هشــدار دادن به 

کاربران استفاده کنند.
این فناوری، سیگنال های بلوتوث را از طریق 
هوایی به انتقــاالت وای فای تبدیل می کند و 
تلفن هوشمند یا ســاعت هوشمند می تواند 
آن ها را دریافت کند. در این صورت دستگاه ها 
می توانند بــدون تجهیزات خاصی با ســایر 

دستگاه ها در ارتباط باشند.
عالوه بر مصارف پزشکی، از این فناوری می توان 
در فعالسازی کارت های اعتباری هوشمند برای 
برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده کرد. برای 
مثال، اگر دو نفر بخواهند یک صورتحســاب 
رستوران را تقســیم کنند، کافی است با هم 
روی کارت های خود تلنگر بزنند تا اطالعات به 

اشتراک گذاشته شود.
استفاده از این فناوری برای برقراری ارتباط با 
دستگاه های تلفن همراه می تواند نشان دهنده 

قدرت اتصال در هر مکانی باشد.



تیم شهرینو 
یک تیم 

بلندپرواز است. 
همه ما این 
آینده را در 

نظر داریم که 
به زودی رقیب 

بزرگی برای 
وب سایت هایی 
که بخش های 

کوچکی از 
پروژه ما را 
به صورت 

اختصاصی 
اجرا کرده اند و 
موفق هستند، 

می شویم

تیمشهرینوچندنفراستوچهتخصصهایی
دارند؟

ما یک تیم چهار نفره هســتیم. مرتضــی مالزاده 
هم بنیانگذار و محمد حاجی آقازاده توســعه دهنده 
پروژه است. احسان شفقت هم به تازگی به ما پیوسته 
است. من لیســانس علوم اطالعات و دانش شناسی 
دارم. مرتضــی مالزاده هــم لیســانس کامپیوتر 
)سخت افزار( و محمد حاجی آقازاده  کارشناسی ارشد 
مدیریت فناوري اطالعات است. احسان هم لیسانس 
مکانیک دارد. البته تیم ما به صورت دورکاری با هم کار 
می کنند. من در دفتر کرج ساکن هستم و بقیه بچه ها 
بیشتر از طریق وب کارهایشان را انجام می دهند و 

کمتر دور هم جمع می شویم.

چرافکرکردیدجایچنینسرویسیدرحوزه
آنالینخالیاست؟

تقریبا همه بخش های شهرینو به صورت اختصاصی 
نمونه هایی در فضای آنالین دارد. یعنی ما یک ایده 
خیلی بکر و تــازه را ارائه نکرده ایم؛ ولی آینده ای که 
ما در نظر گرفتیم این است که تبدیل به یک جامعه 
مجازی کسب وکار شویم. یعنی ما مرجعی باشیم برای 
هر کسی که می خواهد کسب وکاری را شروع کند یا 
توسعه دهد. برای نمونه وب سایت های خارجی مثل 
لینکدین همین سیاست را دارند اما کاربران ایرانی 
رغبتی به آن ها ندارند. ما این ابزارها را با توجه به نیاز 

جامعه ایران، بومی سازی کردیم.

درحالحاضرچقدرازشــهرینواستقبال
شدهاستوبیشترچهکسبوکارهاوافرادی

پیشقدمشدهاند؟
وب سایت فعلی شهرینو و چیزی که راه اندازی شده، 
یک ام وی پــی از کل پروژه ما اســت. در واقع حدود 
یک ماه ونیم است که از حداقل محصولمان رونمایی 
کرده ایم تا بازخوردها را دریافت و نواقص و مشکالت 

را رفع کنیم و یک محصول کارپسندتر و کامل تر ارائه 
دهیم. در این مدت تبلیغات نداشــته ایم و شاید به 
همین خاطر بازدید زیادی را جذب نکرده ایم. از طرفی 
به دلیل اینکه هنوز موفق به جذب سرمایه نشده ایم، 
تبلیغات پرهزینه هــم در برنامه ما وجود ندارد. فعال 

تمرکز ما روی سئو و بازاریابی دهان به دهان است.

نکتهمهمایناســتکهبیشــترخدماتی
کهشــمامیخواهیدارائهکنیــدبهصورت
کسبوکارهایشاندروبوجوددارد.چطور
میخواهیدبــاآنهارقابتکنیــدومزیت
رقابتیخودراچهچیزتعریــفکردهاید؟از
طرفیدرحوزهشــهریاپها،وبسایتهاو
استارتآپهایزیادیدرحالظهورهستند؛
چهسهمیازبازاربرایخودتعریفکردهاید؟

تیم شــهرینو یک تیم بلندپرواز است. همه ما این 
آینــده را در نظر داریم که بــه زودی رقیب بزرگی 
برای وب ســایت هایی که بخش هــای کوچکی از 
پروژه ما را به صورت اختصاصی اجرا کرده اند و موفق 
هستند، می شــویم. تمرکز ابتدایی ما بر روی بازار 
نیازمندی های آنالین است که شاهد رشد سریع این 

بخش در بازار اینترنتی ایران هستیم.

احســاسنمیکنیدکسبوکارتانراخیلی
عاموکلیوبزرگتعریــفکردهاید؟چطور
میخواهیدرویهرکــدامازاینزیرحوزهها

تمرکزکنید؟
سیاست اصلی شهرینو این است که تبدیل به ابزاری 
برای مدیریت و یا راه اندازی کسب وکار اینترنتی شود؛ 
به عبارتی مدل کسب و کاری شهرینو »بی تو سی« 
است و به همین دلیل است که ما تمام ابزارهایی که 
هر کسب وکاری نیاز داشته باشد را تامین کرده ایم. 
البته هنوز بخش هایی از پروژه در حال کامل شدن 
اســت که در آپدیت های بعدی رونمایی می شود. 

معموال برای راه اندازی یک ایده باید یک نیاز را برطرف 
کنید یا نیازی را در جامعه ایجاد کنید.ما مورد دوم را 
مدنظر قرار دادیم و شهرینو را بر اساس آن طراحی 
کردیم. یعنی تالش داریم نیاز به شهرینو را به عنوان 
یک نیاز سودمند در جامعه ایجاد کنیم و کسب وکارها 

و مصرف کننده ها را به سمت شهرینو جذب کنیم.

اطالعاتوورودیهایوبســایتراچطور
میخواهیدجمعآوریکنید؟

برای شروع از بازاریاب های محیطی استفاده می کنیم 
تا محتوای اولیه وب سایت جمع آوری شود. معماری 
شــهرینو به این صورت اســت که کاربر برای کار با 
وب ســایت نیاز به دانش فنی ندارد. بنابراین اگر در 
بحث و مرحله معرفی کارمان را درست انجام دهیم، 

بقیه مسائل هم حل خواهد شد.

سرمایهاولیهراچطورفراهمکردیدوآیابه
فکرجذبسرمایههمهستید؟

ما با سرمایه شخصی اســتارت کار را زدیم و جذب 
ســرمایه را بعد از جذب حداقل کاربر و رفع نواقص 
پروژه پیگیری خواهیم کرد، البته باید بگویم در همین 
بازه زمانی که کار را شروع کرده ایم هم پیشنهادهایی 

داشته ایم.

نمونهخارجیشهرینوکهدراینپروژهمدنظر
شمابوده،چهوبسایتهاییهستند؟

در مــورد نمونــه و الگــوی خارجی بایــد بگویم 
وب ســایت هایی مثل groupon  یــا yelp چیزی 
 شــبیه بــه کار ما هســتند یــا در واقع ما شــبیه 
آن ها هستیم! اما بخشــی از کار ما شبیه به داستان 
آن ها است و بخش های متفاوت تر و بیش تری را در 
شــهرینو داریم که در این نمونه ها نیست. اما اینکه 
کامــال از آن ها الگو گرفته یا کارشــان را کپی کرده 
باشیم، باید بگویم که چنین کاری را انجام نداده ایم.

 
  

مهدی برزگری جوان اســت و پرانــرژی. خودش 
می گوید پروژه ای که با کمک دوســتانش طراحی 
و اجرا کرده اند، کمی چاشــنی بلندپروازی دارد اما 
وقتی وب سایت شهرینو را باال و پایین کنید، متوجه 
می شــوید دوز این بلندپروازی خیلی بیشتر از این 
حرف ها اســت! آن ها می خواهند در شهرینو مرکز 
ثقلی برای راه اندازی و توســعه کسب وکارها ایجاد 
کنند. یک ســنگ بزرگ که آینده نشان می دهد به 
هدف می خورد یا خیر. هرچه که پیش آید؛ این روزها 
آن ها در دفتر کوچکی در کرج با انرژی و امیدواری 

خاصی نسبت به آینده شهرینو کار می کنند.

شــهرینودقیقاچیســتوچهکاریانجام
میدهد؟

اگر بخواهم خیلی ســاده بگویم، شــهرینو یک بازار 
الکترونیک اســت. ابزاری برای کسب وکارها که وارد 
فضای آنالین شوند. شــهرینو درواقع یک وب سایت 
تجارت الکترونیک اســت که به کسب و کارهای نوپا 
کمک می کند تا در بازارهــای اینترنتی حضور پیدا 
کنند و از ابزارهایی مثل ایجاد فروشــگاه، درج آگهی 
اســتخدام، درج رویــداد و ســایر ظرفیت های آن 
استفاده کنند تا کسب وکار خودشان را توسعه دهند. 
در مقابل مردم هم می توانند دسترســی سریع تر به 
نیازمندی ها، بازارها و مشاغل داشته باشند. به عبارتی 
می توان شــهرینو را یک جامعه مجازی کسب وکار 

نام گذاری کرد.

ایدهشهرینوازکجاشکلگرفتوازچهزمانی
شروعکردید؟

ایده شهرینو حدود یک ســال پیش شکل گرفت 
و اواخر پاییز 94 کار را شــروع کردیم. ایده از اینجا 
شــکل گرفت که از یک طرف مصرف کننده ها این 
نیاز را داشــتند که به چنین فضایی دسترســی 
داشته باشند؛ شاید تجربه کرده باشید که خیلی از 
مردم برای پیدا کردن یک کاال یا یک شغل، منابع 
مختلفی را کاوش و وقت زیادی را صرف می کنند 
تا به هدف برسند. مثال برای پیدا کردن یک گوشی 
موبایل که تــازه وارد بازار ایران شــده، مجبوریم 
چندین مغازه را جست وجو کنیم و یا از دوستانمان 
که در شهر دیگری هستند، کمک بخواهیم. از طرف 
دیگر کســب وکارهای نوپا و کوچــک توان تامین 
هزینه های طراحی وب سایت یا بازاریابی اینترنتی 
را ندارند و جای  آن ها در بازارهای اینترنتی خالی 
است. ما از طریق مصاحبه حضوری با تعداد زیادی 
کسب وکار، به این نتیجه رسیدیم که بازار به چنین 
وب ســایتی نیاز دارد. یعنی هــم مصرف کننده و 
متقاضی و هم عرضه کننده و صاحبان کسب وکار، 
نیازهایــی دارند که چنین اســتارت آپی می تواند 

آن ها را پاسخ دهد.

شهرینو؛ هرچه در شهر هست...

استیون هاوکینگ
زندگی هرچقدر سخت باشد، بازهم زمینه هایی 

وجود دارد که شما در آن موفق شوید.

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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گپی با مهدی برزگری؛ بنیان گذار استارت آپی که می خواهد به مصرف کنندگان و کسب وکارهای شهری خدمات آنالین دهد

رضا جمیلی

گفتوگو
I n t e r v i e w
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بازاریهادروب!
اگر عمده فــروش یــا تولیدکننده یک 
محصول هستید، به راحتی محصول خود 
را به صورت رایگان به هزاران خرده فروش 
و خریدار عضو وب سایت معرفی کنید... 
از همکاران و رقبای خود سبقت بگیرید 
و شرکت یا فروشگاه خود را به خریداران 
بیشتری معرفی کنید... درخواست ها و 
استعالم های قیمت خریداران را بررسی 
کنید و بــرای فــروش محصوالتتان با 
آن ها تماس بگیرید... این ها شــعارهای 
بازاریان است. استارت آپی که می خواهد 
عمده فروش ها و خرده فروش ها را به هم 
وصل کند و کمی بازار سنتی را با حوزه 
آنالین آشــتی دهد. محسن رحیم پور، 
بنیان گذار این اســتارت آپ اســت که 
در ســال جاری راه اندازی شده و برای 
خرده فروشــان هم شــعارهایی چون 
صرفه جویی در وقت، توسعه کسب وکار، 
استعالم قیمت و پیدا کردن ارزان ترین 
قیمــت داده اســت. بازاریــان با هدف 
ایجاد فضایی مناســب و تخصصی برای 
آشنایی تولیدکنندگان و عمده فروشان 
با خرده فروشــان، خریــداران، مراکز و 
فروشــگاه های تجاری راه اندازی شده 
اســت. خدمات بازاریان رایگان است و 
عمده فروشــان و تولیدکنندگان صنایع 
و اصناف می تواننــد محصوالت خود را 
برای معرفی در وب ســایت قرار دهند. 
همچنیــن خریــداران می توانند عالوه 
بر جست وجو در وب ســایت و مشاهده 
قیمت محصوالت و همچنین مشــاهده 
اطالعات تماس و آدرس عمده فروشان، 
قیمت محصــوالت مورد نظــر خود را 
اســتعالم کنند و محصول را با بهترین 

قیمت و شرایط پیدا کنند.



  با توجه به اهمیتی کــه این روزها به مفهوم 
کارآفرینی داده می شــود، حوزه وب را تا چه 
اندازه برای رونق و ترویج این مفهوم و اجرایی 

کردن آن مستعد و دارای ظرفیت می دانید؟
فضای مجازی یک فضای جدید است که می تواند 
بستری مناســب برای کارآفرینی باشد. در واقع 
این فضا بعد دیگری از فضای حقیقی اســت، پ س 
هرچقدر که در فضای حقیقی فرصت شغلی داشته 
باشیم، در فضای مجازی هم می توانیم. از طرفی با 
توجه به نو بودن این فضا، فرصت های تازه و نو شغلی 
هم در آن قابل تعریف اســت. اما مشکل این است 
که کارآفرینی هایی که در این حوزه اتفاق می افتد 
در یک چارچوب بســته اتفاق می افتد و خالقیت، 
حلقه مفقوده آن است. بسیاری از استارت آپ های 
ایرانی را که نگاه می کنم، خالی از خالقیت هستند. 
درحالی که تنها با خالقیــت می توان به موفقیت 
رسید. شــما هرکدام از نرم افزارهای موفق جهانی 
را که می بینید، پشت آن ها یک ایده خالقانه بوده 
است که بر اساس همان موفق شده اند. ولی بیشتر 
کارآفرینی  های ما مثل بازارهای قدیم است که چند 
بازاری اصلی وجود داشت و تعدادی مشاغل کاذب 
هم اطراف آن ها شکل می گرفت! شبکه ها و فضای 
خارجی وجود دارد که ایرانی ها هم در آن فعالیت 
می کنند، در حالی که ایرانی ها می توانند در این فضا 
جزو اصلی ها باشند؛ مثال یک اندرویدی شکل گرفته 
و دور آن کلی کاسبی شکل گرفته است. اعتقاد دارم 
که ایرانی ها می توانند صاحب آن سیستم عامل یا 
شبکه اجتماعی باشــند. مثال در جایی بحث بود 
که شبکه های اجتماعی، روابط خانوادگی را فلت 
می کند؛ یعنی پدر و پدربــزرگ و خواهر و خاله با 
غریبه ها در یک سطح قرار می گیرند. من پیشنهاد 
دادم که یک شــبکه اجتماعی ایرانی ساخته شود 
که در آن سلسله مراتب وجود داشته باشد. یعنی 
باید این مقوله های نوین را بومی کنیم. یقین دارم 
چنین شــبکه اجتماعی تا قلب اروپا و آمریکا هم 
نفوذ می کند، چون همه خسته شده اند از این تعداد 
آدمی که رابطه ای با آن ها ندارند. خودم در یکی از 
شبکه های اجتماعی بیش از 2 هزار دوست داشتم؛ 
یک بار به همه آن ها پیام دادم که ۵ هزار تومان پول 
الزم دارم اما یک نفر هم متوجه این موضوع نشد! 
یکی از مشکالت وب همین بی هویتی و بومی نشدن 
اســت. آدم های بی هویت توهین می کنند و اسم 
ایران و ایرانــی را خراب می کنند. در فضای ناامن، 
اشتغال هم ایجاد نمی شود. اگر شبکه ای بزنیم که 
این مشالت را نداشته باشد، می تواند خالقانه باشد 

و با استقبال روبه رو شود.

  یعنی اعتقاد دارید که این فضا برای کارآفرینی 
مناسب است اما باید ایده های خالقانه ایرانی را 
وارد آن کنیم؟ این ضعف ناشی از عدم اعتماد 
به نفس استارت آپ های ایرانی است یا اینکه 
نوزاد بودن این اکوسیستم در ایران باعث شده 
تا بروند سراغ تجربه هایی که قبال در دنیا جواب 

گرفته است؟
فضای مجازی در ایــران باید دچار تحول بنیادی 
شود. همه بســتر ســخت افزاری و نرم افزاری ما 
وابسته است و هیچ وقت جوانان توانمند ایرانی بازی 
داده نشده اند. مثال فالن نهاد دولتی که می خواسته 
تجهیزات مخابراتی بخــرد، هیچ وقت نیامده یک 
فراخوان بدهد به جوانان و یک اســتارت آپی برای 
این کار راه بیندازد تا این کار به دست آن ها انجام 
شود، بلکه می روند میلیون ها دالر پول می دهند و 
از خارجی ها خرید می کنند. یک زمانی عده ای از 
فعاالن این فضا خدمت مقام معظم رهبری رسیدند 
و به ایشان گفتند که وب 2 در حال راه اندازی است 
و ما چه کار باید بکنیم. وقتی توضیح دادند که وب 2 
تعاملی است و چه ویژگی هایی دارد، ایشان فرمودند 
خب شما وب ۳ را بیاورید. وقتی پرسیدند که وب  
۳ چیست، گفتند که وبی است که شما آن را خلق 
می کنید. خوبی هــای وب 2 را دارد و ضعف های 

آن را ندارد. 
یک زمانی شما از امکانات و زیرساخت های دیگران 
استفاده و پیشرفت می کنید؛ یک زمانی امکانات 
آن ها را استفاده می کنید که تازه برسید به 10 سال 
پیش آن ها! همان اتفاقی کــه االن در ایران افتاده 
است! در دانشــکده های آی تی ایران، کتاب تاریخ 
تدریس می شود. خروجی آن هم می شود همین که 
نمی توانیم یک سیستم عامل طراحی کنیم. کتابی 
که 20 سال پیش نوشته شده، یعنی هیچ چیزی در 
مورد وب امروز در آن نیست و هیچ خروجی خالقانه 
به دانشجو نمی دهد. از طرفی من اعتقاد دارم که ما 
10 سال از آن ها عقب نیستیم؛ ما قدم به قدم با آن ها 
وارد اینترنت شدیم. حتی زودتر از کره ای ها اینترنت 
داشتیم. همین حاال هم ما از فورجی)4G( استفاده 
می کنیم و گوشی های هوشمند، ضریب نفوذی در 
ایران دارد که در بسیاری از کشورهای دیگر ندارد یا 
وزیر ارتباطات می گوید که رشد ترافیک ایران در دو 
سال گذشته یکصد برابر شده است. پس می بینیم 
که ما همگام با جهان با اینترنت جلو آمده ایم. حتی 
چوپان های ایرانی هم گوشــی هوشــمند دست 

متولد یک بهمن 1359 در شیراز است. در وزات ارشاد معاون رسانه های 
برخط مرکز توسعه رسانه های دیجیتال و در کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه، مسئول اجرای احکام بوده است. اگرچه این روزها در 
پژوهشگاه فضای مجازی مشغول به فعالیت است اما هنوز بیشتر فعاالن 
حوزه وب، او را با مسئولیتش در کمیته فیلترینگ می شناسند. خودش 
می گوید در دوران مسئولیتش در این حوزه، تمام تالشش این بوده که 
با تعامل و گفت وگو و رفع سوء تفاهم ها، مانع بسته شدن وب سایت هایی 
شود که در حوزه وب، کســب وکاری داشته اند؛ اما بی هویتی فعاالن و 
کسب وکارهای فضای مجازی را مانع بزرگ این تالش ها عنوان می کند. 
او این روزها مدافع سرسخت استارت آپ ها است و اعتقاد دارد اگر از 
این کسب وکارهای اینترنتی حمایت شود و خود آن ها هم راه گفت وگو و 
تعامل و شفافیت را پیش بگیرند، می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی ایفا کنند. روح اهلل مومن نسب مهمان این هفته »شنبه« بود و در 
گفت وگویی متفاوت، هم نقدهایش را به استارت آ  پ های داخلی وارد کرد 
و هم از کسانی که بدون هویت و شناخت این حوزه را می کوبند، با عنوان 
تخریب گر یاد کرد. مومن نسب به شدت اعتقاد دارد بچه های استارت آپی 
که در زمینه های نو با ایده ایرانی و در راستای فرهنگ ایرانی دست به 
راه اندازی کسب وکار و ایجاد شغل می زنند، همان بسیجی هایی هستند 

که در سنگر مقاومت مبارزه می کنند.

می گیرند!

  چرا باور دارید که بچه های ایرانی می توانند 
مثال فیس بوک ایرانی راه بیندازند؟

اگر پنج کشور دنیا را بخواهیم در توسعه وب موثر 
بدانیم حتمــا یکی از آن ها ایران اســت. خیلی از 
مدیران برجسته شــرکت های بزرگ وب، ایرانی 
هستند. چند وقت پیش یک مطالعه انجام دادیم 
و به یک اســم ایرانی برخوردیم کــه یکی از اولین 
سرمایه گذاران گوگل بوده و نقش مهمی در توسعه 
دره ســیلیکون ولی داشته اســت؛ پشت خیلی از 
اســتارت آپ هایی بوده که حاال برای خودشــان 
غولی شده اند. یا مثال گوگل گلس ایده یک ایرانی 
بوده است. معتقدم فکر ایرانی در دنیا ارزش دارد. 
استارت آپ ویکند سال ها در ایران فعالیت می کرد 
تا فکر ایرانــی را جمع کند، ببرد. ایران محل طمع 
برای جاسوسی علمی است. از طرفی جنگ جهانی 
خالقیــت در جریان اســت. هر جایــی که مردم 
توانســته اند حرف تازه ای بزنند یا حرکت تازه ای 
شروع کنند، پیشــرفت کرده اند. من 14، 1۵ سال 
پیش وب سایتی داشــتم به اسم جوانی که تقریبا 
یک شبکه اجتماعی بود. یک گروه پرمخاطب هم 
در سرویس یاهوگروپ داشتیم. مخاطبان زیادی 
داشتیم و محبوبیت خوبی هم پیدا کرده بود. شرکت 
مایکروسافت ایمیلی به ما زد و ما را به یک جایی در 
خیابان ولی عصر روبه روی پارک ساعی دعوت کرد. 
رفتیم آنجا و یک خانمی آمد و توضیحاتی داد و از 
ما خواست که بورسیه شــویم و به آمریکا برویم. 
می خواهم بگویم که آن ها اســتعدادهای ایرانی را 
زیرنظر دارند. عده دیگری هم آنجا بودند که فرم ها 
را پر کردند و شاید هم رفته باشند. همین حاال هم 
ایرانی ها اگر نان شــب هم نداشته باشند، اینترنت 
دارند. هیچ جای دنیا این طوری نیست. این فرصتی 

است برای توسعه این فضا در ایران.

  چه جنبه های مثبتــی در این فضا می بینید 
که باید هم توسط جوانان و هم متولیان تقویت 
شود؟ به عبارتی در کنار این نقاط ضعف که اشاره 
کردید، فضای مجــازی ایرانی چه جنبه های 

مثبتی دارد که می توان آن را تقویت کرد؟
به نظر من یکی از موانع عدم ورود خالقیت به این 
فضا، فقدان قانون کپی رایت است. یک نفر زحمت 
می کشد ایده ای را به سرانجام می رساند و یک نفر 
دیگر زحمت می کشــد آن را کپی می کند! جالب 
اینکه کسی که کپی کرده، سود بیشتری هم می برد! 
چون سرمایه و هزینه ای برای آن انجام نداده است. 
در این رابطه یا قانون نداریم یا قانون ضعیف است. 
دوم اینکه مراکزی کــه باید از کارآفرینی حمایت 
کنند، بیشتر دولتی هستند تا خصوصی؛ از طرفی 
دخالت دولت معموال خروجی مطلوبی ندارد. از یک 
طرف یک پروژه ارزشمند باید معطل یک وام 10 
 میلیونی بماند ولی یک پروژه بی ارزش میلیون ها 
تومان تسهیالت دریافت می کند. مشکل دیگر این 
فضا چشم وهم چشــمی های این فضاست. مدتی 
مسئولیتی در قوه قضاییه داشتم و می دیدم کسانی 
که در بیرون، همکار و همراستا هستند، مدام زیرآب 
همدیگر را می زدند. مثال یکی می آمد و ایرادی در 
وب سایت رقیبش پیدا می کرد و از ما می خواست 
آن را ببندیم! کاسبی سالم در فضای وب متاسفانه 
خیلی کم اســت. مثال در کنفرانس های این حوزه 
مدام تشویق می کنند که چطور رقیب خود را با هر 
ترفندی شده پشت سر بگذاریم یا فالن محصول را 
به هر شیوه ای به مشتری بفروشیم؛ یا اینکه چطور 
مشتری رقیب را از او بقاپیم! این روش ها نه در دین 
ما و نه در عرف ما پســندیده نیســت. شما قبل از 
اســالم هم بازارها را نگاه کنید، چنین چیزهایی 
نمی بیند. بعد از اســالم هم هر کسی می خواسته 

وارد بازار شود، باید درس مکاسب می خواند. شما 
به بازار وکیل بروید، یک راسته وجود دارد که همه 
پارچه فروش هستند و اتفاقا همه آن ها هم وضعشان 
خوب است. کاسب، حبیب خدا بود؛ ولی حاال این 
عبارت ها ارزش های گذشته خود را از دست داده  
است. بازار همیشه پناهگاه مردم فقیر بوده است. 
باید این مفاهیم را وارد این حوزه های نو هم بکنیم. 
اخالق در فضای مجازی فراموش شده است. همه به 
دنبال این هستند که به هر روشی شده، پولدار شوند. 
برخی استارت آپ ها هم وارد این حوزه شده اند. انگار 
همه رقابت و هدف صرفا پول درآوردن است. ما باید 

منطبق بر فرهنگ خودمان در این فضا کار کنیم.

  روحیه کسب وکار جوانمردانه و منصفانه را 
چطور باید به این فضــا تزریق کرد؟ از طرفی 
فرهنگ و شــعائر دینی را هم باید مد نظر قرار 
داشــت. مثال راه انداختن جمعه سیاه نه در 
فرهنگ دینی ما و نــه در فرهنگ ایرانی مان 
پذیرفته نیست اما برای کسب سود راه اندازی 
می شود؛ یا مثال در این کسب وکارها مار پیتون 
جایزه می دهند. به عبارتی فرهنگ ایرانی زیاد 
مورد توجه قرار نمی گیرد. برای برطرف کردن 
این نقیصه و  ضعف چه راهکارهایی وجود دارد؟

چرخه معیوب باعث می شود که یک فرهنگ غلط 
تکرار شــود و مردم هم با این فضــا ارتباط برقرار 
نکنند؛ چراکه این یک چرخه است. اولین حلقه آن 
نیازسنجی است. این مواردی که در مورد فرهنگ و 
جامعه و... می گوییم یعنی همان نیازسنجی. یعنی 
اینکه هر قشر از ایرانی ها نیازشان چیست. باید این  
موراد را استخراج کنیم و برای هر نیاز متناسب با آن، 
یک سرویس تعریف کنیم. استقبالی که خانم ها از 
شبکه های اجتماعی کرده اند، به خاطر این است که 
در گذشته هم دورهمی های خانم ها همیشه رونق 
داشته و االن فقط شکل آن عوض شده است. مردها 
هم مثل قدیم که در قهوه خانه ها دنبال خبر بودند، 
حاال در کانال های تلگرام دنبال خبر هستند. بچه ها 
هم کوچه بازی های خود را به این فضا آورده اند. این 
نشــان می دهد که این فضاها نیازهای مخاطبان 
را پاسخ می دهد؛ ولی اســتارت آپ های ما به این 
دلیل شکســت می خورند که نیازهای مخاطبان 
خود را درنظر نمی گیرنــد. دومین حلقه طراحی 
سرویس مبتنی بر نیازســنجی است. گوگل ۳۵ 
هزار کارمند دارد که فقــط 2 هزار نفر از آن ها کار 
فنی انجام می دهند. بقیه آن ها کجا هستند؟! کار 
فکری می کنند. ما بیشتر دنبال اجرا هستیم و به 
نیازها فکر نمی کنیم. ســرویس طراحی می کنیم 
و بعد دنبال مشــتری می گردیــم؛ بعد باید برویم 
سراغ ایجاد وابستگی. اینکه مشتری را جذب کنیم 
و نتوانیم آن ها را حفظ کنیم یعنی اشتباه طراحی 
کرده ایم. مرحله بعد این است که دلبستگی برای 
مشتری ایجاد کنیم و بعد برویم سراغ معیارسازی و 
نیازسازی؛ اینکه نیازهای دیگر مشتری را هم نادیده 
نگیریم و او را رها نکنیم. اصوال توسعه کسب وکار در 

ایران زیاد جدی گرفته نمی شود.

  تعدادی استارت آپ در ایران داریم که موفق 
هســتند؛ با درنظر گرفتن موارد و موانعی که 
شما گفتید، باز توانســته اند راه خود را پیدا و 
اشتغالزایی کنند و حتی کارکردهای اجتماعی 
داشته باشــند و موجب شوند که سرمایه های 
انســانی نخبه هم در آن ها مشغول کار شوند. 
یعنی اتفاقات خوبی افتاده است اما در مقیاس 
جهانی این اتفاقات خیلی کوچک اســت. چه 
کار می شود کرد که این نمونه های موفق بیشتر 
شود؟ چه ظرفیت های دیگری در این فضا وجود 

دارد؟ دولت چه نقشی باید ایفا کند؟
چند مســئله باید در حوزه فضــای مجازی انجام 

شود. اول ارتباط افراد این حوزه با یکدیگر است که 
در حال حاضر وجود ندارد و حتی گاه به جای این 
ارتباط، خصومت وجود دارد. من سال ها با بچه های 
این حــوزه ارتباط داشــته ام و می دانم چقدر این 
روابط ضعیف اســت. باید کار را هم به خود آن ها 
سپرد. زمانی که ما نمایشــگاه برگزار می کردیم، 
بیشتر کارها را می دادیم که خودشان انجام دهند. 
همگرایی درون این فضا خیلی مهم است که باید 
انجام شود. همگرایی با قوای کشور هم باید انجام 
شود. یعنی این فضا با قوای مختلف ارتباط سازنده 
داشته باشد. زمانی که ما در قوه قضاییه بودیم خیلی 
روی این حوزه کار کردیم. تالش می کردیم ارتباط 
سازنده ای با آن ها داشته باشیم و مشکالت آن ها را 
برطرف کنیم. آن موقع به محض اینکه مشکلی در 
بالگفا پیش می آمد، خود بالگفا را مسدود می کردند 
ولی ما گفتیم که باید با کاربر سرویس برخورد شود، 
نه خود ســرویس. فعاالن این فضا را آوردیم یک 
طرف میز و مســئوالن را طرف دیگر میز و دیدند 
که زبان یکدیگر را متوجه می شوند و مشکل فقط 
به دلیل نداشتن تعامل بوده است.  کاری کردیم که 
وب سایت های ثبت شده به جای برخورد مستقیم، 
اول تذکر بگیرند و این طور نباشد که به هر دلیلی 
بسته شوند. بنابراین باید بین نهادهای حاکمیتی 
که یک طرف هستند و فعاالن حوزه وب که طرف 
دیگر هســتند، گفت وگو ایجاد کرد. مثال همین 
مشکلی که برای فروش آنالین  پوشاک پیش آمده 
بود، با گفت وگو حل شد. یعنی هر دو طرف متوجه 
شدند که باید بر اساس تعامل پیش بروند و به خاطر 
یک متخلف، همه را تنبیه نکرد. مشکل بعدی این 
است که خود نهادهای حاکمیتی با هم هماهنگ 
نیســتند. یکی مجوز می دهد و یکی لغو می کند. 
یکی ای نماد )نماد الکترونیک( می دهد، یکی مجوز 
دیگری می دهد و در این زمینه یکسان سازی وجود 
ندارد. مرکز ملی بازی هــای رایانه ای یکی چیزی 
می گوید، وزارت ارشــاد چیز دیگری می گوید و... 
این تعدد تصمیم گیری ها باید برطرف شــود. باید 
با گفت وگو به یک تصمیم واحد برســیم. شورای 
عالی فضای مجازی برای همین تشکیل شد که این 
تعدد مراجع تصمیم گیری را حل کند اما در عمل 
اتفاق نیفتاد. پیش شرط این موضوع هم این است 
که اول فعاالن فضای مجازی خودشان در گفتمان 
درونی خودشان مشکالتشان را حل کنند و به یک 
صدای واحد برســند. در یک دوره ای این تعامالت 
خوب پیش رفت ولی بعد متوقف شد. وقتی این کار 
را انجام دهیم، آن وقت هرکســی بخواهد کاسبی 
شفاف انجام دهد، کارش پیشرفت می کند و اعتماد 
مردم هم بیشتر می شود. بحث های مالیات و مجوزها 
را باید حل کنیم. جوانی که مــی رود یک بازی را 
طراحی می کند مثل یک فیلم نیست که بتوان برای 
آن اصالحیه زد و با یک روز کار، تغییرش داد. کلی 
زحمت برای آن کشیده شده و باید به تالش های 
آن ها اعتماد کرد. جوانی داریم در همین تهران که 
به همین دالیل از اینجا بــرای آمریکایی ها بازی 
می سازد و خودش را درگیر این دردسرها نمی کند.

  اتفاقا خیلی ها اعتقاد دارند همین دردسرها 
است که باعث دزدیده شدن ایده ها می شود، 
نه برگزاری یک ایونت یا استارت آپ ویکند. 
در واقع خــود بچه ها دزدیده می شــوند تا 
ایده هایشان؛ دزدیده هم نمی شوند بلکه توسط 

ما پس زده می شوند.
از ایــن هم جلوتر بروید؛ االن بــه جای فرار مغزها 
دقیقا فــرار خالقیت ها را شــاهدیم. گوگل نتایج 
جست وجوها را بر اســاس آنچه که شما در پی آن 
هستید، زودتر می تواند پیدا کند. اطالعات گوشی 
شما از شما بیشــتر اســت. چرا به آن می گویند 
هوشمند؟ چون هوش دارد و می تواند بفهمد شما 

بیشتر ترافیک 
وب ایران هم 
روی همین 
دیجی کاال و 

کافه بازار و دیگر 
استارت آپ ها 

می چرخد؛ 
پس باید از 

آن ها حمایت 
شود. حمایتی 

که اتفاقا اگر 
انجام شود در 

برابر پروژه نفوذ 
خواهد بود. از 
من پرسیدند 

نفوذی چه 
کسی است، 

من گفتم 
کسی است که 
نمی گذارد شما 
استارت آپ ها 

کار کنید! کسی 
که جلوی 
پیشرفت 

این بچه ها را 
بگیرد، نفوذی 

است. چون کار 
این بچه ها اگر 
بگیرد، اقتصاد 

کشور رونق 
می گیرد

گفتوگو
D i a l o g u e
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اکبر هاشمی- رضا جمیلی 
گفت وگو

مصاحبه
I n t e r v i e w

به جرأت 
می گویم 

اگر اقتصاد 
مقاومتی 

بخواهد اجرا 
شود، باید 

استارت آپ ها 
کار کنند. 
یک بار به 

سردار نقدی 
گفتم شما 

باید مسجد 
به مسجد 
و پایگاه به 

پایگاه و کانون 
فرهنگی به 

کانون فرهنگی 
باید استارت آپ 

برگزار کنید و 
راه بیندازید. 
ما جنگ را با 
استارت آپ 
بردیم؛ افراد 
جوانی مثل 
شهید همت 

با حرکت های 
خالقانه و 

سریع به نتیجه 
می رسیدند

می
 اما

یار
سات

س: 
عک
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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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100 تومان
16 صفحه / 0

 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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SHANBEMAG.ir

shanbemag
shanbemag
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می
 اما

یار
سات

س:
عک

تبسم لطیفی 

 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

نیازمندی های کارآفرینی

10

امـروز
ـرهـای

تـیـت

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

8

وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3

8

10

11

بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

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

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

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

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

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

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

6 شهریور 1۳9۵ . سال اول .  شماره بیست وپنج



چه می کنید. مدیرعامل گــوگل می گوید من از 
کلیک های شما می فهمم شما به چه فکر می کنید.

  فرد خالقی که از ایران می رود دلیلش صرفا 
جذابیت آن ها نیست؛ بلکه مشکالتی که اینجا 
برای جوانان درست می کنیم، بیشتر تاثیر دارد.

تمام مشــکالت حــوزه آی تی ما در همان ســه 
عاملی است که اشاره کردم. اینکه گفت وگو نه در 
داخل این فضا شــکل می گیرد و نه بین این فضا و 
فضای دولتی و نه دولتی ها در تصمیم گیری واحد 
می شــوند. در زمان مسئولیت من در قوه قضاییه، 
بیشــترین گزارش ها علیه وب ســایت ها از طرف 
وب سایت های رقیب می آمد! اصلی ترین مشکل از 
درون خود این فضاست. باید تابلو هر کسب وکاری 
مشخص باشد و شفافیت وجود داشته باشد. وقتی 
همه دور یک میز جمع شوند، کسی نمی تواند ساز 
خودش را بزنــد. وقتی هم همگرایی داخلی وجود 
داشته باشد، می شــود با دولت، مجلس یا هر نهاد 
دیگری صحبت کرد و کار را به پیش برد. در دولت 
هم باید برنامه ریزی کرد و از این فضا حمایت کرد. 
در برخی جلساتی که ما داشتیم، برخی افراد که هیچ 
شناختی از موضوع نداشتند، برای بسته شدن یک 
وب سایت یا سرویس رای مثبت می دادند. ما تعامل 
می کردیم که اجازه دهید این آدم ها را پیدا کنیم و 
با آن ها صحبت کنیم؛ شاید دلیلی داشته باشند اما 
مشــکل این بود که هویت بیشتر این وب سایت ها 
مشخص نبود و روزها می گشتیم و ایمیل می زدیم 
و کســی نمی آمد. ولی وقتی بسته می شد، طرف 
می آمد دادوبیداد راه می انداخت که چرا وب سایت 

و کسب وکار من را بسته اید؟!

آینده فضای استارت آپی را چطور می بینید؟ 
هنوز خیلی ها ترس دارند که با یک تصمیم 
یک شــبه، دیجی کاال، کافه بازار و بامیلو و 
تالش های آن ها از بین برود. خیلی ها از بیرون 
کشور هم همین را به آن ها می گویند که شما 
روی بدجایی سرمایه گذاری کرده اید. شما در 

این مورد چه فکر می کنید؟
اگر مواردی کــه گفتم برطرف شــود، اینترنت و 
فضای وب یکی از حوزه های مهــم آینده خواهد 
بود و به یکی از شاخص های پیشرفت کشور تبدیل 
خواهد شد. اگر این سه مشــکل حل شود، آینده 
خیلی روشنی برای وب ایران می بینم اما اگر حل 
نشود اصلی ترین ســرویس های فضای وب ایران، 
همخوان سرویس های خارجی خواهند بود. آن ها 
هم اســتانداردهای ما را رعایت نمی کنند و درجه 
مشکل ما با آن ها به درجه ای خواهد رسید که ممکن 
است تصمیم گرفته شود که جلوی کل ضررهای آن 
گرفته شود و به جای آن از اینترانت استفاده شود. 

همان موقع که ما هم برخورد می کردیم، خیلی ها 
ناراحت می شــدند که چرا برخورد می شود ولی ما 
معتقد بودیم که اگر بــا متخلفان برخورد نکنیم، 
اصل این فضا زیر ســوال می رود و ممکن اســت 
موجودیت آن با تهدید روبه رو شــود. همین حاال 
خیلی خانواده ها از اینترنت ناراضی هستند و این 
گله مندی به حاکمیت هم منتقل می شود و ممکن 
است مسئوالن کشور را به جایی برساند که بگویند 
ما این فضا را نمی خواهیم. در انگلستان هم به همین 
دالیل اینترنت داخلی خودشان را طراحی کرده اند. 
از طرفی باید فعاالن این حوزه خودشان را با قوانین 

کشور و عرف جامعه هماهنگ کنند.

  ولی اســتارت آپ ها که ظرفیت کارآفرینی 
دارند، نباید قربانی این ناهماهنگی ها شوند!

استارت  آپ ها هم باید این موارد را مدنظر قرار دهند. 
اگر این هماهنگی به وجود نیاید، استارت آپ ها هم 
ضرر خواهند کرد. اگر صنف و همگرایی وجود داشته 
باشد، اگر کسی تخلف کند به صنف می گویند با او 
برخورد کند ولی اگر چنین چیزی نباشــد ممکن 
اســت همه ضرر کنند؛ ولی اگر هماهنگی باشــد 

این فضا آن قــدر ظرفیت دارد 
که حتی برای زنان خانه دار هم 
می شود شغل ایجاد کرد. حتی 
می شود بابت کلیک های آن ها، 
برایشان درآمدزایی کرد؛ کاری 
که در همه دنیا می کنند. تجارت 

ترافیک بر اساس فعالیت کاربر در فضای وب، یک 
تجارت بزرگ اســت که هنوز کسی در ایران به آن 
فکر هم نکرده است. به تازگی دارند می گویند کسی 
که از نرم افزار ایرانی استفاده کند، قیمت اینترنت او 
نصف خواهد شد؛ باید هم بشود، چون دارد به تجارت 
ترافیک ایرانی کمک می کند. بیشتر ترافیک وب 
ایران هم روی همین دیجی کاال و کافه بازار و دیگر 
استارت آپ ها می چرخد؛ پس باید از آن ها حمایت 
شود. حمایتی که اتفاقا اگر انجام شود در برابر پروژه 
نفوذ خواهد بود. در یک کنفرانسی از من پرسیدند 
نفوذی چه کســی است، من گفتم کسی است که 
نمی گذارد شما استارت آپ ها کار کنید! کسی که 
جلوی پیشرفت این بچه ها را بگیرد، نفوذی است. 
چون کار این بچه ها اگر بگیرد، اقتصاد کشور رونق 

می گیرد.

  ما هم مثل شــما دغدغه کشــور و عرف و 
مذهبمان را داریم اما در کسب وکارهای نوپایی 
چون اســتارت آپ ها، گاهی بحث های بدون 
پشــتوانه و انگ های زیادی مطرح می شود. 
هرکسی می خواهد سرمایه گذاری کند به او انگ 
نفوذی می زنند. آیا این بحث ها کمکی به رشد این 

فضا که شما معتقدید آینده اقتصاد کشور است، 
می کند؟ چه نیتی پشت این حرف ها هست؟

این  بحث ها و حرف ها فقط به دلیل عدم شفافیت 
اســت. باالخره امنیت کشور رکن مهمی است که 
برای همه ما هم خوب است و آرامش و امنیتی که 
وجود دارد به دلیل محافظت هایی است که انجام 
می شود و نمی شود این امینت را رها کرد. ولی حلقه 
دوم که گفتم، همین موضوع را مدنظر قرار می دهد. 
اینکه آدم ها شناسنامه دار وارد فضا شوند و خود این 
آدم ها هم با همدیگر گفت وگو داشته باشند. شما 
فکر می کنید وقتی کســی می آید سرمایه گذاری 
کند و برایش چنین انگی در می آورند، کار چه کسی 
است؟ یکی از رقبایش با یک ایمیل می خواهد برای 
او دردسر درست کند تا رقیب نداشته باشد! ما نمونه 
آن را داشته ایم و دیده ایم. خود من برای دفاع از یکی 
از شرکت ها با دو نهاد امنیتی مذاکره می کردم؛ در 
نهایت متوجه شدم که یک نفر به این شرکت نفوذ 
کرده که می خواهد به آن ضربه بزند! با همان یک 
نفر هم برخورد شد و آن شرکت هنوز دارد کارش 

را انجام می دهد.

 حرف شما درست، ما هم 
نمی گوییم کسی انتقاد نکند، 
انتقاد خوب هم هســت اما  
االن رســانه هایی در حوزه 
تلگرام شکل گرفته اند که 
خودشان هم شناسنامه ندارند. مثال کانالی 
به اسم شب نامه هر روز یکی از فعاالن حوزه 
استارت آپی را منسوب به یک کشور خارجی 
یا سرویس جاسوسی می کند؛ بدون اینکه 
معلوم باشد خودش کیســت! هیچ راهی 
هم برای دفاع وجود نــدارد؛ یعنی منتقد 

بی شناسنامه هم زیاد داریم.
یکی از مشکالت اساسی فضای مجازی ما همین 
بی هویتی است. هرکســی با هر اسمی، هر کاری 
دلش می خواهد انجام می دهــد. باید آی پی  ولید 
را الزامی کنیم تا مثل کارت ملی در فضای مجازی 
باشد. مگر می شود ماشــین ها را بدون پالک، وارد 
خیابان ها کرد؟! اگر ایــن کار را بکنیم، همه ضرر 
می کنند. ما دزد را می گیریم تا همه احساس آزادی 
داشته باشند؛ در فضای مجازی هم باید این کار را 
انجام دهیم. انتقاد خوب است اما کسانی که شما 

می گویید منتقد نیستند، تخریب گر هستند.

  اینکه همه را متهم به ارتباط با خارجی ها کنیم، 
ضربه زدن به این فضاست. سرمایه گذاری که 
سرمایه اش را برای پیشرفت کشورش برداشته 
و آورده در این فضا باید حمایت شود، نه اینکه 

به او انگ بزنیم.
خود من وقتی در جشــنواره وب شرکت کردم، 
خیلی ها از من انتقــاد کردند که این فضا، فضای 
نفوذ است و نباید در آن شرکت کرد و صحبت هایی 
از این دست. در صورتی که من ریشه این حرف ها 
و آدم هایشان را دنبال می کنم و می بینم که خود 
آن ها مسئله دارند. ما فکر می کنیم نفوذی کسی 
است که از خارج آمده یا کراوات می زند! این طوری 
نیســت، نفوذی که خودش را این طوری نشــان 
نمی دهد؛ اتفاقا نفوذی ریش می گذارد و تسبیح 
دســت می گیرد. منطق و عقل هم می گوید باید 

این طوری باشد تا شناسایی نشود.

  منطق ما این اســت به هرحال مملکت قوه 
قضاییــه دارد، وزارت اطالعــات دارد و در 
این منطقه که سراسر آشــوب است با توان 
باال دارند از کشــور حفاظت می کنند؛ اینکه 
بیاییم آدم هایی را که برای کســب وکارهای 
نوپایی که جوانان راه می اندازند به اسم نفوذ 
و برچسب های دیگر بکوبیم، درواقع نادیده 
گرفتن تالش های این نهادها هم هســت. از 
طرفی فضای کسب وکار هم خراب می شود؛ 
جوان ها برای ورود به این فضا و کار کردن در 

کشور خودشان، دچار هراس می شوند.
همه این مــوارد با حــرف زدن و گفت وگو حل 
می شود. مثال روزنامه کیهان مطلبی زد در نقد این 
فضا؛ خودم با آقای شریعتمداری صحبت کردم و 
گفتم که نباید کل این فضا را زد، پرسید استارت آپ 
چیســت؟ من برایش توضیــح دادم، چون فکر 
می کرد استارت آپ همان برندها هستند و چون 

نگاهشان دلسوزانه بود، قانع شد.

  شما با اسم اســتارت آپ مشکلی دارید؟! 
چون به نظر می رسد بســیاری از دعواها هم 
سر همین اسم است؛ آن را یک چیز غریبه و 

بیگانه می بینند.
اســم اصال مشــکلی ایجاد نمی کند. به جرأت 
می گویم اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد اجرا شود، 
باید استارت آپ ها کار کنند. یک بار به سردار نقدی 
گفتم شما باید مسجد به مسجد و پایگاه به پایگاه و 
کانون فرهنگی به کانون فرهنگی باید استارت آپ 
برگزار کنیــد و راه بیندازید. به مدیران آموزش و 
پرورش هم گفته ام که در مدارس باید این مفاهیم 
استارت آپی را برای دانش آموزان آموزش دهید. 
ما جنگ را با استارت آپ بردیم؛ افراد جوانی مثل 
شــهید همت با حرکت های خالقانه و سریع به 
نتیجه می رســیدند. روش استارت آپی و نه لزوما 
روش همه اســتارت آپ ها، بایــد در بین جوانان 
ترویج شود؛ ولی باید این فضا شفاف شود و درون 

خودشان گفتمان سازی کنند. 

  چرا فکر می کنید استارت آپ ها می توانند به 
اقتصاد مقاومتی کمک کنند؟

جنگ اقتصادی ســرباز اقتصــادی می خواهد و 
اســتارت آپ ها پایگاه مقاومت بسیج هستند! در 
برابر فشارهای خارجی مقاومت می کنند. به نظر 
من این بچه ها بسیجی هستند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند هرکسی در برابر این فشارها مقاومت 
کند، بسیجی اســت. اگر شاخص مقاومت باشد، 
اســتارت آپ ها و جوانانی که در آن ها کار و تالش 
می کنند، بسیجی هستند ولی اگر بسیجی بودن 
به داشــتن کارت پایگاه باشد، من هم راستش را 
بخواهید کارت ندارم! هر کسی برای کشور تالش 
کند و آبرو و سرمایه و زندگی اش را گذاشته باشد، 
بسیجی است. در اوج تحریم ها شرکت های آی تی 
ما پیشــرفت کردند؛ گوگل پلی ما را تحریم کرد، 
کافه بازار وارد عرصه شــد. برخی از این بچه ها به 
اندازه چند وزارتخانــه کار کرده اند. اگر به آن ها 
بها بدهیم، جواب می گیریم؛ اما یک دیواری بین 
آن ها و بخش های دولتی و حاکمیتی کشیده ایم 
که فقط مشکل درست می کند. باید بنشینیم و 
حرف های آن ها را بشنویم و از آن ها حمایت کنیم. 
تا وقتی که حرف آن ها را نشنویم، نمی توانیم آن ها 
و کارشان را درک کنیم و این فقط به ایجادمشکل 
می انجامد. همین وب ســایت های پوشاک که به 
مشــکل برخورده بودند، آن ها را بردیم با مسئول 
بسیج اصناف دیدار کردند و حرف هایشان را زدند 
و مشکل حل شد. ظرفیت هایی در کشور است که 

می تواند هر مشکلی را حل کند.

  میانگین ســنی این بچه ها کــه در حوزه 
استارت آپ ها کار می کنند، زیر 3۰ سال است؛ 
از طرفی بستری بسیار مستعد برای ایجاد شغل 
وجود دارد. بسیاری از این شرکت ها دانش بنیان 
هستند که مقام معظم رهبری هم روی این حوزه 
تاکید زیادی دارند. حمایت بیشتر از این حوزه 
می تواند به ایــن جوان ها برای تحقق اهداف 

عالی کشور کمک کند.
دقیقا همین طور است؛ ظرفیت اشتغالزایی حوزه 
آی تی فقط در فاز اول شبکه ملی اطالعات بیش 
از ۳00 هزار شغل بوده است.  قطعا می توانیم به 
این اهداف برسیم. ۵60 هزار نفر در بخش تولید 
موبایل سامســونگ کار می کنند؛ چرا ما از این 
فضاها استفاده نکنیم؟ به نظرم مدل استارت آپ ها 
یا هر اسم دیگری که برای آن به کار ببریم، مدلی 
است که می توانیم با آن پیشرفت کنیم. بسیاری 
از کشــورهای اطراف ما برای اســتارت آپ ها و 
حوزه آی تی ما فرصت است. یک زمانی الکسای 
افغانستان را نگاه می کردم و دیدم که بالگفا رتبه 
سوم است! این فرصتی است برای اقتصاد ایران. 
ولی باید استارت آپ هایمان را بین المللی کنیم؛ 
اتاق های بازرگانی هم باید وارد این فضا شوند و به 
استارت آپ ها برای طراحی نرم افزاهای بین المللی 
کمک کنند. وب سایت هایی مانند دیجی کاال که 
موفق شــده اند، باید بخش های بین المللی خود 
را هــم راه اندازی کنند. اگر ما بســترهای حوزه 
آی تی خود را تقویت کنیم، برای شــرکت های 
بین المللی جذابیت دارد که ســرورهای خود را 
وارد کشــور کنند و ایران بشــود مرکز ترانزیت 

اطالعات در جهان.

جنگ 
اقتصادی سرباز 

اقتصادی 
می خواهد و 

استارت آپ ها 
پایگاه مقاومت 
بسیج هستند! 

در برابر 
فشارهای 
خارجی 
مقاومت 

می کنند. به 
نظر من این 

بچه ها بسیجی 
هستند. مقام 
معظم رهبری 

می فرمایند 
هرکسی 
در برابر 

این فشارها 
مقاومت کند، 
بسیجی است. 

اگر شاخص 
مقاومت باشد، 
استارت آپ ها 

و جوانانی 
که در آن ها 
کار و تالش 

می کنند، 
بسیجی 

هستند ولی 
اگر بسیجی 

بودن به 
داشتن 

کارت پایگاه 
باشد، من هم 

راستش را 
بخواهید کارت 

ندارم! 

گفتوگو
D i a l o g u e
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  بحث های روز این حــوزه مثل مارکتینگ و تبلیغات و فروش را باید بر اســاس 
مولفه های بومی خودمان دنبال کنیم. برخی ها معتقدند همه این مفاهیم مدرن را 
نمی شود با مولفه های سنتی جمع کرد. در حالی که این تفکر غلط است و به نظر 

من همه آن ها را می توانیم وارد این فضا کنیم.
 معتقدم وقتی جوانی وارد این حوزه می شود، کافی است دوروبر خود را نگاه کند و 
یک بازاری معتبر را ببیند، آن وقت متوجه می شود که بیش از ثروت، اعتبارش باال 
بوده است. بازاری هایی که حرف شان روی یک تکه کاغذ، حکم سند را داشت و در 
دستگیری از یکدیگر کم نمی گذاشتند. االن در فضای مجازی جای این ارزش ها 
خالی است. همان طور که غربی ها ارزش های خودشان را در فضای مجازی به دنیا 
قالب کردند، ما هم باید ارزش های مان را وارد این فضا کنیم. باید در این زمینه هم 
خالقیت به خرج دهیم. مثال همه پوشاک فروش های اینرتنتی دور هم جمع شوند 
و پروتکلی بنویسند و مشخص کنند که هر کس کار اشتباهی کرد، چه برخوردی 

باید با او شود و... یا مثال در بازارهای قدیمی زورخانه داشتیم که هم در آن ورزش 
می کردند و هم در آن برای کسانی که مشکل پیش آمده بود، گلریزان می کردند. اگر 
پارچه فروشی مغازه اش آتش می گرفت، تا مدت ها کسی به مشتری هایش جنس 
نمی فروخت تا بروند از او بخرند. چرا اگر یک وب سایت با مشکل مواجه شد، بقیه به 
او کمک نمی کنند؟ در این میان باید تشکل های صنفی و نهادهای درون این فضا 
وارد گود شوند. یعنی خودآن ها آستین باال بزنند.  البته جای تشکل های صنفی هم 
در این حوزه خیلی خالی است. باید یاد آوری کرد که فعالیت صنفی فقط با مجوز 
گرفتن انجام نمی شود. باید خود فعاالن حوزه دور هم جمع شوند و مشارکت کنند. 
استانداردها را بنویسند و سر آن ها توافق کنند و اگر کسی عمل نکرد، او را طرد کنند. 
در بازارهای قدیم هم همین طور آدم های متخلف را طرد می کردند. کاری می کردند 
که مشتری سراغ او نرود و خودش جمع کند. قوانین دست و پاگیر و بازدارنده را باید 

این طوری از میان برداشت. 

فرهنگ سنتی کسب وکارمان را از یاد نبریم

هراستارتآپیکپایگاهمقاومتبسیجاست

در اوج 
تحریم ها 

شرکت های 
آی تی ما 
پیشرفت 

کردند؛ 
گوگل پلی ما 

را تحریم کرد، 
کافه بازار وارد 

عرصه شد. 
برخی از این 

بچه ها به اندازه 
چند وزارتخانه 

کار کرده اند. 
اگر به آن ها بها 
بدهیم، جواب 
می گیریم؛ اما 
یک دیواری 
بین آن ها و 
بخش های 

دولتی و 
حاکمیتی 
کشیده ایم 

که فقط 
مشکل درست 

می کند. باید 
بنشینیم و 
حرف های 

آن ها را بشنویم 
و از آن ها 

حمایت کنیم. 
تا وقتی که 
حرف آن ها 
را نشنویم، 
نمی توانیم 

آن ها و کارشان 
را درک کنیم 
و این فقط به 
ایجادمشکل 

می انجامد

6 شهریور 1۳9۵ . سال اول .  شماره بیست وپنج



یکی از روش های کشف مســئله و اینکه یک ایده 
مورد اســتقبال قرار می گیرد یا نــه، بهره گیری از 
فرآیند توسعه مشتری است. در نوشته های قبلی 
در مورد فرآیند توسعه مشــتری توضیح دادیم و 
گفتیم که یکی از مهم ترین تکنیک های این فرآیند 
انجام مصاحبه اســت، آن هم مصاحبه هایی از نوع 
کیفی و به اصطالح عمیــق یا Deep Interview؛ 
در این سبک از مصاحبه، هدف این است که شما به 
دالیل و چرایی رفتارهای افراد پی ببرید تا بتوانید 
با نتایــج حاصل از آن به طراحــی یک محصول و 
خدمت مورد نیاز بازار بپردازید. یادتان باشد که یک 
قانون طالیی در اینجا وجود دارد و آن این است که 
هر یک ســاعت زمانی که شما به تحقیق و اجرای 
فرآیند توسعه مشــتری می پردازید باعث ایجاد 
صرفه جویی به میزان 10 الی 15 ساعت در فرآیند 
تولید محصول می شــود. البته نباید زمان را هم از 
دست داد و در فاز مصاحبه ماند! در این نوشته قصد 
داریم برخی از تکنیک های مهم و کاربردی مصاحبه 
را با هم مرور کنیم، شما با رعایت این تکنیک ها و 
قوانین می توانید کیفیت مصاحبه خود را به شدت 

افزایش دهید.

قبل از شروع 
براساس تجربه و مشــاوره ها، بسیاری از موسسان 
اســتارت آپ ها، عالقه ای به انجــام فاز مصاحبه و 
کشف و اعتبارسنجی مشــکل ندارند؛ این یعنی 
چه؟ یعنی اینکه نمی خواهند و عالقه ای ندارند این 
موضوع را بررسی کنند که آیا اصال این مشکلی که 
ایده آن ها قرار اســت راه حل آن باشد، اصال وجود 
دارد یا خیر! به عبارتی ایــن مرحله، یعنی مرحله 
اعتبارسنجی ایده )مســئله و راهکار( را فعالیتی 
تشــریفاتی و بیهوده می دانند و این در حالی است 
که مهم ترین فاز و مرحله ای که یک اســتارت آپ 
باید در راستای موفقیت خود طی کند، فاز کشف 
و اعتبارسنجی مسئله است. در مرحله بعدی باید 
به اعتبارسنجی راهکار و در نهایت به اعتبارسنجی 
نمونه محصول بپردازد. بسیاری از موسسان در تله 
ساخت محصول می افتند و جاذبه های فنی و عالقه 

شدید به ساخت یک محصول بی نقص از همان اول 
باعث می شــود که خیلی اعتقادی به انجام فرآیند 
توسعه مشتری و به خصوص فرآیند مصاحبه های 
کیفی نداشته باشند. حیف نیست شما 6 ماه روزی 
10 ساعت روی تولید محصولی کار کنید که اصال 
کسی به آن نیاز نداشته باشد؟ عده ای از موسسان 
می گویند »مگر شــما نمی گویید زمان مهم ترین 
منبع یک استارت آپ است؟ پس چرا باید روی فاز 
مصاحبه زمان صرف کنیم، مــا می دانیم این ایده 
جواب می دهد و زودتر باید شروع کنیم.« در پاسخ 
به این ایراد و بهانه من یک جواب دارم و آن این است 
که معموال فاز مصاحبه های کیفی نباید خیلی طول 
بکشد و نهایتا طی دو هفته می توان این فاز را طی 
کرد؛ در طی دو هفته اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و 
نگران نباشید. البته به این نکته هم باید اشاره کرد که 
این موضوع بسته به نوع ایده متفاوت است ولی اصوال 
یک موسس این قدر در حوزه های مختلف زمانش 
را هدر می دهد که دو هفته ریسکی ایجاد نمی کند! 

خب برویم به سراغ قوانین: 

جلسه مصاحبه، جلسه فروش نیست 
اگر قرار اســت با کسی پیرامون ایده 

خود به مصاحبه عمیق و گفت وگوی 1
رو در رو بپردازیــد، یک نکته یادتان 
باشد؛ این جلسه مصاحبه، یک جلسه فروش نیست 
و شما قرار نیست مصاحبه شونده را متقاعد کنید که 
باید محصول شما را بخرد یا اینکه مشکل X را دارد. 
در این جلسه شما قرار نیست ویژگی های محصول 
خودتان را با آب وتاب برای وی تعریف کنید! در اصل 
این جلســه، برای این اســت که او بیشتر در مورد 
مسئله ای که شما در حال تحقیق هستید، صحبت 

کند و نظر بدهد.

پرهیز از پرسیدن سواالت بلی یا خیر
ســواالتی که پاسخ آن ها بلی یا خیر 

اســت را به حداقل برســانید؛ این 2
سواالت معموال ارزش زیادی ایجاد 

نمی کند. به این سواالت دقت کنید:
آیا شما بستنی دوست دارید؟ )مشخص است جواب 

99 درصد مردم چیست(
آیا شما برای سالمتی خود ارزش قائلید )به نظر شما 

پاسخ مردم نسبت به این سوال چیست؟!(
آیا شما مطالعه کردن را دوست دارید؟ 

قطعا خودتان متوجه شــدید که چــرا باید از این 

سواالت اجتناب کنید.

کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش دهید 
ببینید هــدف از مصاحبه کســب 

اطالعات درســت و صحیح اســت، 3
همان طور که در قانون یک توضیح 
دادیم قرار نیست شما چیزی را توضیح بدهید و به 
آن ها بفروشید. پس تا جایی که امکان دارد بگذارید 
که مصاحبه شونده در مورد مسئله مصاحبه، بیشتر 
با شما صحبت کند و نقطه نظراتش را آزادانه بگوید! 
کمتر حرف بزنید! آن هــا را هدایت نکنید! جواب 
دلخواهتان را در دهان آن ها نگذارید، به آن ها چیزی 
را القا نکنید! یادتان باشد وارد موضوعات حاشیه ای 
نشوید و روال کلی جلسه مصاحبه را تحت کنترل 
داشته باشید. با تکنیک هایی که در بخش های بعدی 
توضیح می دهم، این فرصت را برای مصاحبه شونده 
فراهم کنید تا بیشتر حرف بزند و از تجربیاتش در 

مورد مسئله مورد نظر شما بگوید.

تعداد جواب هــای مثبت یا منفــی بیانگر 
اعتبارسنجی ایده شما نیست 

از اینکه تعداد زیادی از افراد، فرضیه 
شــما را در مورد یک مسئله خاص 4

تاییــد یا رد می کنند خوشــحال یا 
ناراحت نشــوید. باید اطالعاتــی را که از مصاحبه 
به دســت می آورید، برای طراحــی مصاحبه های 
جدیدتر و فرضیات جدیدتر به کار ببرید! همیشه بر 
اســاس مصاحبه هایــی کــه انجــام می دهید 
مصاحبه های بعــدی را بهینه تر کنید تا اطالعات 

ارزشمندی به دست بیاورید!

رفتار گذشته مصاحبه شــونده بیانگر رفتار 
احتمالی وی در آینده است

به رفتار گذشته افراد در مورد ایده تان 
خیلی توجه کنید! آیا مشتریان شما 5

در گذشته رفتار مورد انتظار شما را در 
مواجهه با نیازی که شما برایش فرضیه تهیه کرده اید 
را داشته است؟ یا اینکه خیر، برایش اصال مهم نبوده 
است! البته شاید هم در جو مصاحبه قرار گرفته اند و 
اطالعات غلطی را به شــما می دهند! مثال اگر در 
مصاحبه، مصاحبه شــونده ابراز عالقه به مطالعه 
می کند و می گوید که عاشق مطالعه کردن است، از 
وی این سوال را بپرسید که آخرین دفعه ای که کتاب 

خوانده است کی بوده؟! چه کتابی را خوانده؟ و...

یا اینکه اگر به شما می گوید که سالمتی برایش از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، از وی بپرسید که 
آخرین اقدامی که برای حفظ ســالمتی اش کرده، 
کی بوده است؟ آخرین باری که فست فود خورده 

است، کی بوده؟ و...
اینکه مصاحبه شــونده در ایــن زمینه چه جوابی 
بدهد، کلی اطالعات ارزشــمند را می تواند برای 

شما حاصل کند.

خود ایده آل و خود واقعی افراد را کشف کنید 
این قانون هم مثل قانون قبلی است، 

ببینید همه ما یک خود واقعی داریم؛ 6
یعنی همان رفتارها و کارهایی که در 
مواجهه و قرار گرفتن در شرایط واقعی از ما سر می 
زند و یک خود ایده آل، یعنی رفتارها و ویژگی هایی 
در ما که دوســت داریم از ما سر بزند یا در ما وجود 
داشته باشد! مثال همه ما سالمتی را دوست داریم و 
عالقه مندیم که خوش اندام باشیم ولی در دو هفته 
گذشته نه ورزش کرده ایم و نه غذای سالم خوردیم! 
پس اولویت سالمتی در عمل برای ما پایین است ! 
پس در مصاحبه ها به این نکته خیلی توجه داشته 
باشید که مصاحبه شونده در مورد خود واقعی اش 

صحبت می کند یا خود ایده آلش!

هیچ وقت گزینه مطرح نکنید
یادتان باشد در مصاحبه هیچ گاه گزینه 

مطرح نکنید؛ مثال در مــاه چند بار 7
سینما میری: یک بار، دوبار و... بگذارید 
خود کاربر توضیح بدهد. ارائه گزینه )مشابه آنچه در 
نظرسنجی ها معمول است( خیلی نمی تواند در این 
مرحله از تحقیقات توسعه مشتری کاربردی باشد. 

داستان سرایی 
بهترین و باکیفیت ترین مصاحبه ها، 

آن دســته مصاحبه هایی است که 8
مصاحبه شونده، در مورد مشکلی که 
شما مد نظرتان است، داستان تعریف می کند! به 
او فرصت دهید تا مســائل را با جزئیات برای شما 
تعریف کند، سعی کنید همیشــه مصاحبه را به 
سمتی پیش ببرید که مصاحبه شونده مجبور شود 
داستان خودش را تعریف کند. حاال شاید برایتان 
این ســوال پیش آید که چطور ایــن کار را انجام 
دهیم.مطلب پایین را بخوانید تا تکنیک های این 

کار را یاد بگیرید!

اگر به تازگــی وارد دنیای اســتارت آپ های 
تکنولوژی شده باشــید، احتماال تعدادی واژه 
یا اصطالح را دائما اینجا و آنجا شنیده اید. اگر 
هنوز به دنبال پیدا کردن معنای آن ها نرفتید، 
هیچ ایرادی ندارد؛ چون ما در این نوشته سعی 
کردیم که چندتا از پرکاربردترین این واژه ها را 

برایتان تشریح کنیم.
  Anti Dilution Right: حق جلوگیری 
از رقیق شدن سهام شــخصی که دارای این 
حق باشــد، می تواند به مدت معینی از رقیق 
شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه 
اتفاق می افتد، جلوگیری کند. درصد ســهم 
کلیه سهامداران یک شرکت با جذب سرمایه 
جدید از طریق شخص ثالث، کاهش می یابد 
)رقیق می شود(؛ بخشی از سهام که دارای حق 
جلوگیری از رقیق شــدن باشد، مشمول این 

کاهش نمی شود.
  Bootstrapping: به فرآیند راه اندازی 
یک کســب وکار می گویند کــه از ابتدای آن 
خودکفاست. به این معنی که بدون نیاز به کمک 
و منابع مالی خارجی ادامه می یابد. در دنیای 
استارت آپ، صاحبان یک کسب وکار می توانند 
با استفاده از سود فعالیتشان و سرمایه گذاری 
آن در همان اســتارت آپ، کنترل شرکت را 

حفظ کنند.
  Burn Rate: به میــزان هزینه کرد یک 
استارت آپ در زمان مشخص می گویند. مبلغی 
است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور 
ماهیانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود 

قبل از سوددهی اولیه باشد.
  Elevator Pitch: اگر در یک آسانسور 
با یک سرمایه گذار همراه شوید و فقط 60 ثانیه 
وقت داشته باشید که تا ایده خود و دلیل اینکه 
ارزش سرمایه گذاری دارید را به او بگویید، چه 
خواهید گفت؟ اگر شــما نتوانید ایده خود را 
در 60 ثانیه طوری بیان کنید که همه متوجه 
شوند، احتماال یک جای کار ایراد دارد. به طور 
کلی ارائه آسانســوری شامل معرفی مشکل، 
راه حل، مشــتریان و معرفی تیم کارآفرین یا 

صاحبان ایده است.
  ESOP یا Option Pool: سهام تشویقی 
کارکنان سهامی است که به مرور زمان به واسطه 
حضور یک کارمند توانمند و مستعد به او تعلق 
می گیرد. بنیانگذاران معموال در استارت آپ ها 
پنج تا ۲0 درصد از ســهام شــرکت را برای 
تخصیص به کارمندان در نظر می گیرند. این کار 
با هدف حفظ استعدادها و جلوگیری از خروج 
آن ها به دیگر شرکت ها انجام می شود. به طور 
مثال یک کارمند ارشد ممکن است ساالنه 0.5 
درصد از سهام شرکت را طی پنج سال صاحب 

شود )ساالنه 0.1 درصد(
  Fundraising: جــذب ســرمایه به 
دریافت سرمایه جدید در یک استارت آپ 
می گویند. به طور مثال یک اســتارت آپ 
برای دریافت ســرمایه الزم بــرای مرحله 
رشــد، مبلغ ۴00 میلیــون تومان جذب 
می کند. اگــر فرض کنیم ارزش شــرکت 
قبل از جذب ســرمایه 1.6 میلیارد تومان 
بوده باشــد )ارزش بعد از جذب سرمایه ۲ 
میلیارد تومان خواهد بود(، سرمایه گذار با 
آوردن ۴00 میلیون تومان به شرکت، ۲0 
درصد از سهام شرکت را صاحب می شود و 
در اثر آن مابقی سهامداران بخشی از درصد 
سهام خود را از دست می دهند )ولی ارزش 

سهمشان تغییر نخواهد کرد(.
  IPO: زمانی که یک استارت آپ، سهام خود 
را در یک فراخوان در بورس به عموم پیشنهاد 

می دهد و دیگر یک استارت آپ نیست.
  Exit: خروج به زمانی گفته می شود که یک 
بنیانگذار یا سرمایه گذار از استارت آپ خارج 
می شود و سود حاصل از تالش یا سرمایه گذاری 
 IPO خود را نقد می کند. معموال خروج در زمان

یا M&A اتفاق می افتد.
 Non-Disclosure یــا   NDA  
Agreement: قرارداد محرمانگی اطالعات 
توافقی است که بر اساس آن یک یا هر دو طرف 
موظف به حفظ اسراری هستند که بین یکدیگر 
مبادله می کنند. ممکن است شما در صورت زیر 
پا گذاشتن آن دچار دردسر شوید، پس حتما با 

دقت این قرارداد را بخوانید.
  Pivot: زمانی که یک شرکت به دلیل اینکه 
بازدهی ندارد تغییر جهت و مواضع می دهد. 
برای مثال، تغییر در قســمتی از محصول یا 
تمرکز بر روی یک ویژگی خاص یا بررســی 
مجدد مشــتریان و تمرکز کردن بر دسته ای 

خاص از مشتریان خود.
  Seed Funding: ســرمایه بذری؛ یک 
گیاه  از یک بذر شروع به رشد می کند. بیشتر 
اســتارت آپ ها نیز برای رشــد خود به میزان 
معینی از جذب سرمایه نیاز دارند تا رشد کنند. 
به این ســرمایه که در مراحل اولیه در اختیار 
استارت آپ قرار می گیرد، سرمایه بذری گفته 

می شود.
 Venture Capital: سرمایه کارآفرینانه 
)خطرپذیر ســابق!( شرکت ســرمایه گذاری 
است که منابع مالی و خدمات مدیریتی را در 
اختیار شرکت های در حال رشد قرار می دهد. 
اســتارت آپ ها نیز از این امکانــات به منظور 
توسعه محصول، جذب مشتری و افزایش نفوذ 
بازار استفاده می کنند. شرکت سرمایه گذار را 
وی ســی  فیرم )VC Firm( و به سرمایه ای که 
به شرکت در حال رشد داده می شود، سرمایه 
Venture Capi�  کارآفرینانه )مخاطره پذیر یا

tal( گفته می شود.
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موفقیت، معلم خوبی نیســت؛ چراکه می تواند 
آدم های باهــوش را بــه این باور برســاند که 

هیچ وقت نمی بازند!

اگر قرار است با 
کسی پیرامون 

ایده خود به 
مصاحبه عمیق 

و گفت وگوی 
رو در رو 

بپردازید، یک 
نکته یادتان 

باشد؛ این 
جلسه مصاحبه، 

یک جلسه 
فروش نیست و 
شما قرار نیست 
مصاحبه شونده 

را متقاعد 
کنید که باید 

محصول شما را 
بخرد یا اینکه 

مشکل X را 
دارد

قوانین طالیی 
یک مصاحبه ناب

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

با این شاخص 
مي توان 

فهمید که 
یک شرکت 
تا چه حد از 
سرمایه اش 

براي 
سودآوري 

بیشتر استفاده 
بهینه کرده 

است 12  اصطالح مهم 
استارت آپی

واژه نامه استارت آپی: بازگشت سرمایه
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ستون

بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه یا نسبت 
پول به دست آمده از سرمایه گذاری به سرمایه 
اولیه است. این عدد معموال به صورت درصد بیان 
می شود. با این شاخص مي توان فهمید که یک 
شرکت تا چه حد از سرمایه اش براي سودآوري 
بیشتر استفاده بهینه کرده است. لذا هرچه این 
شــاخص باالتر باشد، فرصت ســرمایه گذاری 
جذاب تر است. یکی از کاربرد های این اصطالح 
در حوزه استارت آپ ها در حوزه تبلیغات آنالین 

است. این معیار در دنیای آگهی آنالین، معیاری 
برای سنجش اثربخشی و موفقیت کمپین های 
تبلیغاتی اســت و نمایانگر ضریب سود شما از 
آگهی در طول مدت معموال ســه ماه است. این 
آمار عالوه بــر اندازه گیری اثربخشــی آگهی، 
روشن می کند که آیا زمان سرمایه گذاری بیشتر 

فرا رسیده یا نه.
فرمول: میانگین سود خالص تقسیم بر هزینه 
کمپین تبلیغاتی ضربدر 100 مساوی با بازگشت 

سرمایه خواهد بود.
مثال :شما می خواهید برای یک فروشگاه آنالین 
وسایل ورزشی، کمپین تبلیغاتی طراحی کنید با 
عنوان فروش تی شرت ورزشی، کلمات کلیدی 
مرتبط با محصولتان را هــم انتخاب کرده اید؛ 
بودجه 500 هــزار تومانی برای این کمپین در 
نظر گرفته اید. بعد از اجرای کمپین ۲500 نفر 
وارد وب سایت شما می شــوند که از این تعداد 
به طور مثال موفق به فروش یکصد عدد تی شرت 

خواهید شــد؛ هر عدد تی شرت را هم به قیمت 
۲5 هزار تومان و با احتســاب هزینه ارســال و 
بسته بندی ۳۲ هزار تومان به فروش رسانده اید، 
پس مجموعــا موفق به فــروش ۳،۲00،000 
 Net(تومانی شــده اید؛ ولی ســود خالص شما
profit( بعد از کســر تمام هزینه هــا برای هر 
تی شرت، 10 هزار تومان خواهد بود. با فرضیات 
باال، شــما یک میلیون تومان ســود کرده اید و 

بازگشت سرمایه  ۲00 درصد  داشته اید.

Return on investmen
(ROI)

C o l u m n

تکنیک هایی کاربردی برای هدایت مصاحبه شونده به سمت داستان سرایی 
 تکنیک شماره 1

قالب پرسش: میشه در مورد آخرین باری که ..... 
توضیح بدین!

یادتان باشد که داستان، داســتان می آورد، یعنی چی؟ 
یعنی اینکه وقتی شما در حال تعریف یک روایت هستید، 
مثال یک خاطره را روایت می کنید، ممکن است چند مورد 
داستان دیگر هم یادتان بیاید که مهم باشد.  شما باید در 
طــی روال مصاحبه، مواردی کــه احتمال می دهید که 
داستانی پشتش باشد را شناسایی کنید و از مصاحبه شونده 
بخواهید که آن ها را عمیق تر و دقیق تر توضیح بدهد.  فرض 
کنید که قرار است محصولی در مورد رژیم و الغری تولید 
کنید؛ به این سوال در مصاحبه دقت کنید: میشه در مورد 
آخرین باری که رژیم گرفتین توضیح بدید؟ چطور شد 
به این فکر افتادید که از این روش اســتفاده کنید؟ اینها 
سواالتی اســت که باعث می شود مصاحبه شونده شروع 

به روایت کردن کند!
 تکنیک شماره 2 

Why 5 قالب پرسش: 5 چرا یا
در این تکنیک که یکی از بهترین تکنیک ها است، شما 
دالیل یک کار یــا رفتار را با 5 بار چرا پرســیدن کاوش 
می کنید. بعضا دالیل یک رفتار خاص یا مشــکل اصلی 

که یک فــرد دارد، در الیه هــای پایین تر و 
عمیق تر ذهنی وی قرار دارد. یک مسئله 

اصلی در کل دنیا و مخصوصا در بحث 
مهندسی نرم افزار در فرآیند کشف 
نیازمندی های سیســتم وجود دارد 
و آن هم این اســت که معموال افراد 
واقعا از بیان کردن نیازمندی هایشان 

عاجز هستند! با این تکنیک می توانید 
تا حدودی این مشکل را حل کنید و دقیقا 

ببینید چرا یک نفر خواهان یک ویژگی نرم افزاری 
است، چرا یک نفر دســت به یک رفتار خاص می زند و... 
بیایید مثال رژیم گرفتن را با هم بررسی کنیم: چرا رژیم 
گرفتی؟ چون که مریض شــدم و اضافه وزن دارم! چرا 
اضافه وزن داری؟ چون فســت فود زیاد می خورم! چرا 
فست فود زیاد می خوری! چون وقت برای آشپزی ندارم! 
چرا وقت برای آشپزی نداری، چون دارم ۲۴ ساعته روی 

استارت آپم کار می کنم! و...
می بینید ؟! خیلــی جالبه! دالیل یکی پــس از دیگری 
روشن می شود و شما باید ببینید واقعا چه دلیلی باعث 
می شود که یک شــخص، یک رفتار خاص را از خودش 

نشان می دهد!

 تکنیک شماره 3 
قالب پرسش: منظورت از X چیه؟ 

یک عبارت کلیدی دیگر که می تواند 
خیلی به شــما کمک کند، عبارت: 
»منظــورت از X چیه« اســت که 
باعث می شود مصاحبه شونده بیشتر 

توضیح بدهد!
فرض کنیــد که مصاحبه شــونده در 
مصاحبه این جملــه را بیان کند: ببین این 
رستوران دکتر اســتارت آپ عالیه! سوال: منظور از 

عالی چیه؟ 
شما برای عمیق تر شدن مصاحبه، می توانید این سوال 
را بپرســید: منظورت از عالیه چیه؟! ارزونه؟ باکالسه؟! 
غذاهاش خوشمزه اســت؟ چیه دقیقا؟! )البته پیشنهاد 
می دهم شــما گزینه ای پیشنهاد ندهید و بگذارید خود 

شخص توضیح بدهد!(
 تکنیک شماره  4 

قالب پرسش: االن برای حل این مشکل چی کار 
میکنین؟ راه حلی دارین؟

در مجموعه آموزشــی بوم مدل کسب وکار، این نکته را 
توضیح دادم که شما یا مشکلی از کاربر را حل می کنید 

یا لذتی را برایش به ارمغان می آورید!  زمانی که قرار است 
یک راهکار برای یک مشــکل ارائه بدهید، ممکن است 
مصاحبه شوندگان برای مشــکلی که شما سعی در حل 
کردنش دارید، راه حل هایی من درآوردی )Hack( داشته 
باشند که با استفاده از این عبارت کلیدی می توانید ببینید 

آن ها هم اکنون در برخورد با این مشکل چه می کنند!
برگردیم به مثال الغری و رژیم؛ شاید شخص مورد نظر 
با پرســیدن این عبارت از وی در مصاحبــه بگوید: آره 
من یه نرم افزار تازه رو موبایلم نصب کردم که یک ســری 
تمرین های هفت دقیقه ای باحال روزانه بهم پیشــنهاد 
میده که از وقتی که اون ها رو انجام میدم، احساس بهتری 
دارم و انرژیم بیشتر شــده! الغر نشدم ها ولی حالم بهتر 
شده! اینجاست که شــما اطالعات ارزشمندی به دست 
آوردید! یک نرم افزار که تمرین های هفت دقیقه ای ارائه 
می دهد! الغری مهم نیست، حالش بهتر شده و احساس 
انرژی می کند! به صورت روزانه، تمرین پیشنهاد می دهد! 
بسیار عالی، این هم برخی نکات کاربردی و مهم در زمینه 
اجرای مصاحبه های باکیفیت در زمینه درک مشکالت 
و تشخیص مسئله کاربران که امیدوارم از آن ها در عمل 
استفاده کنید و بر اساس نتایج آن ها، محصولی درست را 

برای نیازی درست طراحی کنید. 

بیشتر گوش دادن و داستان شنیدن بخشی از فرمول
 یک مصاحبه خوب استارت آپی است
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کنگره جهانی تلفن همراه شانگهای ۲016 که 
در ۲9 ژوئن تا 1 جوالی برگزار می شــود، تا به 
امروز بزرگترین صنعت تلفن همراه در آسیاست 

که بیش از 5۳ هزار شرکت کننده دارد.
به عنوان یکی از مهم ترین تاالرهای گفت وگو 
درباره تجارت تلفن همراه در آســیا، نشست 
تجارت دیجیتال GSMA اهمیت ویژه ای دارد. 
در این نشست متخصصان ارشد از سراسر دنیا 
شرکت دارند و به دنبال فرصت هایی هستند تا 
جایگاه خود را در بازار پررونق تجارت دیجیتال 

آسیا محکم کنند.
یکی از موضوعات قابل توجه در این نشســت، 
اســتفاده محدود از مرزهــای بین پرداخت و 
صنایع عمودی اســت. این امر به گســترش 
مشــارکت بیــن ســازمان ها کمــک کرده 
اســت و بازیکنان متعددی اعــم از اپراتورها، 
ارائه دهندگان خدمات پرداختی، شرکت های 
فین تک، بانک ها و طرح هــای کارتی در این 

مشارکت ها شرکت دارند.
در این رویداد درباره ارزش همکاری در حوزه 
صنعت سخن به میان آمد. درباره شراکت بین 
بانک ها و شــرکت های فین تک به عنوان یک 
نمونه اولیه برای کسب مزایای متقابل صحبت 
شد. حضار در این نشســت توضیح دادند که 
عواملی مانند سیســتم های قدیمی، می تواند 
نوآوری در برخی حوزه ها را برای بانک ها دشوار 
کند و فین تک ها در جایگاهــی قرار دارند که 
می توانند در این خصــوص به بانک ها کمک 

کنند.
در حالی که همــکاری بین بانک ها و فین تک 
موضوعی اســت که مدت ها مورد توجه قرار 
گرفته است، اما در این نشست مشخص شد که 
نحوه کار صنعت پرداخت روی سایر حوزه ها نیز 
تاثیر مهمی می گذارد. برای مثال، روبن ساالزار، 
رئیس توسعه و طراحی محصول شرکت ویزا، 
می گوید کــه راهکارهــای پرداخت چگونه 
می توانــد در بازار خودرو مورد اســتفاده قرار 
بگیرد. با توجه به رویکرد ویزا  نسبت به حفظ 
باالی امنیت و با در نظــر گرفتن اینکه حدود 
یکصد سازنده خودرو در پی استفاده از کاربری 
پرداخت در خودرو هســتند، ویزا  در نظر دارد 

اپراتورها با سازندگان همکاری داشته باشند.
به عنوان یک ابزار پرداخــت و خدمات مالی، 

موضوع هویت نیز در نشست تجارت دیجیتال 
یک اولویت به شمار می رفت. اپراتورهایی مانند 
اس کی تلکام که مشتاق هستند روی مرکزیت 
در رشد تجارت تلفن همراه تمرکز و تاکید کنند. 
متخصصان معتقدند که فرآیند ثبت نام و ورود 
به سیستم آسان، شناســایی هویت مشتری 
در سراســر کانال ها و افزایش اطالعات درباره 
الگوهــای خرید می تواند بــه تقویت تجارت 

دیجیتال منطقه کمک کند.

 هویت برای بازگشــایی قفل تجارت 
دیجیتال در آسیا

مانند بســیاری از شــرکت ها در اکوسیستم 
  China Union Pay ،تجارت دیجیتال آســیا
توضیــح داد که چگونه شــرکت، توجه خود 
را روی زمینه بخشــی و اســتفاده از تجربــه 
معطوف کرده است. تجارت زمینه ای از دانش 
کسب شده درباره رفتارهای گذشته مشتریان و 
تجزیه و تحلیل داده ها در زمان واقعی استفاده 
می کند تا محصوالت و تجربیات، همان گونه 
که هست و در زمان نیاز ارائه دهد. در خصوص 
پرداخت، China Union Pay  روی بسیاری از 
مزایای فناوری NFC تاکید کرد، اما به پتانسیل 
ارزش کدهای QR برای اتصال داده ایمن نیز 

اشاره کرد.
مدیر بازاریابــی EyeVerify نیز درباره راهکار 
هویت بیومتریک سازمان که Eyeprint ID  نام 
دارد و در حال حاضر تعدادی از موسسات مالی از 
آن استفاده می کنند، صحبت کرد. موضوعات 
مطرح شده عبارت بود از: چالش های ایجادشده 
توسط صنعت بیومتریک، راه هایی که سازمان 
می تواند از خود در برابر مسائل امنیتی محافظت 
کند مانند افشای داده ها و اقدامات برای راحتی 

و امنیت در سراسر اکوسیستم دیجیتال.
همچنین درباره استارت آپ هایی که از صدای 
اولتراسونیک برای انتقال داده بین دستگاه ها 

استفاده می کنند، صحبت شد.
این رویداد نشــان می دهد که بــازار تجارت 
دیجیتال آسیا چقدر سریع رشد می کند و یک 
پلتفرم بی نظیر را برای اشتراک گذاری ایده ها 
و همــکاری ارائه می دهد کــه موجب تقویت 
اکوسیستم می شود. ایده پردازان و متخصصان 
از سراسر دنیا درباره فرصت های فوق العاده در 
حوزه تجارت دیجیتــال طرح هایی را مطرح 
می کنند که می تواند به آینده درخشــان این 

اکوسیستم کمک کند.

 پیتر دراکر
مدیریت، درســت انجام دادن کارها اســت اما 

رهبری، انجام دادن کارهای درست است.

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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چشمانداز
L a n d s c a p e

برای ایجاد یک اکوسیستم استارت آپی فناوری، چینی ها چه راهکارهایی در پیش دارند؟

همگرایی ملی خروس ها برای رشد استارت آپ ها

اخیرا شورای ملی چین جمعی از برنامه های دولتی 
جدید را تصویب کرده است که هدف آن ها کمک به 
استارت آپ های داخلی به ویژه استارت آپ ها در حوزه 
فناروی اســت. این برنامه ها به استارت آپ ها امکان 
می دهد تا به فضاهای مقرون به صرفه تر، یارانه های 
دولتی، معافیــت از مالیات ، تخفیــف هزینه برق و 
اینترنت و سایر موارد، دسترسی داشته باشند. شعب 
دیگر دولت نیز طرح های دیگری را پیشنهاد داده اند؛ 
مانند تخفیف در قوانین فهرست کردن انبار و قوانین 
کرادفاندینگ تا اســتارت آپ های چینی به آسانی 

بتوانند درآمد داشته باشند.
این اقدامات بخشــی از سیاســت وسیع تر چین به 
نام  »اینترنت پالس« اســت که در سال ۲01۳ در 
دوازدهمین کنگره ملی چین مطرح شد. هدف از این 

استراتژی به شرح زیر است:
چین می خواهد طرح عملیاتی »اینترنت پالس« را 
به منظور یکپارچه سازی اینترنت همراه، رایانش ابری 
و بیگ دیتا، و اینترنت اشیا با تولید مدرن ایجاد کند 
تا رشد و توسعه سالم تجارت الکترونیک، شبکه های 
صنعتی و بانکداری اینترنتی تقویت و تشویق شود و 

شرکت های مبتنی بر اینترنت بتوانند حضور خود را 
در بازار بین المللی افزایش یابد.

کامال مشهود اســت که چین می داند یک صنعت 
اینترنت سالم، کلید و عامل اصلی برای رشد اقتصادی 
کشور در آینده اســت و در دنیای فناوری امروز که 
به سرعت به ســمت جلو پیش می رود، داشتن یک 
صنعت ســالم به منزله تقویت نوآوری اســت. این 
اقدامات جدید احتماال گام نخست برای حرکت چین 
به سمت تسهیل در رشــد استارت آپ های فناوری 
است. البته یک مدل منطقه ای مفید نیز وجود دارد 
که چین می تواند برای ساخت این اکوسیستم به آن 

توجه کند و این مدل، سنگاپور است.
در کل وقتی صحبت از صنعت فناوری آسیا می شود، 
تعداد کمی از دولت ها به اندازه دولت سنگاپور رابطه 
خوبی با استارت آپ ها دارند. 1۴ برنامه استارت آپی 
اصلی وجــود دارد که دولت بودجــه آن ها را تامین 
می کند و تمام این ها برای یــک ملت با جمعیت 5 
میلیون نفری اســت )در واقع چین به ۴799 برنامه 
استارت آپی نیاز دارد تا بتواند با برنامه های سنگاپور 
هم سطح شود(. سیاست های سنگاپور در این حوزه 
بسیار کارآمد بوده اســت؛ در طول چند سال اخیر، 
استارت آپ های سنگاپور نسبت به استارت آپ های 
هر مرکز دیگر در منطقه به موفقیت بیشتری دست 
یافته اند. در نتیجه، اقتصاد سنگاپور همچنان قدرتمند 

باقی مانده است و می تواند بیشتر رشد کند.
تا جایــی که من اطــالع دارم، مقامات چین به طور 

واضح اظهار نکرده اند که قصد دارند سنگاپور را الگوی 
خود قرار دهد؛ اما احتمال دارد که مقامات چینی به 
این موضوع نیز فکر کنند. همه می دانند که مقامات 
چین مدت های طوالنی است که به مدل اقتصادی 
سنگاپور عالقه مند هســتند. چین هزاران نفر را هر 
سال برای تحصیل و کسب دانش به سنگاپور اعزام 
می کند. آن ها اهمیت خاصی برای این کشــور قائل 
هســتند. حتی زمانی که یکی از موسسان برجسته 
سنگاپور، لی کوان، فوت کرد، رهبران ارشد چین اعم 
از رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این 
کشور پیام تسلیت خود را برای دولت سنگاپور ارسال 
کردند. تمام رسانه های دولتی چین، رویکرد این مرد 
را در خصوص رشد صنعت محلی تحسین می کردند.

به عالوه، سنگاپور یکی از قدیمی ترین شرکای چین 
به شــمار می رود که در حوزه مدرنیزه کردن صنایع 
با هم همکاری دارند. در دهه 90، ســنگاپور در یک 
سرمایه گذاری مشترک و خطرپذیر روی یک پارک 
صنعتی با فناوری پیشــرفته در سوژو با کشور چین 
همکاری کرد. این دو کشور در نهایت بر سر این پروژه 
با شکست مواجه شــدند، اما نمی توان انکار کرد که 
سنگاپور همچنان یک منبع الهام بخش برای مقامات 
چینی است که فکر می کنند چگونه باید فرمانروایی 
میانه را به یک نیروگاه اقتصــادی تبدیل کنند که 

امروزه سنگاپور به آن دست یافته است.
مقامات چینی باید در خصوص فضای استارت  آپی 
فناوری رویکرد مشــابهی داشــته باشند. در واقع 

بازار چیــن یکصد برابر بزرگ تر از بازار ســنگاپور 
اســت و در حال حاضر بازیگــران جهانی بزرگی 
در صحنــه فنــاوری این شــرکت وجــود دارند. 
امــا اندازه چیــن و موفقیــت فناوری نیــز برای 
اســتارت آپ های تازه کار چینی خطر محســوب 
می شــود؛ اســتارت آپ هایی کــه به دلیل عالقه 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های مطمئن تر، 
رفته رفته از گردونه خارج می شوند. در حال حاضر 
چین در اواسط یک رشد بزرگ در خصوص تامین 
بودجه قرار دارد و یافتن منابع مالی چندان دشوار 
نیست، اما در گذشته سرمایه گذاری های خطرپذیر 
چین مالحظه کارانه تر بود و بیشتر به سرمایه گذاری 
روی شــرکت هایی عالقه  داشتند که چند سالی از 
فعالیت آن ها می گذشــت، خطر کمتری آن ها را 
تهدید می کرد و احتمال موفقیت آن ها بیشتر بود. 
اگر حباب تامین بودجه چیــن بترکد )چیزی که 
بسیاری از سرمایه گذاری های خطرپذیر انتظارش را 
دارند(، ممکن است این کشور به روزهایی بازگردد 
که در طول آن اســتارت آپ های تازه کار به سختی 
می توانستند بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند.

برنامه هایی که بیشتر با کمک دولت انجام می شود 
مانند برنامه های ســنگاپور و هدف آن ها کمک به 
بقای استارت آپ ها است، می تواند تضمین کند که 
حتی اگر حباب تامین بودجه چین بترکد، این کشور 
می تواند به تولید اســتارت آپ های جالب و نوآورانه 

خود ادامه دهد.

المبرت، معاون استارت آپ هوشمند Cityzen و یکی 
از 6 کارآفرین برتر فرانسه، گفته که دولت قصد دارد 
اکوسیستم فناوری محلی را تقویت کند. از طرف دیگر 
وزیر صنایع دیجیتال فرانسه، الکس لمیر، می گوید: 
»هر زمان که یکی از استارت آ پ های ما از میدان خارج 
می شود، قلب من می شکند. این اولین گام به سوی 

حمله متقابل فرانسه است.«
قرار است هر ماه یک رویداد در فرانسه با هدف کمک 
به استارت آپ ها برگزار شــود. این استارت آپ ها از 
سوی دولت جدید در پاریس کمک هایی را دریافت 

می کنند.
سال گذشــته بازاریابی در این حوزه آغاز و اوایل 
امسال نیز رویدادی برای سرمایه گذاران خارجی 
برگزار شد تا سرمایه گذاری در صحنه استارت آپی 
تقویت شــود که به موفقیت های بزرگی نیز دست 
یافت. اما این موفقیت در مقایســه با موفقیت های 

لندن و سیلیکون ولی، هنوز ناچیز است.
هر روز به اهمیت تقویت و پیشبرد صحنه استارت آپی 
فرانسه افزوده می شود؛ به ویژه برای اقتصادی که به 
دنبال رشد و کاهش هزینه های دولتی است. طبق 
گفته خزانه داری فرانسه، ســرمایه گذاری خارجی 
به عنوان سهمی از تولید ناحالص ملی از سال ۲008 
به نصف رسیده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری بیش 

از 10 درصد است.
فرانسه در بین بسیاری از سرمایه گذاران آمریکایی 
چندان شــهرت ندارد. مقامات این کشور کاری 
بــرای مالیات  بر حقوق بــاال و رویدادهایی مانند 
تصمیم دولت در ســال ۲01۳ برای بالک کردن 
خریــد یاهو انجــام نداده اند امــا می گویند این 
سوء برداشت است و آن ها از کسب وکار پشتیبانی 

می کنند.
خانم لمیر می گوید: »می دانم که برخی از مشکالت 
باید حل شود. ما همه چیز را تکذیب نمی کنیم. اما 
واقعیت آن است که مهندسان توانمند و پروژه های 

قوی داریم که فقط نیاز به بودجه دارند.«
در حال حاضر، پروژه های در دســت بررسی عبارت 
اســت از  Iconem، شرکتی که روشی برای ساخت 
نقشه های سه بعدی در وب سایت های معماری ایجاد 
کرده است و می خواهد از آن برای مصارف صنعتی 
استفاده کند. Editag  نیز تگ هایی برای به کمک به 
شرکت ها و موزه ها ساخته است که می تواند به بررسی 

موجودی انبار کمک کند.
همچنین شــرکت های بزرگی مانــن Orange در 
فرانسه وجود دارند و سازمان های دولتی نیز مسئول 
خرید هستند. این اســتارت آپ ها کل اکوسیستم 

استارت آپی این کشور را رو به جلو می برند.

حمایت دولت فرانسه 
از اکوسیستم فناوری

حامد رسولی

گزارش
R e p o r t

اگر حباب 
تامین بودجه 
چین بترکد،  
ممکن است 

این کشور 
به روزهایی 
بازگردد که 
در طول آن 

استارت آپ های 
تازه کار 

به سختی 
می توانستند 
بودجه مورد 
نیاز خود را 
تامین کنند

نگاه چینی به مدل سنگاپوری

درس های کنگره جهانی 
موبایل شانگهای

توسعه اکوسیستم دیجیتال؛ موضوعی راهبردی برای فرانسه

اقتصاد دیجیتال، پویاترین بخش اقتصاد در دنیاســت. توسعه 
بین المللی شرکت های دیجیتالی فرانسه و جذابیت قلمرو ملی 
برای شرکت های خارجی، جزو اولویت های این کشور به شمار 

می رود.
حدود 10 شرکت فرانسوی در سطح جهانی در حوزه مخابرات و 
بخش نرم افزار وجود دارند، در حالی که کسب وکار های دیجیتالی 
جدید )شهر پایدار، مســکن و حمل ونقل هوشمند، بهداشت 
الکترونیــک( محرک های رشــد را در اختیار هزاران شــرکت  
کوچک و متوسط نوآورانه در فرانسه قرار می دهند. با وجود پنج 
مرکز نوآوری دیجیتال کــه هم افزایی محلی را بین بخش های 
تحقیقاتی و خصوصی تسهیل می کنند و شبکه زیرساخت های 
ارتباطی بین بهترین های دنیا از نظر کیفیت، دسترسی، کارآمدی 
و رقابت، فرانسه یک مکان کامال جذاب به شمار می رود و در حال 
حاضر ابرقدرت های دیجیتالی را از خارج از کشور به سمت خود 

جلب می کند.
به عالوه این کشور به مسائل حاکمیت مطرح شده توسط فناوری 
دیجیتال از قبیل حکومت اینترنت، دفــاع از آزادی های اولیه، 
ظرفیت نفوذ هنجاری، سیاست های صنعتی و فناوری ها، مالیات، 
زیرساخت های اصلی و امنیت سایبری، به دقت توجه می کند. 

اینترنت روی تمام جنبه هــای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی داخل جوامع تاثیر می گذارد و ماهیت بین مرزی آن، 
موجب ظهور روابط بین المللی جدید بین ســهامداران و توازن 
قدرت جدید می شود. اینترنت، به عنوان ستون فقرات سیستم 

دیجیتالی، به نوعی قدرت برای تمام کشورها تبدیل شده است.

نقش وزارت امور خارجه فرانسه
وزارت خارجه فرانسه بر اساس فناوری دیجیتالی اقدامات الزم را 
انجام داده است و به طور روزانه در مکالمات اروپایی و بین المللی 
برای تقویت و ترویج یک فضای دیجیتالی ایمن که در آن حقوق 
اصلی رعایت می شود و توسعه و رشد وجود دارد، فضایی که تمام 
سهامداران اینترنتی در آن بر مبنای اصول دموکراسی و قوانین 

مشخص و شفاف رفتار می کنند، شرکت دارد.
دستگاه دیپلماسی فرانسوی ها به عنوان یک رابط با دولت های 
خارجی عمل می کند و قصد دارد به ایجاد دیپلماسی اقتصادی 
فرانسه کمک کند. این وزارتخانه شــبکه دیپلماسی فرانسه را 
کامال بسیج کرده است تا از شــرکت های دیجیتالی فرانسه در 
سطح بین المللی پشتیبانی کند و حمایت ویژه ای را به صادرات 
محصوالت تولید فرانسه و سرمایه گذاری های خارجی ارائه دهد.

دیپلماسی استارت آپی  فرانسوی ها

6 شهریور 1۳95 . سال اول .  شماره بیست وپنج
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بازاریابان در ریوحداقل 1.2 میلیارد دالر برای شناساندن برندهای خود هزینه کرده اند
نگاهی به یک تبلیغ خالقانه؛ کمپین »سالمی از خانه«

اولین تبلیغ رنگی تلویزیون را چه شرکتی ساخت؟
 Y&R مقاومت در برابر آنچه معمولی است، شعار اصلی آژانس تبلیغاتی

»ســالمی از خانه« عنوان یک کمپیــن تبلیغاتی در 
المپیک ریو بود که توسط شرکت تولیدکننده شکالت، 
هرشی، ارائه شد. در این تبلیغ سیمون بیلز، که برنده 
مدال طالی مسابقات ژیمناســتیک شد، جعبه ای از 
شــکالت های ریو را دریافت می کند که در آن به جای 
شــکالت، نامه ها و عکس های او به همــراه خانواده و 

دوستانش قرار دارد.
المپیک ریــو به پایان رســیده اســت و در طی این 
چند هفته، بازاریابان حداقــل 1.2 میلیارد دالر برای 
شناساندن برندهای خود هزینه کرده اند و اکنون سوال 
اساسی این است که کدام یک از این تبلیغ ها، ماندگارتر 
خواهد بود؟ طبق آمار ارائه شده از سوی محققان، 10 
تبلیغ در المپیک 2016 وجود دارد که به لحاظ اقناع 

عاطفی برتر از بقیه بوده است. از طریق آزمایشی که به 
وســیله یک پلتفرم مشخص انجام شده بود، با ردیابی 
49 نکته کلیدی در حرکات صورت 4500 نفر، میزان 
تأثیرگذاری تبلیغات ارائه شده در این المپیک را بررسی 
کردند. پس از این آزمایش، داده های به دست آمده با یک 
الگوریتم طراحی شــده به منظور درک احساسات این 
افراد، بررسی و چند تبلیغ به عنوان تبلیغ برتر شناخته 
شد. طبق نتایج به دســت آمده، یکی از این آگهی ها، 
مربوط به سیمون بیلز، ژیمناســت آمریکایی بود که 

مدال طال را با خود به خانه برد.
این تبلیغ تلویزیونی که با نام »سالم از خانه« طراحی 
شــد، در یک اقدام خالقانه به معرفی محصوالت برند 
هرشی پرداخته است. هرشی یکی از تولیدکنندگان 

برجسته شــکالت در آمریکا بوده که در المپیک ریو 
به عنوان یکی از حامیان اصلی ورزشکاران ایاالت متحده 
آمریکا عمل کرده است. تبلیغ مذکور در عین حال که به 
معرفی برند هرشی می پردازد، حمایت خانواده، دوستان 
و هم میهنان ورزشکاران را به تصویر می کشد. این تبلیغ 
تلویزیونی با نمایش تمرینات سیمون بیلز شروع شده و 
از سویی دیگر، دوستان نزدیک و خانوده این ورزشکار 
را نشان می دهد که دور از وی، نامه ها و عکس هایی را 
در جعبه های شکالت هرشی قرار می دهند و سرانجام 
همه آن ها، در یک جعبه بزرگ که نام برند هرشی روی 
آن خودنمایی می کند، به دست این ورزشکار می رسد. 
جعبــه مذکور مملو از نامه ها و عکس هایی اســت که 
این ورزشکار آن ها را با تماشاچیان می خواند و تماشا 

می کند. طبق بررسی های صورت گرفته، تبلیغ مذکور 
یکی از برترین تبلیغات ارائه شده در المپیک ریو به شمار 
می رود که همدلی با ورزشکاران دور از وطن را به خوبی 
نشان می دهد و بنابراین به لحاظ تأثیر احساسی بر روی 
مخاطبان، بســیار تاثیرگذار بوده است. مخاطب این 
آگهی، قبل از هر چیز روابط دوستانه و صمیمی نزدیکان 
ورزشــکار را می بیند که از راه دور به فکر او هستند و 
برای او آرزوی موفقیت می کننــد و در کنار این تأثیر 
احساسی، آنچه که بیشتر اهمیت دارد، نام برند هرشی 
است که ناخودآگاه در ذهن مخاطبان ثبت می شود و 
از آنجایی که ســیمون بیلز مدال طالی المپیک را نیز 
برای طرفداران خود به ارمغان آورده است، تأثیر تبلیغ 

مذکور دوچندان می شود.

شاید بسیاری از افراد این طور تصور کنند که 
تبلیغات مجموعه ای از ایده های بزرگ است 
که در مورد برندهای مختلف اجرا می شود، 
اما این همه مفهوم تبلیغات نیست، بلکه باید 
گفت تبلیغات چگونگی اجرای این ایده های 
بزرگ است و صرفا با داشتن یکی ایده خوب 
نمی توان یک تبلیغ موفق و موثر ایجاد کرد؛ 
بلکه چگونگی بیان آن ایده اســت که یک 
تبلیغ را موفق و تأثیرگذار می کند. بنابراین 
باید گفت کــه اســتراتژی ها و راهکارهای 
خالقانه اســت که باعث تبدیل شــدن یک 
ایده به یک تبلیغ کارآمد می شود. در اینجا 
نیز تالش می کنیم تا پنج راهکار خالق را در 
اجرایی کردن ایده های تبلیغاتی برشماریم.

 استفاده از استعاره
یکی از مهم ترین خصیصه هایی که در روند 
بازاریابی و ارائه یک تبلیغ مؤثر باید رعایت 
شود، شناخت درســت محصول مورد نظر 
اســت؛ یک بازاریاب موفق کسی است که 
بتواند خصوصیات مهــم و متمایز محصول 
را شــناخته و آن ها را در قالب استعاره های 
کالمی یــا بصری ارائه دهــد. محققان علم 
بازاریابی معتقدند که تأثیر اســتعاره های 
بصری از اســتعاره های کالمی بیشتر است 
و بنابراین طراحی درســت یــک تصویر یا 
یک عکس خــاص می تواند در تأثیرگذاری 
و موفقیت هرچه بیشتر تبلیغات، موثر باشد. 
شاید ساده ترین مثالی که بتوان در این زمینه 
ارائه داد، ارائه یک تصویر گل برای تبلیغ مواد 
آرایشــی پوست اســت؛ لطافت گل به طور 
ناخودآگاه لطافت پوست را برای مخاطبان 
یادآور شده و بنابراین می تواند یک استعاره 
بصری موثر باشد. استفاده درست از استعاره 
در روند تبلیغاتی، می توانــد به  مرور زمان 
تبدیل به سمبل یک برند شــود و بنابراین 
یافتن یک استعاره درست، برای القای مفهوم 

برندها بسیار مهم است.

 نفع مصرف کننده را به او نشان دهید
نفعی که مصرف کننده از محصول مورد نظر 
می برد، چه به صورت مشهود و چه به صورت 
نامشهود، باید در طی تبلیغ بیان شود. اینکه 
چگونه با استفاده از این محصول، مشکالت 
مصرف کننــدگان حل می شــود، یکی از 
راهکارهای اساســی در اجرایی کردن روند 
تبلیغات است. مخاطب باید مزایای استفاده 
از محصول مورد نظــر را به صورت ملموس 
درک کند تا نسبت به خرید آن راغب شود. 
پودر لباسشویی که می تواند لکه های لباس 
را از بین ببرد، مثال خوبی در این زمینه است؛ 
به مخاطب تبلیغات خود نشان دهید که با 
اســتفاده از این محصول، می تواند لکه های 
روی لباس را از بین ببرد و این همان سود و 
نفعی است که مخاطبان برنامه های تبلیغاتی 
به دنبال آن هســتند تا اعتمــاد الزم را به 

محصول مورد نظر پیدا کنند.

 خلق یک شخصیت برای نام تجاری
یکی دیگــر از راهکارهای خالقانه در زمینه 
ارائــه تبلیغات، ســاختن یک شــخصیت 
همیشگی برای برند مورد نظر است؛ به این 
معنا که مخاطبان با شنیدن نام برند مذکور، 
شــخصیت مورد نظر را به یاد آورند یا هر جا 
که تصویر یا نامی از این شخصیت می بینند 
یا می شــنوند، به طور ناخــودآگاه نام برند 
مذکور به ذهنشــان متبادر شود. به عنوان 
مثال می توان از شــخصیت های کارتونی و 
سینمایی استفاده کرد یا اینکه یک شخصیت 
جدید را برای برند مورد نظر خلق کرد؛ در هر 
دو صورت، آنچه این شخصیت را در کنار برند 
مذکور، جاودانه می کند، تکرار آن است؛ به 
این صورت که این تبلیــغ باید در اماکن یا 
رســانه های مختلف برای مخاطبان پخش 
شود تا کم کم تبدیل به یکی از ارکان اساسی 

برند مورد نظر شود.

 ایجاد چالش در تبلیغ
نمایشی کردن تبلیغات نیز یکی از راهکارهای 
خالقانه روند بازاریابی محسوب می شود؛ به 
این معنا که در تبلیغ مورد نظر، در قالب یک 
نمایش و درام، چالش دو شخصیت مخالف 
را به تصویر بکشید که در نهایت شخصیتی 
که بــر برند مذکور صحه می گــذارد، برنده 
این چالش باشــد؛ به عنــوان مثال می توان 
مخالفت یک مادر و فرزند را در اســتفاده از 
یک محصول نشان داد که در نهایت یکی از 
آن دو، برنده این چالش می شود و محصول 
مورد نظر را انتخاب می کند. چنین چالشی 
که به صورت دراماتیک بــه  اجرا درمی آید، 
می تواند در تأثیرگــذاری تبلیغ مورد نظر 

بسیار کارآمد باشد.

 مبالغه در تبلیغ
اغراق از خصوصیات اصلــی روند تبلیغات 
اســت و باید به خوبی از آن اســتفاده کرد. 
برای معرفی برند مورد نظرتان باید موقعیت 
و جایگاه آن را بزرگ تر از آنچه هست نشان 
دهید؛ این یک راهکار است و قطعا بیننده این 
تبلیغ نیز به مبالغه موجود در آن پی می برد، 
اما ایــن اغراق تأثیرگــذاری تبلیغ را باالتر 
می برد و بنابراین باید گفت که اغراق یکی از 
شگردهای خالقانه در تبلیغات است؛ به این 
معنا که ببینده تبلیغ مذکور، باید نسبت به 

آن دچار احساس شگفتی شود.

5 نکته خالقانه 
در روند تبلیغات

ورساچه تبلیغات خود  را متمرکز بر زندگی جوانانی کرده که می توانند تا سال ها مشتری پروپاقرصش شوند
تربیتیکنسلمصرفکننده!

با توجه به گســترش و تنوعی که در صنعت مد و 
پوشاک وجود دارد، کسب درآمد از این مشاغل کار 
چندان آسانی نیست؛ خصوصا وقتی محصوالت 
تولیدشــده ســطح باالیی داشته باشــد و جزو 
محصوالت لوکس محســوب شود. برند ورساچه 
نیز از جمله برندهای الکچری دنیای مد و پوشاک 
به شــمار می رود که محصوالت متنوع آن مانند 
پوشاک، عطر و ادکلن، ساعت و... مخاطبان خاص 
خود را دارد و بنابراین روند بازاریابی و تبلیغات این 
برند شگردهای خاص خود را می طلبد. در ادامه به 
معرفی شگردهای تبلیغاتی آنالین برند ورساچه 
می پردازیم تا ببینیم برندهای الکچری، در دنیای 

دیجیتال چگونه حضور پیدا می کنند.
جیانی ورساچه در ســال 1978 شرکت پوشاک 
و مد خود را تأســیس کرد و توانست در کمتر از 
چند دهه، آن را به یکی از محبوب ترین برندهای 
الکچری جهان تبدیل کند؛ به طوری که ستاره های 
هالیوود و هنرمندان برجسته جهان، از مشتریان 
همیشگی آن شوند. این برند ایتالیایی که مدیران 
آن همــه از خانواده ورســاچه هســتند، تمرکز 
اصلی خــود را بــر طراحی و تولیــد محصوالت 
منحصربه فرد و الکچری قرار داده و بنابراین طیف 
مصرف کنندگان خاص خود را دارد؛ اما بســیاری 
از محصوالت این کمپانی مانند عطرها و پوشاک 
آن نیز توسط اقشــار متوسط خریداری می شود، 
به همیــن دلیل نیز حضور چهره های برجســته 
سینمایی، خوانندگان و افراد مشهور از ابزارهای 
اصلی برند الکچری ورســاچه به شمار می رود که 
توجه عموم را به خود جلــب می کند. در همین 
زمینه نیز اکثر افراد، نام این برند را در همایش ها و 
فستیوال های معروف سینمایی و هنری در سطح 
جهان دیده انــد و در اینجا دیگر قصــد نداریم از 

پوشش ستارگان هالیوودی بگوییم، بلکه تالش 
می کنیم شیوه های منحصر به فرد برند ورساچه را 
در راستای اهداف بازاریابی آن دنبال کنیم و در این 
میان، تمرکز اصلی ما بر تبلیغات آنالین و دیجیتال 

این برند خواهد بود.

 فروش گسترده آنالین
آنچه در ســال های اخیر باعث تمایز راهکارهای 
بازاریابی برند ورساچه شده است، حضور پررنگ 
این برند در دنیای دیجیتال اســت؛ به گونه ای که 
اکثر محصوالت این برند، در وب سایت این شرکت 
به فروش گذاشته شده  است. طراحی منحصربه فرد 
وب سایت فروش، تعامل بیشتر با مشتریان و هدف 
قرار دادن جوانان به عنوان مخاطبان اصلی فضای 
دیجیتــال، از جمله راهکارهــای بازاریابی برند 

ورساچه در دنیای آنالین است.
این برند، نخستین برند الکچری به شمار می رود 
که تقریبا تمام محصــوالت آن به صورت آنالین 
عرضه شــده و قابلیت خرید مســتقیم را دارد. 
ورساچه به جای برپا کردن فروشگاه های متفاوت 
در شــهرهای مختلف جهان، اقدام به گسترش 
وب ســایت فروش خود کــرده اســت و تجربه 
بازاریابی و فروش آنالین را به صورت گسترده ای 
به کار گرفته اســت. آنچه در فروش آنالین برند 
ورساچه متمایز است، تأکیدی است که بر ارتباط 
مستقیم با مشتریان می شــود؛ به طوری که در 
وب ســایت های فروش و شــبکه های اجتماعی 
به صورت مستقیم و گسترده ای مشتریان خود را 
شناخته و با آن ها وارد تعامل شده است. مشتریان 
برند ورساچه می توانند از طریق وب سایت آن، به 
صفحات اجتماعی این برنــد مانند فیس بوک و 
توییتر نیز راه پیدا کنند؛ ضمن اینکه با وارد کردن 
ایمیل خود، می توانند در لیســت مشترکان این 
برند قرار گرفته و از جدیدترین اخبار تولیدات و 

فروش آن با خبر شوند.

 جوانان؛ هدف اصلی برند ورساچه
ورساچه، نســل جوان را مخاطب اصلی خود قرار 

داده و معتقد اســت که کاربران اصلی رسانه های 
اجتماعی عموما جوانان هستندچراکه برای تربیت 
یک نســل از مصرف کنندگان، هــدف قرار دادن 
جوانان، بهترین راه حل اســت. به همین منظور 
نیز این برند در برنامه هــای تبلیغاتی خود، گروه 
ســنی جوان را در نظر گرفته و با توجه به عالیق 
و خصوصیــات آن ها، برنامه هــای بازاریابی خود 
را پی ریزی می کند، به عنوان مثال، اســتفاده از 
آهنگ های روز و جوان پسند مانند موسیقی راک، 
یکی از شــگردهای بازارایابی این برند در راستای 

هدف قرار دادن گروه سنی جوان است.

 در وب سایت ورساچه قدم بزنید
وب سایت جدید برند ورساچه که در سال 2012 
راه اندازی شده اســت، طراحی منحصربه فردی 
دارد که کامال با محتــوای لوکس و الکچری این 
برند همخوانی دارد، به گونه ای که یک وب سایت 
کامــال بصــری را در مقابل کاربــران به نمایش 
می گذارد که زرق و بــرق آن در همان نگاه اول، 
چشم مخاطبان را می گیرد. از جمله ویژگی های 
کلیدی وب ســایت Versace.com نوع معماری 
منحصربه فرد آن است که در طبقات مختلف آن 
به چشم می خورد؛ به این معنا که از طریق عناصر 
گرافیکی، پس زمینه موزاییک آن با آجر و مالت 
دیده می شود و این حس را به کاربران اینترنتی القا 
می کند که گویی واقعا در فروشگاه های این برند در 
حال قدم زدن و بازدید هستند. همچنین استفاده 
از رنگ های جسورانه و تند نیز از دیگر خصوصیات 
این وب سایت فروش است که خصوصیت الکچری 
ورساچه را بیش از پیش نشان می دهد. در مجموع 
همه این عوامل باعث جذابیت بیشــتر وب سایت 
برای کاربران می شود؛ به طوری که آمار بازدید از 
وب سایت باالتر رفته و در نتیجه امکان فروش نیز 

باالتر می رود.

 ورساچه طرفداران فعال خود را می شناسد
از جملــه اقدامات مهم در راســتای بازاریابی در 
صفحــات اجتماعی، یافتن »طرفــداران فعال« 

است، یعنی کاربرانی که تنها بیننده محتوای این 
صفحات نباشند و به اظهار نظر در مورد برند مورد 
نظر پرداخته و حتی برخی از پست های آن را نیز 
به اشتراک بگذارند. در همین راستا، برند ورساچه 
نیز در صفحات اجتماعی خود اقدام به شناسایی 
کاربران فعال خود کرده و با توجه به نظرات آن ها، 
رونــد بازاریابی خود را ادامه می دهــد. با در نظر 
گرفتن تعداد پست هایی که این افراد به اشتراک 
می گذارند، برندهای مختلــف می توانند از نحوه 
تولیدات خود و میزان بازخورد آن ها باخبر شوند؛ به 
همین منظور برند ورساچه نیز تمرکز گسترده ای 
روی مخاطبان فعال خود در رسانه های اجتماعی 
مختلف ماننــد فیس بوک، توییتر، اینســتاگرام 
و... دارد تا از این راه بتوانــد تبلیغات موثرتری را 

ارائه دهد.

 استفاده تبلیغاتی از عکاسان معروف مد
از آنجایــی که برند ورســاچه از برندهای لوکس 
جهان شناخته می شود، شیوه معرفی محصوالت 
آن ها نیز در کنار نام های معروف و شناخته شــده 
دنیای مد انجام می شود. به این معنا که ستاره های 
معروف مد، لباس های این برند را می پوشند و در 
این میان، آنچه مهم تر است، شیوه عکسبرداری 
از پوشاک این برند معتبر است. به دلیل اهمیتی 
که این مسئله در معرفی برندهای الکچری دارد، 
ورساچه برای رونمایی از لباس های مردانه خود در 
سال 2015، با دو عکاس معروف دنیای مد، مرت 
آالس و مارکوس پیگوت، همکاری کرده اســت؛ 
حضور ایــن دو نام برجســته در کنار عکس های 
تبلیغاتی ایــن برند نیز به نوعــی باعث تبلیغات 
بیشــتر آن در فضای محصــوالت لوکس جهان 
می شود؛ چراکه بسیاری از طرفداران دنیای مد و 
محصوالت الکچری، دو عکاس مشهور را شناخته و 
بنابراین، عالوه بر عکس های خاص و هنرمندانه ای 
که از محصوالت این برند روانه بازار می شــود، نام 
دو عکاس مشهور دنیای مد نیز می تواند به صورت 
غیرمستقیم، باعث تبلیغات بیشتری برای این برند 

الکچری شود.

»یانگ  و روبیکام« از آژانس های تبلیغاتی شناخته شده 
در دنیای امروز است که سال 2014 به عنوان یکی از 
برترین شــرکت های بازاریابی جهان شناخته شد. 
این شرکت که با نام اختصاری وای ا ندآر )Y&R ( نیز 
معروف شــده است، کار خود را در سال 1923 با یک 
آژانس تبلیغاتی کوچــک در فیالدلفیا آغاز کرد و دو 
موسس اصلی آن که هنوز هم این آژانس با اسم آن ها 
شناخته می شــود، جان اوور یانگ و ریموند روبیکام 
بودند. این شــرکت توانست در فاصله ای کمتر از سه 
ســال دفتر اصلی خود را به نیویورک منتقل کرده و 
از آن پس تاکنون، بسیاری از تولیدکننده های معتبر 
جهانی از مشتریان اصلی آن به شمار می روند.  جالب 
است بدانید که این شرکت آمریکایی، اولین شرکتی 
بود که توانســت در دهــه 1970 اولین تبلیغ رنگی 
تلویزیونی را تولید کند. شرکت مذکور طی سال های 
مختلف، موفقیت های چشــمگیری به دست آورده 
است؛ به عنوان مثال در سال 1975 درآمد این شرکت 
به 477 میلیون دالر رسید که رکورد قابل توجهی در 
آمریکا به شــمار می رفت. این شرکت با داشتن دفاتر 
متعدد در سراسر جهان، شرکت های معتبری مانند 

ال جی، ســونی، کوکاکوال و... را مشتری خود کرده 
اســت. »مقاومت در برابر آنچه معمولی است« یکی 
از شعارهای اصلی گروه تبلیغاتی وای اندآر است؛ این 
جمله را ریموند روبیکام قریب یک قرن پیش گفته بود 
و کماکان به عنوان یکی از اصول اساسی این شرکت 
شناخته می شود. متفاوت بودن به این معناست که بر 
خالف آنچه برای مردم عادی شده است، عمل کنیم 
و شرکت وای وآر نیز به خوبی به اهمیت این اصل، در 
روند تبلیغاتی خود پی برده اســت و برای بازاریابی 
محصوالت مختلف به جنبه های غیرمعمول و خاص 
آن ها بیشتر پرداخته و در نتیجه توجه بیشتری را جلب 
می کند.  دست اندرکاران این آژانس تبلیغاتی معتقدند 
که در دنیای رقابتی امروز که شرکت های معتبر زیادی 
به ارائه طرح های خالقانه خود می پردازند، این نکته 
اهمیت بیشتری یافته است و هر چقدر بتوان مخاطبان 
را با دنیای غیرمعمول و متفاوت محصوالت مورد نظر 
آشنا کرد، امکان موفقیت تبلیغات، بیشتر می شود. این 
آژانس تبلیغاتی به دنبال رضایت مخاطبان است و بنا 
بر فلسفه ای که دارد نیز این رضایت تنها با ارائه آنچه 

غیرمعمول است، تحقق می یابد.

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

نلسونماندال
وقتی اتفاقات خوب می افتد، مدیران بزرگ در 
پشت صحنه می ایستند و وقتی خطر رخ دهد، 

در خط مقدم.

6 شهریور 1395 . سال اول .  شماره بیست وپنج
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ستون
c o l u m n

افزایش تعداد 
شرکت های 
ارائه دهنده 

آموزش 
الکترونیک، 
نشان از آن 

دارد که 
امروزه مدیران 

و صاحبان 
سرمایه با 
بهره گیری 

از این روش 
نوین قادر 

هستند 
بهترین 

محتوای 
آموزشی را در 
این قالب تازه 

بگنجانند

در یک بازار داغ همواره حفظ کارمندان 
یک شرکت در مقابل وعده و وعیدهای 
شــرکت های رقیب برای کارفرمایان 
مشکلی جدی بوده است. چارلی بریتوور 
متخصص منابع انسانی دیدگاه خود راجع 
به فضیلت وفاداری کارمندان را این گونه 

توصیف می کند.
گونه ای از افراد وجود دارند که هیچ گاه حالت 
رضایت را به خود نمی گیرند. تالش های شما 
و شرکت شما برای دســتیابی به رفاه بیشتر 
برای این نمونه از افراد هیچ گونه اهمیتی ندارد. 
این گروه تا مادامــی که به درآمد یک میلیون 
دالر در سال دســت نیافته اند، همین شیوه را 
پیش می گیرند. در بسیاری از موارد این گروه 
مرتبا شغل خود را با هدف کسب درآمد بیشتر 

تعویض می کنند.
من 16 سال را برای شرکتی که بسیار موفق هم 
بود، کار کردم. در این شرکت افرادی مشغول 
به فعالیت بودند که به ســختی آن ها را جذب 
کرده بودیم. در شــرکت ما از وعده های ســر  
خرمن خبری نبود. بســیاری از همکاران من 
در این شــرکت که مثل خودم ســابقه 14 تا 
16 سال فعالیت در این شرکت داشتند، بدون 
هیچ انتظاری بهترین عملکرد خود را به اجرا 
می گذاشتند. در مقابل، کارمندان تازه وارد که 
اخیرا به استخدام شرکت درآمده بودند را باید 
به سختی نگاه می داشتیم؛ چراکه آن ها انتظار 
داشتند که خیلی زود ثروتمند بشوند. گاهی 
هدف از یک اقــدام، تالش برای ایجاد انگیزه و 
سرمایه گذاری در درازمدت است و نه یک میانبر 
برای رسیدن به ثروت؛ اما گاهی این دو گزینه 

برای برخی تعریفی معکوس دارد.
تالش های زیادی بــرای تقویت وفاداری افراد 
در شرکت ما انجام شد. برای مثال هر زمان که 
هدفی با موفقیت به انجام می رسید، کارمندان 
درگیر پروژه و خانواده هایشان، به سفری مهمان 
می شدند. هدایای ارزشــمندی به بهانه های 
متفاوت برای این افراد در نظر گرفته می شد. 
در یک سال تعداد این هدایا بسیار بیش از حد 
انتظار بود. مثال از 5 میلیون دالر به 10 میلیون 

در سال رسید!
مسئله و موضوعی که در جلسات پیش از جشن 
شکرگزاری مطرح می شــد، این بود که در آن 
سال چه هدیه ای برای کارمندان در نظر گرفته 
شود؟ به طور مثال در ســال های گذشته 50 
دالر بن خرید از چندین رستوران به کارمندان 
هدیه داده شــده بود. در یکی از سال ها من که 
مدیر یکی از دپارتمان های این شــرکت شده 
بودم، تصمیم گرفتم که هدیه ای معمولی برای 
کارمندان در نظر بگیرم. پاسخ به تصمیم من 
این بود که یکــی از کارکنان به دفتر من آمد و 
گفت: »شما برای همکارانتان هیچ اهمیتی قائل 
نیستید!« من به او گفتم: به این دلیل که امسال 
هدیه ای معمولی در نظر گرفته شده؟ چرا مابقی 
امکانات را نمی بینید؟ عینک آفتابی 50 دالری؟ 
بن سفر ماه ژانویه برای همه کارکنان به ارزش 

100000دالر؟!«
این کارمند بســیار جوان و کم تجربه بود و در 
شرکت ما سالیانه 100000 دالر درآمد داشت. 
در نهایت او شرکت ما را ترک کرد و به شرکت 
صحرادیتا پیوســت. بهتر است بگویم من او را 
اخراج کردم. گمان می کنم که این درسی بود 

که به آن نیاز داشت.
در حقیقت به دو صورت می شود به مسئله اخیر 
نگاه کرد. برخی کارمندان برای کسب درآمد 
بیشــتر مرتبا از یک شــرکت به شرکت دیگر 
می روند و برخی که تازه فارغ التحصیل شده اند، 
برای کسب تجربه دست به این کار می زنند. از 
نگاه من هر دو این ها به هدف خود می رســند 

ولی نه خیلی زود.

شــایعات را بایــد مثل هــر رفتار اشــتباه 
اجتماعی دیگری مدیریــت کرد. می توان از 
نظریــه مربیگری یا هــر روش دیگری برای 
کمک به بهبود رفتار کارکنان استفاده کرد. 
شایعه پراکنی در برخی از افراد به صورت یک 
رفتار مزمن درآمده کــه تصحیح آن ممکن 
است نیازمند صرف زمان زیادی باشد. اما باید 
مراقب بود، چراکه نادیده گرفتن شــایعات 
توسط مدیران، ممکن است به نابودی بخشی 

از شرکت منتهی شود.
در صورت لزوم، شــایعات بی اساس را با یک 
بحث جدی بــا کارمند و مدیر آغاز کنید. اگر 
این بحث جدی، اثــری بر روی رفتار مخرب 
کارمند نداشــت، این روند را بــا یک تذکر 
شفاهی و ســپس یک تذکر کتبی و رسمی و 

درج در پرونده پرسنلی تکمیل کنید.
اگر کارمندی پس از تذکرات فوق همچنان 
به شایعه پراکنی ادامه دهد، قطعا باید اخراج 
شود؛ چراکه چنین کارمندی می تواند باعث 

ازهم گسیختن نظم کل مجموعه شود. 
چنانچه شــما برخوردی قاطعانه با شایعات 
بی اساس داشته باشید، در محیط کار فرهنگی 
را ایجاد می کنید که از هرگونه شایعه عاری 
است. به سواالت کارمندان با صداقت و صبر 
پاسخ دهید و راه را برای هرگونه شایعه پراکنی 
ببندید. در صورتی که شایعات بیشتر جنبه 
شــخصی دارد، کارمند مذکور را بخواهید و 
برای او کامال مشخص کنید که شایعه پراکنی 
مطلوب دیگر کارکنان نیســت و همچنین 
محیط کار جای مناسبی برای شایعه نیست.

رقبا چگونه کارمندان تان 
را می قاپند؟!

مدیریت شایعات در محل کار

چرا شرکت های بزرگ روش های سنتی آموزش کارکنان خود را کنار گذاشته اند؟
آموزشهایالکترونیک؛خوبیاعالی؟!

در آمریکا، چیزی نزدیک به 77 درصد از شــرکت ها 
آموزش های خــود را به صورت مجــازی در اختیار 
کارمندان خود  قرار می دهند. این کار باعث شده تا این 
روش آموزشی به یک ابزار ضروری برای بهینه سازی 
عملکرد شــرکت ها تبدیل شود. همچنین در طی 
چند سال اخیر تکنولوژی های وابسته به آموزش های 
الکترونیک، رشــد چشمگیری داشــته است. این 
پیشرفت و توسعه در آموزش نوین به شرکت های بزرگ 
اجازه می دهد برنامه های آموزشی را در کوتاه ترین زمان 
ممکن در اختیار کارمندان خود در اقصی نقاط دنیا 
قرار بدهند. برای نشان دادن اهمیت این متد آموزشی 
نوین، چند راه حل کلیدی که تنها از طریق آموزش های 
الکترونیک امکان پذیر اســت و عملکرد برنامه های 
آموزشی در شرکت ها  را به طرز خارق العاده ای بهبود 

می بخشد، در زیر آورده شده است.

 سفارشی کردن آموزش ها
از منحصر به فردتریــن نقاط قوت 

استفاده از آموزش های الکترونیک در 1
یک کسب وکار این است که با این 

روش امکان سفارشی کردن آموزش ها تا حد بسیار 
زیادی امکان پذیر اســت. این بدان معناســت که 
مدیــران شــرکت ها می توانند عالوه بــر تهیه 
برنامه های آموزشی و نقشه های توسعه ای عمومی 
و مشــترک در بین کارمندان، به صورت آنالین به 
تهیه آموزش های مورد نیاز افراد به صورت شخصی 

و اختصاصی بپردازند.

استخدام افراد
آموزش های الکترونیک عالوه بر کمک 

به افزایش وفاداری کارمندان شاغل در 2
یک شرکت، در استخدام افراد تازه نیز 
نقش به ســزایی را ایفا می کند. ارائــه آموزش های 
الکترونیک از جانب یک شرکت، در افراد متقاضی کار 
برای آن شــغل، جذابیت و انگیزه کم نظیری ایجاد 
می کند. عالوه بر بهره وری آشکار استفاده از این متد 
آموزشی، آموزش های الکترونیک آموزش هایی به روز 
اســت که از قابلیت اجرا در هر کجای دنیا برخوردار 

است.

 باصرفه و اقتصادی
برای  الکترونیــک  آموزش هــای 

جوامعی که از ســرعت پیشــرفت 3
باالیی برخوردارنــد، جوامعی که 
زمان کافی برای اســتفاده از روش های سنتی را 

ندارنــد، بســیار مناســب اســت. در حالی که 
آموزش های ســنتی دربرگیرنده مواردی نظیر 
ساعات آموزشی خارج از زمان اداری، هزینه های 
گزاف مربیان و هزینه های تهیه مدارک اســت، 
روش های الکترونیک بــا نهایت انعطاف پذیری، 
بــرای برنامه ریزی هــای فشــرده و بودجه های 
محدود، انتخاب مناسبی اســت. این روش ها با 
توجه به صرفه اقتصادی خود، با نظم و پیوستگی 
بیشــتری می تواند در اختیار افراد قرار بگیرد و 

بنابراین به نتایج بهتری منتهی می شود.

دسترسی جهانی
افزایش تعداد شرکت های ارائه دهنده 

آموزش الکترونیک، نشان از آن دارد که 4
امروزه مدیران و صاحبان ســرمایه با 
بهره گیری از این روش نوین و کم هزینه قادر هستند تا 
بهترین محتوای آموزشی را در این قالب تازه بگنجانند. 
برای نمونه آموزش های ســنتی همــواره نیازمند 
استخدام تعدادی مربی خبره در هر یک از رشته های 
کاری است و این در حالی است که آموزش الکترونیک 
به شرکت اجازه استفاده از ابزاری مانند ویدئو کنفرانس 
را می دهد. وســیله ای که  دسترســی به مربی را در 
سراسر دنیا ممکن می سازد. قابل ذکر است که این 
فضا های مجازی و روش هــای نوین، برخالف رقیب 
دیرینه و ســنتی خود، هیچ گونه محدودیتی برای 

فرصت های آموزشی افراد ایجاد نمی کند؛ به این دلیل 
که با توجه به دسترسی آسان و کم هزینه بودن استفاده 
از این قبیل آموزش ها، به کارمندان یک شرکت اجازه 
می دهد تا با بهره گیری از دوره های آموزشی متنوع، 
مناسب ترین آن ها را انتخاب بکنند و از این طریق با 
تکنولوژی های تازه و مرتبط با زمینه کاری خود آشنا 

شوند و در صورت امکان آن ها را به کار بگیرند.

افزایش مشارکت کارکنان
همان طور که گفته شــد، استفاده از 

برنامه های آموزشی آنالین منجر به 5
آزاد شدن ساعات اشغال شده توسط 
کالس های آموزشی به روش سنتی می شود. این 
زمان ذخیره شده، از پتانســیل بسیار باالیی برای 
برگزاری جلساتی بین مدیران و کارمندان برخوردار 
است. در این گونه جلســات، مدیران می توانند با 
معرفی چشــم اندازهای دور و نزدیک شــرکت، از 
کارمندان راه حل هایی را به صورت پیشنهاد مطالبه 
کنند. این عوامل موجب می شود تا کارمندان این 
مهم را که آنان نیز در تصمیم گیری های شــرکت 
سهیم هستند، دریافت بکنند. همچنین با توجه به 
هزینه کم و آســان بــودن اســتفاده از این قبیل 
آموزش ها، کارمندان می توانند به جای شرکت در 
یک کالس حضوری، چندین کالس مجازی را در 

همان زمان بگذرانند.

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

کاری کنید اینترنت شرکت درست مصرف شود!
زمانی که بحث بر ســر میزان مصــرف اینترنت به میان 
می آید، حتی اگر به عنوان یک مدیر تمایلی به سختگیری 
در این موضوع ندارید، اما با مقادیری کنترل بر روی فعالیت 
کارمندان در اینترنت موافق هستید. چند پیشنهاد زیر 
شما را در رسیدن به یک تعادل صحیح و مناسب از استفاده 

از اینترنت و نیازهای شرکت یاری می کند.
همان طور که همه ما می دانیم، راه های بی شماری برای 
اتالف وقت در دنیای اینترنت وجود دارد. فیس بوک، 
اینســتاگرام، رســانه های گروهی، وب سایت های 
خرید اینترنتی و...  اما چطــور می توان این موضوع 
را مدیریت کرد؟ چه نوع کنترلــی را اعمال کنیم تا 
کارمندان احساس ناامنی زیادی نداشته باشند؟ این 
موضوع برای تجارت هایی که بازاریابی شان از طریق 
تعداد الیک های اینستاگرام یا فیس بوک است، هنوز 
هم دشوارتر است. پر واضح است که مشاغل مختلف 
به سطوح مختلفی از این کنترل نیازمند هستند؛ اما 

روش های پیشنهادی:

Packetfence 
Packetfence  از قدرتمندتریــن 
نرم افزارهای کنترل دسترســی به 
شبکه است. این نرم افزار که از ویژگی 
متن بــاز)Open Source(  بودن 
بهره می برد، تنهــا قابلیت اجرا بر 
روی سیستم عامل لینوکس را دارد. 
به وســیله این ابزار شما می توانید 

دسترسی افراد به وب سایت ها، زمان اتصال آن ها و طول 
مدت استفاده را مدیریت کنید. چنانچه تصمیم شما برای 
کنترل دسترسی به اینترنت قطعی است، بهتر است این 

ابزار در صدر لیست انتخاب های شما باشد.

OpenDNS 
OpenDNS  یک نرم افزار امنیت شبکه تحت وب است. 
این ابزار شما را قادر می ســازد تا محتوای دسترسی به 
اینترنت را محدود کنید، وب ســایت های به خصوصی 

را فیلتر کنید یــا ورود را تنها برای 
کاربران خاص با قرار دادن رمز عبور 
امکان پذیر کنید. توسط این نرم افزار 
می توانید گزارش هــای روزانه هر 
یک از کاربــران اینترنت را در قالب 
جداول یا نمودارها دریافت کنید و 

به آمارگیری آن ها بپردازید.

 نظارت بر مصرف
چنانچه برای کنترل دسترســی به اینترنت از طریق 
نرم افزارها و محدود کردن کاربران به صورت مستقیم 
تمایل کم تری دارید، ممکن اســت در جســت وجوی 
ابزاری برای نظــارت )فقط نظارت( بــر روی مصرف 
باشــید. از این طریق میزان نارضایتی افراد از کنترل 
دائمی و محدودیت کاهش می یابد؛ چراکه تعداد افراد 
خاطی در مقایسه با سایرین بسیار کمتر است و با این 
روش شــما رضایت افراد درســتکار در شرکت خود را 

جلب کرده اید. ابزاری مانند Net Spy Pro  از ســری 
نرم افزارهای نظارت بر مصرف است. توسط این نرم افزار 
شما حتی به Bookmark ها و  Favorite های مرورگر 

کاربران دسترسی خواهید داشت.
پیش از اســتفاده از هر یک از نرم افزارهای کنترلی، از 
وجود قوانینی که شــیوه و محدودیت های استفاده را 
مشــخص می کند، اطمینان حاصل کنید. با انجام این 
کار در وهله نخســت، کرامت افراد محفوظ می ماند و 
کارمندان در فضایی با امنیت و راحتی بیشتر به فعالیت 
خود می پردازند. اما اشکال این متد زمانی آغاز می شود 
که شــما از سوء اســتفاده کارمند یا کارمندانی مطلع 
بشوید. در این حال چنانچه قوانین روشنی برای جریمه 
نداشته باشید، هیچ اقدامی از سوی شما منطقی به نظر 
نمی رسد. بنابراین پیش از استفاده از هر ابزار کنترلی، 
با وضع قوانینی روشــن، شرایط جریمه افراد خاطی را 
مشــخص کنید. این کار پس از مدتی فرهنگ صحیح 

استفاده از اینترنت را در شرکت شما برقرار می کند.

زمانه قراردادهای مادام العمر سرآمده اما...
تقویت روحیه وفاداری در کارمندان چگونه ممکن است؟

در انتهای کار افراد کمتری را از دست خواهید داد.« 
افرادی که به خوبی مناسب کار در شرکت شما باشند، 
طبیعتا به تجارت شما وفادارترند و در نتیجه حفظ 

آنان تالش کمتری را می طلبد.

2. برای پیشرفت کارمندان خود بکوشید
یک رابطه کاری سالم باید به نفع هر دو 

طرف باشد. به این معنا که کارمندان 2
باید از فرصــت کافی بــرای ارتقای 
مهارت های حرفه ای خود برخوردار باشند. بسیاری از 
شــرکت ها با ترس از اینکه کارمندان خبره، تجارت 
آن ها را ترک کنند، از ســرمایه گذاری بر روی آنان 
امتناع می ورزند. اما مطمئن باشــید که برای جذب 

این گونه افراد باید کامال متضاد برخورد کنید. برگرون 
می گوید: »هر چقدر کارمندان شما از آزادی بیشتری 
برای ترک شرکت برخوردار باشند، تمایل کمتری 

برای به اجرا درآوردن آن دارند.«

3. راه های ترفیع را هموار کنید
نیازهای افراد شما همواره در حال تغییر 

است. پس با ارائه فرصت هایی درخور 3
توانایی و اهدافشان، آن ها را در این راه 
یاری کنید و وفاداریشان را به شرکت افزایش دهید. 
به گفته  برگرون: »اگر برای افراد، امکان درخورکردن 
شــغل با نیازها و عالقه شان وجود داشته باشد، عده 
کم تری تصمیم به ترک شــغل خود و یافتن شغلی 

مناسب با عالقه را می گیرند.«

4. کارمندان را به تصمیم گیری تشویق کنید
وفاداری افراد را با تشــویق آنان به 

آزادی و انتخاب تضمین کنید. افراد 4
زمانی کــه حس اطمینان را در خود 
بیابند، به این احساس پاسخی درخور خواهند داد. 
پس به آنان اطمینان کنید. به افرادتان اجازه دهید 
تا در مواقع الزم در منزل به انجام امورات شــرکت 
بپردازند، آنان را در تصمیم گیری ها صاحب اختیار 
کنید و به آنان اجازه دهید تا خود زمان فعالیت در 
شرکت و گذراندن اوقات با خانواده را متعادل کنند. 

»اعتماد، اساسی ترین المان یک جامعه است.«

مدت ها اســت که دوره استخدام مادام العمر در یک 
شرکت به پایان رسیده است. از این رو رهبران تجارت 
و صاحبان سرمایه امروزه در تالشند تا با روش هایی 
استعدادها را در مرزهای تجارت خود حفظ کنند و 

روحیه وفاداری را در آن پرورش دهند.
کارمندان وفادار، قلب تپنده یک تجارت موفق هستند. 
افراد زمانی که در شــغل خود حس رضایتمندی را 
کسب کنند، از مرحله انجام وظیفه مطلق به مرحله 
تالش برای پیشــرفت شــرکت، ارتقا می یابند. این 
افراد تجربه و تخصص خود را با دیگران به اشــتراک 
می گذارند، ناسازگاری و کشمکش ها را حل وفصل 
می کنند، عاملی برای دلگرمی دیگران می شــوند و 
در کارها یاور همکاران خود هســتند. به گفته دیان 
برگرون، استادیار دانشــکده مدیریت در کلیولند: 
»این قبیل رفتارها یک گروه یا ســازمان را به سمت 
موثر بودن پیش می برد. فروش بهتر می شود، خرابی 
محصوالت کاهش می یابد و همه چیز بهتر می شود.«

برای تبدیل شدن به یکی از این کمپانی های موفق 
باید زمان را هزینه کنید و با درک صحیح از نیازهای 
کارمندان، آن ها را بــرآورده کنید. به گفته برگرون: 
»درست مثل هر رابطه دیگری، اگر به هر آنچه تقاضا 
دارید دست یابید، به ادامه رابطه مشتاق تر هستید.«

وفاداری به میزان زیادی موثــر از انعطاف پذیری و 
توجهات فردی در کار است. از تکنیک های زیر برای 

دستیابی به کارمندان وفادار کمک بگیرید:

1. زمان بیشــتری را برای استخدام افراد صرف 
کنید

استخدام افراد تازه محتاج زمان زیادی 
اســت. این فرآینــد دشــوار زمانی 1

ارزشمند است که به نتیجه درست و 
انتخاب صحیح فرد منتهی شود. برگرون می گوید: 
»اگر در شروع کار خود محتاطانه به جلو حرکت کنید، 

ناپلئونبناپارت
رهبر بزرگ، کسی اســت که با امید مذاکره و با 

آن معامله کند.
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چارلی بریتوور متخصص منابع انسانی 
به شما می گوید



باربارا کورکوران کارآفرین آمریکایی است که 
امروز فعالیتش به کارآفرینی محدود نمی شود؛ 
او نه تنها بنیان گذار شرکت های معامالت ملکی 
کورکوران، که صاحب یک برنامه تلویزیونی، 
نویسنده، مشاوره امالک و سخنرانی برجسته 
است. در ســال ۲۰۱۱ مشغول نوشتن کتابی 
با نام »قصه زندگی کوســه« شد و در اثرش از 
آنچه باعــث موفقیت شــرکت های تجاری و 
کسب وکارهای نوپا می شــود، نوشت. کتاب 
او امــروز در فهرســت برتریــن راهنماهای 
کارآفرینان قرار گرفته است. او درباره تجربیات 
مکرر ناکامی در زندگی شــخصی و کاری اش 
می نویسد: »گاهی فکر می کنم شکست با من 
عجین شــده و از زندگی ام رخت برنمی بندد. 
درست در لحظه ای که به خودم شک ندارم، به 

سراغم می آید.«
باربــارا در دهه هفتاد میــالدی، در حالی که 
خانواده اش را به مقصــد نیویورک ترک کرده 
بود، در رستورانی به عنوان پیشخدمت مشغول 
به کار شــد. ایده های بزرگ اجازه باقی ماندن 
در نقش یک پیشــخدمت و چشم داشتن به 
انعام های چند دالری را به او نمی داد. بعد از دو 
سال کار، با پس انداز و سرمایه ای که پدرش به او 
قرض داده بود، اولین بنگاه معامالت ملکی خود 
را در محله ای در غرب نیویورک باز کرد. او و دو 
کارمندش، چند سال بدون سودی چشمگیر 
به کار خود ادامه دادند و ســرانجام کورکوران، 
در حالی که حتی پولــی برای اجاره مغازه اش 
نداشــت، بنگاه را تعطیل کرد. همزمان با این 
شکســت کاری، نامزدش او را ترک کرد و بار 
ناکامی شــخصی هم به زندگی اش اضافه شد. 
او که هنوز ســی ســال هم نداشت، طعم تلخ 
ورشکســتگی عاشقانه و شــغلی را همزمان 

چشید.

خودش می نویسد: »سرگذشت ما، مجموعه ای 
از انتخاب های ماست. گزینه هایی که در شرایط 
سخت، تصمیم به انتخابشان می گیریم. انسانی 
که رویایی در ســر دارد، همیشه انتخاب هایی 
می کند که او را به آن رویا نزدیک کند و من بعد 
از چند سال، در حالی که خانه ام را می فروختم 
تا سرمایه ای برای کار به هم بزنم، بار دیگر بنگاه 

را باز کردم.«
باربــارا در اوج ناامیــدی، بار دیگــر به عرصه 
شــغلی اش بازگشــت. دفتری بزرگ تر اجاره 
کرد و با کارمندانی جوان شــروع به کار کرد. 
او که به مرور کارش را گســترده  تر می کرد، به 
پیشنهاد یکی از همکارانش، وب سایت بنگاه 
کورکوران را راه اندازی کــرده و در آن ویدئو و 
عکس هایی از خانه ها برای فروش و اجاره قرار 
می داد. چیزی نگذشت که مشتریان خارجی 
که خواستار خرید خانه در نیویورک بودند، به 
وب سایت بنگاه هجوم آوردند؛ »آن روزها خودم 
شــناخت چندانی از دنیای اینترنت نداشتم و 
چندان به کار در آن خوش بین نبودم. یکی از 
مزایای کسب وکارهای کوچک، استقبال شان 
از ایده های خالق اســت. ایده کارمند جوانم، 
اولین مشتری انگلیســی را به بنگاه ما کشاند. 
کســی که تصاویر خانه مورد عالقه اش را در 
وب ســایت ما دیده بود.« برای بنگاه معامالت 
امالک کورکــوران که در ســال ۲۰۱۰  تنها 
بخشی از شــرکت های زنجیره ای کورکوران 
بود، به عنوان یکی از گران ترین شــرکت های 
مشــاوره امالک در آمریکا، ارزشی معادل ۷۰ 
میلیون دالر برآورد شد؛ »اگر موفقیت را بتوان 
از زندگی جدا کرد، شکست را هرگز نمی توان. 
ناکامی تجربه ای است که به تعداد انسان های 
زیســته در زمین، تکرار شده است و گریزی از 
آن نیست. برای من شکست، تجربه ای است که 
هر روز و هر لحظه تکرار می شود. هنوز هم در 
برنامه های تلویزیونی ام سوتی می دهم و تیتر 
یک مطبوعات می شوم، هنوز در مشاوره های 
خرید خانه شکســت می خورم و سرمایه های 
کالن از دســت می دهم؛ اما باید قبول کنم تا 
لحظه ای که زنده ام، شکســت با من آمیخته 
شده اســت و آن وقت است که همیشه راهی 

برای خالصی از آن پیدا خواهم کرد.«

این روزها رنگ، بخش الینفکی از زندگی روزمره ما 
شده است. نه تنها لباس ها و ظرف های خانه هایمان 
از سیاه و ســفیدی درآمده اند که در طراحی همه 
قســمت های محل زندگی خود سعی می کنیم با 
گنجانــدن یک المان رنگی حــال و روز بهتری به 
خودمان ببخشیم. احساس ما به رنگ های اطراف 
به قدری قوی شــده که دیگر تصور خانه و زندگی 
بدون رنگ های متنوع چندان برایمان خوشــایند 
نیست. این برند ایرانی هم احتماال زمانی که تصمیم 
به ورود به عرصه تولید و ســاخت انواع رنگ های 
روغنی و پالســتیک گرفت، همین افکار را از سر 
گذراند. آن ها از 36 سال پیش تا به امروز، تصمیم 
بر رنگی کردن زندگي های ایرانی گرفته اند و تجربه 
فعالیت های چندین ساله شان، مهری بر موفقیت 
آن ها بر رنگ پاشــیدن به در و دیوارهای خانگی و 
غیرخانگی اســت. همه این حس و حال خوبی که 
رنگ به خوشایند شدن محیط زندگی ما می دهد 
را بگذارید کنار دالیلی که استفاده از رنگ موجب 
محافظت از سطوح در مقابل عوامل بیرونی و حال 
و هوای جوی و... می شود. شــرکت تعاونی تولید 
رنگ الوان هــم احتماال با تمام ایــن توجیه های 
زیبایی شــناختی و فنی به سراغ صنعتی رفت که 
در ســال ۱36۰ با وجود پیشــرفت های فراوان و 

سبقه طوالنی، هنوز به صورت صنعتی و حرفه ای 
تولید نمی شد.

 تاریخ ورود رنگ های صنعتی به زندگی ایرانی
بی شک رنگ در سرزمین ما سبقه ای طوالنی دارد. 
نگاهی به نقاشی ها و فرش ها و معماری ایرانی به خوبی 
گواهی بر این تاریخ طوالنی است. با این وجود قدمت 
صنعت رنگ ایران به صورت کنونی در کم تر از نیم قرن 
شکل گرفته است. اولین تالش برای شکل دادن به 
واحد رنگ سازی صنعتی به سال ۱3۱۸ برمی گردد 
که کارخانه ای در کشور تصمیم گرفت رنگ روغنی 
تولید و عرضه کند و بعدها در ســال 3۸ رنگ های 
پالستیک برای اولین بار به خانه های ایرانی سر زد. 
اما حال و روز صنعتی تولیدات رنگ به ۲۰ سال قبل از 
تاسیس شرکت الوان بازمی گردد. زمانی که رنگ های 
هوای خشک و الک های روی چوب برای اولین بار 
در حجم وسیع تولید شد و تا اواخر دهه ۵۰ کم کم 
صنعتی به نام تولید رنگ و رزین در کشور متولد شد. 
صنعتی که گروه های تولیدی و کسب وکارهای جوان 
را به سمت خود کشاند و شرکت تولیدی رنگ الوان 
هم در همــان روزگار تصمیم به ورود به این صنعت 

نوپا گرفت.
تولد الوان با تولید رنگ های ساختمانی رقم خورد. 
شرکتی که در دی ماه ۱36۰ خود را به ثبت رساند و 
فعالیتش در جاده مخصوص کرج را با عنوان شرکت 
تعاونی تولید رنگ و رزیــن الوان آغاز کرد. اما نقطه 
اوج این برند به دهه ۷۰ برمی گردد. زمانی که الوان 
با تغییرات مدیریتی و خطوط تولید تصمیم گرفت 

ســهم خود در بازار ایران را افزایــش دهد و صنایع 
خود را در استان های شمال و جنوب و شرق و غرب 
کشور وسعت بخشد. در کنار آن تمایل به صادرات با 
افزایش سرمایه تولیدی این برند بیشتر و بیشتر شد و 
نگاهی به تاریخ سی و چند ساله این برند، دهه هفتاد 
را اوج شکوفایی آن نشان می دهد. جهش الوان در این 
دوران افتخارات چشمگیری برایش به همراه داشت. 
افتخاراتی که همچنان هم نصیب این برند می شود 
و از جمله آن ها می تــوان به عنوان برند برتر ایرانی، 
صادرکننده نمونه کشوری، لوح ملی رعایت حقوق 
مصرف کننده و جایزه بهترین رهبران کســب وکار 

خاورمیانه اشاره کرد.

 قصه های رنگی برای کودکان ایران
امروز الوان برندی اســت که بخــش اعظمی از آن 
توســط خانواده علیخان زاده اداره می شود. مهدی 
علیخان زاده که مدیرعامل الوان است، باور دارد که 
امروز با وجود پیشرفت صنعت کشور در زمینه رنگ 
و با وجود فعالیت بیش از 3۵۰ واحد صنعتی مجاز 
در این عرصه و ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار تن رنگ در 
سال، هنوز ایرانیان راه درازی تا رسیدن به عددی قابل 
قبول در سرانه مصرف رنگ در پیش دارند. با وجود 
قدمت طوالنی رنگ در تاریخ ایران، هنوز زندگی های 
ایرانی جای رنگی شدن دارند و الوان یکی از نام هایی 
اســت که قصد دارد پای این صنعت را به خانه های 
سرزمینش باز کند. او می گوید که الوان بخش بزرگی 
از پیشرفتش را مدیون خانواده های ایرانی و وفاداری 
است که در تمام این سال ها مشتریان همیشگی اش 

بوده اند و اجازه پیشــرفت را به این برنــد داده اند. 
علیخان زاده معتقد است که با وجود حضور گسترده 
تولیدات غیرمجاز و بی کیفیت در این صنعت، الوان 
همواره ســعی کرده قیمت محصوالتش را در حد 
اقتصادی نگه دارد تا رنگ های بی کیفیت جایگزین 

آن نشود.
در کنار فعالیت های 3۰ ســاله این برنــد، یکی از 
شیرینی های تبلیغاتی آن قصه های الوان است که 
در مدارس دست به دست می شود و بچه ها را نه تنها 
با رنگ آمیزی های متنوع آشنا می کند، که به آن ها 
جایزه می دهد و باالتر از همه اینها سعی بر آموزش 
مســائل زیســت محیطی به آن ها دارد. قصه های 
بچه های الوان مجموعه کتاب هایی اســت که این 
برند برای نقاشی کودکانه در نظر گرفته و بچه های 
بسیاری با رنگ آمیزی آن ها، رنگ های الوان را جایزه 

گرفته اند.
نه تنها عناصر تبلیغاتی ریز و درشت، که در سال های 
اخیر واحد تحقیق و توسعه این برند، به رشد  آن در 
منطقه بسیار کمک کرده است. الوان توانسته به کمک 
همین واحد، خودش را به عنوان یکی از شرکت های 
دانش بنیان ایرانی هم ثبت کند و به مدد فعالیت های 
تحقیقاتی اش امروز محصــوالت رنگ الوان یکی از 
پرتنوع ترین تولیدات زمینه رنگ و رزین در کشور 
هســتند که نه تنها تولید رنگ های پالســتیک و 
روغنی و آکریلیک که ما در بازار می شناســیم، بر 
عهده دارند که انواع تینر، رنگ های نانو، پوشش های 
آنتی باکتریال و بهداشتی و رنگ های عایق حرارت و 

حریق را هم تولید و عرضه می کنند.
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رابرت فراست

برای خیلی ها مغز از صبح کار می کند اما وقتی 
وارد دفتر کار می شوند، از کار می افتد!

ستون
c o l u m n

تولد الوان 
با تولید 

رنگ های 
ساختمانی 
رقم خورد. 
شرکتی که 
در دی ماه 

۱36۰ خود را 
به ثبت رساند 

و فعالیتش 
در جاده 

مخصوص کرج 
را با عنوان 

شرکت تعاونی 
تولید رنگ 

و رزین الوان 
آغاز کرد؛ اما 
نقطه اوج این 
برند به دهه 

۷۰ برمی گردد

برنداستوری
B r a n d S t o r y

برندی که به 
زندگي  ایرانی هارنگ می پاشد

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

رنگ الوان در ابتدای دهه 6۰، دهه سیاه  و سفید، شکل گرفت 
و به زندگی ما رنگ داد

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

از بنیان گذاری بنگاه معامالت ملکی 
تا ساخت برنامه تلویزیونی

سرگذشت یک 
شکست خورده موفق

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

فکر می کنید در این لحظه چه تعداد اسباب بازی لگو در دنیا 
وجود دارد؟ میلیون ها قطعه یا حتی میلیاردها؟ وب سایت لگو 
به همین سوال پاسخ می دهد و می نویسد در ازای هر انسان 
روی زمین ۸6 قطعه اســباب بازی لگو وجود دارد. سال ها 
است که از حیات این اســباب بازی ساده و خالق مي گذرد 
و هنوز هیچ ابزار بازی نتوانسته جایگزین آن شود. در سال 
۱۹۹۹ بــه گفته مجله فورچن، لگــو »محصول برتر قرن« 
نامیده شد. در سال ۲۰۰۸ هم نام خالق این اسبا ب بازی به 
سالن صنعت اسباب بازی آمریکا اضافه شد و این موارد تنها 
معدودی از افتخارات لگو در سال های زندگی اش است. شاید 
بزرگ تریــن دلیلی که لگو را از تمــام همتایانش در دنیای 
بازی جدا می کند، طراحی ساده آن باشد که از سال ۱۹۵۸ 
تاکنون هیچ تغییری نکرده است و تنها پیشرفت لگو در این 
سال ها تغییر در کیفیت و وسعت بخشیدن به بازار فروشش 
بوده اســت و کدام اسباب بازی را می شناسیم که با گذشت 
تقریبا 6۰ سال تقریبا هیچ تغییری در شمایلش ایجاد نشده 
باشــد و هنوز یکی از پرفروش ترین وسایل بازی کودکان و 

بزرگساالن باشد؟

 روزهای آغازین تولد لگو
اولین اسباب بازی شرکت لگو در دهه ۱۹3۰ در شهر کوچک 
بیالند در دانمارک به دســت اول کرک کریستیانســن که 
دهمین پسر یک خانواده فقیر بود، ساخته شد. کارخانه لگو 
هنوز هم به دست فرزندان و نوادگان خالقش اداره می شود. 
نام لگو هم کوچک شــده یک اصطالح دانمارکی است که 
ترجمه آن معنای »خوب بازی کن« را می دهد. مثل بسیاری 
از برندهای جهانی، لگو هم در روزگار تولدش ســختی های 
زیادی را پشت سر گذاشت. این برند در یک کارگاه خانگی 
کوچک و به همراه ســه کارگر اولین تولیدات اسباب بازی 
چوبی خود را به شــکل کامال دستی می ساخت و همزمانی 
کارش با سال های جنگ جهانی دوم، آن را از توسعه فعالیتش 
بازداشت. تا پایان دهه ۴۰ میالدی تنها یک اتفاق چشمگیر 
در تاریخ لگو افتاد، اتفاقی که سرنوشت این نام بومی را جهانی 
کرد و آن طراحی دستگاه قالب زنی پالستیک توسط اول بود. 
دستگاهی که به مرور توانست در یک قالب زنی، ۷ هزار قطعه 

لگو بسازد. اول در اولین مواجهه با این آفریده شگفت انگیز آن 
را »قطعات به هم قفل شونده« نام گذاشت، هرچند ایراداتی 
به اندازه و میزان چفت شــدن آن ها در هم وجود داشت، اما 
طراحی اولین لگوهای دانمارکی چیزی شبیه به اسباب بازی 
بچه های امروزی  است. البته اول آن قدر زنده نماند که جهانی 
شدن لگو را به چشم ببیند، اما فرزند او تصمیم گرفت لگو را 
تبدیل به خالق ترین اسباب بازی جهان کند. او بر آن بود تا 
لگو را به شیوه ای طراحی کند که بچه ها از آن هرچیزی که 
تخیل می کنند، بســازند و به نظر می رسد این ایده تا امروز 
موفق بوده باشد. با پیگیری این ایده، لگو توانست ۲۱۸ قطعه 
متفاوت را طراحی و تولید کند و تا دهه 6۰ میالدی، ساالنه 

حدود ۱۹ میلیون لگو در دنیا فروخته می شد.

 شیفت فرهنگی یک برند
درست است که تا پیش از سال ۲۰۰۰ میالدی، بیش از ۷۰ 
درصد بچه های اروپایی در خانه های خود لگو داشتند و آن 
را جذاب ترین اسباب بازی خود می نامیدند، بعد از این سال 
لگو تصمیم گرفت تغییراتــی در فرهنگ داخلی برند خود 
ایجاد کند. تا پیش از آن لگو کارخانه ای بود که تنها در یک 
سوله بزرگ مشغول ساخت قطعات متنوعش بود و دلیلی بر 
تغییر فرهنگ سازمانی خود نمی دید. یکی از علل این ثبات 
در محصول، اضطراب مدیران لگو در ســاخت محصولی نو 
برای بچه ها بود. جیک مک کی که مدیــر بازاریابی لگو در 
آن زمان است، می گوید: »وقتی با بچه ها سروکار داری همه 
چیز سخت تر است، چون محصول تو بار مسئولیت زیادی به 

دوش می کشد.«
در ســال ۲۰۰6 بود که لگو تصمیم گرفت شیفتی در نگاه 
خود به مشتریانش ایجاد کند و در کنار بچه ها مخاطب هدف 
دیگری به نام بزرگساالن برای خودش بسازد. هرچند طراحی 
اسباب بازی برای بزرگساالن در نگاه اول چندان جالب به نظر 
نمی رسید و مدیران زیادی مخالف آن بودند، تصمیم نهایی 
لگو گرفته شد و با تغییر در بعضی اندازه ها و طرح ها، لگو در 
کمتر از پنج سال به این نتیجه رسید که مشتریان بزرگسالش 
پابه پای کودکان محصوالتش را خریداری می کنند. در همان 
سال اول تولید لگوی بزرگساالن، یک مشتری ۵۰ هزار دالر 
لگوی بزرگسال از فروشگاه لندن این برند خریداری کرد. حاال 
درآمد ساالنه برند دانمارکی بیش از ۴.۵ میلیارد دالر برآورد 
مي شود، بیش از ۱۲ هزار کارمند ثابت و تمام وقت در دنیا دارد 
و هنوز هیچ اسباب بازی در جهان نتوانسته به این اندازه برای 

کودکان و بزرگساالن جذاب و خالق باشد.

لگو یکی از معتبرترین برندهای اسباب بازی دنیا چگونه متولد شد؟
آجرهایی که به هم چفت می شود

6 شهریور ۱3۹۵ . سال اول .  شماره بیست وپنج



کارگاه
W o r k s h o p

استیو جابز
کار شــما بخش بزرگی از زندگی شماست؛ 

کاری کنید که از زندگی تان راضی باشید.
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وقتی 

فروشگاه 
خود را افتتاح 

می کنید، 
در همان 

مراحل اولیه 
وب سایت های 
زیادی به شما 
لینک نیست 

یا پیروان 
زیادی در 

رسانه های 
اجتماعی 

ندارید

فرض کنید اخیرا یک وب سایت تجارت الکترونیک 
راه اندازی کرده اید و می خواهید ترافیک فروشگاه 
خود را باال ببرید. این روند پیشرفت طبیعی است. 
اما سئو می تواند در این زمینه به شما کمک کند 
تا وب سایت شما زودتر به ترافیک بیشتری دست 
یابد. دستیابی خرده فروشان یا فعاالن استارت آپی 
به ســئو بسیار دشوار اســت. در اینجا به برخی از 

دالیل آن اشاره می کنیم:

 شما چیزی برای بهینه سازی ندارید
سئو مخفف بهینه سازی موتور جست وجو است، 
بنابراین شما باید چیزی را بهینه سازی کنید. در 
 Shopify کل، یک وب سایت تازه ایجادشده مانند
یا BigCommerce  برای سئو بسیار خوب است. 
وقتی شما یک تاجر کوچک باشید، محصوالت و 
دسته بندی های شــما محدود است، بنابراین کار 

دشوارتر خواهد بود. می توانیم فرصت های جدید 
برای دسته بندی ها را شناسایی کرده و اطالعات 
شما و محتوای روی صفحه را بهینه سازی کنیم، اما 
اگر تنوع محصوالت شما زیاد نباشد، کار دشوارتر 

خواهد شد.
 شما هیچ لینکی ندارید

وقتی فروشگاه خود را افتتاح می کنید، در همان 
مراحل اولیه وب سایت های زیادی به شما لینک 
نیســت یا پیروان زیادی در رسانه های اجتماعی 
ندارید. بنابراین چرا باید گوگل به شما اعتماد کرده 
و محتوای شــما را در اختیار افرادی بگذارد که در 
حال جست وجو هستند؟ از سوی دیگر رقبای شما 
بیش از ۱۵ سال است که کار سئو انجام می دهند؛ 
به طور خالصه، شما باید برای داشتن لینک های 
بیشتر، سیگنال های اجتماعی، شهرت برند و در 
کل کسب اعتماد و اعتبار نزد گوگل مبارزه کنید 
تا بتوانید در مدت کوتاه به ترافیک جست وجوی 

مورد نظر خود برسید.
 شما هیچ منبع ترافیکی دیگری ندارید

الزم به ذکر نیســت که ســایر منابع ترافیک به 
یکدیگر کمک می کننــد. معموال چندین مرحله 

وجود دارد تا بتوانید یک مشــتری را تغییر دهید. 
ازآنجا که لینک  زیاد، آگاهی از برند، بازاریابی تابعه 
و کانال های PPC ندارید، با مشکل مواجه می شوید. 
یک تیــم PPC می تواند از طریــق ارائه داده های 
مکالمه ای ارزشمند درباره کلید واژه های کارآمد 

به سئو کمک کند.
 شما نرخ کلیک کمتری دارید

این موضوع نیز مانند موضوعات دیگر است، اما از 

آنجا که برند شــما کوچک تر است، حتی اگر رتبه 
شما بعد از فروش باال باشد، نرخ کلیک شما کاهش 
خواهد یافت. وقتی مشتریان خود را در صفحه اول 
قرار می دهیم، موارد این چنینی زیادی را مشاهده 
می کنیم. از آنجا که افراد به کسب وکارهای بزرگ 
و مشــهور و محصوالت یا خدماتی که آن ها ارائه 
می دهند، بیشــتر اعتماد می کننــد، نرخ کلیک 

)CTR( شما پایین می آید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

سختی های راه سئو

برای اینکه به باشگاه مدیرعامل های موفق استارت آپی وارد شوید، چه باید بکنید؟
استارت آپی مدیریت کنید

قوانین ثابت و مشخصی در اســتارت آپ ها وجود 
نــدارد. معلمــان، کتاب هــا و بالگ ها همیشــه 
مشاوره های متناقضی را ارائه می دهند و مشخص 
کردن اینکه کدام یک در اولویت  است، کار دشواری 
است. گاهی اوقات شما به این فکر می کنید که آیا 
دارید کار درســت را انجام می دهید. در اینجا به 6 
نکته می پردازیم که تعهدات اصلی یک مدیرعامل 

را در استارت آپ مشخص می کند.

گردش نقدی
اگر پول شما تمام شود، هیچ کاری 

نمی توانید بکنید. وظیفه مدیرعامل 1
این است که درآمد، هزینه ها و امور 
مالی خارجی را مدیریت کند تا از این طریق رشد 
مداوم کسب وکار حفظ شود. به عالوه باید به این 
نکته اشاره کرد که یک پیش زمینه برای مدیریت 
گردش نقدی کارآمد اســتفاده از یک فرهنگ 
شرکتی به شدت معیارمحور است. بدون داشتن 
یــک تصویر قابــل اعتماد و جامــع از معیارها، 
مدیرعامل نمی تواند دریابد کــه چگونه باید از 
اهرم های مناسب برای اثرگذاری روی درآمد و 
مخارج اســتفاده کند و نخواهد توانست به طور 
موفقیت آمیــز بــا فرصت های رشــد از طریق 
ســرمایه گذارهای بالقوه و جدید ارتباط برقرار 

کند.

ویژن محصول
تیم شــما باید به طور مداوم بداند که 

شرکت چه کار می کند و نسبت به آن 2
اشتیاق داشــته باشد. این مسئولیت 
شماست که به طور منظم ویژن محصول شرکت خود 
را با ایجاد تعامالت با مشتریان خود بازبینی کنید. یک 
جلســه ماهیانه، موقعیت خوبی است تا به تیم شما 
یادآوری شود که شما می دانید دارید چه کار می کنید.

باید حداقل چند ماه به کارمندان به طور مســتقیم 
یادآوری کرد که همیشــه نسبت به شغل خود آگاه 
باشند. به خاطر داشته باشید که رضایت شغلی تعداد 
زیادی از افراد از این تصور ناشی می شود که کار آن ها 

به اهداف تیم بسیار کمک می کند.

ایجاد تیم
سرمایه داران خطرپذیر به دنبال پنج 

چیز در اســتارت آپ هســتند. افراد، 3
محصول، افراد، بازار و افراد. اگر ناخدای 
کشتی الیق و شایسته نباشد، احتمال آن خیلی کم 
خواهد بود که کشتی در مسیر درست خود حرکت 
کند. یک مدیرعامل به طور مداوم این سوال را می پرسد 
که آیا افراد مناسب در سمت های مناسب قرار دارند؟ 
آیا نقش ها باید دوباره ســازماندهی شوند؟ آیا افراد 
نامناســب روی عملکرد ســایر اعضــای تیم تاثیر 
می گذارند؟ آیا افراد شغل خود را دوست دارند؟ آیا ما 
باید فرصت های شــغلی جدیدی را بــرای نیازهای 

برآورده نشده درباره رهبری و ریاست ایجاد کنیم؟
بهینه سازی مداوم تناسب تیم کار دشواری است، اما 
وقتی شما افراد مناسب را در جایگاه های مناسب قرار 

دهید، همه چیز آسان تر خواهد بود.

مدیریت سرمایه گذار
از لحظه ای که استارت آپ شما از بیرون 

سرمایه جذب می کند، شما ناگهان یک 4
رئیــس جدید پیــدا می کنید؛ یعنی 
سهامدارهای شما. مطلع، مفید و راضی نگاه داشتن 
سرمایه گذاران یکی از چیزهایی که است بیش از همه 
نادیده گرفته شده است و مدیران عامل می توانند برای 

افزایش احتمال موفقیت خود به آن توجه کنند.
یک مدیرعامل خوب می داند چه فرکانس و اطالعاتی 
را بــرای هر رده از ســرمایه گذاران ارســال کند. او 
فهرستی از تمام مهارت های سرمایه گذاران خود را 
تهیه می کند تا به خاطر داشته باشد که باید در مواقع 
مناسب درباره عالقه مندی های آن ها سوال کند. این 
فرد هرگز نمی گذارد چند ماه بدون برقراری هیچ گونه 
تماسی بگذرد )برقراری تماس ها به نوع رابطه و تعداد 

سرمایه گذاران بستگی دارد(.
سرمایه گذاران شما می توانند بهترین فروشندگان 

شما باشند اگر به درستی از آن ها استفاده کنید.

مدیریت برند
ایجاد و حفظ یک برند قدرتمند )از نظر 

شخصی و برای شرکت شما( محصول 5
رهبــری متفکرانــه و فعالیت های 
مدیریت رابطه اســت. این فعالیت ها را به آســانی 
می توان نادیده گرفت اما در عین حال می تواند به طور 

چشمگیری اعتبار شما را در بازار افزایش دهد.
برای ایجاد یک برند قوی، بایــد از وقت خود نهایت 
استفاده را کنید. ممکن است نیاز باشد در رویدادهای 
صنعت سخنرانی کنید، کارهایی را برای همکاران خود 
انجام دهید، مطالبی را در بالگ ارائه دهید، در توییتر 

فعال باشد یا یادداشت هایی را با دستخط خود برای 
بهترین مشتریان، شرکا یا همکاران خود ارسال کنید. 
به مرور زمان، به این نتیجه می رســید که اختصاص 
زمان به توسعه پروفایل و تقویت سرمایه گذاری های 

شخصی ارزشش را داشته است.
توسعه شرکت

وقتی شما مشغول کار روی محصول و 
تیم خود هستید، به آسانی ممکن است 6

مدیریت شــرکت خود را در صنعت 
فراموش کنید. ممکن است فرصت های بزرگی وجود 
داشته باشد اما تنها کافی است مکالمات درستی داشته 
باشید. برای مثال، آیا باید با سایر شرکت ها در حوزه 
خود شریک شــوید؟ آیا باید برای خرید شرکت در 
آینده آماده شــوید؟ آیا باید بــه دنبال فرصت های 

کوچک برای خرید شرکت های دیگر باشید؟
تحقیقــات و ارتباط با بازیکنان اصلی در بازار شــما 
به شــما کمک خواهد کرد تا مسیر موفقیت را طی 
کنید. جاســتین کان در راهنمای خود برای فروش 
یک شرکت می گوید که موفقیت آمیزترین خرید و 
فروش ها در اثر مکالمات بین اســتارت آپ و خریدار 
انجام می شــود. هر چقدر شــما روابط بیشتری با 
بازیکنــان اصلی در صنعت خود داشــته باشــید 
)اعم از شــرکت های بزرگ، شــرکت های حقوقی 
و ســرمایه گذاران خطرپذیر( با موفقیت بیشــتری 

می توانید یک مسیر را تا انتها طی کنید.
به طور طبیعی، فعالیت های تصادفی بیشتری وجود 
دارد که یک مدیرعامل باید آن ها را در برنامه روزانه 
خود جای دهد. اما اگر شــما به این 6 نکته مدیریت 
استارت آپی توجه نکنید، شرکت شما شرایط سختی 

را تجربه خواهد کرد تا به موفقیت برسد.

ستون
c o l u m n

برنامه های شــتاب دهنده کسب وکار مکانی با 
هزینه کم، خدمات کســب وکار، کارمندان با 
استعداد و مخاطبانی را در اختیار استارت آپ ها 
قــرار می دهد که می تواند در یافتن مشــتری 
و شــریک بــه آن ها کمــک کند. بــر خالف 
انکوباتورهای کســب وکار، شتاب دهندگان با 
دقت انتخــاب می کند. اما وقتی اســتارت آپ 
شما از سوی بهترین شــتاب دهندگان تایید 
شــود، انگار که در رقابت برنده شده باشید. اما 
اینکه ســرمایه گذاری خطرپذیر شما توسط 
یک شتاب دهنده تایید شــود، می تواند بسیار 
مفید باشد. زیرا وقتی یک استارت آپ پذیرفته 
شود، سه ماه فرصت دارد تا نمونه اولیه محصول 
را بسازد و یک مشتری پیدا کند. اگر استارت آپ 
شرایط مورد نظر را داشته باشد، می تواند شبکه 
سرمایه گذاران شتاب دهنده را متقاعد کند تا 
سرمایه خطرپذیر خود را از طریق آن ها تامین 
کند. در خصــوص ســرمایه داران خطرپذیر، 
شتاب دهندگان یک قابلیت ارزشمند دارد و آن 
این است که استارت آپ را وادار می کند تا نشان 
دهد که می تواند به سرعت مشتری جذب کند. 
هر چقدر شتاب دهنده را با دقت بیشتری انتخاب 
کنید، احتمال اینکه استارت آپ شما به موفقیت 
بیشتری دست یابد، بیشتر خواهد بود. یکی از 
 Y بهترین نمونه های شتاب  دهنده های جهان
Combinator است که ۱۷۲ شرکت دارد که 
ارزش آنها ۷.۷۸ میلیارد دالر است. مهم ترین 
شرکت های آن Dropbox و Airbnb  هستند. 
Bump Tech�  مدیرعامل و موسس شــرکت

nologies دوست ندارد اطالعات تماس افرادی 
را که با آن ها آشنا است، در تلفن هوشمند خود 
ذخیره کند؛ بنابراین او یک اپلیکیشن موبایل 
ایجاد کرده است که این اطالعات را در خود جای 
می دهد. توسعه دهندگان به مدت یک سال روی 
این پروژه کار کردند و پس از سه ماه، اپلیکیشن 
Bump بیش از ۴ میلیون بار دانلود شــده و 3 
میلیون دالر ســرمایه خطرپذیر دریافت کرده 
است. اریک فرنکیل قبل از تاسیس استارت آپ 
پایگاه داده memSQL در فیس بوک کار می کرد. 
او معتقد بود که نیاز به پایگاه  داده های سریع تر 
به شدت احساس می شــود؛ پایگاه داده ای که 
بتواند حجم باالیــی از داده را تجزیه و تحلیل 
 ،Y Combinator  کند. ســه ماه بعد از ورود به
فرنکیل متوجه شد که یکی از مشتریان و شریک 
او این فناوری را ایجاد کرده اســت.در حقیقت 
این روبا ت ها نیســت که درآمدزایی می کند، 
این قدرت انکوباتورهاست که موجب می شود 
استارت آپ ها به سرمایه گذاران خطرپذیر برتر 
معرفی شوند. آن ها یک ماموریت خطیر دارند: 
تولید محصول و پیدا کردن مشتری که بخواهد 

از آن استفاده کند.

اغلــب به چشــم دســتکاری و ترفندهای 
الگوریتمی در پشــت صحنه به ســئو نگاه 
می شود، اما در واقعیت سئو فقط مجموعه ای 
از مراحل و عملیات های اصلی است که باید 
انجام دهید تا رتبه وب سایت شما در جایگاه 
بهتری قرار بگیرد. یک استراتژی سئو کارآمد 

می تواند به سه مرحله تقسیم شود.
مرحله 1: بهینه سازی در محل

استراتژی بهینه سازی در محل از عناصر زیر 
تشکیل می شود:
 محتوای شما

 ساختار وب سایت
 الیه بندی وب سایت شما

موتورهای جست وجو به طور منظم وب سایت  
شما را بررسی می کند تا با محتوای آن بیشتر 
آشنا شود و آن را در نتایج جست وجوی خود 

به ترتیب نمایش دهد.
مرحله 2: ایجاد محتوای بهتر

با در نظر گرفتن اینکه شما تمام امور فناوری 
وب ســایت خود را انجــام داده اید، خدمات 
موجــود، صفحات و پیمایش وب ســایت را 
بهینه سازی کرده اید. اکنون زمان آن است 
که به ســمت بازاریابی محتوا بروید. تولید و 
انتشــار منظم محتوای باکیفیت باید بخش 

مهمی از استراتژی سئو شما باشد.
با این حال، مزایای انتشار منظم محتوا به سئو 
ختم نمی شود. هدف اصلی بازاریابی محتوا 
استفاده از برند شما، آگاهی از شرکت شما، 
ارتباط با مخاطبان جدید از طریق محتوای 

آموزشی و ارزشمند و افزایش اعتماد است.
مرحله 3: بهینه سازی خارج از محل

آخرین مولفه در استراتژی سئو، بهینه سازی 
خارج از محل و دستیابی به لینک ها و افزایش 

حضور شما در پلتفرم های خارجی است.
اکنون باید به خاطر داشته باشید، ارزش یک 
لینک خوب بیشتر از یک هزار لینک معمولی 
است. شما باید روی دستیابی به لینک  تمرکز 
کنید و همیشــه به این فکر کنید که چرا به 
یک اســتراتژی بازاریابی محتوای کارآمد 
نیاز دارید. ایجاد روابط بــا افراد و نهادهای 
تاثیرگذار، دسترســی بــه موافقتنامه های 
ارتقای متقابل، کســب لینــک و ترافیک از 
طریق انتشار مجدد محتوا از کارهایی است 

که باید انجام شود.

مثل دایه برای 
استارت آپ!

استراتژی برنده برای سئو 
استارت آپ تان بنویسید

یک مدیرعامل 
خوب می داند 
چه فرکانس 

و اطالعاتی را 
برای هر رده از 
سرمایه گذاران 
ارسال کند. او 

فهرستی از تمام 
مهارت های 

سرمایه گذاران 
خود را تهیه 
می کند تا به 
خاطر داشته 
باشد که باید 

در مواقع 
مناسب درباره 

عالقه مندی های 
آن ها سوال کند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

مبارزه ای که خرده فروش های آنالین و استارت آپ ها باید انجام دهند 

مدیرعامل استارت آپ بودن چگونه است؟

مدیرعامل بودن چیزی نیســت که شما به عنوان بخشی از تیم 
مدیریت می بینید. شــما فکر می کنید کار ایــن افراد برقراری 
تماس های مهم و تصمیم گیری های سرنوشت ساز در طول روز، 

هفته و ماه است. بخشی از این ها درست است.
اما مهم تر از آن، مدیرعامل بودن یعنی مسئولیت ۲۴ ساعته در 
هفت روز هفته در تمام طول سال به گونه ای که هرگز آن را تجربه 
نکرده اید، است. شما مسئول تمام مناطق و بخش های عملیاتی 
هستید. مسئولیت هر یک ریال درآمدها و هر یک ریالی که خرج 
می شود، بر عهده شما است. در هر اشتباه، هر تصمیم گیری بد و 

هر لحظه شما مسئول هستید.
این مسئولیت نحوه تفکر شما، نحوه اولویت بندی شما، نحوه تعامل 

شما با سایر افراد و دیدگاه شما نسبت به زمان را تغییر می دهد.
برت فاکس، مدیرعامل، کارآفرین، مؤلف و مربی درباره مسئولیت 
خود این گونه می گوید: »من از هر لحظه از موسس و مدیرعامل 
بودن خود لذت می برم. احساس اینکه یک چیز جدید را شروع 
می کنیــد، آن را پــرورش می دهید و می بینید که مشــتریان 
محصوالت شــما را خریداری می کنند، بسیار فوق العاده است. 
تماشای تیم کاری و کارمندان به شما قدرت می دهد تا به سمت 

جلو پیش روید.«
مدیرعامل بودن مسئولیت هایی را نیز به همراه دارد:

 شما مسئول پول سایر افراد )سرمایه گذاران خود( خواهید بود 

و شما باید این مسئولیت را جدی بگیرید.
 شما مســئول زندگی و ســالمت کارمندان خود و خانواده 
آن ها هســتید؛ اینجا فقط خودتان تنها نیستید، دیگران نیز 

اهمیت دارند.
 شما مسئول هر اشتباه، شکســت و هر کسر درآمد مربوط به 
کســب وکار هســتید؛ نمی توانید هیچ کس را مقصر بدانید جز 

خودتان.
 شــما مســئول رعایت یا عدم رعایت توصیه هایی هستید که 
سرمایه گذاران شــما ارائه می دهند. اگر طبق مشاوره بد یکی از 
ســرمایه گذاران کاری را انجام دهید که منجر به شکست شود، 

مقصر خود شما خواهید بود.
برخــی از مواردی که قبل از راه اندازی کســب وکار باید به آن ها 

توجه کنید:
 شــما نمی توانید با هیچ یک از افراد شــرکت درباره ترس ها و 
نگرانی های خود صحبت کنید. بهتر اســت کمــی قدم بزنید، 
ساختمان را ترک کنید، کاری انجام دهید اما نگرانی های خود را 

با کارمندان درمیان نگذارید.
 هر کلمه، هر اشــاره، هر اخم، هر زمان کــه صدای خود را باال 
می برید، هر زمان که زود دفتر را ترک می کنید، هر زمان که دیر 
از دفتر خارج می شوید، هر زمان که زود یا دیر به دفتر می آیید، هر 
کاری که می کنید توسط کارمندان شما تجزیه و تحلیل می شود.

 به دنیای کار کردن 24 ساعته خوش آمدید!
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باید به خودتان و راه تان باور داشــته باشید و با 
غرور به سمت راه تان بروید.

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

چرا باید کمتر 
قهوه  بخورید؟

اگر سوء هاضمه دارید این خوراکی ها را 
مصرف نکنید

گرسنه اید اما فکر می کنید 
سیر هستید؟!

فنجان پشت فنجان، چای و قهوه می خورید 
و عاشق نوشــیدنی های انرژی زا هستید؟ 
می دانیــد عادت کــردن به مصــرف این 
نوشــیدنی با بدنتان چه می کند؟ ما به شما 
می گوییم که بسیاری از مشکالتی که هر روز 
با آن ها روبه رو می شوید، به خاطر رو آوردن 
به همین نوشیدنی های سرشار از کافئین، 

سراغتان می آید.
 سردرد

شــاید تصــور کنید کــه نوشــیدنی های 
کافئیــن دار، ســردرد را آرام می کنــد اما 
واقعیت این است که وابسته شدن به آن ها، 

خود یکی از دالیل سردردهایتان است.
 تپش قلب

نوشیدنی های کافئین دار، استرستان را باال 
می برد و ضربان قلب شما را شدیدتر می کند. 
پس در روزهایی که به هر دلیلی استرستان 

زیاد است، اصال سراغشان نروید.
 سوزش سر دل

یکــی از عــوارض شــایع مصــرف ایــن 
نوشــیدنی ها، ریفالکس معده و ســوزش 
سر دل اســت. اگر ریفالکس اسیدی معده 

کالفه تان کرده، سراغ آن ها نروید.
 مشکالت زنان

سینه و تخمدانتان کیستیک است؟ پس جز 
یکی دو فنجان چای کم رنگ در روز، نباید 
هیچ نوشیدنی کافئین داری را مصرف کنید؛ 
چراکه این ماده محرک باعث بزرگتر شدن 

کیست های مزاحم می شود.
 فقر آهن

کم خون هــا، باید کمتــر از دیگران چای و 
قهوه بخورند؛ چراکه این نوشیدنی ها جذب 
آهنی که در مواد غذایی وجود دارد را سخت 

و کم خونی را تشدید می کند.
 خستگی مزمن

اغلب کســانی که به مصرف نوشیدنی های 
کافئیــن دار عادت کرده انــد، می گویند با 
مصرف این نوشیدنی ها، خستگی شان کم 
می شــود. در حالی که از نظر متخصصان، 
چای، قهوه و نوشیدنی های انرژی زا، زمینه 
را بــرای ابتال به خســتگی مزمــن فراهم 
می کند. این نوشیدنی ها انرژی کاذبی را به 
بدن مصرف کنندگان شان وارد و بعد از چند 
ســاعت، او را به افت شدید و ناگهانی انرژی 

دچار می کند.

زیاد نفخ می کنید؟ ســر دلتان می سوزد و 
میلی به غذا خوردن ندارید؟ یبوست رهایتان 
نمی کند و حتی وقتی ساعت ها است چیزی 
نخورده اید، احساس می کنید معده تان پر و 
سنگین است؟ همه این نشانه ها می گوید که 
شما دچار سوء هاضمه شده اید. مشکلی که 
به خاطر آن باید از خوردن این مواد غذایی 

پرهیز کنید.
 روغن نباتی

اگر دچار این مشکالت هستید، به هیچ وجه 
نباید روغن جامد مصرف کنید. چربی های 
ترانــس موجــود در این روغن هــا نه تنها 
کلســترول بد و فشار خونتان را باال می برد، 
بلکه با معده شما هم در می افتد. این روغن ها 
عالوه بر تشدید سوء هاضمه، احتمال ابتال 

به سرطان معده و کولون را هم باال می برد.
 شیر

اگر معده تان تحمل الکتوز موجود در شیر را 
نداشته باشد، با خوردنش ممکن است چنین 
نشانه های آزاردهنده ای را در خود مشاهده 
کنید. در صورتی که شیر خوردن حالتان را 
خراب تر می کند، از این به بعد ســراغ شیر 

سویا یا شیرهای بدون الکتوز بروید.
 گوشت قرمز

نمی گوییم برای همیشه دور مصرف گوشت 
قرمز را خط بکشید، اما از آنجا که گوشت ها 
دیرهضــم اســت، در صورتی کــه به این 
مشکالت دچار هســتید باید کمتر آن ها را 
مصرف کنید. کسانی که سوء هاضمه دارند، 
ســاعت ها بعد از خوردن گوشــت قرمز با 
احساس سیری آزاردهنده و سنگینی معده 
روبه رو می شــوند. البته گذشته از مصرف 
گوشت قرمز، باید خیال خوردن گوشت های 
فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس را هم 

از سرتان بیرون کنید.
 چای و قهوه و نوشابه

نوشــیدنی های گازدار و نوشــیدنی های 
کافئین داری مثل چای، قهوه و انرژی زاها، 
بالی جان معده شــما اســت. اگر همیشه 
از مشــکالتی که بــه آن ها اشــاره کردیم 
رنــج می برید، تا جایی کــه می توانید، این 

نوشیدنی ها را مصرف نکنید.

این میز، شکنجه گاه شما نیست. قرار نیست هر روز 
که از پشت میز کارتان بلند می شوید، به اندازه چند 
سال پیرتر و فرتوت تر شده باشید. قرار نیست وقتی 
کارتان پشت این میز تمام می شود و به هدف های 
شغلی تان می رسید، سخت و دردناک قدم بردارید، 
چشم هایتان خوب نبیند و کمرتان صاف نشود. اگر 
حواستان به نکته هایی که در ادامه با شما در میان 
می گذاریم، نباشد و هر روز پشت این میز پولساز، 
این اشــتباهات را تکرار کنید، خیلی زود مجبور 
به خرج کردن بخش بزرگی از پول توی جیبتان 
برای درمان آسیب دیدگی هایتان می شوید و پیری 

زودتر از انتظارتان سراغ شما می آید.

 پا روی پا می اندازید؟
عادتی که خیلی  از مــا وقت کار کردن ناخودآگاه 
انجامــش می دهیــم، می توانــد دردی مزمن را 
به جانمان بیندازد. اگر شــما هــم مثل خیلی از 
آدم های دیگر عادت کرده اید که پاهایتان را روی 
هم بیندازید، باید بدانید که به زانوهایتان آسیبی 
جــدی وارد می کنید. قــرار دادن پاها به صورت 

ضربدری روی هم، نه تنها به زانوهایتان آســیب 
می زند، بلکه باعث کمردرد، دچار شدن به واریس 
و آسیب دیدن شــدید عصب های پا هم می شود. 
وقتی روی صندلی می نشینید، باسنتان باید بدون 
چرخش روی صندلــی قرار بگیرد، زانوهایتان در 
حالت 90 قرار داشته باشــد و خودتان را به یک 

سمت مایل نکنید.

 قولنج انگشتان تان را می شکنید؟
وقتی صدای شکستن قولنج انگشتانتان به راحتی 
درنمی آید، احتماال برای شنیدن این صدا به آن ها 
فشار بیشتری وارد می کنید و باعث آسیب دیدن 
مفاصل انگشت های دســتتان می شوید. کسانی 
که قولنج انگشتانشان را می شکنند، بعد از مدتی 
به این کار وابسته می شوند و با تکرار آن، احتمال 

آسیب دیدن مفاصل دستشان را باال می برند.

 قوز می کنید؟
قــوز کردن یکــی دیگــر از عادت هــای رایج و 
آسیب زننده پشت میزنشین ها است. وقتی غرق 
کار کردن می شــوید، احتمــال اینکه توجهی به 
حالت کمرتان نداشته باشید و برای راحت تر کار 
کردن، خودتان را در حالــت منحنی قرار دهید، 
کم نیست. وقتی هر روز زمان قابل توجهی ستون 
مهره هایتان را خمیده می کنید، احتمال آســیب 
دیدن کمر و گردنتان باال می رود و آسیبی جدی 

به اسکلتتان وارد می شود.

 گردن تان را جلو می برید؟
احتمال اینکه وقت کار کردن با رایانه برای بیشتر 
کردن تمرکزتان، گردنتان را به ســمت جلو هل 
دهید، کم نیست. بســیاری از آدم ها عادت دارند 
که با جلو بردن گردن، چشم هایشان را به مانیتور 
نزدیک کنند؛ اما خیلی  از آن ها می دانند که دلیل 
بسیاری از سردردهایشان همین اشتباه هرروزه 
اســت. فشــاری که در این وضعیت به مهره های 
گردنتان وارد می شــود، آن قدر شــدید است که 
در صــورت ادامه دادن به این رویــه، به مهره ها و 
دیســک ها آســیب می زند. جالب اینجاست که 
بدانید بسیاری از ســردردهای هرروزه، ناشی از 
آسیب های گردن است و در صورت درمان شدن 

این مشکل، سردردها هم محو می شود.

 مثل چوب، ثابت می نشینید؟
برای حفظ ســالمتتان، چاره ای جــز کم کردن 
ســرعت کارتــان نداریــد. وقتی ســاعت ها در 
یک وضعیت می نشــینید، نه تنها بــه مهره ها و 
استخوان هایتان آســیب می زنید، بلکه به خاطر 
تغییــر ندادن زاویــه نگاهتان و خیره شــدن به 
مانیتور، به چشم هایتان هم ضرر می رسانید. برای 
پیشگیری از بسیاری از آسیب دیدگی های ناشی 
از پشت میزنشینی، باید دو قدم بردارید. قدم اول 

اینکه بعــد از هر 20 تا 30 دقیقــه روی صندلی 
نشســتن، از جایتان بلند شــوید و چند قدم راه 
بروید. دوم اینکه حداکثــر هر پنج دقیقه یک بار، 
زاویه دیدتان را تغییر دهید و به دورترین نقطه ای 

که می بینید، خیره شوید. 

 پشت به پنجره کار می کنید؟
کار کردن در اتاق روشــن، دلچسب است؛ اما اگر 
روشنایی از پشت سر به شما بتابد و نور پشت سرتان 
از نور مانیتورتان بیشتر باشد، چشم هایتان آسیب 
جدی می بیند. نور زیاد، مانع درست دیدن مانیتور 
می شود و خستگی چشم یکی از رایج ترین عوارض 
تنظیم نادرست موقعیت مانیتور است و اگر مراقب 

نباشید، می تواند به چشم هایتان آسیب بزند.

 زانویتان باالتر از ران تان قرار می گیرد؟
وقتی روی صندلی می نشینید، پایتان باید تقریبا 
در زاویه 90 درجه قرار داشــته باشد. اگر ارتفاع 
صندلیتان، پایینتر از حالت استاندارد باشد، پایتان 
آنقدر خم میشود که زانوی شما در وضعیتی باالتر 
از رانهایتان قرار گیرد. تنظیم نادرســت وضعیت 
صندلی، احتمال آسیب دیدن زانو، پا و کمر شما 
را باال میبرد. پس تنها از صندلیهای استاندارد و با 
قابلیت تنظیم ارتفاع استفاده کنید و وقت تنظیم 
ارتفاع، بــه حالتی که پاها و زانوهایتان در آن قرار 

می گیرد، توجه کنید.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

خودتان را شکنجه نکنید

 اگر حواستان 
به نکته هایی 

که در ادامه با 
شما در میان 

می گذاریم، 
نباشد و هر 

روز پشت این 
میز پولساز، 

این اشتباهات 
را تکرار کنید، 

خیلی زود 
مجبور به خرج 

کردن بخش 
بزرگی از پول 
توی جیبتان 
برای درمان 

آسیب دیدگی 
می شوید

انجام دادن این اشتباهات پشت میز کار به شما آسیب می زند
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صندلی بازی کنید تمرین گربه انجام دهید!

کمتر از پله و شــیب، باال و پاییــن بروید، پاهایتان را 
روی هــم نیندازید، وقت کار کــردن پایتان را به زیر 
 D صندلی خم نکنیــد و به اندازه نیاز بدنتان ویتامین
مصرف کنید تا درد زانو سراغتان نیاید. درست است 
که توصیه های گفته شــده، احتمال دچار شدنتان به 
این درد را پایین مــی آورد، اما می پذیریم که حتی 

با وجود رعایت کردنشــان، ممکن است 
زانودرد راهش را به بدنتان باز کند. 

اگر شما هم یکی از کسانی هستید 
که به هر دلیــل به تازگی دچار 
زانو درد می شوید، این تمرین 
را در خانه و محل کارتان انجام 
دهید تا درد زانوهایتان به مرور 

کمتر شود.
1. پشــت صندلــی بایســتید و 

در حالــی که دســت هایتان را روی 
قسمت باالی صندلی گذاشته اید، کمی 

به آن تکیه کنید.
2. پاها را به اندازه عرض شــانه باز کنید و به شــکلی 
بایستید که وزنتان به طور یکســان بین هر دو پایتان 

تقسیم شود. حالت ایســتاده شما، باید طبیعی و مثل 
تمام زمان هایی که روی دو پایتان می ایستید، باشد.

3. حاال زانوی آسیب دیده تان را تا ایجاد یک زاویه 90 
درجه میان ســاق و رانتان، خم کنید. البته اگر قبل از 
ایجاد این زاویه احساس درد کردید، زانویتان را بیشتر 

خم نکنید.
4. پنج ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس 
به وضعیت آرامش برگردید. در جریان 
انجام ایــن حرکت، هــر زمان که 
احســاس درد و فشــار شدید در 
پایتان کردیــد، آرام آرام بدنتان 
را به حالتــی برگردانید که در آن 

احساس فشار چندانی نمی کند.
5. هر روز می توانید بین 4 تا 5 بار 
این تمرین را انجــام دهید و هر بار، 
10 مرتبه با هر پایتان آن را تکرار کنید. 
این حرکت ساده تر از آن است که برای انجام 
دادنش بهانه بیاورید. اگر صندلی دم دستتان نیست، با 
تکیه دادن به دیوار، لبه میز یا حتی لبه اپن آشپزخانه، 

می توانید آن را انجام دهید.

یا بار ســنگین بلند کرده اید، یا ذخیره کلسیم بدنتان ته 
کشــیده و یا اینکه وقت نشستن و ایســتادن، بدنتان را 
در موقعیت نامناســبی قرار داده اید که کمردرد رهایتان 
نمی کند. گرچه همه کمردردها را با انجام دادن تمرین های 
ســاده خانگی نمی توان درمان کرد، اما می توان اطمینان 
داشــت که با انجام تمرین های ورزشی مناسب و اصالح 

موقعیت بــدن در زمــان کار و فعالیت روزانه، 
می توان بسیاری از این دردها را آرام کرد. 

اگر شــما هم هر روز با کمردرد درگیر 
هستید، حرکت ساده گربه را در خانه 
انجام دهید و با کمکش کمردردتان 
را آرام کنید. کار ســختی نیســت؛ 
کافی اســت این مراحل را مو به مو 

انجام دهید:
1. در وضعیــت چهار دســت و پا قرار 
بگیرید، انگار شما واقعا یک گربه هستید!

2. دست هایتان را به اندازه یک عرض شانه باز 
کنید و روی زمین قرار دهید.

3. زانوهایتان را هم از همدیگر فاصله دهید و اجازه ندهید 
که به هم بچسبند. اما حواستان باشد که پایتان خم نشود و 

زانوی شما زیر باسنتان قرار داشته باشد.
4. حاال به آرامی قسمت پایین ستون فقراتتان )تقریبا جایی 
که پشت نافتان قرار گرفته( را به سمت سقف باال بیاورید و 

عضالت کمرتان را به سمت باال بکشید. 
5. بعد از آن نوبت قسمت میانی قفسه سینه است و در نهایت 
هم باید گردنتان را باال بیاورید و به باال نگاه کنید. انگار شما 
یک گربه هستید که در حال کشیدن عضالت 

بدنش است.
6. ســاق پا و ران شما باید با هم یک 

زاویه 90 درجه را بسازد.
7. میان ایــن چند مرحله، فاصله 
نیندازید و تنها در چهار، پنج ثانیه 

این حاالت را انجام دهید.
8. حاال حــرکات را برعکس انجام 
دهید؛ یعنی ابتدا گردنتان را در چانه 
فرو کنید و بعد کمرتان را به حالت اولین 

برگردانید.
9. هر بار که باال می روید باید یک دم عمیق بگیرید و وقت 

پایین آمدن، بازدم عمیقی داشته باشید.
10. هر روز پنج تا 10 بار تمرین گربه را انجام دهید.

یبوســت، هموروئیــد و بواســیر، تنها مشــکالت 
آزاردهنده ای نیست که به خاطر کمبود فیبر سراغتان 
می آید. اگر شما هم با این عالئم روبه رو شده اید، چند 
هفته ای ســهم کاهو و کلم، سبوس جو، زیتون سیاه، 
بادام، گــردو، عدس، خرما و لوبیا ســفید را در رژیم 

غذایی تان باال ببرید.
 همیشه دل ضعفه دارید؟

هرچقدر هم که غذا بخورید، خیلی زود گرســنگی و 
دل ضعفه ســراغتان می آید؟ کسانی که کمبود فیبر 
دارند، زود سیر می شوند و در مقابل زود هم دل ضعفه 
می گیرند. این افراد به خاطر دل ضعفه ناشی از کمبود 

فیبر در بدنشــان، بیشتر از نیاز خود 
کالری دریافت می کنند و به همین 
دلیــل چاق می شــوند. غالت و 
حبوبــات میزان زیــادی فیبر 
دارد و اگر ماکارونی غنی شده با 
سبوس و نان سبوسدار بخورید 

هم می توانید بخش قابل توجهی 
از نیــاز بدنتــان به فیبــر را تامین 

کنید. اما به جای اینکه با خوردن قند و 
شیرینی این گرسنگی کاذب را مهار کنید، باید 

سراغ خوراکی های فیبردار بروید.

 قند خون تان باالست؟
بدن خیلی از بیمــاران دیابتی، به 
اندازه کافی فیبر جذب نمی کند. 
خیلی از این بیماران هم یادشان 
می رود که بیشــتر از آدم های 
دیگر فیبر بخورنــد و به همین 
دلیل با افزایش بیشــتر قند خون 
روبه رو می شوند؛ چراکه فیبر یکی از 
موادی است که می تواند سطح قند خون 

بدن را کنترل کند.
 تهوع دارید؟

حالت تهوع آزاردهنده ای در بسیاری از ساعات روز با 
شماست؟ در کنار این عالمت ناخوشایند، از بی حالی 
و خستگی مزمن هم رنج می برید. احتمال اینکه این 
عالئم از کمبود فیبر در بدنتان خبر بدهد، کم نیست.

 کلسترول تان باالست؟
کلسترول باال می تواند شــما را به بیماری های قلبی 
دچار کند و کســانی که به اندازه کافی فیبر مصرف 
نمی کنند، به این مشــکل هم دچار می شــوند. اگر 
بیشــتر از قبل ســراغ خوراکی های فیبردار بروید، 
نه تنها احتمال این مشکالت را کمتر می کنید، بلکه 

مانع رسوب کلسترول در رگ هایتان هم می شوید.

چرا باید هر روز کاهو بخورید؟
این نشانه ها می گوید به فیبر بیشتری نیاز دارید

این آجیل ها همیشه باید روی میزتان باشد
مغزدرمانی کنید!

هر زمان که ذخیره گوشت یا برنج خانه تان تمام شود، 
به فکر تامین کردنش می افتید؛ اما شــک داریم که 
برای تمام نشــدن ذخیره آجیل خانه تان هم چنین 
تالشی را به خرج دهید. اغلب ما نمی دانیم که مصرف 
هرروزه برخــی از مغزها و آجیل ها، چه فایده بزرگی 
به بدنمان می رساند؛ درحالی که از نظر پژوهشگران، 
اگر هــر روز چند دانه از مغزهایی که در ادامه معرفی 
می کنیم را میل کنید، به ســالمتتان خدمت بزرگی 
می کنید. البته یادتان نرود که نباید ســراغ مغزهای 
شورشده بروید؛ چراکه در این صورت، به خاطر نمک 
فراوانی که هر روز با مصرف کردن این خوراکی ها به 

بدنتان می رسانید، بدنتان را در معرض بیماری های 
دیگری قرار می دهید.

 تخمه  کدو
تخمه  کــدو تنبل فواید بســیاری ماننــد مبارزه با 
اضطراب و افســردگی، کاهش خطر ابتال به سرطان 
و بیماری های قلبی و تقویت سیســتم ایمنی بدن را 

به شما می رساند. 
 بادام  زمینی

اگر به بادام زمینی حساسیت ندارید، هر روز چند عدد 
از این آجیل سرشــار از مس، منگنز، فسفر و منیزیم 
را میل کنید تا هم سرطان و هم بیماری های قلبی از 

شما دور شود. برای رسانده فواید این مغز به بدنتان، 
می توانید ســراغ کره بادام زمینی هم بروید که این 

روزها در هر سوپرمارکتی پیدا می شود.
 کنجد

می توانید وقت درســت کردن خوراک ها و بسیاری 
از غذاهای دیگر، از کنجد هم اســتفاه کنید. یا اینکه 
می توانیــد حلواشــکری های کنجــدی را در وعده 
صبحانه میل کنید و با خوردن این ماده غذایی، از ابتال 
به بیماری های کبدی جلوگیری کرده و سردردهای 
میگرنی تان را هم کــم کنید. کنجد از خوراکی هایی 
است که به سالم ماندن معده شما هم کمک می کند.

با حرکت ساده، درد زانو را خنثی کنیداین حرکات کمردردتان را آرام می کند



فین تک مد روز شده است؛ می شود بی ربط به 
همه چیز و همه جــا و همه کس بود و باربط به 
همه چیز و همه جا و همه کس به نظر رســید. 
دوستان و همفکران من، در سال های گذشته 
هــر وقت مورد این ســوال قــرار می گرفتند 
که درخواســت شــما از دولت برای توســعه 
کارآفرینی چیســت، معموال پاسخ می دادند 
درخواست ما این است که دولت برای توسعه 
کارآفرینی هیچ کاری نکند! شــاید اوایل این 
پاســخ نامتعارفی به نظر می رسید اما به مرور 
از فرط تکرار، همه دانســتند که دولت اگر به 
کارآفرینــی ورود کند، نه تنها باعث رشــد و 
توسعه آن نمی شود بلکه فقط می تواند به مانعی 
بر سر راه آن تبدیل شــود. به مرور اما به جایی 
رسیده ایم که تشــخیص دولتی و خصولتی 
به مسئله اصلی تبدیل  شده است. بسیاری از 
خصولتی هــا در بخش های مختلف اقتصادی 
حاکم هســتند و بارها پیش آمــده که تصور 
می کردیم جایی خصوصی است، بعد ناگهان 
مشخص می شود که آنجا دولتی است. رسانه ها 
این نهادها را خصولتی می نامند. گونه جدیدی 
از خصولتی ها اخیرا ایجادشده  است که در باطن 
خصوصی هستند و در ظاهر دولتی. خودشان 
را شکل گرفته برمبنای فالن مصوبه می نامند 
و اعالم می کنند که تعامل مستقیم و جدی با 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارند. درنتیجه با 
توجه به اعتمادی که به دولت وجود دارد، این 
می شود که برخی به آن ها اعتماد می کنند و این 
اعتماد زمینه سوءاستفاده های بیشتر را فراهم 
می کند. همان قدر که ورود مستقیم دولت به 
عرصه های کسب وکار نامناسب است، حضور 
این شرکت های دولتی نما از آن ها چالش زاتر 
است. چون این شــرکت ها ماهیت مشخصی 
ندارند. زمان کسب درآمد خصوصی هستند و 
مستقل از دولت و زمانی هم که پای واژه مثل 
»فرهنگســازی« در میان است، حافظ منافع 
کشور. ما این همه سال فریاد زدیم که نظارت 
و اجرا باید از هم جدا باشد، حاال باید شاهد این 
باشیم چیزی که قرار بود زمانی منشأ اثر و تغییر 
شود، به ابزاری تبدیل  شده برای انحصارگرایی با 

رنگ ولعابی تازه.

 Xignite  سان ماتیو کالیفرنیا 
این اســتارت آپ داده های مالــی بیش از 
یک هزار شــرکت مالی را فراهم می کند و 
گفته می شود انرژی انقالب فین تک توسط 
این استارت آپ تامین می شود. این شرکت  
API هایی ایجاد کرده کــه اطالعات آن به 
شرکت های فین تک در حال ظهور، کمک 

بسیاری می کند.
سرمایه  گذار: حــدود 16.4 میلیون دالر از 
ایستاروســت، آلتوس ونچیر و استارت آپ 

کپیتال ونچیر
تهدید برای: تامســون رویترز و داده های 

تعاملی
 زست فیتس)Zenefits(  سانفرانسیسکو

نرم افزار آنالیــن مدیریت منابع انســانی 
)مبتی بر ابر( که به کسب وکارهای کوچک 
کمک می کند تا یک نرم افــزار واحد برای 
مدیریت تمام نیازهای منابع انسانی شــان 

داشته باشند.
افتخارات: در ماه می حــدود 4.5 میلیارد 

دالر ارزش گذاری شد
بنیان گــذار و مدیرعامل: پارکــر کنراد 

35 ساله
سرمایه گذار: حــدود 581500000 دالر 
از فیدلیتی منیجمنت، اندرســون هورویتز 

و خوسال ونچیر
 ریپل)Ripple(  سا نفرانسیسکو

امــکان داد وســتد بانک به بانــک را فراهم 
می کند؛ بدین وســیله بانک هــا می توانند 
به راحتی بــه انتقال وجوه با هــر ارزی در 

زمان های واقعی بپردازند.
افتخارات: همکاری بــا Earthport، بانک 

CBW فایدور آلمان، بانک کراس و بانک
بنیان گذار و مدیرعامل: کریس الرســن 

55 ساله
سرمایه گذار: 38400000 دالر از اندرسون 

هورویتز، گوگل ونچیر و...

طی هفته های گذشته مسترکارت که دومین شرکت 
بزرگ دنیــا درزمینه صدور کارت هــای پرداخت 
بین المللی در جهان اســت، سوژه داغ رسانه ها شد. 
ماجرا از این قرار بود که وزیــر ارتباطات ایران گفت 
که به زودی مسترکارت در ایران عملیاتی می شود. 
هرچند که بعد او انکار کرد و گفت هیچ جایی نگفته 
مسترکارت، بلکه فقط به یک شرکت واسطه به نام 
ویژن کارت ایرانیان اشــاره کرده است. این موضوع 
بهانه ای شــد که به این موضــوع بپردازیم که اصال 

کارت های بانکی و پرداخت در جهان چگونه است.

)Credit Cards(  کارت های اعتباری 
در کارت های اعتباری مشتری دارای حساب بانکی 
تأییدشده پشتیبان کارت خود اســت. در این نوع 
کارت ها، فرد اجازه برداشــت و خرید از حساب خود 
تا ســقف اعتباری که از طرف بانک به او تخصیص 
داده شــده را دارد، حتی اگر در حــال حاضر آن قدر 
موجودی در حســاب خود نداشته باشــد و درواقع 
حساب او می تواند منفی شــود؛ یعنی او می تواند تا 
ســقف اعتبار تخصیص داده شــده به بانک بدهکار 
شــود. بدین ترتیب بعــد از طی مــدت معینی با 
فرستادن صورت حساب از سوی بانک، او بدهی خود 
را پرداخت میکند. برخی از بانک ها حتی این بدهی را 

)Prepaid(  کارت های پیش پرداخت 
این کارت ها که بیشــتر و در اصطالح رایج با عنوان 
کارت های نقدی  یا کارت های ســفری شــناخته 
می شــود، درواقع نوعی از همــان کارت های نقدی 
است، با این تفاوت که حساب بانکی مجزا پشتیبان 
آن ها نیست و شماره ســوئیفت ندارد و امکان واریز 
و انتقال وجه به آن ها از کشــورهای دیگر به آسانی 
میسر نیست. کارت های پیش پرداخت نیز دو دسته 
اصلی دارد: کارت های قابل شارژ مجدد  و کارت های 
غیرقابل شارژ مجدد )یک بار شارژ( یا همان کارت های 
هدیه   . کارت های قابل شارژ معموال به اسم فرد صادر 
می شود و با نام است و تنها تفاوت آن ها با کارت های 
عادی، نداشتن حساب بانکی پشتیبان است. داشتن 
این نوع از کارت ها به علت بار مسئولیت کمتر برای 
بانک بسیار ســاده تر از دو نوع کارت قبلی است و در 
سال های اخیر بانک های خارجی زیادی به ایرانیان 
این نوع از کارت ها را ارائه کرده اند. اما کارت های هدیه 
عالوه بر آن که حساب بانکی ندارد، با نام هم نیست 
و حتی دریافت تعداد محدودی کارت هدیه از بانک، 
معموال نیاز به ارائه کارت شناسایی فرد هم ندارد. این 
کارت ها تنها به اندازه موجودی اولیه قابل اســتفاده 
است و پس از اتمام موجودی داخل کارت، باید آن را 
دور انداخت؛ زیرا قابل استفاده یا شارژ مجدد نیست. 
ازآنجاکه داشــتن این نوع از کارت ها هیچ منافاتی 
با قوانین تحریم های اعمال شــده علیه ایران ندارد، 
بســیاری از این نوع کارت های مرتبط با بانک های 
مختلف، به راحتی در ایران توزیع می شود و کاربران 

می توانند از آن ها استفاده کنند.
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است

رویداد فین اســتارز چند هفته پیش برگزار 
شد و ما هم در »شنبه« ویژه نامه مفصلی برای 
این رویداد منتشر کردیم. سخنرانی هایی در 
این رویداد ارائه شد که طبیعی است انعکاس 
آن ها در قالب گزارش و خبر باعث می شــود 
بخش زیــادی از محتوا از دســت برود. یکی 
از ســخنرانی های این رویــداد صحبت های 
حمیدرضا مختاریان از کارشناسان بانکداری 
و پرداخــت الکترونیکی بود که به طور مفصل 
درباره API صحبت کرد. API زبان مشــترک 
بانکدارها و اســتارت آپ های فین تک است 
که در آینده بیشتر و بیشــتر از آن خواهیم 
شــنید و تا همین امروز هم خیلی ها به کمک 
آن، ســرویس های خالقی در فضای فین تک 
ارائه کرده اند. آنچه در ادامه آمده است، متن 

سخنرانی مختاریان در این رویداد است.
همان طور که می دانید API  به مفهوم یکسری نقاطی 
اســت که از بیرون یک نرم افزار قابل  استفاده است و 
مهم ترین نکته اش این است که مستند باشد و قابل  
اســتفاده از عناصر بیرونی. API به این شــکلی که 
می شناسیم از ســال 2000 مطرح شد. شرکت های 
دات کام شــروع به دادن API کردند و این روند تاحاال 
ادامه پیداکرده اســت. بانک ها چند سالی است که 
 API .در دنیا پیوسته اند API به جرگه ارائه کنندگان
ها به دو دســته خصوصی و عمومی اســت تقسیم 
می شــوند. API های عمومی معموال مجانی است و 
در اختیــار عموم قرار دارد. نمونه بــارز آن API های 

گوگل مپ است.

 بانکداری باز
بانک هــا هیچ موقع شــرکت های پذیرنده  و به قولی 
میزبان های خوبی نبودند. ما هر موقع می خواستیم 
با بانکی جلســه ای بگذاریم به راحتی نمی توانستیم 
ایــن کار را انجام دهیم. هنوز هم نســبت به بانک ها 
چنین احساســی وجود دارد؛ اما در دنیا و بعد از سال 
2008 و بحران های بانکی، بانک ها گارد خودشــان 
نسبت به بیرون را باز کردند. بانکداری باز را می توانیم 

بانکداری با آغوش باز بنامیم که شــما را می پذیرد و 
اجازه می دهد که از خدماتــش در دیگر جاها به جز 
محدوده بسته خود بانک، اســتفاده کنید و این  یک 
روند جهانی است که بانک ها و ارائه دهندگان راه حل 
بانکی باز کردند و پذیرای تغییرات شدند. نمونه آن، 
 total این اســت که ما تا قبل از ســال 2008 عبارت
solution یا راه حل های جامع را زیاد می شــنیدیم 
ولی به مرور می بینیم که این روند دچار تغییر شــده 
است. در داخل ایران نیز این اتفاق در حال وقوع است. 
همه کســانی که اینجا حضور دارند از شرکت هایی 
هستند که تا پنج سال پیش تصور نمی کردند که این 
 API شرکت ها سراغ اســتارت آپ ها بروند و به آن ها
ارائه کنند. فضا به صورت جهانی عوض  شده و ما هم 
در مملکت خودمان تغییرات خوبی داشته ایم. یکی از 
مهم ترین اهداف ما در API ایجاد زیست بومی است که 
بازیگرانی که در آن بازی می کنند اعم از استارت آپ ها، 
فین تک ها، شرکت های تأمین کننده نرم افزار بانک ها 
و خود بانک ها در یک هم افزایی با یکدیگر قرار بگیرند 
که با همدیگر رشد کنند. نتیجه دادن API به بیرون این 
است که هرچه بانک بازتر شود، افراد بیشتری جذب 
می شوند که نتیجه آن ایجاد برنامه های بیشتر است و 
هرچه برنامه های بیشتر نوشته شود، درآمد بیشتری 
کسب می شــود که درنتیجه ســرمایه گذاری روی 
کارهای نوآورانه بیشــتر می شود. این چرخه، چرخه 
مثبتی است که نتیجه اش رضایت و رشد همه بازیگران 
است. تفاوتی میان open API و open DATA وجود 
 Open data .دارد و لزوما این دو هم معنی نیســتند
می تواند در قالب یک فایل یا یکسری اطالعاتی باشد 
که در وب سایتی منتشر می شود. یکی از معروف ترین 
نمونه های آن اطالعات سازمان حمل ونقل عمومی در 
دنیا است. این سازمان ها به فرمتی از داده رسیده اند که 
اگر اطالعات سازمان خودشان را با آن فرمت ارائه کنند، 
دیگران با استفاده از آن می توانند برنامه هایی بنویسند 
که بسیار کارآمد خواهد بود. Open به این معنی است 
که از لحاظ استاندارد یک استاندارد مشخص را تبعیت 
می کند و از لحاظ اجازه و مجوز، اجازه استفاده از آن 
وجود دارد. یکی از اتفاقاتی کــه در دنیا رخ  داده، این 
است که اســتارت آپ ها با توجه به اینکه در مقطعی 
دسترسی مستقیم به API نداشتند، شروع به استفاده 
از تکنیک هایی ماننــد screen scraping کردند که 
با اســتفاده از کلمه کاربری و رمز عبور مشتری وارد 
می شوند و اطالعات را به دست می آورند و به کمک آن 

کارشان را انجام می دهند. این اتفاق در دنیا بسیار رواج 
داشت و دادن API توانست این طور مسائل را حل کند.

 ماجرای فیش های حقوقی و فلسفه باز
فکر می کنید دلیل اینکه داستان فیش های حقوقی 
مدتی بسیار فراگیر شد، چیست؟ دلیلش این است که 
اطالعات برخی افراد و سازمان ها باید در اختیار عموم 
مردم قرار بگیــرد. هیچ کس با فردی که این فیش ها 
را علنی کرد، برخوردی نکرد؛ درصورتی  که ازلحاظ 
قانونی کار خالفی کرده و درواقع برخی از اطالعات این 
فیش ها را هک کرده بود؛ اما چرا باید این کار غیرقانونی 
منتشــر شــود و ما خودمان آن را به صورت قانونی 
منتشر نکنیم؟ ما که در بانک ها می توانیم برخی از این 
اطالعات را به صورت عمومی منتشر کنیم و درواقع 
مفهوم بانکداری باز نیز همین است؛ مثال سازمان های 
غیرانتفاعی، ســازمان های خیریه، سازمان هایی که 
پولی که به حسابشــان می آید، پول مردم است باید 
هزینه ای که درونشــان انجام می شود، شفاف شود 
که چرا این هزینه انجام  شــده است. این به راحتی با 
دادن یک API عمومی برای عموم مردم و اســتفاده 
از آن توسط ســازمان های مختلف و یا خبرنگارها و 
بخش هایی از جامعه که عالقه مند هستند، می تواند 
شفافسازی شود. ما در حوزه بانکی اگر مرحله به مرحله 
بگوییم که چطور می خواهیم این API ها را منتشر کنیم 
باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. یکی 
اینکه معموال ما از کم ریســک ترین اطالعات شروع 
می کنیم؛ مانند اطالعات شعب، اطالعات ATM ها و 
یکسری اطالعات عمومی راجع به بانک. بعد به سراغ 
اطالعات اســتعالمی فردی مانند پروفایل مشتری، 
مانده حساب، صورت حســاب می رویم و بعد از آن به 
سراغ اطالعات تراکنش ها مانند انتقال پول و پرداخت 
می رویم و بعدازآن به ســراغ اطالعاتی می رویم که 
ممکن است بیش از یک فرد را درگیر کند. یک مثالش 
را عرض می کنم که کمتر راجع به آن کارشده است. 
آن هم این اســت که ما یک اطالعات وسیعی بدهیم 
اما نه درباره افراد و نه اینکه اطالعات افراد در آن قابل  
بررسی باشد اما قابلیت داده کاوی توسط سازمان های 
دیگر داشته باشد و بتوانند از آن نتایجی به دست آورند.

API  بانکداری باز و 
ترکیب بانکداری باز با انواع API ها کاری است که ما 
باید انجام بدهیم. بعد از اینکه تشخیص دادیم که اول 

کدام API را می خواهیم منتشــر کنیم، اولین کاری 
که مــا باید انجام دهیم این اســت که بانک هایی که 
می خواهند API را منتشــر کنند، این API را داخل 
خودشان منتشر کنند. بانک هایی را می بینم که این 
API ها را خودشان استفاده نمی کنند ولی به دیگران 
می گویند که استفاده کنید. این اصال مدل مطلوبی 
نیست، چون برای استفاده کنندگان بیرونی مشکل ساز 
خواهد شــد. توصیه خوبی اســت که بانک هایی که 
می خواهند API ارائه دهند، در مرحله اول خودشان 
نرم افزارهای موجودشــان را طوری تغییر دهند که 
با API داخلی خود بانــک کار کند. بعد از این کار که 
مهم ترین آورده اش برای بانک، چابکی بانک اســت. 
در گذشته نوع ارتباطات میان سیستم های API نبود؛ 
یعنی مستند و مبتنی بر استاندارد نبود و این ها باعث 
می شــد تغییراتی که در هر سیستم اتفاق می افتاد، 
تأثیرات زیادی بر روی دیگر سیستم ها داشته باشد 
و این کار به بانک ها کمک می کند تا چابک تر شــوند 
و در مقابل تغییرات ســریع تر واکنش نشان دهند. 
مرحله بعدی این است که به شرکای خودش، محیط 
بســته تری ارائه کند که مهم ترین آورده اش تجربه 
همکاری بانک با شرکت های بیرونی است و باید بعد 
از همه این کارها و در آخرین مرحله به سراغ API  باز 
برویم. می بینیم که هنوز ما حرفی از API داخلی نزدیم 
ولی می خواهیم API  باز بدهیــم. این کار آفت های 

بسیاری خواهد دارد.

 چند پیشنهاد
من چند پیشــنهاد دارم. اول اینکه از تکنولوژی های 
مناسب استفاده کنیم. باید نســخه بندی را رعایت 
 forward و backward compatibility کنیــم و
compatibility  را و continence integration را در 
نظر بگیریم. همچنین توصیه می شود از کانتینرهای 
 BAIN جدید استفاده شود. بهتر است برای رفع موانع از
استفاده شود که به عنوان مرجع معماری صنعت بانکی، 
رشد خیلی خوبی دارد. در باین یکسری سلسله مراتب 
داریم که حوزه ها را از یکدیگــر جدا می کند و در هر 
حوزه عملیات مختص خودش را مشخص می کند. ما 
حتی از باین می توانیم برای طراحی API استفاده کنیم. 
در دنیا چند اتفاق مهم در حال وقوع است. یکی اینکه 
دولت انگلیس تعهدی دارد که تا اواسط سال جاری 
میالدی، API  بانکداری باز تصویب کند و بانک ها ملزم 

به استفاده از آن شوند. 

سخنرانی حمیدرضا مختاریان درباره API در رویداد فین استارز

انواع کارت های بانکی و پرداخت بین المللی

سنگینی سایه خصولتی ها 
بر سر فین تک  ایران

سه غول فین تکی کالیفرنیا 
و سانفرانسیسکو

بانک ها چگونه از استارت آپ های فین تک استقبال کنند؟

از مشتریان خود به صورت اقساط دریافت می کنند. 
تهیه این کارت ها مســتلزم ارائه مدارک شناسایی 
کامل و همچنین مدارک تعیین کننده هویت محل 
زندگی است و معموال بانک ها برای افتتاح حساب و 
تخصیص اعتبار به مشــتریان، حساسیت زیادی به 
خرج می دهند. داشــتن اقامت همان کشوری که 
قصد افتتاح حســاب در بانک آن را داریم از الزامات 

اغلب بانک ها است. 

 کارت های بدهی یا نقدی
این نوع از کارت ها نیز به حســاب بانکی پشتیبان 
متصل است اما در این نوع کارت ها، مشتری پیش 
بانک اعتبار اضافه ای ندارد و تنها می تواند تا سقف 

موجودی داخل حساب خود از کارت برداشت کند 
یا خرید انجام دهد. این نوع کارت ها شامل اطالعات 
حساب های بانکی اســت و قابلیت دریافت پول از 
کشورهای مختلف از طریق سیســتم های بانکی 
را دارد. بانک ها برای ارائه این نوع از کارت ها نیز به 
علت آن که حساب بانکی پشتیبان آن است، معموال 
مدارک شناســایی کامل از مشتریان می خواهند، 
اما حساســیت آن ها به اندازه افتتــاح کارت های 
اعتباری نیست. استفاده از این کارت ها به خصوص 
برای کســانی که می خواهند درآمد ارزی داشــته 
باشند، مناســب است؛ چراکه به آسانی می توانند با 
دادن شماره حساب بانکی خود به شرکای تجاری 

خارجی، مبالغ ارزی خود را دریافت کنند.

از ماه من تا ماه گردون!
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 API  چگونه سودآور می شود؟
بانک ها چه موقع می توانند پول بیشــتری دربیاورند؟ 
مســلما وقتی بانکی ســرویس خوبی ارائــه کند، پول 
بیشتری در حساب ها باقی می ماند و از این رسوب پول 
می توانند منتفع شــوند. می توانند به ازای این سرویس 
کارمزد بگیرند و ســهم درآمدهای غیرمشاع خودشان 
را زیاد کنند. درصورتی  که درآمدهای مشــاع به شدت 
تحت تأثیر رقابت بین بانکی اســت، ارائه سرویس های 

این چنینی به نظرم می تواند مدل کسب وکار بانک ها را 
هم عوض کند. بانک ها عالوه بر کارمزد، می توانند حق 
عضویت نیز بگیرند. شــرکت هایی که پیمانکار بانک ها 
هستند، می توانند درآمدزایی داشته باشند و با مدل حق 
عضویت، کارمزد یا یکسری سرویس هایی که روی این 
API ها می دهند، درآمد داشته باشند. شرکت هایی که 
به عنوان استارت آپ هستند و سرویس های نهایی را ارائه 

می کنند، با مدل کسب وکاری خودشان و بر اساس کاری 
که انجام می دهند، می توانند درآمدزایی داشته باشند. ما 
می توانیم چنین کاری در ایران هم انجام دهیم؛ یک تعداد 
سامانه یکپارچه بانکی داریم که بر روی آن سرویس هایی 
ارائه می شود. ما می توانیم با یکدیگر هماهنگ شویم تا کار 
استارت آپ ها را راحت کنیم تا اینکه دیگر با چند API کار 
نکنند. به نظرم دیر نیست که ما چنین کاری انجام دهیم و 

یک API واحد ارائه کنیم و با چنین چیزی این اکوسیستم 
از لحاظ اقتصادی بهتر و هزینه ها کمتر می شود، تعداد 
اپلیکیشن های مورداستفاده بیشتر می شود و درنهایت 
همه ما از این کار رضایت بیشــتری خواهیم داشت. ما 
به عنوان شرکت سداد پذیرای دوستان هستیم تا چنین 
انجمنی را تشــکیل دهیم تا در یک قالب مشترک یک 

API  را ارائه دهیم.

برگزیده ها

 محمد اروجلو
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برگزیدهها

 این اپلیکیشن به شما کمک می کند که همیشه 
به موقع از خواب بیدار شوید. این برنامه حداکثر 
هشــت وظیفه دارد که به شما اجازه نمی دهد 

زنگ ساعت را خاموش کنید.
این اپلیکیشــن قابلیت هایی دارد که هیچ گاه 
از یک ساعت انتظار نداشته اید، اعم از تنظیم 
چندین زنگ ساعت، تکرار در روز و بسیاری از 

قابلیت های دیگر.
  بیداری آرام؛ صفحه نمایش تار است، صدای 
زنــگ به تدریج بلنــد می شــود و کامال قابل 
سفارشی سازی شده است  موسیقی تعویقی 
در زنــگ؛ می توانید موســیقی را که در طول 
تعویق در زنگ ساعت پخش می شود، انتخاب 
کنید  آزمایش بیداری؛ آیــا تا به حال پیش 
آمده است که برای خاموش کردن ساعت بیدار 
شده باشید و دوباره به خواب بروید؟ اگر نتوانید 
آزمایش بیداری را در عرض چند دقیقه بعد از 
صدای ساعت انجام دهید، ساعت دوباره شروع 
به زنگ زدن می کند  منابع مختلف موسیقی؛ 
زنگ تلفن، فایل های موسیقی، فهرست پخش 
موسیقی یا صداهای به شدت بلند تعبیه شده 
 اجرای اپلیکیشــن انتخاب شده بعد از پایان 
زنگ ساعت  خاموش شدن خودکار در طول 

تماس های تلفنی
وظایفی که این اپلیکیشن ارائه می دهد تا کاربر 

از خواب بیدار شود به شرح زیر است:
  ریاضی؛ انجام معــادالت ریاضی  حافظه؛ 
پیدا کــردن جفت های همرنــگ  ترتیب؛ 
ترتیب بندی کاشــی ها  تکرار؛ تکرار ترتیب 
کلیک های نمایش داده شــده  بارکد؛ شــما 
باید از تخت خواب بلند شوید تا کد موجود در 
حمام، آشپزخانه یا میز خود را اسکن کنید  
بازنویسی؛ با دقت یک متن را بازنویسی کنید 
 تکان دادن؛ تلفن خــود را تا زمانی که بیدار 

می شوید، تکان دهید

با اپلیکیشــن HotelsCombined می توانید 
به ســرعت و به آســانی هتل ها را جست وجو، 
مقایســه و رزرو کنید. این وب ســایت رزرو 
سفر از نظر ســایت فرامر، رتبه یک را به خود 
اختصاص داده است. این برنامه رایگان به شما 
کمک می کند تا هتل هایی با بهترین قیمت و 

ارزان ترین نرخ را در نزدیکی خود پیدا کنید.
بیش از 300 میلیون نفر در سراسر دنیا هر سال 
از این خدمات برای جست وجوی بهترین محل 
اقامت استفاده می کنند. از قابلیت های اصلی این 

برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  یافتــن هتل در سراســر دنیا فقــط با یک 
جست وجوی ساده، ســریع و آسان  یافتن 
هتل های نزدیک به محل اقامت شــما در هر 
زمان  مشاهده تصاویر و خواندن توضیحات 
و نظرات درباره هتل  مشــاهده قیمت هتل 
با ارزهای مختلف  یــک برنامه رایگان بدون 
تبلیغات  رابط آســان به زبان شما  قابلیت 
فیلتر کردن بر حســب نوع محــل اقامتی که 
به دنبال آن هســتید، اعم از خانه، آپارتمان، 
متل، تفریحــگاه و...   ارائــه اطالعاتی مانند 
بهترین پیشنهادها، نرخ های ویژه، دسترسی به 
جست وجوهای انجام شده در چندین دستگاه 

و اشتراک گذاری فهرست ها با دوستان
این اپلیکیشــن جایــزه 10 برگزیــده برتر 
خواننــدگان را دریافت کرده اســت. بهترین 
قیمت ها و نرخ ها را برای ســفر ارائه می دهد. 
وقتی کاربر تاریخ و مقصد خود را وارد می کند، 
2 میلیــون هتل در عرض چنــد ثانیه برای او 
نمایش داده می شــود. این اپلیکیشن در سال 
2013، 2014 و 2015 برنده جایزه »بهترین 

وب سایت مقایسه هتل های دنیا« شده است.

این اپلیکیشن 
امکان مدیریت 

حساب های 
بانکی، 

صندوق ها، 
درآمدها، 

وام، اقساط 
دریافتی و 
پرداختی، 

مدیریت چک 
و هزینه های 

هر یک از 
اعضای خانواده 

را فراهم 
می کند

اپلیکیشن حسابداری پارمیس همراه ادعا دارد یکی از موفق ترین های این حوزه است

اپلیکیشن های منتخب این هفته هم در حوزه آموزش پزشکی کاربرد دارند و هم در زمینه عکاسی موبایل

حسابدار خانه و کارخانه شما

حسابداری پارمیس همراه در هشتمین جشنواره 
رسانه های دیجیتال تندیس سرآمد و لوح افتخار را 
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کسب کرده است. 
همچنین این برنامه در هشــتمین جشنواره وب و 
موبایل ایران، به عنوان اپلیکیشــن برگزیده مردم 

انتخاب شده است.
اپلیکیشن حســابداری پارمیس همراه از مجموعه 
محصوالت شرکت فناوری اطالعات پارمیس است. 
این شــرکت نرم افزارهای جامع حسابداری و مالی 
پارمیــس را تولید می کند و شــعار آن »از خانه ای 
کوچک تا کارخانه ای بزرگ بــا نرم افزارهای مالی 
پارمیس« است. این اپلیکیشــن عالوه بر سادگی 
و کارایی باال، از اســتانداردهای حســابداری نیز 
برخوردار اســت. یکی از دالیل ارائــه رایگان این 
اپلیکیشن آن اســت که سازندگان آن می خواهند 
مســئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم انجام 
دهند و فرهنگ  مالی و اقتصادی جامعه را باال ببرند.

با اســتفاده از این اپلیکیشن، شــما می توانید به 
امور مالی خود و خانواده رســیدگی کنید. این یک 
نرم افزار قدرتمند و حرفه ای است که به طور رایگان 

در اختیار کاربران قرار دارد. کار با آن آسان است و 
به راحتی می توان از آن بــرای مدیریت مالی روی 
تلفن همراه و تبلت ها با سیســتم عامل اندروید یا 

آی اواس استفاده کرد.
این اپلیکیشن امکان مدیریت حساب های بانکی، 
صندوق ها، هزینه ها، درآمدها، وام، اقساط دریافتی و 
پرداختی، بدهی و طلب، مدیریت چک و هزینه های 

هر یک از اعضای خانواده را برای فراهم می کند.
از جمله امکانات این برنامه حســابداری اطالعات 
پایه ای است که کاربر می تواند در آن ثبت کند. این 

اطالعات شامل موارد زیر می شود:
  تعریف انواع حساب ها با ذکر جزئیات  هزینه ها 
و درآمدها  تعریف اشخاص و مرتبط کردن با دفتر 
تلفن موبایل  بدهکاران و بستانکاران  بانک ها و 
حســاب های بانکی  صندوق و کیف پول  وام و 
بدهی  دارایی ها و بدهی ها  انتخاب آیکن یا عکس 
برای هر حســاب  مدیریت هزینه ها و درآمدهای 
اعضای خانواده  مدیریت چک ها و اسناد دریافتی 

و پرداختی  گرافیک جذاب و کاربردی
این اپلیکیشن می تواند تمام دریافت ها را به صورت 
نقدی یا چک ثبت کند. کاربر می تواند با استفاده از 
آن موجودی بانک و صندوق های خود را مدیریت 
و دریافتی و پرداختــی مربوط به چک های خود را 
بررسی کند، هزینه ها و مخارج و نیز درآمد خود را 
ثبت کند؛ مشخص کند که کدام چک هایش وصول 
شده ، در جریان وصول بوده یا خرج شده است. این 

برنامه به کاربران کمک می کند تا امور مالی مربوط 
به هر یک از اعضای خانواده را نیز به طور مجزا ثبت و 
بررسی کنند. امکان به روزرسانی موجودی حساب 
بانکــی در این برنامه وجــود دارد و کاربر می تواند 
مشاهده کند که کدام چک ها پاس شده و کدام یک 
پاس نشده است. یکی دیگر از کاربردهای مفید این 
اپلیکیشــن، به وام ها و اقساط وام مربوط می شود؛ 
به طوری که کاربر می تواند وام هایی را که خرج کرده 
است یا در حال پرداخت قسط آن ها است، ثبت کند. 
فقط کافی است تاریخ اولین قسط و تعداد آن را وارد 
کنید تا تمام اقساط به طور خودکار در برنامه ثبت 
شود. امکان وصول اقساط با قابلیت کسر از حساب 

خاص نیز در این اپلیکیشن لحاظ شده است.
در بخش دیگری از این اپلیکیشن، گزارش های مالی 
ثبت می شود. برای مثال گزارش ترازنامه آزمایشی، 
گزارش صورتحساب ها و نمایش ریز گردش هر یک 
از حســاب ها با امکان خروجی به اکسل. همچنین 
کار می تواند مانده حساب هزینه و درآمد را در یک 
نمودار مشاهده کند. امکان مشاهده گزارش مجموع 
هزینه ها و ریز هر یک از آن ها و نیز جمع درآمدها و 

ریز هر یک وجود دارد.
کاربر می تواند از مانده حســاب خود مطلع شود و 
عملکرد و مانده حساب مربوط به هر یک از اعضای 
خانواده را نیز مشاهده کند. این اپلیکیشن نمودار 
درآمــد و هزینه ها را نیز نشــان می دهد. اقســاط 
وام های دریافتی و پرداختی نیز گزارش می شــود. 

به عالوه کاربر می تواند فایل های خروجی اکســل 
را از طریق بلوتوث، ایمیل، Dropbox  و... ارســال 

و مدیریت کند.
این اپلیکیشن به طور مداوم به روزرسانی می شود و 
در هر به روزرسانی امکانات جدیدی به برنامه اضافه 
می  شود. وفتی کاربر می خواهد از برنامه خارج شود، 
اپلیکیشن به طور خودکار از داده ها پشتیبان گیری 
می کند. به طور دســتی نیز می تــوان در هر زمان 
نسخه پشــتیبان از برنامه تهیه کرد. این نسخه ها 
و فایل های پشــتیبان را می توان از طریق بلوتوث، 

ایمیل و... ارسال کرد.
کاربر می تواند این نرم افزار را برای دوســتان خود 
ارســال و برای ورود به برنامه یک رمز مشــخص 
کنــد؛ امکان تغییر اندازه نوشــته ها و فونت برنامه 

نیز وجود دارد.
در صفحه اصلی این اپلیکیشــن گزینه  تراکنش، 
چک، وام، گزارشــات، پیابانک و نیــز میانبرهای 
متعــددی را مشــاهده می کنید. امــکان افزودن 
میانبرها به صفحه اصلی نیز برای دسترسی آسان تر 
در اختیار کاربر قرار گرفته است. یکی از نکات مثبت 
این اپلیکیشن آموزش استفاده از آن است. در بخش 
آموزش، ویدئوهایی در خصوص نحوه کار با نرم افزار 

قرار دارد.
این برنامه هر آنچه را که یک کاربر برای مدیریت و 
ثبت اطالعات مالی خود نیاز دارد، فراهم می کند و به 
تمام جزئیات مالی یک فرد یا خانواده پرداخته است.

این یک اپلیکیشن دوربین حرفه ای برای دستگاه های تلفن همراه است که به 
شما امکان می دهد دوربین را به طور دستی کنترل کنید. با این اپلیکیشن شما 
می توانید بهتریــن عکس های خود را بگیرید تا بعدا آن ها را پردازش کنید و به 
عکس دلخواه خود برسید. تنها محدودیت در اســتفاده از این برنامه، تخیل و 
خالقیت خود شــما است. از قابلیت های اصلی این اپلیکیشن می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
  تمام پارامترهای عکاســی قابل تنظیم و همیشه در دسترس است: جبران 
نوردهی، حالــت اندازه گیری نور، حالت فوکوس، توازن رنگ ســفید و حالت 
برنامه  نمایش منظره یاب DSLR  مانند: مشــاهده زمان نوردهی، دیافراگم و 
تنظیمات در زمان واقعی  طبقه بندی نوردهی: از سه تا هفت فریم، فضادهی 
توقف ها به صورت نامحدود  اینتروالومتر تعبیه شده: ایجاد فاصله های زمانی 
مناسب و مجموعه تصاویری که از نظر زمانی کنترل شده اند  حالت های برنامه و 
اولویت سرعت  پشتیبانی از نوردهی طوالنی: گرفتن عکس های زیبا در شب 

با نوردهی طوالنی حداکثر تا 30 ثانیه  فرمت JPEG، 16 bit RAW در فرمت 
DNG که برای پردازش پس از عکسبرداری عالی است  سرعت شاتر دستی: 
از 80000/1 تا 2 ثانیه، یا دامنه موجود در دســتگاه شــما  تمام قابلیت های 
دوربین قابل تنظیم روی کلیدهای بلندی صدا است. شما می توانید با استفاده 
از این کلیدها  EV، ISO، دمای رنگ و... را تنظیم کنید  پشــتیبانی از EXIF و 
XMP  فوکوس خودکار، ماکرو، فوکوس لمسی، فوکوس دستی و...  نوردهی 
خودکار و توازن رنگ سفید خودکار  گزینه هایی مانند محل های ذخیره سازی 
مختلف و نام فایل کامال قابل سفارشی سازی  رابط کاربری در بیش از 30 زبان 

در دسترس کاربران قرار دارد
این اپلیکیشن دوربین حالت صحنه ندارد، در عوض شما می توانید به طور کامل 
پارامترهای عکاســی آن را به صورت دســتی کنترل کنید؛ درست مانند یک 
دوربین رفلکس، بنابراین می توانید هر جنبه از عکس را کنترل کرده و پردازش 

بعدی را به کامپیوتر محول کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

آناتومی بدن یاد بگیرید و زمان تان را بهتر مدیریت کنید

Time Recording - Timesheet App
این اپلیکیشــن جزو برترین و پربازدیدترین اپلیکیشــن های پلی اســتور 
شناخته شده اســت. از قابلیت های اصلی این برنامه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 تعیین وظیفه  یادداشــت های روزانه و با ذکر جزئیات  مروری بر روز، 
 Google  یکپارچه سازی با  HTML  هفته و ماه  گزارش در فرمت اکسل یا
Drive، Dropbox و OwnCloud برای گزارش، تهیه نســخه پشتیبان و 
بازیابی  همگام سازی تقویم گوگل  انواع تاریخ و ساعت  گزینه های تقویم 
)اولین روز هفته و ماه، گزارش هر دو هفته یکبار(  نرخ به ازای ســاعت  
ویجت های صفحه اصلی برای نمایش روز   اعالن نوار وضعیت هنگام ورود 
 خدمات عمومی برای یکپارچه ســازی با سایر اپلیکیشن ها  تم روشن و 
تیره  یکپارچه سازی ساعت هوشمند اندروید  ورود و خروج با استفاده از 

تگ های  NFC  همگام سازی چندین دستگاه

Visual Anatomy Free
ویژوال آناتومی مرجع تعاملی، و یک ابزار آموزشــی با فایل صوتی است. این 
اپلیکیشن یکی از برنامه هایی است که در پلی استور بیشترین تعداد دانلود را 
در بین برنامه های مشابه داشته است. در حال حاضر این اپلیکیشن شامل یک 
مدل کلی و ســه بعدی از اندام انسان است. تمام سیستم های آناتومی بدن در 
آن گنجانده شده است و بیش از 500 قسمت دارد که می توان آن ها را به طور 
تعاملی انتخاب کرد. هر قسمت دارای برچسب و توضیحات مربوطه است. این 
برنامه از قابلیت جست وجو برخوردار است که از آن می توان برای جست وجوی 
برچسب های تمام قسمت ها استفاده کرد. نسخه کامل آن 1247 تصویر دارد. 
به عالوه، یک آزمون با 23 سوال چهار گزینه ای در این اپلیکیشن وجود دارد. در 
وهله اول از این برنامه به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده می شود اما می توان 
از آن به طور حرفه ای نیز استفاده کرد. همچنین، این اپلیکیشن برای پزشکان، 
دانشجویان یا متخصصان مفید اســت و به آن ها امکان می دهد قسمت های 
کوچک بدن را به بیماران یا دانشجویان نشان دهند و با نمایش آن ها شرایط، 
بیماری ها و آســیب ها را بهتر توضیح دهند. این برنامه یک راهنمای آناتومی 

نیز دارد.

Camera FV-5

نمی توانید از خواب 
بیدار شوید؟!

جایتان را از قبل 
رزرو کنید

والت وایتمن
اگر همیشــه رو به آفتاب بایســتید، سایه تان 

همیشه پشت سر شما خواهد بود.

Ringdroid
این اپلیکیشن یک ویرایشگر زنگ گوشی اصل برای سیستم عامل اندروید 
اســت که در سال 2008 منتشر شــد و میلیون ها کاربر در سراسر دنیا آن 
را دانلود کرده اند. رینگدروید به شما امکان می دهد زنگ گوشی، هشدار و 
صدای اعالن شخصی خود را از بین فایل های موسیقی - صوتی ایجاد کرده 

و با استفاده از دستگاه اندروید خود زنگ های جدید ضبط کنید.
این اپلیکیشن به طور رسمی منتشر شده است و هیچ گونه تبلیغاتی در آن 
ارائه نمی شود. این برنامه می تواند فایل های صوتی OGG Vorbis را بخواند 

و زنگ گوشی را با فرمتAAC وm4a ذخیره می کند.
نسخه 2.6 این برنامه دارای قابلیت های رابط کاربری از قبیل بزرگنمایی 
با انگشت است. این اپلیکیشن می خواهد که به مخاطبان شما دسترسی 
داشــته باشــد، اما فقط برای تنظیم زنگ مخصوص هــر مخاطب از آن 

استفاده می کند.
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