
استارت آپ میت آپ؛ آغاز 
شکل گیری سیلیکون تبریز

شناسایی ظرفیت های بومی 
در یک رقابت دانش بنیان

مدیران توییتر دلیل ترک شغل خود را نداشتن زمان کافی 
برای بودن با خانواده هایشان می دانستند

یاشاسین آذربایجان؛ یاشاسین تبریزین استارت آپ 
کامیونیتیسی

برگزاری نخستین دوره رقابت های استانی فن آورد 
در همدان

ولخرجی های توییتر 
جواب نداد!
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گفت وگو با امین شایسته که به فکر 
کاهش هزینه های مصرف کننده 

ایرانی است

قوانین را شفاف تر کنیم

نکاتی کاربردی که شما را
در امر توسعه مشتری کمک می کند

ونوتل؛ با وب سایت تان 
تلفن بزنید!

چرا پی پینگ از دسترس 
خارج شد؟!

برای هدیه کارکنان تان 
سقف تعیین کنید

رمزوراز نشستن 
روبه روی مــشتری
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تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

8

زمانبندیایونتها
تا19شهریوررادرشنبه

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!

2

صدایش در میان غبار ریزگردهای اهواز گم شده: 
»آقا مو یه فروش آنالین راه انداختوم خیلی هم 
خوب گرفته اما سرمایه گذار نداُرم... الو... الو...«؛ 
صدا گم می شــود، هواپیماها از میان غبارهای 
آسمان اهواز راه باز می کنند به سوی مرزهای 
دوردســت... خبر می آید که آقای ایکس برای 
کار به سیلیکون ولی رفته یا آقای سرمایه گذار به 
دیار فرنگ، تا زمینه های سرمایه گذاری در دیگر 

کشورها را فراهم کند... 
ادامه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

الو... الو... صدا می یاد؟

سدر صحت 
چگونه ریشه دواند؟

6
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SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

آئودی چگونه با قرارگرفتن در کمپین تبلیغاتی 
رقیبانش باز هم به نتیجه دلخواهش می رسد

رهبری با تکنولوژی

آئودی برندی آلمانی است که در کنار دو نام بزرگ 
دیگر آلمانی، یعنی ب ام و و مرسدس بنز، جزو 

سه شرکت الکچری مشهور در زمینه تولید 
خودرو به شمار می رود. این برند که با لوگوی 

چهار حلقه ای خود مشهور است، از ادغام 
چهار شرکت خودروسازی به نام های 

هورش، آئودی، واندرر و دکاو پا به 
عرصه گذاشته و در حال حاضر ...

10

وب  2چگونه کسب وکارهای بانکی
را تحت تأثیر قرار می دهد؟

نسل دوم بانک ها،کارمند 
و مشتری به روز می خواهد

مجید حسینی نژاد مدیرعامل استارت آپ علی بابا از بازار بکر گردشگری آنالین 
و چشم انداز گردش مالی 100 میلیاردتومانی شرکتش می گوید

فر وش 110 هز ار بلیت
در یک ماه!

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

چرا استارت آپ های ترکیه ای از رقبای خارجی شان 
پیشی گرفته اند

ترک تازی استارت آپی همسایه
غربی ایران

9



رویداد
Event
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13شهریور1395.سالاول.شمارهبیستوشش

اختتامیهاولیندورهمســابقاتاستانی
16
شهریور

فــنآورد16شــهریورماهدرســالن
اســتانداریشــهدایهمــدانبرگزار
میشود.مسابقاتیکهباهدفرفعنیازهایصنایع
استانهمدان،مردادگذشتهوباحضورمتخصصان
وکارشناســاناینحوزهدرهمدانبرگزارشــد.
مسابقاتاستانیفنآوردباهدفشناسایینیازهای
هراستانطراحیشدهاستتامسائلهراستانرا
بهواســطهظرفیتهایموجودبومــیبهراهحل
برساند؛ازاینروفنآوردپسازتعاملباکارشناسان،
صاحبانصنایــعومراکزخدماتیمعتبراســتان
همدان،نیازهایایناستانراشناساییکردهوبرای

رفــعایننیازهادررشــتههایمختلــفاقدامبه
برگزاریرقابتهایتخصصینمودهاست.پساز
اعالمفراخوانعمومیدرســطحاستانهمدان،
رقابتهایفنآوردبااســتقبالنسبتاچشمگیری
روبهروشد.شرکتکنندگانپسازثبتنامودریافت
سوالمسابقاتیکماهفرصتبرایارسالآثارخود
بهدبیرخانهمسابقاتدراختیارداشتند.دورهاول
اینمســابقاتبهصورتغیرحضوری)اینترنتی(
برگزارشــدهودورههایآتینیزبههمینصورت
خواهدبود.شرکتکنندگاندررشتههایمختلف
ذکرشده،باچالشهایمختلفکهنیازواقعیبازار

وبخشصنعتاستروبهرومیشوند.
اکنونپــسازیکمــاهتــالشورقابــت،آثار
شــرکتکنندگانبهدبیرخانهرقابتهایاستانی
فنآوردارسالشــدهوطرحهایارسالیکدبندی
شدهوبهتیمداوریبرایبررسیتحویلشدهاست.
برگزارکنندگاناینرویداداعتقاددارندتخصص،

کلیدحلمسائلدانشوتخصصدرقلبهرفعالیتی
اســتکهروزانهانجاممیشودودانشتازمانیکه
درارتقایزندگیاستفادهنشود،فقطدانشاست.
فنآوردبراینباوراســتکهمهمترینسرمایهدر
فعالیتهاوخدماتمبتنیبردانش،سرمایهانسانی
وافرادمتخصصوماهراست.لذاباتکیهبرایناعتقاد
بهشناسایی،ارتقاوساماندهیافرادمستعدوماهر
پرداختهواینسهرادررأساولویتهاوبرنامههای

خوددرنظرگرفتهاست.
گفتنیاستسالگذشــتهنیزرویدادیباعنوان
مسابقاتملیمهارتســنجیفنآوردبرگزارشد
وبیشاز3هزارو500نفردراینطرحمشــارکت
داشــتند.دردومیــندورهرقابتهایتخصصی
مهارتســنجیفنآوردکهمرحلهحضوریآندر
آذرماه139۴دردانشــگاهصنعتیشریفبرگزار
شد،بیشاز15هزاردرخواســتدرسامانهثبت
شــدکهدبیرخانه3هزارنفرازشــرکتکنندگان

رادرمرحلهاینترنتیمســابقاتپذیرابود؛ازاین
تعداد3۲5نفربهمرحلهحضوریمسابقاتراهپیدا
کردند.الزمبهذکراستتمامیاستانهایکشور
درایندورهازمسابقاتنمایندهداشتهودرنهایت
نیزاز53نفرتقدیربهعملآمدوتعدادبیشاز1۲0
ســکهتمامبهارآزادیبهنفراتبرترمسابقهاهدا
شد.حاالبعدازگذشتچندماه،رویداد»مسابقات
استانی«دراســتانهمدانبرایاولینبارودرسه
رشتهبرنامهنویسیکامپیوتر،بستهبندیمحصوالت
استانیوصنایعتبدیلیبرگزارشدهاست.اختتامیه
اینمســابقاتروزسهشنبه16شــهریوربرگزار
میشودوسورناســتاری)معاونعلمیوفناوری
ریاســتجمهــوری(،علیآقامحمــدی)رئیس
کمیســیونعلمی-راهبردیچشــماندازمجمع
تشــخیصمصلحتنظام(دراینمراسمبهعنوان
ســخنرانحضورخواهندداشت.همچنیندراین

مراسمنفراتبرترمعرفیخواهندشد.

رزا پارکز
وقتــیداریدکاردرســتراانجــاممیدهید،

بههیچوجهبهخودترسراهندهید.

علیکاکادزفولی

گــزارش
R e p o r t

شناسایی ظرفیت های بومی در یک رقابت دانش بنیان
برگزاری نخستین دوره رقابت های استانی فن آورد در همدان

  تجربه کاربری
طراحییکمحصولکارا،تاثیرگذاروساده

16
شهریور

سختوپیچیدهاست.داودترابزاده،مدیر
تجربهکاربریدیجیکاال،دریککارگاهبه
چیستیطراحیتجربهکاربریمیپردازدواینکهچرا
مهماست.طراحانوتوسعهدهنگانوب،کارآفرینان،
صاحبانکســبوکاروکســانیکهبهدنبالساختن
وبسایتویااپلیکیشــنموبایلکاراوموثرهستند،
مخاطبانایندورهمحســوبمیشــوند.اینکارگاه
سهشنبه16شــهریورماهدردانشــکدهفنیدانشگاه

تهرانبرگزارخواهدشد.

  همخوان به اصفهان رسید
اولیــندورهکافهکتابهمخواندرشــهر

16
شهریور

اصفهــانبرگزارمیشــود.همخــوانیک
دورهمیبــرایمطالعــه،نقدوبررســی
کتابهایپیرامونموضوعکارآفرینیواستارتآپها
اســتکههرماهبرگزارمیشــود.دراولینهمخوان
اصفهان،کتاببررسیتحلیلتکنیکالبورس،نوشته
جانمورفی،موردنقدوبررســیقــرارمیگیرد.این
رویدادسهشنبه16شهریورماهدرسینیسنتراصفهان

برگزارمیشود.

  هفتمین همایش سراسری نرم افزارهای آزاد
همایشسراسری»نرمافزارهایآزاد-متن

18
شهریور

باز«شــهریورماهجــاریدرزنجانبرگزار
میشــود.اینرویدادسراســریکهبانام
»زیکانف«شناختهمیشــود،تاکنون6سالمتوالی

برگزارشــدهاســت.زیکانفهرسالهشــاهدحضور
بســیاریازکاربرانوفعاالناینعرصهازتمامنقاط
کشوراست.امسالنیزدرروزهای18و19شهریورماه
برنامهنویسانومدیرانسروردرزنجانجمعمیشوند.

  مدیریت تبلیغات اینترنتی
اینروزهاهمهازقدرتاینترنتوافزایش

18
شهریور

ضریبنفوذآندرمیانعموممردمحرف
میزنند.بارهادیدهایمکهیکبرندچقدر
خوبازاینپتانسیلاســتفادهکردهوبهراحتیسر
زبانهاافتادهاست.رازورمزایناتفاقبهظاهرساده،
آشناییبادانشپیچیدهایاستتابدانیدچرابرخی
روشهاجوابنمیدهدوبعضیدیگردنیایاینترنت
رامیترکاند!ایندورهآموزشیفشردهبرایصاحبان
فروشــگاههایاینترنتــی،مدیراناســتارتآپها،
مدیرانITشــرکتهایتجاری،طراحانگرافیک،

مدیرانفروشوبازاریابیوفعــاالنحوزهتبلیغات
آفالینبسیارمفیدخواهدبود.زمانبرگزاریایندوره
18شهریورماهومکانآنکافهرسانهبرجمیالداست.

  شم اقتصادی خود را قوی کنید
ســمینارثروتآفرینیازصفربــارویکرد

19
شهریور

بررســیتجربیاتافرادموفــقجمعه19
شهریورماهدرکافهرسانهبرجمیالدبرگزار
میشود.اینسمینارچکیده18سالکندوکاوزندگی
برندگانوبازندگاناست.شاهرخظهیری)پیشکسوت
صنعتغذاییکشور(،اسداهللعسگراوالدی)بزرگترین
صادرکنندهخشــکبار(،مرتضیسلطانی)بنیانگذار
گروهصنعتیزرماکارون(،احدعظیمزاده)تولیدکننده
وصادرکنندهفرشدستباف(وبابکبختیاری)موسس
آیسپک(پنجنخبهایهســتندکــهدراینهمایش،

زندگیآنهاواکاویمیشود.

استارت آپی ها بخوانند!

برگزاری دوره اسکرام
مستر حرفه ای در شیراز

ProfessionalیاهمانPSMدوره
7
مهر

ز ا یکــی Scrum Master
رایجتریــن و محبوبتریــن
کارگاههایآموزشیمرتبطبااسکراماست.
شــرکتکنندگاندرایندورهبامروربیانیه
چابــکAgile Manifesto(میتواننــدبا
مفاهیمکلیچابکیAgility(آشــناشوند.
هدفکلیایندورهدرکنارمعرفیچارچوب
اسکرامبهعنوانابزاریکارآمدبرایمدیریت
پروژههابهصورتچابک،شرحنقشاسکرام
مستردرپروژههاییاســتکهبااستفادهاز
اســکرامبهپیشمیرود.مخاطبانایندوره

عمومافعاالنحوزهتولیدنرمافزارهستند.
اســکرامیکمتدلوژیچابکوپیشروبرای
اجرایپروژههایپیچیدهاســتوازسوی
ســازمانهایمطرحجهانیمورداستقبال
بســیاریقرارگرفتهاســت.اینرویکرددر
ابتدادرحوزهتوســعهنرمافزارمورداستفاده
قرارگرفتولیپسازگذشتزمانبهاثبات
رسیدکهآنرامیتواندرمدیریتهرپروژه

پیچیدهایبهکاربست.
اســکرامچابکمتفاوتازرویکردســنتی
مدیریتپروژهاســتوبهجــایتمرکزبر
برنامهریــزی،راهنماییوهدایــتپروژهبر
تســهیلنمودنورهبریپروژهتمرکزدارد.
شــرکتکنندگاندردورهفرامیگیرندکه
Scrumچگونهیکفردمتخصصدرحوزه
باشندوچگونهیکتیم،پروژهویاسازمانرا
ScrumMas� بهصورتچابکتوسعهدهند.
terفردیاستکهمسئولیتاجرایاثربخش
اسکرامرادرسازمانبرعهدهداردوتیمپروژه
رادرراستایتحققاهدافشانرهبریمیکند.
دورهاسکراممسترحرفهایبابهرهمندیاز
اساتیدومطالبآموزشیوبررسیمطالعات
موردیموفق،شــرکتکنندگاندردورهرا
برایپیادهسازیاســکرامدرسازمانخود
آمادهمیســازد.شرکتکنندگاندرانتهای
دورهبافراگیریمفاهیمپایهاسکرام،کسب
مهارتودانشکافیدرایــنحوزهقابلیت
همــکاریاثربخــشدریکتیــمچابک
اسکرامرادرنقشهایمختلفیچونمالک
محصول-خدمت،اســکراممسترویاعضو
یکتیماســکرامخواهندیافت.همچنین
شــرکتکنندگاندردورهبــاتکینکهای
خاصونیزاصولوقواعدیدرراستایتحقق
موفقیتدرپروژهآشناخواهندشد.مدرس
ایندورهاسدصفریاستکهدرتاریخ7و8
مهرماهســالجاریدرپارکعلموفناوری

شیرازبرگزارمیشود.

بسیاریازافراداحتماالبخشزیادیازساعات
۲5
شهریور

روزمرهرابهکارکردنبانرمافزارهاوبازیهای
جــذابومحبــوباختصــاصمیدهنــد.
نرمافزارهاییکهکمکمیکندتصاویرجذابیساختهشود،
برایدرسخواندنومطالعهبرنامهریزیشود،موقعیت
ستارههاوســیاراتمختلفرصدشود،فایلهایحجیم
اینترنتیباسرعتباالدریافتشودویاحتیاینافرادتنها
برایسپریکردنچنددقیقهیشــادومفرح،مهمان
گوشیهایهوشــمند،تبلتهاوگجتهایپوشیدنی
میشوند.تابهحالازخودتانپرسیدهایدکهایننرمافزارها
وبازیهایفوقالعادهجذابوباکیفیتچگونهســاخته

میشود؟برایساختآنهابهچهابزارینیازاست؟ساخت
آنهاهزینهزیادیدارد؟برایساختایناپلیکیشنهابه
چهنوعدانشینیازدارم؟اگربرایشماهمچنینسواالتی
پیشآمدهاست،شرکتدراینهمایشبرایشمافرصت
خوبیاستتاپاســخآنهاراپیداکنید.وقتیصحبتاز
برنامهنویسیمیشود،ناخودآگاهذهنبسیاریازکاربران
بهســمتکدهاییعجیبوغریب،نامفهوموترسناک
میرودووقتیصحبتازبرنامهنویسیاپلمیشود،این
ترسشدتبیشتریپیدامیکند!امااینمهارتهممانند
هرفنوهنردیگریبهراحتیقابلیادگیریاستوبعداز
طیکردنمراحلاولیهوبهدستآوردنمهارتبیشتر،

کاربرمیتواندبهسراغساختایدههایخالقانهیخودو
کسبدرآمدبسیارمناسببرود.جمعیازتوسعهدهندگان
دنیایاپلدرکشورگردهمآمدهاندتااولینوبزرگترین
رویدادبرنامهنویســیپلتفرمهاینرمافزاریاپلشامل
سیستمعاملآیاواس،مکاواسوواچاواسرابرگزارکنند.
رویدادییکروزه،کهقراراستلحظاتمفرحیرابرای
شرکتکنندگانفراهمکندوهنگامخروجازمراسمدر
پایان،آنهارابههمراهدانشیمدرن،کاربردیودرآمدزا
ازمهــارتبرنامهنویســیبدرقهکند.ایــنرویداد۲5
شهریورماهدرسالنسعدیمرکزهمایشهایبرجمیالد

برگزارمیشود.

کشورایرانازحیثفناوریوصنایعپیشرفته،از
۲۴
شهریور

یکسوجمعیتجوانومستعدیداردوازسوی
دیگرجهتگیریهاوحمایتهایدولتایرانبه
اقتصاددانشبنیانونیزتوسعهزیرساختهایمخابراتیو
فناوریاطالعاتباعثشدهرتبهایراندرصنایعپیشرفته
نظیرنانوفناوری،زیســتفناوریوسلولهایبنیادیبه
ترتیبهفتم،سیزدهمدنیاواولمنطقهباشد.حالسوال
اساسیاینجاستکهچگونهمیتوانبهرشداقتصادیپایدار
رسید؟ازچهراهیمشکلبیکاریجوانانقابلحلاست؟
چگونهجوانانتحصیلکردهایرانــیمیتوانندثروتمند
شوند؟واساساآیاثروتمندبودنخوباستیاخیر؟برای
رسیدنبهرشداقتصادیپایدار،رفعمشکلبیکاریجوانان،
ثروتآفرینــیوارزشآفرینی،بایدبهنگاهســامانهایو
پیادهسازییکزیستبومپویا،کارآمدوپایدارکارآفرینی

پرداخت.زیستبومیکهیکایکجواناناینکشوردرقالب
تیمیاگروهبهعنوانمولفههایاصلــیاش،میتوانندبا
بهرهگیریازتوانمندیهایخویش،بهاهدافشاندست
یابندوکشــورراازوضعموجودبهوضعمطلوبهدایت

کنند.
یکزیستبومکارآفرینینابوپایدارهشتمولفهداردکه
ازمهمترینآنهامیتوانبهکارآفرین،نوپا،شتابدهندهو

منتوروفرهنگتسهیلگری–مربیگریاشارهکرد.
کافهکســبوکارفاتحانثریادرراستایاشاعهفرهنگ
کارآفرینیوآشناییجوانانوعالقهمندانبهکارآفرینی
درسطحشمالکشور،قصدداردهمایشیباعنوان»دور
دنیایکارآفرینــیفاتحانثریا«رابرگــزارکند.هدف
اصلیاینهمایشتشــویق،آموزش،فرهنگســازیو
ایجادارتباطبینکارآفرینانوتاثیرگذارانزیســتبوم

کارآفرینیکشــوراســتتاازاینطریقبتواندمشکل
جوانانکشورراباکارآفرینیازطریقشرکتهاینوپای

دانشبنیان،حلکند.
اینهمایشروزچهارشنبه۲۴شهریورماه95درپنجبخش
سخنرانی،راهکارهایتجاریسازیمحصوالتوخدمات،
اقتصاددانشبنیان،شبکهســازیزیستبومکارآفرینی
وکارگاههایتخصصیدراســتانمازندرانوشــهرآمل

برگزارمیشود.
کارآفرینــان،عالقهمندانبهکارآفرینی،دانشــجویان،
مدیران،کارمندانسازمانهاوموسساتدولتی،مربیان
کسبوکار،سرمایهگذاران،مدیرانوکارکنانشرکتهای
خصوصی،مدیرانوکارکنانمراکزرشدوپارکهایعلم
وفناوری،مراکزتحقیقاتیوموسســاتمالیوبورساز

مخاطباناینهمایشیکروزههستند.

اولینهمایشتوسعهدهندگاناپلدرایرانبرگزارمیشود
به  آسانی گاز زدن یک سیب!

سفری به دور دنیای کارآفرینی!
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راهکارهای پرداخت 
FINTALK الکترونیک در

هم کوک کارآفرینی همدان 
برگزار می شود

نشستماهانهاستارتآپهایمالی
۲۴
شهریور

باعنوانفینتاکدرشــهریورماه
جاریبرگزارمیشود.هنگامیکه
یکوبســایتتجارتالکترونیکطراحی
میشود،سازمانبایددرنظرداشتهباشدکه
مشتریانقراراست،ازچهروشیدروبپول
پرداختکنند.یکیازمهمترینفعالیتهای
یکوبســایتتجــارتالکترونیک،انجام
پرداختهابررویوباست.اکثرتجارتهای
الکترونیکیشاملدریافتپولبهازایکاالیا
خدمــاتاســت.سیســتمهایپرداخت
الکترونیکیبسیارارزانترازپرداختبهوسیله
چکاســت.پرداخــتالکترونیکــیبرای
مشتریانمیتواندبسیارسادهوبرایشرکتها
باصرفهباشــد.براینشستاینماه،موضوع
راهکارهایپرداختالکترونیکدرنظرگرفته
شدهوپدرامسالمی،مدیرواحدکسبوکار
نوینشرکتپرداختالکترونیکسامان،در
اینبارهبهعنوانکارشــناسصحبتخواهد
کرد.درتجارتالکترونیکچهارنوعفناوری
برایپرداختالکترونیکیوجودداردکهاین
چهارنوععبارتاستاز:کارتهایپرداخت،
پــولالکترونیکی،کیفهــاینرمافزاریو
کارتهایهوشمند.هریکازاینچهارنوع
دارایخصوصیات،هزینهها،مزایاومعایبی
است.استارتآپهایمالیقراراستدراین
رویدادبااینمزایاومعایبآشــناشوند.این
رویدادچهارشــنبه۲۴شــهریورماهبرگزار

خواهدشد.

اولینرویدادکارآفرینیهمکوکدر
۲۴
شهریور

شــهرهمدانبرگزارمیشــود.
مدتزماناینکارگاهسهروزاست
ومخاطبانآنهمهکسانیهستندکهدرنظر
دارندکسبوکاریراشروعکنندویاایدههای
خودرابهمرحلهاجرابرسانند.دراینسهروز
هیجانانگیز،افرادمیتوانندبهآسانیایدههای
خودرابیانکنند،باکسانیکهمثلخودشان
دغدغهکسبوکاردارندآشناشوند،شانس
پیداکردنیکتیمخوبراداشتهباشندودر
نهایتبتوانندجزوبرندگانباشندوایدهخود
رااجراییویککسبوکارراهاندازیکنند.این
رویدادبهافرادکمکخواهدکردتافرآیندایده
تااجرارایکبــارازنزدیکوبهصورتعملی
احساسکنندوانجامبدهند.گفتنیاستاین
تنهارویدادکارآفرینیدرسال95خواهدبود
کهازتاریخ۲۴تا۲6شــهریورماهدرشــهر

همدانبرگزارمیشود.

به فکر برندینگ خود باشید!
اگــردرفکرراهانــدازیاســتارتآپیایک

17
شهریور

کسبوکاراینترنتیهســتیدامادرآمدکمی
داریدوبــهدنبالراهیبــرایافزایشدرآمد
خودتانهســتید،بایدبهفکرباالبردنمیزاندرآمداز
طریقباالبردنفروشباشــید.راهاندازیوتوسعهیک
کسبوکاربرایکسانیکهتازهفارغالتحصیلشدهاندویا
دانشجوهستند،بیشترازدیگرانیکدغدغهمحسوب

میشــود.آیاتاکنونبهاینفکرکردهایدکهچرابرخیاز
کسبوکارهایاوبسایتهاموفقاندامابیشترآنهافقط
هزینههایخودراتامینمیکنند؟راهاندازیکسبوکار
اینترنتیویاشروعیکاستارتآپبهنظرسادهمیآیدو
وسوسهدرآمدحداقلچنددهمیلیونیآنواقعاگذشتنی
نیست.امانکاتبســیارمهموخیلیسادهایوجوددارد
کهاگررعایتنکنید،موفقیتشمابسیارکمخواهدبود.

درهمینراستاهمایشکسبوکاراینترنتیوبرندینگ
اســتارتآپهاازسویپرتالدانشــگاهیکشوربرگزار
میشود.اینهمایشقراراستنکاتبسیارمهموخوبی
رادرخصوصراهاندازیومدیریتکسبوکاروبرندینگ
بــهافراددغدغهمندآمــوزشدهد.اینرویــداددرروز
چهارشنبه17شهریورماهدرسازمانفناوریاطالعات

برگزارخواهدشد.
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فرمایشاترهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارمدیرانشرکتهاو
فعاالنتولیددانشبنیان

بنا کردن اقتصاد برپایه دانش
 یعنی تقویت هویت ملی

مااگربخواهیمازاینوضعیتنجاتپیداکنیم،بخواهیمبهرشداقتصادی
حقیقینایلشــویم،راهشتکیهبهعلماست؛اینهمازراهتقویتهمین
شــرکتهایدانشبنیان،عملیاســت.مابایدبهاینسمتبرویم.البته
کارهاییکهانجامگرفته،کارهایباارزشیاست.گزارشیکهمعاونمحترم
رئیسجمهوردادند-کهالبتهمناطالعنسبتاکاملیازآنچهکهانجامگرفته،
قبالدرضمنگزارشهایمکتوببهدستآوردم-بسیاردلگرمکنندهاست؛
نشاندهندهایناستکهدستگاههایمابحمداهللتالششاندراینزمینه
خوباســت؛منتهانگاهکنیم،ضعفهارادربخشهایمختلفشناسایی

کنیموسعیکنیماینضعفهارابرطرفکنیم.

  تبدیل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان
اگرماإنشــاءاهللبتوانیمبنیانگذاریکارهایاقتصــادیبرپایهدانشرا
پیشببریموبهوجهغالباقتصادکشورتبدیلکنیم،ایننهتنهابهکشور
قدرتاقتصادیخواهدداد،بلکهقدرتسیاســیهــمخواهدداد،قدرت

فرهنگیهمخواهدداد.وقتییککشوریاحساسکردکهباعلمخود،با
دانشخودمیتواندزندگیخودراوملتخودراادارهکندوبهدیگرملتها
خدمتبرساند،احســاسهویتمیکند،احساسشخصیتمیکند؛این
درستهمانچیزیاستکهملتهایمسلمانامروزبهآناحتیاجدارند.
ملتماقبلازانقالب،سالهایمتمادیاسیرتضعیفروحیهخودباوریدر
میانخودبودهاست.ازآنوقتیکهاولمسئوالندولتی،بعدبهتدریجآحاد
مردمچشمبازکردندودرمقابلپیشرفتخیرهکنندهعلمیغربمبهوت
شدند،بهتدریجاحساسکمبود،احساسحقارت،احساسخودکمبینی
دراینکشــورودرمیانملتماترویجشد.خوشبختانهانقالبهمهچیز
رادگرگــونکرد؛ازجملهاینحالتواینروحیهرادگرگونکرد.بنابراین
بنیانگذاریکارهــایاقتصادیبرپایهدانش،همموجبتقویتروحیهو
شخصیتوهویتملیاست،همقدرتسیاسی.خوداستقاللوخوداتکایی
دریککشــور،قدرتسیاسیمیدهد؛عالوهبرقدرتاقتصادیکهخب،

طبیعیاستووجوددارد.
بیانات مقام معظم رهبری دردیدار شرکت ها و فعاالن تولید دانش بنیان، 1391/05/08 ، برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان، جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.

معاونعلمیوفنــاوریرئیسجمهوریدر
چهاردهمیناجالسســالیانهوجشــنواره
برترینهایپارکفنــاوریپردیسمعاونت
علمیگفت:»پارکفناوریپردیسمعاونت
علمی،چتریبرایشرکتهایدانشبنیان
است.امروزشــاهدآنهستیمکهزیستبوم

کارآفرینیدراینپارکایجادشدهاست.«
بهگزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسانی
معاونتعلمیوفناوریریاســتجمهوری،
چهاردهمیناجالسســالیانهوجشــنواره
برترینهایپــارکفناوریپردیسباحضور
ســورناســتاریمعــاونعلمــیوفناوری
رئیسجمهورواعضــایهیئتامنایپارک
پردیسباهدفتقویتهمافزاییوهمگرایی
شرکتهایدانشبنیان،ارائهگزارشعملکرد
یکســالهپارک،آگاهيازآخریناقداماتو
دستاوردهايشــرکتهايعضوورونمایي
ازدستاوردهايبرجستهفناورانهبرگزارشد.

  رونمایی از 8 محصول
درایناجالس،همچنینهشــتمحصول
فناورانهنیزدرحوزههایالکترونیک،مکانیک،
نانو،داروییوارتباطیباحضورمعاونعلمیو

فناوریرئیسجمهوریرونماییشد.
براســاساینگــزارش،»دالفمپریدین«از
شرکتنانوحیاتداروباکارایی»بهبودعالئم
حرکتیدربیمــارانمبتالبهاماس«،»رادیو
مایکرویودیجیتال«ازشــرکتمهندســی
ســازگانارتباطباکارایی»برقراریارتباط
رادیوییدوطرفهرویدوفرکانسمستقلبا
ظرفیت16E«،»دستگاهبارگذاریدینامیتی
خطی«ازشــرکتآریانامدرنصنعتمورد
اســتفادهدر»بارگذاریدینامیتیسازهها،
قطعاتومکانیســمهایصنعتی،خودرویی
وهوایی«،»درایوآسانســوری«ازشــرکت
فنیمهندســیســنابرقتوانبــاقابلیت
اســتفادهدر»انواعآسانســورهایکششی
)غیرهیدرولیک(«،»دســتگاهاندازهگیری
زاویهتماسدینامیکیمایعات«ازشــرکت
نانومتریپژوهبــرای»اندازهگیــریزاویه
تماسدینامیکیمایعاتبرایدســتیابیبه
خواصوویژگیکاربــردیآنها«،»یونیت
نظارتوکنترلمرکزیسیســتمشارژر«از
شرکتالکترونیکسپیدافرابرای»کنترل،
مانیتورینگوحفاظتازشارژرهاوباطریهای
نصبشدهواتاقهایباتریوپایشونظارت
براجزایسیســتم«،»نوروتک«ازشــرکت
نانوحیاتداروبرای»کنترلعالئمنوروپاتی
بیمارانمبتالبهدیابت«،»محصوالتمصرفی
درمانهایپیشــرفتهناباروری«ازشــرکت
دانشبنیانتکوینشــامل»وسایلکمکی
ومصرفیبرایانجــامعملهایIUI،IVFو
فریزجنینودرمانبیماریهایناباروری«،
هشــتمحصولیجدیدیاســتکهدراین
گردهماییتوســطمعاونتعلمیوفناوری

رئیسجمهوریرونماییشد.
  تقدیر از شرکت های برتر

همچنیندراینمراســمازشــرکتنارین
ایدهپاسارگادبهعنوانهمگرایبرترصنعت
ودانشــگاه،شــرکتمدیریــتپروژههای
صنعتیابــدالبهعنوانجهانگــرایبرتر،
شرکتآســانپرداختپرشــینبهعنوان
ارزشآفرینبرتر،صندوقتوسعهفناوریهای
نویــنبهعنــوانهمافــزایبرتر،شــرکت
حسگرسازانآســیابهعنوانفنآفرینبرتر،
شرکتپژوهگســترمهدبهعنوانکارآفرین
برتر،شرکتحسگرســازانآسیافناوربرتر،
ستادویژهتوسعهفناورینانوبهعنوانهمیار
برترشرکتهایعضوپارکپردیس،معاونت
حقوقیریاســتجمهوریبهعنوانسازمان
برترهمکارپارکوشرکتهایعضو،شرکت
فناوریفراطیفپویابهعنــواننوآوربرترو
شــرکتســازگانارتباطبهعنوانبرترین
شــرکتدانشبنیانپارکفناوریپردیس،
جایزهویژهخودراازســتاریوهیئتامنای

پارکدریافتکردند.

معرفی برترین های پارک 
فناوری پردیس

معاونوزیــرارتباطاتوفناورياطالعاتدرمراســم
رونمایيفازنخستشــبکهملياطالعاتبابیاناینکه
سهمترافیکداخلیکشوربهبیشاز۴0درصدرسیده
است،گفت:»افزایشحجمدادههایاینترنتیبهزبان
وخطفارسی،یکيازمولفههايالزمبهمنظورافزایش

سهمکشوردراقتدارملياست.«
بهگزارشروابــطعموميواموربینالمللســازمان
فناورياطالعاتایران،نصراهللجهانگردهفتهگذشته
درمراسمرونمایيازفازنخستشبکهملياطالعاتدر
حضوراســحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهور،
ابوالحسنفیروزآبادیدبیرشورایعالیفضایمجازی
ومحمودواعظیوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتوسایر
مسئوالنارشدمرتبط،اظهارکرد:»شبکهملیاطالعات
یکیازتکالیــفوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتدر
برنامهپنجمتوسعهونیزمصوبهسال9۲شورایعالی
فضایمجازیاستتاشــبکهایمبتنیبراینترنتاما
بهصورتمســتقلبهعنوانزیرساختارتباطیفضای

مجازیکشورایجادشود.«
رئیسســازمانفناورياطالعاتایرانبابیاناینکهدر
فازنخستشــبکهملياطالعات،امنیتزیرساختها،
استقاللشــبکه،افزایشسهمترافیکداخلیدرسبد
مصرفیکاربرانوشکلگیریاقتصادمحتوایبومیبرای
حاکمیتتعریفشدهاست،ادامهداد:»درفازنخست،

اینشــبکهباقابلیتهاییچوندسترسیبهخدمات
دولــتالکترونیک،انواعخدمــاتدیجیتالدرداخل
کشور،دسترسیمقرونبهصرفهوپرسرعتارتباطات
ودسترسیبهمحتواوخدماتداخلیدرسراسرکشور

برایکاربراننهاییفراهمشدهاست.«
ويباتاکیدبراینکهکمکبهبنگاههاياقتصاديداخلي
وایجادظرفیتزیرساختیبرایارائهخدماتدربستر
باندپهنداخلیومراکزدادهوتبادلترافیکداخلیاز
جملهاهدافشبکهملياطالعاتاست،گفت:»کاهش
هزینهارتباطــاتداخلیوهمچنیــنافزایشمیزان
دسترسیوکیفیتاینترنتازجملهدستاوردهايشبکه

ملياطالعاتاست.«
جهانگردگفت:»راهانــدازيچهارمرکزتبادلترافیک
داخليوهمچنینراهاندازيشــبکههايتوزیعمحتوا
درشهرهايبزرگتوسطشرکتارتباطاتزیرساخت
ازجملــهاقدامــاتصورتگرفتهدرراســتايتقویت

زیرساختهايشبکهملياطالعاتبودهاست.«
رئیسســازمانفناوریاطالعاتایــران،همچنیناز
افزایش13هزارکیلومتریفیبرنوریبیناســتانیبه

کمکاپراتورهاوشرکتهايداخليخبرداد.
ويهمچنیناستقاللشبکهملياطالعاتراهمراهبا
اصالحمقرراتحقوقيواقتصادي،بهنفعشکلگیري
محتوایبومی،تمهیدتســهیالتحمایتازتوســعه

پیامرســانهايبومي،توســعهخدماتدادهداخلي
)جویشگر-پستالکترونیکيوبومي(وتامینظرفیت
الزمبرايتوســعهخدماتویدئویيدربســترشبکه
ملياطالعاتدانســتوافزود:»ازنظرفنی،حقوقیو
بینالمللیبهسطحیرسیدیمکهتماممدیریتشبکه

درداخلکشورانجاممیشود.«
جهانگردگفت:»تامینبســترحقوقيحمایتتولیدو
عرضــهمحتواوخدماتداخلــي،رویکردکاربرمحور،
زیرساختجمعآوري،ذخیرهوتحلیلدادههايعظیم
شبکهاي،احرازهویتکاربران،خدماتارتباطيکشور
واصالحساختارشبکههايپاالیشوسامانههاينظارت
حاکمیتيازجملهاقدامــاتصورتگرفتهدرصیانت،
سالمسازيمحتواوخدماتوحمایتازحریمخصوصي

کاربراناست.«
ويافزود:»پایداریشــبکه،موضوعاساسیاستوبا
توجهبهاینکهبیشاز67درصدجرائمرایانهایدرایران
شاملحوزهپولیومالیمیشود،قابلیتآنتیفیشینگ
رویشبکهملیاطالعاتبرپاشدهاستتاشاهداینگونه

سوءاستفادههاازشبکهنباشیم.«
الزمبهذکراســتاینشبکهدرســهفازتعریفشده
است؛بهنحویکهقراراســتفازدومآنباهدفرشد
وارتقایشــبکهدردههفجر95باهدفدسترسیبه
خدماتویدئوییداخلیباهزینهمقرونبهصرفهبرای
کاربراننهایی،توسعهکســبوکارهایمبتنیبرITو
شکلگیریاقتصاددیتاســنترهابرایحاکمیتونیز
افزایشکیفیتخدماتزیرســاختیبرایبنگاههای

اقتصادیفراهمشود.
درهمینحالدرفازســومکهفازبلوغاینپروژهملی
خواهدبود،دسترسیبهمحتواوخدماتباندپهنداخلی
درسراسرکشوربهصورتمقرونبهصرفهوباکیفیتو
نیزگسترشظرفیتهایزیرســاختیوامکاناتالزم
برایشرکتهایداخلیدربازارمنطقهوبینالمللودر
نهایتتحققکاملاستقاللزیرساختارتباطیکشور،
حفظحریمخصوصیورشــدکسبوکارهایفناوری
اطالعاتوخدماتدولتالکترونیکبررویاینشبکه

ملیفراهممیشود.
آنچهکهدرافتتاحاینشــبکهملیبرآنتاکیدشــده
است،دسترســیمردمبهاطالعاتدرفضایمجازیبا
سرعتبیشتر،کیفیتبهتروهزینهکمترخواهدبودو
هیچگونهمحدودیتیدرسرعتدریافتایناطالعات
بررویاینشــبکهوجودندارد؛بهنحویکهکاربراندر
استفادهازترافیکداخلیارتباطاتهزینهبسیارکمتر
رانسبتبهاستفادهازشبکههاووبسایتهایخارجی

شاهدخواهندبود.

درمراسمرونماییازشبکهملياطالعاتاعالمشد
سهم ترافیک داخلی کشور به بیش از 40 درصد افزایش یافت

دردویستوچهلونهمینجلسهکمیسیونعلمیوفناوریدبیرخانه
شورایعالیانقالبفرهنگی،احکاممربوطبهعلموفناوریدربرنامهششم
توسعهبررسیشــد.بهگزارشایسنا،دراینجلسهکهبهبررسیاحکام
مربوطبهعلموفناوریمندرجدرالیحهبرنامهششمتوسعه)مواردمرتبط
باحوزهعلموفناوری(اختصاصداشت،پیشنهادهایاعضایکمیسیون
پسازبحثپیرامونآن،برایارائهبهمجلسشورایاسالمیدستهبندی
شد.اهمپیشنهادهایاعضایکمیسیونشامل»تعاملبادانشگاههای
بینالمللیبانظربهتوسعهکیفیواستفادهازتجربیاتنهادهاییمانند
جامعهالمصطفی)ص(«،»اختصاصبخشیازهزینههایدستگاههای
اجراییبرایامورپژوهشیوفناوری«،»ثبتپروژههایپژوهشیوفناوری

دانشگاهها،موسساتآموزشعالیوحوزههایعلمیهدرسامانهسمات«،
»برنامهریزیبهمنظورایجادزمینهبرایحمایتمالیازشــرکتهای
دانشبنیانوموسســاتپژوهشوفناوریمستقردرپارکهایعلمو
فناوریتوسطبخشخصوصیباســرمایهگذاریحداقل51درصد«،
»تدوینمدلبومیمحاسبههزینهکردتحقیقوتوسعهبرایتحققسهم
اعتباراتپژوهشــیدولتیبهمیزان۲درصدازتولیدناخالصداخلی«،
»توجهبههمسانسازیافزایشسهماعتباراتپژوهشیبامیزانرشد
اقتصادی«،»ســاماندهینظاممالکیتفکریدرراستایاجراینقشه
جامععلمیکشور«و»ایجادنهاددادرسیتخصصیعلموفناوریتوسط

قوهقضائیه«است.

طیبنیادرموردمیزانسرمایهگذاریخارجیگفت:»درسالجاریتاکنون
درحدود۴میلیارددالرجذبسرمایههایخارجیبهصورتسرمایهگذاری
مستقیمداشتهایم.«بهگزارششادا،ویبابیاناینکهیکیازوظایفوزارت
اقتصادفراهمکردنزمینهجذبسرمایهاست،افزود:»جذبسرمایهمستلزم

زماناست.«وزیراقتصادازموافقتصورتگرفتهبرایاستفادهاز70میلیارد
دالرمنابعفاینانسکشــورهایچین،کرهجنوبی،ژاپن،ایتالیاوآلمانخبر
دادواظهارکرد:»درحالحاضردرخصوصشرایطاینوامهابحثمیکنیم

کهدرتاریخایرانبیسابقهبودهاست.«

ویاظهارامیدواریکرداینمنابعخارجیبرایپروژههاییاســتفادهشود
کهتوجیهاقتصادیومالیداشــتهباشــد،ازمحلدرآمدهایخودبتوانند
بازپرداختکنندوجهتگیریصادراتیداشتهباشدتاازلحاظتامینارزنیز

درآیندهبامشکلمواجهنشویم.

صدایشدرمیانغبارریزگردهایاهوازگمشده:
»آقامایهفروشآنالینراهانداختومخیلیهم
خوبگرفتهاماسرمایهگذارنداریم...الو...الو...«؛
صداگممیشــود،هواپیماهاازمیانغبارهای
آسماناهوازراهبازمیکنندبهسویمرزهای
دوردســت...خبرمیآیدکهآقایایکسبرای
کاربهسیلیکونولیرفتهیاآقایسرمایهگذار
بهدیارفرنگ،تازمینههایسرمایهگذاریدر
دیگرکشورهارافراهمکند؛لندن،واشنگتن،
ســئول،تهران...گوییقراراستهمهراههابه

کالنشهرهاختمشود.
قصــهعجیبیاســت؛نــه؟!بهقــولدکتر
محســنیانرادمابیآنکهعصــرگوتنبرگرا
پشتســرنهیمبهیکبارهواردعصرمارکنی
شدهایم،برایهمینهمهچیزاینجاعجیبو
غریباست.درعصرارتباطاتزیستمیکنیم
اماسبکزندگیمانونوعجهانبینیمانوبی
نیســت.درحالیکهباسرانگشــتانمانروی
کیبورد،ذهنمانوروابطمانرادراقصینقاط
جهانسیرمیدهیم،پاهایمانرویزمینفرو

رفتهاست.
ســاختمانهاآســمانراخــراشمیدهند،
خیابانهایمانپراســتازاتولهایخارجی
فولآپشــن؛همهچیزمانمدرنشدهامامثل
نیمقرنپیشکهروســتاییانبرایبرداشــت
آرزوهایشــان،داسرازمینمیگذاشتندوراه
شهروشهرنشینیرادرپیشمیگرفتند،حاال
همجوانانباکولهپشــتیمجهــزبهلپتاپو
اینترنتپرسرعت،برایتحققآرزوهایشانیا
راهیتهراناندیاازتهرانبهسمتسیلکونولی

تیکآفمیکنند!
چراجوانانشهرستانیمثلپدرانشانهنوز
همبایدرویایشــانرادرتهرانجســتوجو
کنند؟چرابایدتــرکیارودیارکنند؟آنهم
درزمانــهایکهبابــودناینترنتوبینهایت
آپ،فاصلهمکانیوجغرافیاییمعناییندارد.
اینچراهابــهچندجابرمیگــردد؛یکیبه
خودمانکهفکرمیکنیــمآبتهرانمعجزه
میکندوشــهریبودنمزیتیاســتبرای
برندمان!ودیگریبهمسئوالنومتولیانکه
بیشترامکاناترادرتهرانمتمرکزکردهاند
وتوجهشــانبهشهرســتانهاوروستاهاکم
اســت؛هرکهبهدرگاهمقربتراســت،جام
طالبیشتــرشمیدهنــد...!نتیجهاشاین
میشودکهمحصولاســتارتآپیایرانهم
درحواشیهرممازولتهرانیشکلمیگیرد.
خوردن،خوابیدنو...تاکسییابآنالین،پشت
تاکسییابآنالینمیآید؛فروشگاههایفروش
کاالمثلقارچمیرویندوانگارهمهمشــکل
مردمایرانسفارشغذاست!ایناتفاقنامیمون
طبیعیاســت؛وقتیبخــشقابلتوجهیاز
اســتارتآپهادرتهرانزیستمیکنند،هر
روزبهنیازهایمردمتهرانفکرمیکنند؛در
حالیکههمهایران،تهراننیست.چرابهجای
آنکهجوانانخوشفکرکارآفرین،فکرشانرا
بهتهرانبیاورند،درشهرخودشاننمیمانند
ومتناسبباســبکزندگیمردمشهرشانو
مشــکالتونیازهایآنان،استارتآپشانرا
راهنمیاندازند؟مانیازبــهجوانانواقعبینو
بلندنظریداریمکهبهنیازهایمردمشــهرو
روستایشانفکرکنندواستارتآپهایبومیو
محلیراراهبیندازند؛استارتآپهاییکهیقینا
موفقخواهندشد.اینتجربه،زیستهجهانی
استودردیگرکشــورهاجوابدادهاست.از
طرفیسرمایهگذارانمانیاحالبیرونرفتناز
تهرانراندارندیاباآبوهوایاروپادمخورترند.
ماســرمایهگذارانیمیخواهیــمکهنهفقط
بهخاطرعرقوطنیارضایخدا،بلکهبهخاطر
بیزینسشانهمکهشــده،سریبهشهرهای
دیگرایــرانبزنندوآخراینکهمامســئوالنی
میخواهیمکهبهجایتفکرسنتیسفربههمه
شهرها)کههرگزفرصتآنراپیدانمیکنند(،
درهمینتهرانویلبنشینندوقوانینحمایتی
وتشــویقیبرایراهاندازیاســتارتآپهاو
شرکتهایدانشبنیانبومیوضعکنند.»الو...
الو...صدامییادآقا؟!داشتوممیگوفتممایک
فروشآنالیــنراهانداختوم؛مردماهوازخیلی
استقبالکردناماســرمایهنداروم،دنبالیک
سرمایهگذارمیگردوم.میخواستومببینومشما
میتونیدیککمکیبهمابکنیدتا...الو...الو...«

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

الو... الو... صدا می یاد؟

در کمیسیون علمی شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شد

وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد

ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم  و فناوری توسط قوه قضائیه

موافقت با فاینانس 70 میلیارد دالری

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

86031306-7
09122435461

مقام معظم رهبری

آنچهموجبنگرانیاست،ایناستکهمبادا
نیروهایمومنما،ارزشکارعلمیرادراین

مملکتدستکمبگیرند.

13شهریور1395.سالاول.شمارهبیستوشش



با کمک گوشی موبایل تان و یک دوربین دنده عقب های بی خطر بگیرید

همه افراد با چاپ سه بعدی و امکان 
ایجاد نمونه های اولیه آشــنا 
شده اند. اکنون ما می توانیم 
فلزات را به صورت مدارهای 
انعطاف پذیــر چاپ کنیم تا 
باتری های چاپی تولید شود. 

باتری های چاپی شبیه به مفهوم 
چاپ سه بعدی اســت اما معموال 

قدرتمندتــر عمل می کنــد. باتری های 
انعطاف پذیر و نازک، نوآوری اســت که وجود 
آن ها برای استفاده از دستگاه های پوشیدنی 

در اینترنت اشیا، یک ضرورت است.
گــروه صنعتــی اینفوســل در کنفرانــس 
فناوری هــای پوشــیدنی در مونیــخ آلمان 
سافت باتری  را معرفی کردند. یک منبع تغذیه 
چاپــی یک بار مصرف، نــازک و انعطاف پذیر 
کــه می تــوان از آن برای مصــارف دارویی و 
آرایشــی - بهداشتی، حســگرهای پزشکی 
بی سیم یا بسته بندی هوشمند استفاده کرد. 
سافت باتری  در سه اندازه و با سه ولتاژ مختلف 
به بازار عرضه می شــود؛ فرآینــد آن کامال با 
محیط زیست سازگار اســت و با آن می توان 

شارژ سوپر را تجربه کرد.
شرکت وارتا میکروباتری نیز باتری شارژی را 
به اکوسیستم این فناوری ها عرضه کرده است. 
سخنگوی این شرکت در کنفرانس فناوری های 
پوشیدنی در سانفرانسیسکو سخنرانی کرده 
است و حامی مالی جام جهانی نوآوری نیز بوده 
اســت. عالوه بر تولید باتری، مهندسان وارتا 

محصوالتی مانند اینترنت اشــیا، 
باتری، سلول، بسته های تغذیه 
و ســعمک تولید می کنند. 
باتری لیتیومی بسیار نازک و 
سبک آن ها برای محصوالت 
پوشــیدنی بســیار مناسب 

است.
انفیلم هم باتری های نازکی است 
که توســل شــرکت اس تی  الیــف، که 
باتری های جامد قابل شــارژ می سازد، تولید 
شده اســت. این باتری با ســایر باتری های 
فعلی تفاوت دارد، زیرا طول عمر آن 10 سال 
اســت. این باتری دارای کاتد LiCoO2 و یک 
الکترود سرامیکی LiPON و آنود لیتیوم است. 
انفیلم دارای تاییدیه است و استفاده از آن در 
انرژی اشیا، ایمن است. اس تی  الیف نیز یکی 
از شــرکت کنندگان در جام جهانی نوآوری 
اســت که محصول خود را برای نمایش آماده 
کرده است. یک شرکت اســتارت آپی به نام 
امپرینت انرژی که در ســال 2010 تاسیس 
  ZincPoly شد، یک باتری قابل شــارژ به نام
را در برکلی کالیفرنیا تولید کرده  اســت. این 
شرکت امکان تولید باتری های بسیار نازک، 
انعطاف پذیر و با تراکم انــرژی باال را با هزینه 
کم فراهم کرده اســت. این باتری به طراحان 
دستگاه های پوشــیدنی امکان می دهد تا از 
مواد خطرناک باتری، حداقل استفاده را کنند. 
امپرینت انرژی این محصــوالت را به صورت 

سفارشی سازی شده به فروش می رساند.

نسل جدید باتری ها طول عمر بیشتری دارند

فرآیند یادگیری ما باید به کجا برسد؟ مقصود یک عمر تالش 
کردن برای آموختن چه باید باشد؟ چرا یادگیری مهم ترین وظیفه تلنگر

روزانه است؟ کارآفرین معروف و بنیان گذار مجله معتبر فوربس، 
جواب جالبی برای این سواالت دارد. او می گوید: »هدف آموزرش این است که 
یک ذهن خالی را با یک ذهن باز جایگزین کنیم!« هدف بیش از اینکه پر کردن 

ذهن مان از اطالعات و داده ها باشد، باز کردن و گشودن آن به جهان 
هستی است؛ با یادگیری است که شما می توانید به جهان اطراف تان و 

آنچه شما را احاطه کرده، با نگاهی گشوده بنگرید و خود را از قید آنچه 
راه و ادراک شما را سد می کند، رها کنید.

ذهن تان را گشوده کنید
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تسلط بیشتری روی احساسات خود داشته باشید!
Team Turquoise  گروهی از دانشمندان، طراحان و 
مهندسین نوآور و جوان اهل لندن هستند که دوپل را 
ساخته اند؛ دوپل یک دستگاه پوشیدنی است که روی 
زندگی روزمره شما تاثیر می گذارد. در اینجا جک هوپر، 
یکــی از اعضای این تیم، در مصاحبــه ای در مورد این 

وسیله توضیح می دهد.

 چرا دوپل فقط یک مچ بند نیســت؟ گروه هدف 
اصلی شما کیست؟

دوپل شما را بررسی نمی کند؛ بر خالف اکثر دستگاه های 
پوشــیدنی دیگر، دوپل ســعی نمی کند بدن شــما را 
پیگیری کند، در عوض یک اثــر واقعی روی فردی که 
آن را پوشیده اســت، می گذارد. این دستگاه می تواند 
فرد را هوشــیارتر یا آرام تر کند که این تاثیر، طبیعی و 

ثابت شده است.
دوپــل برای افــرادی طراحی شــده اســت که 

می خواهند روی احساسات خود کنترل 
بیشتری داشته باشند. یک ابزار که 

می توان از آن به روش های مختلف 
استفاده کرد؛ برای تمرکز روی 
کار یــا کمک بــه آرام بودن در 
شرایط فشار. افرادی نیز از دوپل 
استفاده می کنند تا بتوانند بهتر 

به خواب بروند یا در هنگام دویدن 
تمرکز داشته باشند. یکی از دالیل 

عرضه نمونه اولیه این دستگاه در بازار آن 
اســت که نظرات و پیشنهادات کاربران درباره 

موارد استفاده دوپل در اختیار سازندگان آن قرار بگیرد.

 شما تصمیم گرفتید برای پروژه اول خود به دنبال 
تامین بودجه باشید؟ تاکنون تجربه شما چگونه 

بوده است؟
تجربه بی نظیری بود و چیزهای زیادی 
یــاد گرفتیم. خیلــی هیجان انگیز 
اســت که دوپل را در برابر چشــم 
افراد به نمایش بگذاریم و نظرات 
و پیشــنهادات آن هــا را دریافت 
کنیم. سخت کار کردیم اما ارزش 

آن را داشت.

 شــما در آینده یک پروژه جالب را 
با دیزنی انجام خواهید داد؛ آیا ممکن است 
برخی از نکات مهم این شــراکت را با ما در میان 

بگذارید؟
می توانم بگویم که ما روی یک فناوری تلقینی برای 
کودکان کار می کنیم و بسیار هیجان زده هستیم که 
این فرصت را پیدا کرده ایم تا با شرکت بزرگ دیزنی 
همکاری کنیم. همه می دانند که دیزنی در ارتباط با 

کودکان یکی از پیشروان به شمار می آید.

 در حال حاضر دستگاه پوشیدنی مورد عالقه شما، 
به جز محصوالت خودتان، چیست؟

در نمایشگاه فعلی )مهندسی طراحی نوآورانه در کالج 
سلطنتی لندن و کالج سلطنتی هنر( یکی از دانشجویان 
یک دستکش فوق العاده را ساخته است. این دستکش به 
صنعتگران امکان می دهد تا با دستان خود مواد جامدی 

مانند سنگ را حجاری کنند!
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از پارک دوبل متنفرید؟ 
اگر از پارک دوبل متنفر هســتید یا اگر بــه هیچ عنوان حاضر 
نیستید در این شرایط قرار بگیرید، یک دوربین بی سیم و جدید 
که از تلفن همراه شما به عنوان صفحه نمایش استفاده می کند، 
می تواند کمک کند. این دوربین پشتیبان جدید برای خودروها 
که ریرویژن )RearVision( نام دارد، با انرژی خورشــیدی کار 
کرده و برای اتصال به تلفن شــما از وای فای یا بلوتوث استفاده 

می کند.
به عالوه این دستگاه اولین دوربین پشتیبانی خواهد بود که می تواند 
خود را به طور خودکار به روزرسانی کند و شرکت سازنده این ابزار که 
در سیلیکون ولی مستقر است، می گوید این دستگاه به مرور زمان 

بهتر و بهتر می شود.
دوربین های پشــتیبان به گونه ای طراحی شــده که به رانندگان 
کمک می کند تا هنگام پارک کردن، عقب خودرو خود را ببینند. 
سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه های ملی اعالم کرده است که تمام 
دوربین های پشــتیبان خودروها از سال 2019 استاندارد خواهد 
شد. طبق گفته این سازمان، تنها در ایاالت متحده امریکا، بیش از 
200 مورد مرگ ومیر و 15 هزار جراحت هر سال به دلیل تصادفات 
رانندگی مربوط به خودروهایی که با دنده عقب حرکت می کردند، 

گزارش شده است.
اولین دوربین پشتیبانی در یک خودروی فرضی در سال 1956 
و در یــک خودرو در مرحله تولید در ســال 1991 نمایش داده 
شــد. هنوز از هر چهار خودرو، فقط یک خــودرو دارای دوربین 

پشتیبان است.
حداقل دو دلیل وجود دارد که نشــان می دهد چرا اکثر خودروها 
دوربین پشتیبان ندارند. یک مشــکل آن است که افراد به ندرت 
خودرو جدید می خرنــد؛ میانگین عمر یک خــودرو حدود 17 
سال است، بنابراین اگر قرار باشد شرکت ها صبر کنند تا افراد یک 

خودروی جدید خریــداری کنند تا از این قابلیت های ایمنی مهم 
برخوردار باشــند، حداقل 40 سال طول می کشد تا این قابلیت ها 
در 90 درصد از تمام خودروها وجود داشته باشد. یک مشکل دیگر 
آن است که نصب یک دوربین پشتیبان روی یک خودرو مستلزم 

سوراخ کردن بدنه و سیم کشی داخل خودرو است.
برایسون گاردنر، مدیرعامل اتومبیل سازی پیرل، می گوید که او و 
همکارانش دستگاه ریرویژن را ساخته اند؛ چراکه خودروهای تمام 
آن ها جدید اســت اما هیچ یک دوربین پشتیبان ندارد. آن ها این 
دستگاه را تولید کردند تا به افراد امکان دهند خودروهای خود را در 
عرض چند دقیقه به روزرسانی کنند و تجربه رانندگی در جاده را 

ارتقا بخشند تا از این طریق این کمبود جبران شود.
دستگاه ریرویژن تولید شده است تا نصب دوربین های پشتیبان 
در داخل خودرو آسان تر شود. این فناوری از تلفن هوشمند راننده 
به عنوان صفحه نمایش استفاده می کند و بنابراین نیازی به نصب 

صفحه نمایش در داخل خودرو نیست.
این دوربین شامل یک قاب است که دو دوربین با کیفیت باال دارد 
تــا نمایی با زاویه 180 درجه را در اختیــار کاربر قرار دهد. یکی از 
دوربین ها برای تصویربرداری در روز بهینه سازی شده است و دیگری 
حساس به اینفرارد است تا بتوانید اشیا را در شب به خوبی ببینید. هر 
یک از لنزها نیز یک روکش ضدآب دارند تا در روزهای بارانی مشکلی 

برای دوربین ایجاد نشود.
قاب دوربین انرژی خود را از انرژی خورشــیدی تامین می کند و با 
استفاده از وای فای یا بلوتوث به طور بی سیم ارتباط برقرار می کند؛ 
ریرویژن بی سیم اســت و در نتیجه نیازی به سیم کشی یا سوراخ 

کردن داخل خودرو نیست.
آداپتور خودرو، مغز این دســتگاه است که به پورت OBD خودرو 

وصل می شود.

مفهوم جدید »تلفن چشمی«

اوکی گوگل، جواب من را بده!
گوگل روی یک اپلیکیشــن پیام رسانی جدید کار 

می کند که در آن از هوش مصنوعی استفاده شده 
اســت تا برخی از داده های شرکت را وارد یک 

سرویس چت بات کند.
این ســرویس چت جدید بــه کاربران امکان 
خواهد داد تا با دوســتان خود صحبت کنند یا 

پرســش هایی را در چت بات مطرح کنند و این 
چت بات نیز سعی می کند پاسخ ها را از نقشه وسیع 

اینترنت گوگل پیدا کند. اما تاریخ راه اندازی این اپلیکیشن 
هنوز مشخص نشده است.

کاربران در حال حاضر می توانند تا حدودی با استفاده از قابلیت 
جست وجوی صوتی تعبیه شده در جعبه جست وجوی گوگل 
روی تلفن همراه و وب  ســایت، این کار را انجام دهند. با گفتن 
»اوکی گــوگل«، کاربــران می تواننــد در حوزه های مختلف 
پرسش هایی را مطرح کنند و سرویس نیز پاسخ را به آن ها ارائه 

می دهد.
برای مثال »اوکــی گوگل، تلویزیــون من چه 
پخش می کند؟« را گوش خواهد کرد و صدای 
تلویزیون را با برنامه ای که در حال حاضر روی 
آنتن است، تطابق می دهد. »اوکی گوگل، این 
آهنگ چیست؟« آهنگی را که در حال پخش 
است شناسایی می کند. »اوکی گوگل، فردا هوا 
چطور اســت؟« پیش بینی هوا را نمایش می دهد و 
»اوکی گوگل، اپل روی چه چیز سرمایه گذاری می کند؟« 
قیمت سهام را به نمایش می گذارد. اما در نهایت این شرکت قصد 
دارد هوش مصنوعی را به اپلیکیشن پیام رسانی خود اضافه کند.

اما این سرویس از نظر موضوعات و حوزه هایی که می توان درباره 
آن ها پرسش هایی را مطرح کرد، محدود است. به نظر می رسد 
که گوگل به دنبال توسعه این موضوعات با کمک چت بات های 

بیشتر است.

اپلیکیشن ها به شما امکان می دهد تلفن هوشمند 
خود را به هر چیزی از کفش و زیورآالت گرفته تا 
زنگ در وصل کنید. حاال بهتر است لنز را نیز به 

این لیست اضافه کنید.
مهندسان در دانشــگاه واشنگتن یک روش 
نوآورانه برای برقــراری ارتباط ایجاد کرده اند 

که امکان کمک های پزشکی از قبیل لنز و پیوند 
مغز را برای ارســال ســیگنال ها به تلفن هوشمند 

فراهم می کند.
این فنــاوری جدید، کــه »ارتباط بیناپراکندگــی« نام دارد، 
سیگنال های بلوتوث را به سیگنال های وای فای تبدیل می کند. 
وامسی تاال، دســتیار تحقیقاتی در دپارتمان مهندسی و علوم 

کامپیوتر در دانشگاه واشنگتن، می گوید: »به جای 
ایجاد ســیگنال های وای فای، ایــن فناوری با 
اســتفاده از انتقاالت بلوتوث از دستگاه های 
همراه نزدیک، مانند ساعت هوشمند وای فای 
ایجاد می کند.« این فناوری براســاس یک 
مــدل ارتباطی اســت کــه به دســتگاه ها 
امکان می دهد اطالعــات را از طریق انعکاس 
ســیگنال های موجود مبادله کند. فناوری جدید 
»بیناپراکندگی« نیز عملکرد مشابهی دارد، با این تفاوت 
که امکان ارتباط بینافناوری را فراهم می کند؛ به عبارت دیگر، 
به سیگنال های بلوتوث و سیگنال های وای فای اجازه می دهد 

با یکدیگر در ارتباط باشند.

گوناگون

پوشیدنی ها به درمان 
سرطان کمک می کنند

براستر یک شرکت هلندی است که فناوری 
فوق العاده  پیشــرفته ای دارد؛ این فناوری 
حرارت نگاری تماس کریستال مایع نام دارد. 
کریستال مایع ژلی است که شما روی سینه 
قرار می دهید تا تغییراتی دمایی را شناسایی 
کند. با شناســایی تغییرات دمایی، می توان 
ابتال به تومورهای بدخیم را تشخیص داد. این 
یک روش ایمن و ساده برای معاینه سینه در 
خانه است. براستر هنوز برای عرضه به بازار 
آماده نیست. تشخیص سرطان پروستات نیز 
همیشه برای بیماران بسیار ناخوشایند بوده 
است. نیاز به پیشــرفت آزمایش ها موجب 
شده است شــرکت هایی نظیر Vylvy حتی 
اگر نتوانند ســرطان را شناســایی کنند به 
پیشگیری از آن کمک کنند؛ این دستگاه به 
مردان آموزش می دهد که چگونه پروستات 

خود را تقویت کنند.

بدون دارو درد را کم کنید

پوشیدنی های ساحلی 

برای افرادی که به دنبال روش های غیرتهاجمی 
برای کاهش درد هستند و نمی خواهند دارو 
مصرف کنند، گزینه های بسیاری وجود دارد. 
 )Hivox-Biotek( شــرکت هیوکس بایوتک
تاکنون چندین دســتگاه را ساخته است که 
درد را به حداقل می رســاند. در اینجا یکی از 
مدیران این شــرکت در مورد محصوالتشان 

توضیح داده است.
 چگونــه هیوکس بایوتــک آینــده 

مراقبت های بهداشتی را تغییر می دهد؟
این شــرکت یک شــعار دارد؛ »نوآوری برای 
زندگی بهتــر« و بیش از هر چیز روی موضوع 

درد متمرکز است.
بیش از 70 درصد از افراد در سراسر دنیا با درد 
زندگی می کننــد. بنابراین تولید محصوالتی 
که بتواند درد را کاهش دهد، بسیار مهم است.

 این شــرکت چه محصوالتی و با چه 
کارایی ارائه می دهد؟

Painpad:  دستگاهی برای کاهش درد
Spopad: EMS برای تقویت عضالت

 چرا هیوکس بایوتک لوازم زیســتی  - 
پزشکی را به شــکل فناوری پوشیدنی 

می سازد؟
دستگاه های پزشکی سنتی بسیار سنگین و 
پیچیده است که فقط می توان از آن ها در برخی 
محیط ها استفاده کرد. این شرکت می خواهد 
دستگاه های هوشمندتر و کوچک تر تولید کند. 
 دستگاه پوشــیدنی مورد عالقه شما 

چیست؟
Pennypad  که محصول شرکت خود ماست؛ 
این شــرکت می خواهد بهترین محصوالت 
پزشکی و پوشیدنی خود را به نمایش بگذارد و 

به دنیا معرفی کند.

در کنار دریا همیشــه باید از پوست خود در 
مقابل خورشید مراقبت کنید تا دچار پیری 
یا سرطان پوست نشوید. دستبند ژون یکی 
از زیورآالت عالی برای شماست که به کمک 
آن می توانید بدون آسیب رساندن به پوست 
 UVA خود، برنزه شوید. عالوه بر حسگرهای
و  UVB، ژون نور خورشــید را به طور دقیق 
اندازه گیری می کند. این اپلیکیشن داده ها 
را محاسبه کرده و شــاخص UV را در زمان 
واقعی نشان می دهد. با توجه به نوع پوست 
و نور UV، این اپلیکیشن مقدار دوز خورشید 
روی پوست شما را نشــان می دهد و اگر به 
100 درصد برسد، سوختگی ایجاد خواهد 
شد. سپس ژون اعالن هایی را ارسال می کند 

تا به شما هشدار دهد.

دانشبنیان
Science-Based
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کامال اتفاقی و 
بعد از قبولی 

در آزمون 
CCNA که 

برایش به دبی 
رفته بودم، 

یک باره ایده 
ونوتل به ذهنم 
خطور کرد که 
کار ارتباطات 

تلفنی از طریق 
وب سایت را 

که اختصاصی 
برای یک سری 

شرکت های 
بزرگ مثل 
هواپیمایی 

ماهان انجام 
می دادم، 

عمومی تر کنم 
و این خدمات 

را در اختیار 
عموم و مردم 

قرار دهم

سود داشته باشد. در پروژه جدید، این سیستم ها 
به هم متصل شده و ما براساس نیازها و تقاضاهای 
بازار تکمیل اش کرده ایم و داریم گســترش اش 

می دهیم.

 درباره خدمات ارائه دهنده ونوتل به مشتریان 
بیش تر توضیح دهید.

راه اندازی خدمات شــبکه برای شــرکت ها و...، 
راه اندازی سیســتم های حفاظتی و امنیتی روز 
دنیا، راه اندازی سیســتم های مخابراتی نســل 
جدید، انواع گیتوی های مخابراتی و سیپ ترانک، 
طراحی و ســاخت انواع اپلیکیشن های موبایل بر 
روی پلتفرم های اندورید، آی اواس و ویندوز برای 
امکان برقراری ارتباط با وب سایت ها، راه اندازی و 
پیاده سازی مرکز تماس نوین تلفنی با بهره گیری 
از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و راه اندازی 
اولین اپراتور تبلیغات صوتی ایران با نام ونوسک 

برای ارسال پیام های چندرسانه ای.

 سرمایه ونوتل را از کجا تامین می کنید؟ با چه 
مقدار سرمایه اولیه شروع کردید؟

تمام ســرمایه ونوتل از من، امین شایسته، بوده 
است و با سرمایه شخصی شروع به کار کردم و طی 
یک سال گذشته شاید بتوانم بگویم بین 80 تا 90 
میلون تومان خرج پروژه ام کرده ام و این رقم را از 

پروژه های قبلی که انجام داده ام، خرج کرده ام.

 کمی درباره تیم تان برایمان توضیح دهید. از 
شتاب دهنده ها استفاده کرده اید یا نه؟ افراد 

تیم چه تخصص هایی دارند؟
ونوســک که پروژه قبلی من بــود، در ابتدا با یک 

تیم فنی از تبلیغات تا کارهای نرم افزاری شــروع 
به کار کرد اما من ونوتل را نه از دل دانشــگاه و یا 
شتاب دهنده ها به وجود آورده ام و نه از هیچ جای 
دیگر. ونوتل را خودم و با سرمایه شخصی اندکی، 
به وجود آورده ام. ونوتل نه تیــم خاصی دارد و نه 
وابسته به مکان خاصی است. همه کارها را تقریبا 
خودم و یکه و تنها پیش می برم. به نظرم در ایران 
باید به این مسئله بیشتر توجه شود که یک مدیر 
باید بر همه کارهای فنی و اجزای تشکیل دهنده 
یک پروژه، تسلط کافی داشته باشد و مثال این طور 
نشــود که اگر روزی یک همکار مهم در پروژه ای 
انصراف داد و رفت، کار بــه هر دلیلی روی زمین 

بماند.

 چه مشکالتی تاکنون سد راه ایده شما شده 
است؟

خدماتی که مــا ارائه می دهیم از قبیل منشــی 
تلفنی، سیستم هایی که پشتیبانی دارند و... این ها 
برای جامعه خدمات مفید و ســودمندی اســت. 
ما امکان برقراری ارتباط وب ســایت های داخلی 
را برای کاهش هزینه هــای مصرف کننده ایرانی 
فراهم کرده ایم، اما متاسفانه برای برقراری ارتباط 
از داخل به خارج کشــور، نیاز به مجوز از ســوی 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داریم 
که تابه حال هرچه تالش کرده ایم، متاسفانه به ما 
نمی دهند. اگر بدهند، می توانیم خدمات بیش تر 
و خارق العاده ای را ارائه دهیم و عالوه بر این هم به 
چرخه اقتصــادی ما و هم دولت کمک روزافزونی 

خواهد کرد.
 شما به مرحله تولید نمونه اولیه رسیده اید و 
ظاهرا موفق عمل کرده اید. از آغاز راه اندازی 

یک استارت آپ تا رســیدن به این مرحله، 
بنیان گذاران باید چه نگرشی داشته باشند و 

چه کارهایی بکنند؟
اول اینکه به کارشان ایمان داشته باشند و بدانند 
که با فکر کردن و ســنجیدن ابعاد مختلف کار، 
اطمینان، تالش حتما و در هر صورتی که شده 
ایده شان را به عرصه عمل برسانند. دوم، قبل از 
انجام کارشان، فکر و فکر و فکر کنند؛ در واقع 10 
بار فکر کنند و یک بار اجرا. سوم اینکه تیم ورک 
کار کردن بسیار مهم است؛ مخصوصا برای آنانی 
که تابه حال تجربه نداشته اند و اولین تجربه شان 
اســت. به نظر من باید تیم ورک را از کودکی به 
افراد آموخت و به آن ها تقســیم وظایف و وجود 
یک رأس و مدیر را کــه بر کار نظارت کند را یاد 
داد تا با این معضلی که امروز می شنویم ایرانیان 
در کار گروهی دچار مشــکل می شوند، روبه رو 

نشویم.

 و سوال آخر اینکه، برای آینده هرچه موفق تر 
ونوتل چه تدبیر یا تدابیری اندیشیده اید؟

در جواب این ســوال بایــد اول بگویــم که من 
برای رقیب هایی کــه در جامعه پیــدا می کنم، 
ســورپرایزهای ویژه ای دارم و کامال برای آن ها از 
قبل برنامه ریزی کرده ام و دوم اینکه، شــما فکر 
می کنید برای مثال چرا شرکت بزرگی مثل نوکیا 
ورشکست شــد؟ جوابش این است که اگر به فکر 
ایده های جدید و به روز بودن خود را درکنار عرضه 
محصول همگام بــا رقبای خود می کرد، این گونه 
نمی شد. یکی دیگر از تدابیری که من برای پروژه 
جدیدم اندیشیده ام، به روز و مطابق با سیستم های 

روز بودن است.

   
امین شایسته 31 ساله است، برنامه نویسی را 
از 15 سالگی آغاز کرده و حاال مبتکر یک ایده 
جدید است که ادعا می کندخودش تنها و یکه 
از پس اجرای آن برمی آید. Venutel یک مرکز 
خدماتدهی مشتریان است که سیستم ارتباط 
تلفنی از طریق وب سایت را ارائه می دهد. از 
آنجا که شایســته در این راه به خوبی می داند 
که مشتری مداری از اصول مهم راه اندازی یک 
کسب وکار موفق است؛ این ایده را به افزایش 
فروش مشتریان از طریق وب سایت با هدف 
رضایتمندی مشــتریان و کاهش هزینه های 
مصرف کننده ایرانی اختصاص داده است. او با 
همین روند طی دو هفته موفق به کسب درآمد 

3 میلیون تومانی شده است.

 برای شروع بهتر است از اینجا شروع کنیم 
که ونوتل چیست؟ چه کاری انجام می دهد و از 

کی متولد شده است؟
ونوتل یک پروژه نســبتا جدید است که درواقع 
از دل پروژه قبلی ام یعنی ارتباطات گستر ونوس 
بیرون آمد. ارتباطات گستر ونوس از سال 90 شروع 
شــد که در ابتدابا ارائه خدمــات طراحی و تولید 
نرم افزارهای سازمانی و اتوماسیون اداری، فعالیت 
خود را آغاز کرد و توانست مشتریان وفاداری را در 
این زمینه جذب کند. دقیقا یک ســال بعد، این 
پروژه جهش بزرگی کرد و ارائه خدمات زیرساخت 
شبکه نرم افزارهای ادارات و سازمان های دولتی را 
برعهده گرفت. آرام آرام تصمیم گرفتیم که ونوس 
را به یک هولدینگ تبدیل کنیم. بنابراین شروع به 
اضافه کردن شاخه های آن کردیم و گسترش اش 
دادیم. بعد از اینکه این روند اولیه طی شــد، یک 
پروژه داشتیم به نام »ونوسک«. استراتژی اولیه ای 
که برای این کار در نظر گرفتیم، این بود که حاال 
از اسم ونوس استفاده می کنیم پسوندهای مرتبط 
به فعالیتی که انجام می دهیم را به آن بچسبانیم؛ 
بــرای مثال نــام »Venutel« ترکیبی اســت از

اصلــی  کار   .Venus+Telephony Systems
ونوتل این اســت که جدیدترین امکاناتی که در 
دنیا به وجــود می آید را برای مصرف کننده ایرانی 

عرضه کند. 

 ایده اولیه ونوتل از کجا آمده است؟ معموال 
پیش می آید شرکت های استارت آپی الگوی 
خارجی داشته باشــند؛ الگوی خارجی شما 

کجا بوده است؟
ایده اولیه درواقع کامال از خودم بوده است. همیشه 
وقتی صفحات وب ایران را نگاه می کردم، می گفتم 
یک چیزی در این جا کم است. کامال اتفاقی و بعد 
از قبولی در آزمون CCNA که برایش به دبی رفته 
بودم، یک باره ایده ونوتل به ذهنم خطور کرد که 
کار ارتباطــات تلفنی از طریق وب ســایت را که 
اختصاصی برای یک سری شرکت های بزرگ مثل 
هواپیمایی ماهان انجام می دادم، عمومی تر کنم و 
این خدمــات را در اختیار عموم و مردم قرار دهم. 
 Zoiper بعدها متوجه شدم که این ایده را شرکت
در دنیا اجرا کرده است؛ اما ایده من، ایده آن شرکت 
را کامل تر کرده و گسترش داده است. همیشه در 
پروژه های قبلی ویس ها را به هم متصل می کردیم 
اما در ونوتل این تصمیم را گرفتیم که وب سایت ها 
را به هم متصل کنیــم. این پروژه طی دو هفته ای 
که شروع شده، توانسته 3 میلیون تومان برای ما 

ونوتل؛ با وب سایت تان تلفن بزنید!
دیوید بالی

تشــنه موفقیت بودن بدون سخت کار کردن، 
مثل برداشت محصولی اســت که آن را کشت 

نکرده اید!

یادداشت

آغــــازراه
Start Line
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گفت وگو با امین شایسته که به فکر کاهش هزینه های مصرف کننده ایرانی است

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
I n t e r v i e w

اهمیت تولیدمحتوای 
آگاهی دهنده

تکنولوژی هایــی کــه بیش ترین ظرفیت 
را برای ایجــاد تحول در معنــای زندگی 
دارند، آن هایی است که به ارتباط انسان ها 
مربوط می شود. ابتدا این صنعت چاپ بود 
که با ظرفیت ارتباطــی یک به چند خود، 
ارتباطات انســانی، تولید محتــوا و تکثیر 
فکر و ایده را به لرزه درآورد. با صنعت چاپ، 
صنعت زیبایــی و به دنبال آن فاشیســم 
زیبایی، رنگی دیگر به خود گرفت. زیبایی 
استانداردهایی جهان شمول به خود گرفت 
و مدل هــای تبلیغات، معیاری شــد برای 
ارزیابی فرد از خــودش. تلویزیون و رادیو 
هم بــا ویژگی یک به چند خود در دســته 
صنعت چاپ می گنجد. با این رســانه های 
یک به چند، تعریف استانداردها و بازتعریف 
معانی در انحصار صاحبان رســانه درآمد. 
اما صاحبان رســانه نیــز در معمول ترین 
حالت نه تعریف کننده، که بازتولیدکننده 
معانی فرهنگی هســتند. کسانی که خود 
زاییده فرهنگ اند و ســخنان و اعمال شان 
انعکاس دهنده بافته های فرهنگی رایج است. 
در حقیقت آن مصنوعات فرهنگی که آن ها 
ایجاد می کنند، تنها انعکاس دهنده ارزش ها 
و پیش فرض های رایج زمانه اســت... اتفاق 
مهم اما زمانی افتاد که با ورود شــبکه های 
اجتماعی و سپس با ظهور اپلیکیشن های 
اجتماعی، رســانه از حالــت یک به چند و 
انحصار عده ای خاص، خارج و همگانی شد. 
اکنون با پدیده رسانه های چندبه چند مواجه 
هستیم و افرادی از بطن جامعه مشغول تولید 
یا بازتولید محتوای فرهنگی هستند. اتفاق 
بزرگ این است که فرهنگ عامه به سرعت 
درحال تعریف و تقویت خود است. استفاده 
ایرانیان از این شبکه های اجتماعی با سایر 
مناطق دنیــا تفاوت هایــی دارد. ایرانیان 
به واســطه هنجارهای فرهنگی، دیواری 
از احترام و شــرم بین خود و افراد مسن تر 
احســاس می کنند. فرهنگ جمع گرای ما 
باعث می شود برای حفظ روابط اجتماعی، 
پــاره ای از حرف ها را ناگفتــه بگذاریم و با 
آنچه تعــارف و رودربایســتی می نامیم، 
سعی در حفظ روابط حتی در ظاهر داشته 
باشیم. در این شــبکه ها هر فرد یک رسانه 
اســت و بسته به گســتردگی شبکه خود، 
امکان تولید و تکثیــر محتوایی را دارد که 
قبال در انحصار رسانه های یک به چند بود. 
مردمی که بــه طبقات مختلف تعلق دارند 
و از سطح آگاهی، ســواد و دانش مختلفی 
برخوردارند هریک صاحب رسانه شده اند 
و بــه تولیــد و تکثیر محتــوای فرهنگی 
مشغول اند. هر الیک، هر فوروارد پیام و هر 
به اشــتراک گذاری در شبکه های مجازی، 
به معنای مشارکت در بازتکثیر مصنوعات 
فرهنگی است؛ مصنوعاتی که قبال در خفا 
و بین دوســتان جابه جا می شد اکنون در 
مقیاس وسیع در حال بازتکثیر است. قبال 
تنها فرهنگ استعالیی شــامل شعر و نثر 
بــزرگان و فرهیختــگان در قالب کتاب و 
نشریات و فیلم و صدا قابل نشر بود، ولی حاال 
هرکس خود از میکروفونی به قوت شــبکه 
اجتماعی دست اول تا چندم خود برخوردار 
است. این از جهتی خوب است، به خاطر اینکه 
صدای بی صدایان و افراد محروم از قدرت، 
قابلیت شــنیدن پیدا می کند؛ اما از طرفی 
زنگ خطری است برای بازتکثیر محتوای 
فرهنگی فقیر. در این میان نیاز به هوشیاری 
کسانی احساس می شود که به طور هدفمند 
در شــبکه های اجتماعی تولیــد و تزریق 
محتوا می کنند؛ کســانی که در تبلیغات 
دیجیتال فعال انــد، مصلحین اجتماعی یا 
هرکس که با تعداد مخاطبان زیاد، مشغله 
تولید محتوای دیجیتــال را دارند. آگاهی 
و هوشیاری ایشــان، شــناخت ایشان از 
مکانیزم تولید فرهنگ، شــناخت آن ها از 
مصنوعات فرهنگی و توان شان در تفسیر 
هرمنوتیک و تم شناسی محتوای فرهنگی 
و ارزش ها و پیش فرض های فرهنگی نهفته 
در مصنوعات فرهنگــی  از اهمیت مافوق 
تصور برخوردار است. کسانی که قرار است 
تولیدکننده محتوای دیجیتال باشند، باید 
فرهنگ کشور خود را بشناسند، مطالعات 
فرهنگی داشته باشند، کتاب های انتقادی از 
بزرگان دنیا خوانده باشند و حداقل تا حدی 
فلسفه بدانند. وقتی که مصنوعات فرهنگی 
ســوریلند، یا پرویز و پونه، یا دیرین دیرین 
را می بینیم و قابلیت توزیع ویروسی آن ها 
را نگاه می کنیم، افسوســی به وسعت تمام 
زندگی، مــا را در بر می گیرد؛ کســانی که 
قرار اســت جهت دهنده باشند، خود از قعر 
فرهنگ عامه جهت می گیرند و پیامی را در 
محتوای خود بازتکثیر می کنند که خود هم 

از آن آگاهی ندارند!
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سمیه زمانی

متن کامل را در
شنبه مگ بخوانید



 نقبی بزنیم به تجربه کاری شما در حوزه سنتی 
کسب وکارها و تجاربی که در این زمینه دارید.

سال 85 از کار لوازم یدکی اخراج شدم؛ بعد از یک ماه 
تصمیم گرفتم که خودم کاری را راه اندازی کنم. البته 
بین سال های 83 تا 84 هم به واسطه حضور برادرم در 
چین، یک سال کار بازرگانی با کشور چین انجام دادم. 
انواع و اقسام کاالها را از لوازم پزشکی و کاغذ گرفته 
تا لوازم آرایش وارد می کردم. اما بعد از مدتی این کار 
هم شکست خورد و بخشی از سرمایه  ای را که در کار 
لوازم یدکی به دست آورده بودم، از دست دادم. در واقع 
به آب و آتش می زدم که کاری را شروع کنم تا دوباره 
مجبور نشوم سر کاری در سازمانی یا اداره ای بروم. اما 
هر شروعی سریع به نقطه پایانی شکست می رسید. 
در این شکست حدود 50 میلیون تومان ضرر مالی 
دادم. یکی، دو ماه هم کائوچو طبیعی وارد می کردیم 
که سود خوبی داشت؛ اما واردات لوازم مهندسی سود 
زیادی نصیبم کرد. چون بر اثر تجربه، بازرگانی را بلد 
بودم و لوازم موردنیاز مهندســان را می شناختم. از 
طرفی بازرگانان، مهندس نبودند و مهندسان، بازرگان 
نبودند؛ بنابراین موفقیت زیادی نصیبم شــد و بین 
سال های 85 تا 90 کار بازرگانی بسیار پردرآمدی را 
تجربه کردم. این کار بعد از کار لوازم یدکی که درآمد 
باالیی داشــت، آورده  مالی زیادی نصیبم کرد. البته 
بعد از ســال 89 و 90 به خاطر تحریم ها با مشــکل 
مواجه شــدم. وقتی متوجه شــدم که ممکن است 
این کار هم با مشکل و شکست مواجه شود، کارهای 
زیاد دیگری را راه اندازی کردم. راه اندازی مطب لیزر 
پوســت و مو و زیبایی، کارگاه تولید نایلون، شرکت 
مشاوره پتروشیمی و نفت، شرکت بازرگانی، شرکت 
ساخت و ســاز که درآمدم هم زیــاد بود و همچنین 
راه اندازی آژانس هواپیمایی علی بابا از جمله کارهایی 
بود که انجام دادیم. شــرکتی هــم در حوزه انرژی 
راه اندازی کردیم که روی انرژی های نو کار می کرد 
و کماکان هم هست و مدیریتش را به شریکم واگذار 
کرده ام و دایر اســت. همه این کارهــا را به صورت 

شراکتی و هر کدام را با یک نفر انجام داده ام.

 ظاهرا بســیاری از این کسب وکارها شکست 
می خورد؟

همه کارهای شراکتی سال 90 شکست خورد. علی بابا 
هم به عنوان یک آژانس هواپیمایی شکست خورد؛ با 
هشت کارمند شروع کرد و به روزی افتاد که فقط دو 
کارمند داشت. این شکست ها حاصل توهمی بود که 
در ســال 90 و 91 دچارش شده بودم. چون سرمایه  
اندکی را طی پنج سال چندهزار برابر کرده بودم، فکر 
می کردم به تنهایی چنین موفقیتی را کسب کرده ام. 
بنابراین رفتارم تغییر کرده بود و مغرور شده  بودم اما 
توهم، آدم را شکست می دهد. به همین دلیل بخش 
بزرگی از اموالم را در دو پرونده کالهبرداری از دست 
دادم و مجبور شدم خانه و اتومبیلم را بفروشم و تا 80 
درصد از اموالم از دست رفت. بعد از اینکه در این زمینه 
هم موفقیتی به دست نیاوردم، قصد رفتن از ایران به 
ســرم زد. بنابراین در انتهای 93 و اوایل 94 کارهای 
مقدماتی گرفتن پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج 
از کشور را آغاز کردم و یک سال درگیر آیلتس، تافل 
و... بودم. در این یک ســال بیکار بودم و همسرم کار 
می کرد و خرج زندگی مان را می داد، اما نرفتم چون 
کارمان داشت روی روال موفقیت می افتاد. البته من 
سال 85 ویزای مهاجرت به استرالیا را گرفتم و نرفتم.

 کارهای زیادی را تجربه  کرده اید؛ بیشتر ناموفق 
و گاه موفق. چرا همیشه می خواستید خودتان 
کاری را راه اندازی کنید تا اینکه عضو یک اداره و 
سازمان باشید؟ بعد از همه این شکست ها شاید 
هر کس دیگری بود به حاشیه به ظاهر امنی در یک 
اداره و سازمان پناه می برد و حقوق بگیر می شد؟

برای اینکه به این سوال شما پاسخ بدهم باید از دلیل 
اخراجم از سازمان هایی که کارمندشان بودم، بگویم؛ 
در کار دومی که اخراج شــدم، خیلی پرتوقع بودم و 
آزادی زیادی در محیط کار می خواستم تا ایده های 
خودم را پیاده کنم. سال 81 در سازمانی کار می کردم 
که به ســاعت رفت وآمد پایبند نبودم که بعد از یک 
ماه عذرم را خواستند. در کار پخش لوازم یدکی هم با 
توجه به نتایج درخشان، توقع رشد و پیشرفت داشتم و 
سازمان با درآمد باالی من مخالف بود و من این شرایط 
را نمی پذیرفتم؛ بنابراین مجبور شدم کار را رها کنم.

همیشه دوست داشــتم این آزادی را داشته باشم 
که خودم باشــم و ایده هایم را پیــاده کنم. چون در 
چارچوب ها نمی گنجم و قبول چارچوب های کاری 
محیط های کاری ایران برایم سخت است. به همین 
دلیل در علی بابا تمام تالشم را می کنم که همه آنچه 
را که نمی خواستم، اینجا هم نباشد. مثال به نظر من 
نباید ساعت زنی داشته باشیم؛ ساعت زنی را تاثیرگذار 
نمی دانم. به شــخصه اگر قرار باشد ســاعت بزنم، 
بازدهی ام پایین می آید. باالترین بازدهی را کسانی 
دارند که ساعت نمی زنند. وقتی ساعت نمی زنی کار 
را انجام می دهی و کسی که ساعت می زند، فقط یک 

ساعت را پر می کند تا وظیفه اش را انجام داده باشد.

 ایده آژانس هواپیمایــی چگونه به ذهن تان 
رسید؟ 

من و نیما جفت مان طبیعت گرد حرفه ای بودیم. سال 
89 رفتیم ایالم و خانمم و دخترم رفتند مالزی. آن 

مجید حسینی نژاد کلکســیونی از شکست ها است؛ قصه های مجید 
علی بابا این قدر تلخی و شکست دارد که شماره اش از دست خودش 
هم گاه درمی رود! همین شکست ها بی قرار و تندمزاجش کرده است؛ 
البته با لبخندی که چاشنی اش می کند، می خواهد زهر تندمزاجی اش 
را بگیرد. شاید به همین دلیل در گوشه کتابخانه کوچک دفتر کارش، 
کتاب کم حجمی به نام »مدیریت خشم« به چشم می خورد. البته به نظر 
نمی رسد موفقیت چندانی در این زمینه به دست آورده باشد، چون کار 
است و استرس ها و فشــارهایش و جوانی. مجید جوان تر از آن چیزی 
است که این همه شکست را تجربه کرده باشد اما مرد آبدیده علی بابا را 
همین شکست ها به جلو رانده تا با 30 میلیون تومان سرمایه شروع کند.
هدفش فروش 100 میلیارد تومان در روز باشد! خودش می گویدسهم 50 
درصدی از بازار فروش آنالین بلیت را دارد و برای بیش از 215 نفر ایجاد 
اشتغال کرده است. به حال خوب گروهش فکر می کند و می خواهد هر 
ایرانی تجربه ای شایسته از سفر را تجربه کند. مدیرعامل علی بابا در 
گفت وگو با »شنبه« از علی بابا، ظرفیت های گردشگری و بکر بودن بازار 

آنالین ها گفته است که باهم می خوانیم.

زمان سفر آن ها چند میلیون تومان شد. اما هزینه سفر 
ما شد 120 هزار تومان. همیشه با خودم فکر می کردم 
که اگر قیمت این دو سفر یکی بود، مثال قیمت هر دو، 
3 میلیون تومان بود، کدام مقصد را انتخاب می کردم؟ 
من ایالم را انتخاب می کــردم و غیرممکن بود بروم 
مالزی. از آنجا با خودم می گفتم چرا سایر افراد ایالم 
را انتخاب نمی کنند. شــاید چون نمی دانستند چه 
امکانات و زیبایی هایی در انتظارشــان است؛ یعنی 
شناخت نداشتند. به همین دلیل به این فکر افتادیم 
که آژانسی را تاسیس کنیم که گردشگری را در ایران 
توسعه دهیم تا هر کسی تجربه شایسته سفر را داشته 
باشد و بداند که می تواند چنین تجربه ای داشته باشد. 

ایده علی بابا از آنجا شکل گرفت.

 آغاز به کار علی بابای آنالین چه سالی بود؟ 
چون ســال ها در کار بازرگانی بودم، همیشــه این 
ســوال در ذهنم بود که چرا خدمات آنالین ســفر 
نداریم. بنابراین علی بابا را راه اندازی کرده بودیم. اما 
آژانس  هم از جمله کارهایی بود که شکست خورده 
بــود و در حال جمع کردنش بودیم. روزی در آژانس 
نشسته بودم که فردی وارد شد و بلیت تهران - مشهد 
می خواست؛ تهران - مشهد روزی 50 پرواز دارد. سود 
یک بلیت داخلی بین 5 تا 7 هزار تومان اســت و یک 
بلیت خارجی بین 100 تا 500 هزار تومان. برای هر 
کدام هم تنها 15 دقیقه باید زمان بگذارید. بچه هایی 
که با ما کار می کردند، جواب درســت و حسابی به او 
نمی دادند و داشــتند او را از سر باز می کردند. حتی 
مســافر گفت چون من پرواز داخلی می خواهم، کار 
من را به اصطالح راه نمی اندازی و کارمند هم منطقی 
گفت که بله، چون ســود کم تری دارد. من نیازی را 
دیدم که راهکارش در جامعه نیست. البته در آن زمان 
وب ســایت هایی در ایران وجود داشت که به صورت 
آفالیــن کار می کردند و خرید بلیت از آن ها بین 10 
دقیقه تا یک ربع طول می کشید. در آن زمان با یکی از 
دوستانم به نام نیما قاضی که در زمینه کسب وکارهای 
اینترنتی فعالیت داشت، تماس گرفتم و طی جلسه ای 
زیروبم این کار را با هم بررسی کردیم. نیما هم جمله 
معروفش را گفت که »این کســب وکار می گیرد.« 
بنابراین دنبال تیم رفتیم و علی تیماج و تیم فنی اش 
را دعوت به کار کردیم و مرداد 93 وب سایت النچ شد.

 کار آنالین را که شــروع کردیــد، مهم ترین 
مشکالت تان چه بود؟ 

در این زمینه نبود قانون مشکل اساسی است، چون 
قانونی در مورد فروش آنالین خدمات گردشــگری 
نداشتیم که البته االن در حال تدوین است؛ آن موقع 
این مسئله بزرگی بود. تعداد زیادی وب سایت وجود 
داشت که بلیت را می فروختند و هیچ چیزی دست 
مشتری نبود. وب سایت های تقلبی هم زیاد بود. در 
تلویزیون می گفتند که این وب سایت ها غیرقانونی 
هســتند و اعتباری ندارند. البته این مســائل به ما 
صدمه نزد و ما همیشه رشدمان را داشتیم ولی جلب 
اعتماد مردم ســخت بود. هر چند با باالبردن سطح 
خدمات مــان، بیش از 50 درصد از مشــتریان ما با 
معرفی افراد دیگر آمدند، یعنی افراد از تجربه خود به 
دیگران می گفتند. این امر به خاطر کیفیت خدمات ما 
بود و پشتیبانی فوق العاده ای که به مسافر می دادیم. 
همچنین ما آژانسی هستیم که در کم تر از یک دقیقه 
کار استرداد بلیت را انجام می دهد ولی قبال آژانس ها 
می گفتند اول باید پول را از ایرالین ها پس بگیرند و 
بعد پول مشتری را بدهند. البته در مورد بلیت خارجی 
خیلی از آژانس ها هنوز هم با گذشت چندین روز، پول 
مشتری را پس می دهند؛ چون می خواهند گردش 
مالی شــان را حفظ کنند و در این مورد هم ما فوری 

پول بلیت را برمی گردانیم.

 مجوز چنین کســب وکاری را از کجا دریافت 
می کنید؟ 

از سازمان هواپیمایی و آژانس های گردشگری؛ نماد 
الکترونیکی را هم داریم.

 سرمایه اولیه شما در آن زمان چقدر بود؟
در بیزینس پلنی که نوشته بودیم 30 میلیون تومان 
برای بخش فنــی و تا 40 میلیــون تومان هم برای 
تبلیغات در نظر گرفته بودیم. با این تصور آمدیم ولی 
کار، هزینه های بیشتری نیاز داشت؛ بنابراین مجبور 
شدیم قرض بگیریم و جذب سرمایه کنیم. در واقع 
با نداشــتن 70 میلیون وارد کار شدیم! نه اینکه این 
70 میلیون تومان را داشــته باشیم، بلکه این رقم را 
در بیزینس پلن مان دیده بودیم. اما سعی می کردیم 
هزینه ها را طوری کنترل کنیم که کار پیش برود؛ مثال 
پول علی و تیمش را دیر می دادیم و تبلیغات را به جای 
40 میلیون تومان با 200 هزار تومان در فیس بوک 
شروع کردیم. با نداشتن، شروع کردیم و با خودمان 

گفتیم وارد می شویم و پول را پیدا می کنیم.

 پس زیاد ریسک می کنید؟
من عاشق هیجان و ریسک هستم!

 کارآفرینان و آدم هایی که به نوعی قدم در راه 
جدیدی نهاده اند، همیشه از ریسک پذیری شان 
حرف می زنند. اما آیا حد و مرزی برای ریســک 
وجود ندارد؟ چون تبعات ریســک تنها دامن 
خود فرد را نمی گیرد و ممکن اســت به نابودی 
یک سازمان منجر شود. ریســک را می توان 

مدیریت کرد؟
فاصله بین شجاعت و حماقت، مرز باریکی است. من 
بارها این مرز را رد کرده ام و وارد ورطه حماقت شده ام. 
در واقع شکست ها هم نتیجه کاله هایی است که من 
داده ام و نه کاله  هایی که کسی از سر من برداشته است. 
خودم دنبال اشتباه رفته ام ولی ریسک باید به اندازه ای 
باشد که کمر شخص را نشکند. من منفی نشدم؛ حتی 
با فروش خانه ام هم هنوز کاالهایی وجود داشــت و 
ته مانده ای وجود داشــت که دوباره آغاز کنم. اندازه 

ریسک خیلی مهم است.

 برگردیم به علی بابا که در مرداد 93 النچ شد؛ از 
سازوکار علی بابا بگویید.

به شخصه با اینترنت و وب آشنا بودم اما فضای تجارت 
الکترونیک را نمی شناختم. تیم کوچکی بودیم و چهار 
تا پنج نفر در فضای وب سایت کار می کردند و بیشتر 
یادگیری ما از سمت مشتریان اتفاق می افتاد. خطاها 
و کمبودهای ما را اصالح می کردند و خواســته ها و 
نیازهایشان از یک وب سایت را می گفتند و ما بر این 
مبنا جلو می رفتیم. در واقع تا یک سال فقط چیزی 
را که مردم می گفتند، انجام می دادیم. اما تیم سازی 
خیل مشکل بود و نبود نیروی انسانی کارآمد برای مان 
آزاردهنده شده بود. حدود 100 میلیون تومان برای 
جذب نیروی انسانی هزینه آگهی دادیم. اما یکی از 
مهم ترین اهداف ما فراهم کردن بســتری بود برای 
اینکه هر خانواده ایرانی با هر سطح درآمدی بداند که 
می تواند سفر کند. بنابراین تصمیم گرفتیم مناطق و 
مکان های بکر ایران و اقامتگاه ها و شماره تماس آنجا 
را در اختیار مردم قرار بدهیم تا بتوانند براساس بودجه، 
تعداد روز اقامت، وسیله سفر و... مقصدشان را انتخاب 
کنند تا بتوانیم از ظرفیت های خالی گردشگری ایران 

استفاده کنیم.

 علی بابای امروز دقیقا محصول چیست؟
در ســال 90، 91 ،92 و 93 که اتفاقات زیادی افتاد 
و شکست هایی نصیبمان شد؛ شروع کردم به توسعه 
فردی و خودشناسی و روانکاری به صورت حرفه ای از 
طریق نوروساینس )دانش عصب شناسی( و علی بابا 
نتیجه آن توسعه است. در واقع این اتفاقات موجب 
شد تا من به دنبال توسعه فردی بروم. روی شخصیت 
خودم که زود عصبی می شدم و از کوره درمی رفتم، 
کار کردم و گفتمان را در خودم تقویت کردم. حتی 
می توانم بگویم تاثیر این خودشناسی به حدی بود که 
علی بابا حاصل گفت وگــوی خوب من و علی و نیما 
شد. تیم اولیه مان خوب بود و هر کسی وارد می شد 
اگر اهل گفت وگو بود با ما می ماند و اگر نبود و نمی شد، 

می رفت. چون یک هفته بعد از ما، وب ســایت های 
دیگری هم النچ شدند و االن با گذشت یک سال بیش 
از 300 وب سایت خرید آنالین خدمات گردشگری 
وجــود دارد. یعنی باید تیم خوبی جمع می کردیم و 
کارها را سریع پیش می بردیم. ما ویژگی های همدیگر 
را تکمیل می کردیم؛ من ریســک پذیر و احساسی، 
نیما آدم محافظه کار و بســیار منطقی و علی آدمی 
جزئی نگر. در حقیقت تیمی بودیم که نقاط ضعف هم 
را می پوشاندیم. این اختالفات منشا سینرژی مان شد 
و نه منشاء اختالف؛ چون گفت وگو بین مان جریان 

داشت و با تعامل و گفتمان کار را جلو می بردیم.

 اشــاره کردید به اینکه برای پیشبرد سایتی 
که امروز شــده علی بابا، اهل گفت وگو بودید؛ 
منظورتان گفت وگو بر سر چه مسائلی است؟ چه 
گفتمانی را می خواستید بر وب سایت و بر تیم تان 

حاکم کنید تا به موفقیت برسید؟
ما از اول به رویایی که قرار بود به آن دست یابیم، باور 
داشتیم. به خاطر دارم که روزی شخصی برای خرید 
وب سایت ما مراجعه کرد. وب سایتی که ما تنها حدود 
40 میلیون تومان برایش هزینه کرده  بودیم ولی او 
حاضر بود برای خریدش 200 میلیون تومان بدهد اما 
من گفتم آن را 5 میلیارد تومان می فروشم. دوستان 
گالیه های زیادی کردند که تو حماقت می کنی و فکر 
من را احمقانه می دانســتند اما من تنها کسی بودم 
که آینده و دورنمای موفــق این کار را می دیدم و به 
آن باور داشتم. این باور را با گذشت زمان به تیم هم 

منتقل کردم.

 علی بابا در مدت زمــان نه چندان زیادی که از 
حیاتش می گذرد، رشد باالیی را تجربه می کند؛ 

این مسئله را حاصل چه عاملی می دانید؟
تعامل و اهل گفتمان بودن مان موثر بود. اما ماندن پای 
مشتری و وفاداری به مشتری از مهم ترین دالیل رشد 
علی بابا به شمار می رود. با اینکه وضع مالی مناسبی 
نداشتیم از همان اول تا آخر پای مشتری می ماندیم. 
به خاطر اشتباهاتی که گاه در نرم افزار وجود داشت 
و خسارتی به مشتری می زدیم، تا آخر کار و درست 
شــدن کار مشــتری، همراهیش می کردیم. یادم 
نمی آید که حتی یک مورد پشــت مشتری را خالی 

کرده باشیم.

 چه خدماتی در این زمینه و در راســتای رفاه 
مشتری به وب سایت  علی بابا اضافه کردید؟

به عنوان نمونه استرداد بلیت در کم ترین زمان ممکن؛ 
البته یکی از مواردی که دقیقا از مشــتری حمایت 
کرده ایم، گاه موجبات نارضایتی مشتری را هم فراهم 
کرده است. مثال قرار بود هزینه بلیت یک نفر استرداد 
شود ولی سیستم اشــتباه کرده و بلیت چهار نفر را 
استرداد کرده اســت. در این صورت ما تا زمان رفع 
همه مشکالت، کنار مشتری هستیم. حتی شده برای 
مشتری که با این وضعیت در فرودگاه مانده، آژانس 
گرفته ایم یا پرواز دیگری برایش مهیا کرده ایم و پیش 
آمده که برای بلیتی که تنها 6 هزار تومان برایمان سود 
دارد، تا 1.5 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده ایم. 
بعضی مواقع هم هیچ کاری نتوانستیم برای مشتری 
انجام بدهیم ولی مشتری به این درک رسیده که ما 
تالش مان را کردیم و اشتباه مان را قبول داریم. وقتی 
تیم ما این تعهد را می بیند، برای رشــد سازمان هر 
کاری می کند و این تعهد را پیاده سازی می کند. فکر 
می کنم تعهد ما در قبال مشتری، مهم ترین دلیل رشد 

و پیشی گرفتن ما از رقبایمان بوده است.

 ابتدا با فروش بلیت داخلی شروع کردید؟
بله و بخش خارجی را مدت زمان کوتاهی اســت که 

اضافه کرده ایم.

 نخســتین بلیت چه مدت بعد از النچ شدن 
وب سایت به فروش رفت؟

همان روز نخست؛ البته ما در آژانس، فروش حضوری 

مرداد 93 که 
وب سایت 
النچ شد، 

یکصد بلیت 
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فروختیم و 
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110 هزار 

بلیت داخلی 
فروختیم!

 300
وب سایت 

فروش آنالین 
بلیت هواپیما 

در همین 
بازار در 

حال فعالیت 
هستند. اما 

این بازار، 
بازاری بکر 

و تقریبا 
دست نخورده 
است و حتی 

به نظر من 
آن 300 

وب سایت هم 
رشد می کنند

مجید حسینی نژاد مدیرعامل استارت آپ علی بابا از بازار بکر گردشگری آنالین و چشم انداز گردش مالی 100 میلیاردتومانی شرکتش می گوید6

فروش 110 هزار بلیت در یک ماه! 
آلبرت انیشتین

موفقیت به تنهایی کافی نیســت؛ تالش کنید 
ارزشی از خود به جا بگذارید.

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی
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متولد سال 58 در شهر همدان است. دوساله 
بوده کــه پدرش را از دســت داده و بچه آخر 
خانواده اســت. تا پنجم دبستان همدان بوده 
و بعــد از آن به تهــران مهاجــرت کرده اند. 
می گوید پدرش اصالتا اهل یکی از روستاهای 
مالیر اســت و مادرش از روستاهای قم. قبل 
از مهاجرت به همدان، ســاکن تهران بوده اند 
و به واســطه شــغل پدر به همدان می روند. 
پدرش تولیدکننده چکمه های پالســتیکی 
بوده و مادرش فروشگاه لوازم آرایش داشته. 
مجید حسینی نژاد سال 76 با رتبه پنج کنکور 
در رشته مهندســی پلیمر دانشگاه امیرکبیر 
پذیرفته می شود و سال 80 در فوق لیسانس 
همین رشته؛ سال 88 هم دکترا قبول می شود 
ولی انصراف می دهد و در رشته ام بی ای همین 
دانشگاه پذیرفته می شــود اما تنها یک ترم 
می خواند و دیگر ادامــه نمی دهد. بعد از آن 
رشته ام بی ای را در سازمان مدیریت صنعتی 

قبول می شود و این دوره را تمام می کند.
 از جوجه فروشی تا پادویی در کارگاه های 

خیاطی
حســینی نژاد از کودکی و قبل از 10 سالگی 
کار کرده است؛ از دست فروشی لوازم آرایشی 
گرفته تا جوجه فروشــی. می گوید کارکردن 
در این سن به خاطر مشــکالت مالی نبوده و 
بیشتر فرهنگی بود. چون اجاره کارخانه پدرم 
را می گرفتیم و خانواده متوســطی داشتیم و 
امور زندگی مان می گذشت؛ ولی به خاطر نبود 
پدر، فقر بالقوه ای احساس می کردیم و ما را به 
فرهنگ کار عادت می دادند. مثال من هر چه 
می خواستم بخرم، مادرم می گفت وسایلی را 
بفروش و با پولش آنچــه را می خواهی، بخر. 
مادرم فروشگاه لوازم آرایشی داشت و بعضی 
از کاالها را قبل از اینکه تاریخ مصرف شان تمام 
شود، به ما می داد و جلو پاساژی که مادرم در 
آن مغازه داشــت، بســاط می کردیم و لوازم 
آرایشــی می فروختیم. بزرگ تر که شدم در 
کارگاه های خیاطی پادویی می کردم. بعد از 
پایان دوران کارشناسی در زمینه رشته خودم 

شرکتی راه اندازی کردم. 
 مجید و بازار کار

سال 83 که دوره فوق لیسانس را تمام می کند، 
به مدت یک سال سرپرستی فروش شرکتی در 
زمینه لوازم یدکی پژو را به عهده می گیرد. یک 
سال در زمینه فروش لوازم یدکی فعال بوده و 
می گوید در این زمینه بسیار موفق بودم، چون 
آن ها عمده فروش بودند و من فروش مویرگی 
را به کسب وکارشان اضافه کردم. به این صورت 
که به قیمت عمده از آن ها خریداری می کردم 
و به صورت مویرگی در بازار پخش می کردم. 
شــیوه جدید فروش موجب می شود که طی 
مدت زمانی کم تر از یک ســال، فروش شــان 
پنج برابر شود. درآمدی که در آن زمان برای 
حســینی نژاد پیش بینی کرده بودند، حدود 
یک تا 1.5 میلیون تومان بوده اما بعد از 6 ماه 
درآمد ماهانه اش می شود 15 میلیون تومان. 
می گوید سال 83 بود و من تازه از مقطع فوق 
لیسانس فارغ التحصیل شده بودم. با نرخ تورم 
امروز اگر بخواهیم آن دســتمزد را حســاب 
کنیم، می شود حدود 150میلیون تومان. در 
آن زمان نمی توانستند تصور و قبول کنند که 
یک نفر چنین دســتمزدی بگیرد و پرداخت 
این دستمزد برای شان بســیار سخت بود و 
عدم پرداختش هم در مــن ایجاد نارضایتی 
کرد. بنابراین ایــن کار را رها می کند و بعد از 
این کار یک ماه کارهای مرتبط با رشته اش را 
در چند سازمان انجام می دهد که به نوعی از 

همه آن سازمان ها اخراج می شود.
 الیف استایل علی بابایی

25 سالگی ازدواج کرده و دو فرزند به نام های 
تارا و رایــان دارد. می گوید اگر روزی از ایران 
برود فقط برای تحصیل در رشته نوروساینس 
می رود. عاشق سفر اســت و ایده کسب وکار 
علی بابا هم حاصل سفری پاییزه به ایالم است. 
حســینی نژاد ســفر که می رود چادر می زند 
و در کمپ ها به ســر می برد. مسئله که برای 
همسرش غیرقابل تحمل است و معموال با او 
چنین سفرهایی را نمی رود. اما بچه هایش را 
می برد: دخترم در سن  سه سالگی، پنج روز در 

چادر خوابید. 
 علی بابا دات آی آر؛ نه دات کام

شباهت نام علی بابای ایران با علی بابای چین 
موجب شــده تا همه فکر کنند که با آژانسی 
بسیار قدیمی مواجه هستند. داستان انتخاب 
اســم این آژانس آنالین ایرانی را حسینی نژاد 
این گونه توضیح می دهد: »آژانسی که خریدیم 
اســمش بود گردونه پرواز پــارس؛ اما چون 
اســم برایم مهم بود، خواستم تغییرش دهم. 
بنابراین چندین اسم مدنظر بود که ثبت شده 
بود اما چون خودم تجربه سفر برایم مهم بود و 
عاشق سفر بودم، علی بابا را جست وجو کردم 
و ثبت نشده بود. االن خیلی ها فکر می کنند 
که علی بابا به خاطــر علی بابا دات کام، خیلی 
قدیمی است. وقتی هم خواستیم وب سایت 
را النــچ کنیــم، دنبال چند اســم بودیم که 
در نهایت روی علی بابا توافــق کردیم. اول با 
علی بابا دات ایرو باال آمدیم کــه مفهوم ایر و 
هواپیمــا را در خود داشــت اما چون تصمیم 
داشتیم خدمات مان را گسترش دهیم، علی بابا 
دات آی آر را خریدیــم. در واقع دامین اش را 
17 میلیون تومان خریداری کردیم. در مورد 
علی بابا باید به این نکته هم اشــاره کنیم که 
مجید حسینی نژاد، نیما قاضی و علی تیماج 
بنیان گذاران اش هستند اما مدیرعامل مجید 

حسینی نژاد است.

بیوگرافی

دیروز و امروز
بنیان گذار علی بابا
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بلیت را هم داشتیم و مشتریان را مجبور می کردیم که 
از وب سایت بلیت خریداری کنند.

 درصد رشدتان چقدر بوده است؟ 
طی مدت زمانی که از النچ شدن وب سایت می گذرد، 

ماهیانه تا 40 درصد رشد را تجربه کرده ایم.

 اگر بخواهید به لحاظ آماری به این میزان رشد 
اشاره کنید، بفرمایید که مثال در مرداد 93 چه 
تعداد بلیت فروختید و االن در مرداد 95 چقدر 

توانسته اید بفروشید؟ 
مرداد 93 که وب سایت النچ شد، یکصد بلیت داخلی 
هواپیما فروختیم و امســال در مرداد 95، 110 هزار 

بلیت داخلی فروختیم.

 میانگین قیمت هر بلیت چند هزار تومان است؟ 
به طور میانگین هر بلیت داخلــی 150 هزار تومان 

قیمت دارد.

 قطار، بلیت خارجی و هتل و مکان اقامتی را چه 
زمانی به علی بابا اضافه کردید؟ 

قطار یک سال بعد اضافه شد، بلیط خارجی امسال به 
خدمات علی بابا اضافه شده و هتل و خدمات اقامتی 
را هم امسال اضافه کرده ایم و محصوالت دیگری هم 

پیوسته به خدمات علی بابا اضافه می شود.

 با چه ایرالین هایی کار می کنید؟
همه ایرالین ها؛ هر پروازی که مسافر می برد، با آن کار 
می کنیم و تا 99 درصد از پروازها را پوشش می دهیم.

 اتفاقاتی که در فضای ایرالین ها و هواپیمایی 
ایران می افتد، مانند تاخیرها، لغو پروازها و بدتر 
از همه سقوط هواپیما، چه تاثیری بر کسب وکار 

امثال شما دارد؟
خیلی تاثیرگذار نیست و مثال ممکن است یک روز با 
کاهش 5 تا 10 درصدی خرید و فروش بلیت مواجه 
شــویم. از طرفی در دوره ای که ما کارمان را شروع 
کردیم، ســقوط هواپیما اتفاق نیفتاده و تنها اوایل، 
هواپیمایی ســقوط کرد که البته ما مسافری در آن 
نداشــتیم. این نکته را هم اضافه کنــم که هواپیما 

امن ترین وسیله سفر در ایران است. 

 آزادســازی نرخ بلیت چه تاثیــری بر روند 
کسب وکار شما دارد؟

به نفع همه است؛ قبال نرخ بلیت سقف داشت و از سقف 
نمی شد فراتر رفت ولی بازار چیز دیگری می گفت و 
ســود به جای اینکه به جیب ایرالین برود، به جیب 
افرادی می رفت که می توانستند در این بازار بلیت را به 
شکل غیرقانونی به فروش برسانند. اما آزادسازی نرخ 
موجب می شود که سودهای بیش از اندازه معمول، 
به افراد خاص نرســد و ایرالین ها منفعت و بهره این 
ســودها را ببرند. با آزادسازی نرخ بلیت، کیفیت در 
ایرالین ها مفهوم یافته و می توانند بیشتر بفروشند. 
همچنین آزادســازی نرخ، قیمت بلیت  ها را ارزان تر 
کرد؛ کمااینکه در همه کشورهای جهان با آزادسازی، 

نرخ بلیت ارزان تر می شود.

 چه تعداد ایرالین در ایران داریم؟
حدود 16 ایرالین فعال؛ ایرالین هایی هم هستند که 

فعال نیستند.

 چنین بازاری کوچک نیست؛ تعداد ایرالین ها 
کم است یا حداقل در قیاس با کشورهای دیگر این 
تعداد، محدود به نظر می رسد. رقابت و حضور در 
بازار و درآمدزایی در این صورت، ریسک پذیری 

باالیی ندارد؟
300 وب سایت فروش آنالین بلیت هواپیما در همین 
بازار در حال فعالیت هستند. اما این بازار، بازاری بکر 
و تقریبا دست نخورده است. االن هم دوره رشد بازار 
است و حتی به نظر من آن 300 وب سایت هم رشد 
می کنند. بازار کوچک نیست و روزانه تا 40 هزار سیت 
داخلی و بیش از 30 هزار سیت خارجی در همین بازار 
خرید و فروش می شــود. به این نکته هم باید توجه 
کنیم که بازار گردشگری 5 تا 10 درصد جی دی پی 
کشورهای مختلف را در اختیار دارد و این رقمی بسیار 

باال و عددی بسیار بزرگ است.

 علی بابا ســهم چند درصدی از این بازار را در 
اختیار دارد؟

سهم امروز ما از بازار آنالین و آفالین 15 درصد است. 
البته به لحاظ آنالین تــا 50 درصد بازار را در اختیار 

داریم ولی بازار هنوز به بلوغ خود 
نرســیده و تنها تا 35 درصد این 
بازار بالفعل شــده و تا دو الی سه 
سال آینده تا 80 درصدش فعال 

می شود.

 خرید و فروش آنالیــن بلیت اتوبوس را هم به 
خدمات علی بابا اضافه کرده اید؟

خرید آنالین بلیت اتوبوس برای داخل کشور طی چند 
روز اخیر راه اندازی شده و بسته خدمات و کلیتش در 

حال تکمیل شدن است.

 اشــاره کردید که خدمات اقامتی را هم اضافه 
کرده اید.

بله. 

 »جاباما« وجود داشــت و شما آن را خریداری 
کرده اید یا ایجادش با خود علی بابا بوده است؟

خودمان راه اندازی اش کرده ایم.

 در حال حاضر با چند هتل کار می کنید؟
حدودا با یک هــزار هتل و مــکان اقامتی همکاری 

می کنیم.

 وقتی با دست اندرکاران حوزه هتلداری صحبت 
می کنیم این بحث را پیش می کشند که ایرانی ها 
هنوز فرهنگ چادر مســافرتی را دارند و کمتر 
از هتل استفاده می کنند. عده ای هم می گویند 
با کمبود هتل در ایران مواجه هســتیم. شــما 
چقدر با این صحبت ها موافق هســتید و اصوال 
کســب وکارهایی چون علی بابا تــا چه اندازه 
می توانند فرهنگ اســتفاده از هتل و رشــد 

گردشگری را در جامعه نهادینه کنند؟ 

حرف رئیس جامعه هتلداران که مردم چادر مسافرتی 
استفاده می کنند، حرف درســتی است اما ما نباید 
گردشگران را به ســمت هتل هل بدهیم. بلکه باید 
مکان هایی را که آنها اتراق می کنند و چادر می زنند، 
به مکانی امن و با امکانات تبدیل کنیم. باید هزینه ها 
را پایین بیاوریم. مثال اگــر جایی چادر می زنند که 
سرویس بهداشــتی مناســبی ندارد، باید برای آن 
مکان سرویس بهداشــتی و امکانات رفاهی بدهیم. 
این فرهنگ و ترویج آن ضروری اســت، چون بسیار 
مناسب و مقرون به صرفه برای عموم مردم جامعه با هر 
توان مالی است. باید برنامه ای داشته باشیم که همین 
مکان های چادرزدن را هم بتوان آنالین کرایه داد. ما در 
علی بابا این نگاه را داریم که بلیت همان جا را هم آنالین 
بفروشیم. یعنی آن مکان های اتراق و چادرزنی این قدر 
مورد توجه قرار بگیرد که سرمایه گذارها را جذب کند. 
کما اینکه در کشورهای دیگر کمپ سایت دارند که 
برق دارد، سرویس بهداشتی دارد، آشپزخانه دارد و... 

این مسئله باید ترویج شود.

 آمار بازدید روزانه تان چه تعداد است؟
تقریبا روزی 60 هزار بازدیدکننده داریم.

 اشــتغالزایی علی بابا تاکنون چه میزان بوده 
است؟

تا هفته گذشته 215 نفر و چون 
علی بابا رشد ســریعی دارد، آمار 
امروز را ندارم! البتــه باید به این 
نکته اشاره کنم که کسب وکارهای 
آنالین برخالف اشــتغال بخش 
سنتی حرکت می کنند چون اگر 
ما 215 نفر را استخدام کرده ایم، ممکن است تعداد 
زیادی به واســطه توسعه کسب وکار ما شغل شان را 
در حوزه آفالین ها از دست داده باشند. یعنی توسعه 
آنالین تا این اندازه بازار رقابتــی ایجاد می کند. اما 
مهم ترین اتفاقی که در کســب وکار آنالین می افتد 
این اســت که فرهنگ کار و کیفیت زندگی کارمند 
تغییر می کند و نســبت به کار در حوزه سنتی این 
پرســنل اســت که ارزشمند می شــود نه کارفرما. 
در نتیجه کســب وکارهای آنالین خانواده شادتر و 
زندگی سالم تری به جامعه تحویل می دهند. در حوزه 
آنالین ها حتی امنیت شغلی افراد هم دست خودشان 
اســت. ما در علی بابا همه چیز را به خود فرد مربوط 
می دانیم. هر کســی با توجه به تعهد، رشد و عالقه 
به پیشرفتی که دارد جلو می آید و می تواند به آینده 

کارش هم امیدوار باشد.

 سهم علی بابا از فروش بلیت و ارتباط با ایرالین ها 
چگونه محاسبه می شود؟

پورسانت مشــخصی در این زمینه داریم. براساس 
قانون هواپیمایی کشور، سهم علی بابا از فروش بلیت 
داخلی پنج درصد است و از فروش بلیت خارجی بین 

سه تا 9 درصد.

 سرمایه اولیه شما چند میلیون تومان بیشتر 
نبوده. االن که علی بابا مراحل رشــدش را طی 
می کند، سرمایه گذار جذب کرده یا از درآمدزایی 

خودش هزینه می کند؟

ما از یکی از توسعه دهنده های داخلی جذب سرمایه 
داشــته ایم؛ به این صورت که پارسال 10 درصد از 

سهام مان را واگذار کردیم.

 به چه قیمتی؟
دوست دارم شفاف باشم و مشکلی با بیان جزئیات 
ندارم اما به لحاظ سازمانی مخالفت هایی برای بیان 

این جزئیات وجود دارد.

 معموال اســتارت آپ ها ارزش گذاری ریالی 
و مالی می شــوند؛ چه رقمــی روی علی بابا 

می گذارید؟
رقمی می گذارم که کســی نخرد؛ چند وقت پیش 
در مذاکره با ســرمایه گذاری خارجــی، علی بابا را 
40 میلیون دالر ارزش گذاری کردیم که البته وارد 

مذاکره نشدیم.

 رقم واقعی که در ذهن تان برای علی بابا دارید، 
چقدر است؟

همین 40 میلیون دالر است و غیرممکن است که 
کم تر از این رقم معامله بکنم. شــاید روزی مجبور 
شوم، چون در حال توسعه کسب وکارمان هستیم 
اما در شــرایط عادی غیرممکن اســت. مثال سال 
گذشته قرار بود 10 درصد از سهام مان را بفروشیم 
300 میلیون تومان و هیچ کس نمی خرید. اما بعد از 

6 ماه به ده ها برابر این قیمت فروختیم.

 پس رقم فروش  10 درصد از سهام تان تقریبا 
مشخص شد!

البته امــروز قیمت  علی بابا با هفتــه قبل و بعدش 
متفاوت اســت؛ چون ماهیت اســتارت آپ اقتضا 
می کند که در لحظه با احتساب ریسک ها و رشد و 

مسائلی از این دست سنجیده شود.

 الگوی خارجی شما چه شرکت هایی هستند؟
گروه اکس پدیا و گروه پرایس الین؛ ما به این گروه ها و 

کسب وکارها نگاه می کنیم و الگو می گیریم.

 اگر این شرکت ها به بازار ایران بیایند، کمااینکه 
همین االن هم شــرکت هایی وارد شــده اند، 

عکس العمل علی بابا چه خواهد بود؟ 
همان طور که اشــاره کردیــد االن هم خارجی ها 
در فضای تجارت الکترونیک ایــران حضور دارند. 
مثال گــروه روماک در ایران اســت که در بعضی از 
کسب وکارهای موفق و قوی عمل کرده  و در بعضی 
هم نه. هر کسی و هر شــرکتی که وارد ایران شود 
و در حوزه کاری علی بابــا بخواهد کار کند، ما با آن 
مذاکره می کنیم. خارج از اینکه بخواهیم بفروشیم 
یا نه. کمااینکه تاکنون با همــه تیم ها و گروه های 
سرمایه گذار حاضر در بازار ایران مذاکره و گفت وگو 
داشــته ایم. البته حــرف گزافی اســت اگر بگویم 
اکس پدیا وارد می شود و علی بابا شکستش می دهد 

اما ما تالش  و مذاکره می کنیم.

 ممکن است واگذار کنید؟
به توان آن گروه و توافق درون ســازمانی خودمان 
بستگی دارد. آماده مذاکره هستیم اما دو مسئله را 
به هر قیمت و هر شکلی که باشد یعنی چه واگذار 
کنیم و بفروشــیم یا درصدی از ســهام را بدهیم، 
باید حفظ کنیم؛ دو اصل به نام فرهنگ ســازمانی 
و فرهنگ مشــتری مداری مان. ما دوست داریم از 
تجارب خارجی استفاده و با آن ها همکاری کنیم و 
از االن سعی می کنیم که مزیت های رقابتی ایجاد 
کنیم و کار آن ها را برای ورود به بازار ایران سخت تر 
کنیم؛ چون آن ها در بازار کشورهای زیادی رفته اند 
و حتی شکست هم خورده اند. ما بسته به توانمندی 
گروه هایی که وارد بازار ایران می شــوند، تصمیم 
می گیریم چه سطحی از همکاری را با آن ها داشته 
باشیم. یعنی ژست نمی گیریم که آن ها را شکست 
می دهیم و... بلکه به مذاکره فکر می کنیم. اما تنها به 
توان مالی  سرمایه گذاران فکر نمی کنیم، چون سال 
گذشته هم گروه های زیادی آمدند که پول شان را به 
رخ ما می کشیدند ولی ما توان الزم را برای اداره این 

کار در آن ها ندیدیم.

 در بازار ایــران چه کســانی را رقیب خود 
می دانید؟

من از آن ها که هنوز نیامده اند و در آینده وارد بازار 
می شوند، می ترسم! اینکه قرار است با چه برنامه ای 
بیایند و چه خدمات نوینی ارائه بدهند. البته خود 
علی بابا هــم می تواند با غــرور، خودبزرگ بینی و 
تصمیمات اشتباه موجبات شکست خود را فراهم 

کند.

 اشاره کردید به حضور بیش از 300 وب سایت 
فروش آنالین بلیت؛ حــدودا چند نفر را جدی 

می بینید؟
دو تا سه نفر.

 اسم نمی برید؟
 برای جلوگیری از دلخوری بهتر است نامی نبرم.

 با رشد کسب وکارهای آنالین فروش بلیت، 
تکلیف آژانس های هواپیمایی چه می شــود؟ 
کسب وکارشان دچار رکود می شود؟ شما اصال 

آنها را رقیب خود نمی بینید؟
 به نظر من از بین آژانس های هواپیمایی، آن هایی 
که تورهای گردشگری مانند طبیعت گردی برگزار 
می کنند، بزرگ تر می شوند و رشد می کنند. خصوصا 
آن هایی که در شهرستان ها فعالیت می کنند. در این 
صورت کسب و کارهای محلی هم به شدت تقویت 
می شوند؛ اما آژانس هایی که به اصطالح شناور کار 
می کنند و واسطه هســتند، یا کوچک و یا حذف 

می شوند.

 علی بابا می خواهد به فروش روزانه چند بلیت 
برسد؟

هــدف علی بابا از فروش بلیــت داخلی و خارجی، 
گردش مالی 100 میلیارد تومان در روز است.

 در چه بازه زمانی این اتفاق رخ می دهد؟ 
تا سه سال دیگر.

 علی بابا به حوزه های غیر از ســفر هم ورود 
می کند؟

نه، غیرممکن است. 

من از آن ها که 
هنوز نیامده اند 
و در آینده وارد 
بازار می شوند، 

می ترسم! 
اینکه قرار 
است با چه 

برنامه ای بیایند 
و چه خدمات 

نوینی ارائه 
بدهند. البته 
خود علی بابا 
هم می تواند 

با غرور، 
خودبزرگ بینی 

و تصمیمات 
اشتباه 

موجبات 
شکست خود 
را فراهم کند

7 مجید حسینی نژاد مدیرعامل استارت آپ علی بابا از بازار بکر گردشگری آنالین و چشم انداز گردش مالی 100 میلیاردتومانی شرکتش می گوید

چند روز بعد از اینکه دارایی ام از دســت رفته بود و باید خانه را می فروختم، صبح 
زود بیدار شــدم، صبحانه را آماده کردم و برای خانمم که هنوز خواب بود، بردم. 
طفلکی با دیدن این صحنه شوکه شده بود و استرس گرفته بود که باز چه اتفاقی 
افتاده است. به او گفتم تاکنون وضع مالی خوبی داشتم و کنارم ماندی، از این به بعد 
به خاطر اخالق خوبم کنارم بمان... یکی از ویژگی های شخصی من این است که آنچه 
من را نمی کشد، قوی ترم می کند؛ االن می فهمم که از دست دادن پدر چه معنایی 
دارد و در همه عمر می خواهم این فقر را بپوشانم. می خواهم ثابت کنم که می توانم. 
بنابراین باز تالش می کنم و همسرم هم تاکنون این مسئله را فهمیده و یا به تعبیری 

با آن کنار آمده است. خانه به نام همسرم بود و فروختیم. در واقع با من همراه شد و 
کمکم کرد. هم کمک مالی چون خودش شرکت داشت و هم اینکه خانه و زندگی 
شخصی و بچه ها را به نوعی جمع و جور می کرد که نگرانی از این بابت نداشته باشم؛ 
چون دو تا سه ســال افتادم در روند دادگاه و دادرسی پرونده های شکستم. حتی 
امروز می توانم مدعی شوم که در زمینه حقوق کیفری تخصص باالیی دارم! البته 
پول نداشتم و دوستانم در حوزه وکالت کمکم می کردند و تقریبا همه پرونده ها را 
هم بردم. وقتی در قعر دره شکست بودم، سعی کردم همه چیز را جمع وجور کنم و 
این کار را کردم و پرونده همه آن کسب وکارهای شکست خورده را مختومه کردم.

شکست های مجید و همراهی همسرش

شناسنامه

Alibaba.ir :عنوان سایت 
 حوزه فعالیت: گردشگری

 بنیان گذار: مجید حسینی نژاد
 سن بنیان گذاردر هنگام شروع کار:  35 سال

 محل استقرار: تهران
 رنک ایران: 186 

 سرمایه گذار: ایرانی
 سهم بازار: 50 درصد

 ارزش ادعایی: 40 میلیون دالر

مســئولیت صحت آمار و ارقام درج شده بر 
عهده مصاحبه شونده است و هفته نامه شنبه 

مرجع تایید کننده آن نیست.

فاصله بین 
شجاعت و 

حماقت، مرز 
باریکی است. 
من بارها این 

مرز را رد 
کرده ام و وارد 
ورطه حماقت 

شده ام. در واقع 
شکست ها 
هم نتیجه 

کاله هایی است 
که من داده ام 
و نه کاله  هایی 
که کسی از سر 

من برداشته 
است. خودم 
دنبال اشتباه 
رفته ام ولی 

ریسک باید به 
اندازه ای باشد 

که کمر شخص 
را نشکند. من 
منفی نشدم؛ 

حتی با فروش 
خانه ام هم 

هنوز کاالها 
و ته مانده ای 
وجود داشت 

که دوباره آغاز 
کنم. اندازه 

ریسک خیلی 
مهم است
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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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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



تا کنون در مورد اهمیت رو در رو شــدن با مشتریان 
احتمالی ایــده اســتارت آپی تان و اینکه چقدر این 
مسئله اهمیت دارد، صحبت کردیم! شما برای اینکه 
هر ایده استارت آپی را مورد ارزیابی قرار بدهید، باید 
فرضیه ســازی کنید و این فرضیات را مورد آزمایش 
قرار دهیــد! به چه صورت؟ با انجــام مصاحبه های 
عمیق! با چه افرادی؟ با افرادی که احتماال در جامعه 
هدف مشتریان شــما قرار می گیرند؛ خب آن ها را از 
کجا پیدا کنیم؟ در نوشته های قبلی توضیح دادیم 
که می توانید به این افراد از منابع مختلف دسترسی 
پیدا کنید! خب، االن وقت انجام مصاحبه ها اســت، 
مصاحبه هایی سرنوشت ساز که نتایج آن ها می تواند 
نکات بسیار ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد 
و احتمال شکست شما را کاهش دهد. من در ادامه 
فرض کرده ام که شما لیستی از مصاحبه شوندگان را 
تهیه و فرضیات و سواالت مصاحبه خود را آماده کرده ، 
قرار مالقات را هم با آن ها تنظیم کرده اید؛ به عبارتی 
مقدمات مصاحبه فراهم است و می خواهیم در این 
نوشــته کمی در مورد روال مصاحبه در عمل به طور 

دقیق تری با هم نکاتی را مرور کنیم.

 مصاحبه آزمایشی
ببینید، همیشــه انجام اولین مصاحبه کمی سخت 
است؛ بهتر است قبل از انجام مصاحبه با کاندیداهای 
واقعــی، یک بار به طور کامل، مصاحبــه را با یکی از 
اعضای تیم یا یک دوست ترتیب بدهید. این کار باعث 
می شود که مشکالت مصاحبه را درک کنید و اگر نیاز 
به اصالح است، این اصالحات را انجام دهید و ابهامات 
موجود در مورد سواالت و شــیوه انجام مصاحبه را 
برطرف کنید. حتما بعد از انجام مصاحبه آزمایشی 

نظر افراد را بابت بهبود مصاحبه بخواهید.

 ضبط کردن یا نکردن مصاحبه 
 شاید شما هم این ایده را داشته باشید که مصاحبه ای 
که قرار است انجام دهید را ضبط کنید. واقعیت این 
اســت که این کار نقاط ضعف و قــوت خود را دارد و 
ترجیحا و نظر شخصی من این است که ضبط نکنید 
ولی بسته به شــرایط و مواردی که در ادامه توضیح 

می دهم، خودتان تصمیمگیری کنید.

 نقاط قوت ضبط کردن مصاحبه 
 همیشه یک نسخه از مصاحبه را خواهید داشت و 

می توانید به آن رجوع کنید. 
 چیزی از قلم نمی افتد و همه چیز با جزئیات ثبت 

می شود.
 شما به جای تمرکز بر یادداشت برداری، می توانید 

تمرکز خــود را بــر روی زبان بــدن و حالت چهره 
مصاحبه شونده متمرکز کنید )البته در مواردی که 

این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است(.
 شما می توانید مصاحبه مربوطه را برای سایر اعضای 

تیم بفرستید و نظرات آن ها را نیز جویا شوید.

 نقاط ضعف ضبط کردن مصاحبه
 شــما نیاز به زمان بیشــتری برای مستندسازی 
دارید )یک بار انجــام مصاحبه، یک بار گوش دادن و 

مستندسازی نکات مصاحبه(
 در کل ضبط کردن، کمی افراد را محتاط می کند 
و شــاید یک نقاب به رفتار واقعی خود بکشند و این 
مسئله باعث شود که کیفیت اطالعات کسب شده، 

افت پیدا کند!
 مصاحبه شونده نگران بحث های قانونی می شود 
)نکند حرف هایی که می زنم، فردا برایم مســئولیت 

قانونی و حقوقی ایجاد کند(.
 یادداشت برداری در حین مصاحبه بیانگر احترام 
و اهمیــت دادن به مصاحبه شــونده اســت. وقتی 
شما پابه پای مصاحبه شــونده، نکاتی که می گوید 
را یادداشــت می کنید، این مســئله حس خوبی به 

مصاحبه شونده می دهد.
تصور کنید قرار است از شما مصاحبه ای در حوزه ای 
خاص بشــود. اگر بگویند فرآینــد مصاحبه ضبط 
می شــود، احســاس بهتری دارید یــا اینکه ضبط 
نمی شود؟ به این مسئله فکر کنید. لطفا بدون خبر 
کاربر یا مصاحبه شونده هم عمل ضبط را انجام ندهید!

 ضبط کردن ویدئو را کال بی خیال شوید!
البته این کار در ایران خیلی معمول نیســت )ضبط 
کردن ویدئو برای بررســی تعامل کاربر با محصول، 
انجام آزمون های کاربردپذیری و... رایج اســت ولی 
در زمینه انجام مصاحبه های کیفی، اصال پیشنهاد 
نمی شود( نگران ظاهر بودن، حرمت دوربین، استرس 
و... موانعی اســت که ارزش اطالعات کسب شده را 

پایین می آورد.

 یادداشت برداری در مصاحبه ها 
شما قطعا در دوران تحصیل و کالس آموزشی تجربه 
یادداشت برداری را داشــته اید؛ در این شرایط شما 
بســته به تاکید مدرس دوره نکات مهم را یادداشت 
می کردید. یادداشت برداری در مصاحبه های کیفی، 
کمی با یادداشــت برداری در کالس درس متفاوت 
است؛ چرا؟ به این دلیل که شــما در مصاحبه های 
کیفی نمی دانید که چه چیــزی مهم و چه نکته ای 
بی اهمیت است. مثال وقتی مصاحبه شونده می گوید 
که در استفاده از خدمات محصول X در هفته گذشته 
بدترین تجربه را داشته، این به این معنی نیست که 
خدمت یا محصول مربوطه را دوست نداشته یا مورد 
نیازش نبوده است. در این شرایط شما نیاز به جزئیات 
بیشتری دارید. شما باید نکاتی که احتماال باعث رد 
شدن فرضیات شماست را یادداشت کنید؛ مواردی که 

ایده شما را تایید می کند چیست؟ مواردی که باعث 
شگفتی و تعجب شما می شود را هم از قلم نیاندازید. 
این موارد را در یادداشت برداری به گونه ای مشخص 
کنید )مثال یــک دایره دور آن ها بکشــید(. یادتان 
باشد احساسات مصاحبه شونده را مدنظر قراردهید، 
احساسات و رفتارهایی مثل ناله، خشم، ذوق و شوق، 
تنفر، شک، خجالت و ناامیدی. شما می توانید با توجه 
به احساســات آن ها اطالعات دقیق تری در زمینه 

فرضیات خود به دست آورید.
جالب است بدانید که شما بعد از انجام چند مصاحبه 
در زمینه بررســی فرضیات خودتــان، به یک الگو 
می رســید. منظورم الگویی در زمینه شیوه اجرای 
مصاحبه و یادداشت برداری از آن است. شما می توانید 
برای خود یک قالب مصاحبه در نرم افزار ورد طراحی 
کنید و آن را برای هر مصاحبــه چاپ کنید؛ در این 
قالب اطالعات مهمی که بر اساس تجربه مصاحبه های 
قبلی نیاز است، کسب کنید را قرار دهید تا از اجرای 
مصاحبه ها بیشترین بهره برداری را داشته باشید. این 

نمونه را درنظر بگیرید:
 شناسنامه مصاحبه: در این بخش نکات مهم و 
کلی مثل اطالعات جمعیت شناختی را قرار دهید. 
اطالعاتی چــون  نام، نام خانوادگی، تاریخ مصاحبه، 

گوشی موبایل )اندروید یا آیفون یا سایر موارد(. 
نکات مهم در حین مصاحبه: دراین بخش لیســتی 
برای یادآوری نکات مهم و کلیدی در باال بردن کیفیت 
مصاحبه را قرار دهید؛ حرف زدن ممنوع، گشاده رویی 
و خوشرویی، سواالت با پاسخ بلی یا خیر ممنوع، ثبت 
احساسات، درخواست بابت معرفی سایر افراد برای 

مصاحبه های بعدی.
 سواالت کلیدی: در این بخش هم پنج تا 6 سوال 
کلیدی که مبتنی بر فرضیات شماســت را فهرست 
کنید؛ )مرور مسئله گرفتن یک تاکسی( آخرین باری 
که خواستید تاکسی بگیرید، کی بوده؟ میشه توضیح 
بدید؟ معموال برای گرفتن تاکسی چه روالی رو طی 
می کنید؟ اگر یه عصای جادویی داشتید، چطور این 

فرآیند رو تسهیل می کردید؟

 دعوت از یک نفر برای یادداشت برداری 
اگر بتوانید مصاحبه را در قالب یک تیم دونفره انجام 
بدهید، خیلی عالی اســت. در این روش یک نفر به 
یادداشــت برداری مشغول اســت و دیگری جریان 
مصاحبه را هدایت می کند. ایــن کار باعث افزایش 
تمرکز بیشــتر شــده و از طرفی باعث می شود که 
یک نفر دیگر از اعضــای تیم نیز درگیر فرآیند مهم 
Pair Interview�  توسعه مشتری شود. این روش

ing نام دارد. از مزایای ایــن روش می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

 اصالح شــدن فرآیند مصاحبه: همکار شما 
می تواند بازخوردهای مناسبی بعد از جلسه پیرامون 
مصاحبه انجام شده، به شما ارائه دهد. اینکه شما زیاد 
صحبت کرده اید، مصاحبه شونده را هدایت کرده اید 
و... بازخوردهایی اســت که می تواند اصالح و باعث 

افزایش کیفیت مصاحبه شود.
 متقاعد شــدن و آموزش دیدن اعضای تیم 
برای انجام مصاحبه ها: کسی که به عنوان دستیار 
شما در یک مصاحبه Pair، وظیفه یادداشت برداری را 
برعهده می گیرد، بعد از مدتی به واسطه تجربه حضور 
در مصاحبه های متعدد، ترس از انجام مصاحبه را از 
دست داده و خود می تواند به طور مستقل، مصاحبه ها 
را برگزار کند. با این روش شما عالوه بر انجام مصاحبه، 
یک نیروی توانمنــد را برای اجرای مصاحبه تربیت 

کرده اید.
 حضور اعضای موثر تیم برای روبه رو شدن 
با مشتریان: معموال )به خصوص در سازمان های 
بزرگ( افرادی که باید از مشــتری بشــنوند، بسیار 
سرشلوغ هستند؛ درگیر کردن آن ها به صورت موقتی 
و در قالب نقشی ساده و در زمانی کوتاه )مثال نهایتا 
دو ساعت در هفته( می تواند تاثیر شگرفی در تغییر 
نگرش آن ها نسبت به مشتریان نهایی و درک بیشتر 

داشته باشد.

 نکاتی مهم قبل از اجرای مصاحبه های کیفی 
قبل از حضور در جلسه برای مصاحبه )حضور فیزیکی 
یا حضور مجازی از طریق تلفن و اسکایپ( بهتراست 
اطالعاتی را از قبل جمع آوری کرده باشــید؛ اینکه 
مصاحبه شونده کیست؟ شغلش چیست؟ اینکه مجرد 
است یا متاهل، بچه دارد یا خیر و... و سایر نکاتی که 
شاید دانســتن آن ها در روال مصاحبه بتواند به شما 
کمک کند را به طور غیرمســتقیم گردآوری کنید. 
قبل از مصاحبه حتما دستشــویی بروید، کمی آب 
بخورید، حتما کاغذ و خودکار اضافی همراه داشته 
باشید، یادتان باشد که حتما موبایلتان شارژ داشته و 
اینکه بر روی حالت Silent تنظیم شده باشد، همه 
موارد برهم زننده تمرکز خودتان را هم غیرفعال کنید 

.)telegram مخصوصا(

 اولین دقیقه در مصاحبه 
همان طور که شــما کمی نگران مصاحبه هستید، 
شخص مصاحبه شونده هم مثل شما کمی استرس 
دارد؛ واقعیت این اســت که این سبک از مصاحبه ها 
با سایر مصاحبه ها کمی متفاوت تر است. البته قبال 
توضیح دادیم که در تماســی که برای تنظیم وقت 
مصاحبه با افراد می گیریــد، توضیحاتی مختصر از 
حوزه ای که قرار اســت پیرامون آن با هم گپ بزنید، 
برای شان ارائه دهید. شما باید در طی مصاحبه سه 

کار مهم را انجام دهید:
 کاری کنید که این احســاس به مصاحبه شونده 
منتقل شود که نظرات وی برای شما خیلی مهم است 

و به گونه ای اعتمادبه نفس وی را باال ببرید.
 صراحتا در اول جلسه به او بگویید که در این جلسه 
او باید بیشتر حرف بزند و شما بیشتر شنونده هستید؛ 
به عبارتی به این نکته اشاره کنید که نگران زیاد حرف 
زدن نباشد. هرچه جزئیات بیشتری به شما ارائه دهد، 

برای شما ارزش بیشتری ایجاد می شود.

در حین اجرای مصاحبه های کیفی، نکات 
زیر می تواند باعث افزایش کیفیت مصاحبه 

شود. 
 

 لحن خودمانی
 از لحن خودمانی بــرای گفت وگو و پیش 
بردن مصاحبه اســتفاده کنید. شاید شما 
دوست داشته باشــید که رسمی برخورد 
و از کلمات خاصی اســتفاده کنید؛ یادتان 
باشد که رســمی تر کردن و جدی تر شدن 
لحن شما، نتیجه اش کوتاه شدن پاسخ های 
مصاحبه شونده اســت. این جلسه را با یک 
جلسه ارائه رسمی اشتباه نگیرید! شما قرار 
است مثل دو دوست در مورد یک موضوع با 

هم گپ بزنید!

 آدم باشید، نه سازمان!
از من به جــای ما )کــه بیانگر ســازمان 
شماســت( اســتفاده کنیــد؛ تحقیقات 
صورت گرفته در مطالعــات اجتماعی این 
موضوع را نشان داده اســت که استفاده از 
عبارت من به جــای ما، کیفیت اطالعات را 

باالتر برده است.

 تجربه شخصی مصاحبه شونده
ســعی کنیــد بــر روی تجربه شــخصی 
مصاحبه شونده تاکید زیادی داشته باشید؛ 
از عبارت هایی مثل »تجربه شخصی شما«، 
»برای شما«، »در دنیای شما« و عبارت های 
مشــابه اســتفاده کنید. این مــوارد باعث 
می شود که مصاحبه شــونده احساس کند 
که تجربه شخصی اش برای شما مهم است و 
شما او را به عنوان یک متخصص قبول دارید.

 قانون سکوت
معموال در روند انجام مصاحبه با مشتریان، 
در پاســخ های اولیه به سواالت شما، آن ها 
معموال یک یا دو جمله می گویند و ساکت 
می شوند؛ این به علت این است که هنوز یخ 
مصاحبه شکسته نشــده است، شاید شما 
وسوسه شوید که با صحبت کردن و پرسیدن 
سواالت بیشــتر او را هدایت کنید تا بیشتر 
صحبت کند ولی یک قانون طالیی در اینجا 
وجود دارد و آن این اســت که شما سکوت 
کنید. ســکوت به این معنی است که شما 
هنوز نیازمند اطالعات بیشــتری هستید و 
این سیگنال را به مصاحبه شونده داده اید که: 
من هنوز اطالعات بیشتری نیاز دارم، کمی 
فکر کن و اگر اطالعات بیشتری داری ارائه 
بده! اینایی که گفتی خیلی کمه! این مسئله 
باعث می شود که مصاحبه شونده درک کند 
که شما به اطالعات تشریحی تر و با جزئیات 
بیشتر نیاز دارید. از این تکنیک فقط یک بار 

در مصاحبه استفاده کنید!

 جزئیات را کشف کنید
تا جایــی که می توانید بــه دنبال جزئیات 
و چرایی رفتار افراد باشــید؛ از پرســیدن 
سواالتی که پاسخ آن ها بلی یا خیر است تا 
جایی که امکان دارد، پرهیز کنید. این پاسخ 

ها خیلی ارزش اطالعاتی ندارند. 
در ادامه سواالتی کمکی برای اینکه بتوانید 
مصاحبه شونده را به ســمت توضیح دادن 
بیشــتر و ارائه جزئیات هدایت کنید را ارائه 

می دهیم:
 این کار چقدر زمان برد؟

 چرا فکر می کنین این طوری شد؟
 کجاها دیگه این مشکل رو دیدین؟

 پیامدهای این اتفاق چی بود؟
 چه افــراد دیگــری در تصمیم گیری ها 

دخیل هستند؟
 آخرین بار کی ایــن کار رو انجام دادید؟ 
میشه توضیح بدید دقیقا داستان چی بود؟

 سواالت جهت دار 
از پرسیدن ســواالت هدایتگر و جهت دار، 
به شدت پرهیز کنید. منظور سواالتی که به 
اصطالح باعث bias شدن مصاحبه شونده و 
هدایتگری یا جهت دادن به وی می شود. در 
ادامه الگوهایی از سواالت هدایتگر ارائه شده 
است؛ سعی کنید از آن ها تا آنجایی که امکان 

دارد، استفاده نکنید:
 فکر می کنید که ...

 اگر ... بشه فکر می کنید که باعث مشکل 
بشه، یا مشکل داره؟

 آیا شما موافقید که ...
 دوست دارید که ...

اگر در طی روال مصاحبه، مصاحبه شونده 
در پاسخ سوالی به شــما جواب بلی یا خیر 
داد، به احتمال زیاد شما از سواالت هدایتگر 
استفاده کرده اید. البته یادتان باشد که این 

مسئله اجتناب ناپذیر است.

 معجزه داستان
یادتان باشــد که مردم از داستان سرایی 
خوششــان می آید؛ اینکه خاطره تعریف 
کننــد، ماجرایی کــه رخ داده را توضیح 
دهند و... ســعی کنید به گونــه ای روال 
مصاحبــه را پیش ببرید کــه در نهایت به 
برسید؛  داستان سرایی مصاحبه شــونده 
یعنی جایی که مصاحبه شونده برای شما 
از گام بــه گام و جزئیات تجربیات خودش 
می گوید؛ این جزییــات از توالی رخ دادن 
آن ها می تواند حاوی اطالعات ارزشمندی 

برای شما باشد.

مدرسهاستارتآپ
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بزرگ ترین شــانس زندگی هرکس، سخت کار 
کردن در کاری است که ارزشش را دارد.

اگر بتوانید 
مصاحبه را در 
قالب یک تیم 
دونفره انجام 

بدهید، خیلی 
عالی است. 

در این روش 
یک نفر به 

یادداشت برداری 
مشغول است و 
دیگری جریان 

مصاحبه را 
هدایت می کند. 

این کار باعث 
افزایش تمرکز 
بیشتر شده و 

از طرفی باعث 
می شود که 

یک نفر دیگر از 
اعضای تیم نیز 
درگیر فرآیند 

مهم توسعه 
مشتری شود

نکاتی کاربردی که شما را در امر توسعه مشتری کمک می کند
رمزوراز نشستن روبه روی مشتری

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

پورتفلیو 
مجموعه ای 
از طرح ها، 

پروژه ها، 
زیرپورتفلیوها 

و سایر 
کارهای فعال 
در سازمان را 
در یک زمان 

خاص نمایش 
می دهد نکاتی مهم در اجرای 

مصاحـــبه های کیفی

واژه نامه استارت آپی: سبد پروژه
20

ستون

در مسیر رشد استارت آپتان ممکن است نیاز باشد 
با شرکت هایی همکاری استراتژیک داشته باشید 
یا حتی شاید یک شرکت قصد سرمایه گذاری بر 
روی استارت آپ شما را داشته باشد. این خیلی مهم 
است که شما در مورد پرتفولیوی آن ها اطالعاتی 
کســب کنید. پورتفولیو در زبان فارســي »سبد 
پروژه« ترجمه شده است که چندان مفهوم آن را 
نشان نمي دهد. بنابر تعریف، پورتفولیو مجموعه اي 
است از طرح ها، پروژه ها و سایر کارهاي سازمان 

در حالي که مفهوم ســبد پروژه، فقط مجموعه 
چند پروژه را در بردارد. پروژه ها و طرح ها ممکن 
است لزوما وابســته یا به طور مستقیم در ارتباط 
با هم نباشــند. در هر صــورت پورتفلیو نمایی از 
اجزای انتخاب  شــده که هردو بازتــاب و متأثر از 
اهداف استراتژیک سازمان است را ارائه می دهد. 
یعنی پورتفولیو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها، 
زیرپورتفولیوها و سایر کارهای فعال در سازمان را 
در یک زمان خاص نمایش می دهد. این موضوع 

که رابطه بین پورتفولیو و اجزای آن شناخته شود 
بسیار اهمیت دارد. پورتفولیو سرمایه گذاری هایی 
که توسط سازمان و منطبق با اهداف استراتژیک 
سازمان است را منعکس می کند. این نقطه جایی 
اســت که اولویت ها مشخص شــده، تصمیمات 
سرمایه گذاری گرفته شده و منابع تخصیص داده 
می شود و شما به عنوان موسس یک استارت آپ 
باید این اطالعات را در تعامل با سازمان مورد نظر، 
مورد توجه قرار دهید. تمام اجزای یک پورتفولیو 

ویژگی های مشخصی را به نمایش می گذارد: 
 تصمیمات سرمایه گذاری یا برنامه ریزی شده 

توسط سازمان را نشان می دهد. 
 با اهداف استراتژیک سازمان مطابقت دارد. 

 ویژگی های قابل تشــخیصی دارد که سازمان 
را مجاز می کند تــا برای مدیریت موثرتر، آن ها را 

گروه بندی کند. 
 اجزای پورتفولیو قابل سنجش  است و می تواند 

اندازه گیری، رتبه بندی و اولویت بندی شود.

Portfolio

C o l u m n

قصه گوش کنید!
 تا جایی که می توانید مصاحبه شونده را به سمت داستان 
تعریف کردن و صحبت کردن بیشتر هدایت کنید. معموال 
روال مصاحبه به این صورت است که شما در اول مصاحبه 
و نهایتا آخر مصاحبه، می توانید برخی نکات کلی را بیان 
کنید و در طی مصاحبه با پرســیدن ســواالت درست، 
مصاحبه را به سمت کشــف این موضوع که آیا فرضیات 
شما تایید یا رد می شود، هدایت کنید. بهتر است برای این 
کار یک سناریوی از پیش تعریف شده، داشته باشید. این 

روال را در نظر بگیرید: سالم، خیلی خوش آمدید؛ بفرمایید 
بنشــینید. خب چه خبرها؟ راحت رسیدین؟ خیلی هم 
خوب، اوال ممنون از وقتی که گذاشتید، برای اینکه وقت 
شما رو نگیرم و إن شاءاهلل جلسه، جلسه مطلوبی باشه، اگر 
موافقید مصاحبه رو شــروع کنیم. واقعیت اینه که ما یه 
استارت آپ هستیم و داریم در زمینه یه موضوع در حوزه ... 
تحقیق می کنیم؛ فکر می کنیم که نظرات شما و تجربیات 
شــما در این زمینه خیلی میتونه به ما کمک کنه، برای 

همین ازتون درخواست جلسه کردیم و مزاحمتون شدیم. 
توی این جلسه میخوام شما بیشتر حرف بزنید و من بیشتر 
شنونده هستم؛ خالصه هر نکته ای که در مورد موضوع ... 
به ما بگید برای ما مهمه. برای شروع می خواستم نظر شما 
رو در مورد ... بدونم و برام کمی در موردش توضیح بدید و...
این یک روال مناســب برای شــروع مصاحبه است که 
من شــخصا در خیلی از جلســات از آن استفاده کردم و 
انصافا خوب بوده. بســیار خوب، به اینکه چه ســواالتی 

باید درمصاحبه پرسیده شود، در نوشته های قبلی اشاره 
کرده ایم. امیــدوارم این نکات مهــم و عملی در اجرای 
مصاحبه های کیفی که یکی از مهمترین بخش های فرآیند 
توسعه مشتری است، برایتان مفید واقع شود. به تجربه 
بارها و بارها شــاهد این نکته بوده ام که استارت آپ های 
زیادی به واسطه عدم توجه و سهل انگاری و جدی نگرفتن 
فرآیند توسعه مشتری، محصولی را تولید کرده اند که اصال 

ارزش تولید نداشته است؛ شما این گونه نباشید.
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پس از جنبش »استارت آپ هند، برخیز هند«، 
نخســت وزیر این کشــور اعالم کرد که یک 
شورای کارآفرینی هشت نفره تشکیل می شود 
 Naukri که ریاست آن را موســس وب سایت

برعهده خواهد داشت.
به عالوه این شورا از اعضای صنایع، کسب وکارها 
و نیز ســرمایه گذارانی از قبیل ویجی شکهار 
شارما از  Paytm، ماهش مورتی از پینستورم و 
ویکاس کوتیاال از IAN تشکیل می شود و وزیر 

صنایع نیز بر این شورا نظارت خواهد داشت.
این شــورا به این نیت ایجاد شده است که به 
دولت نشان داده شود که چگونه می توان یک 
محیط دوســتانه را در حوزه کارآفرینی ایجاد 
کرد. فقط صحبت از استارت آپ های فناوری 
از سوی موسســات فناوری هند یا موسسات 
مدیریت هند نیســت، بلکــه صحبت از یک 
کارآفرینی جامع است. این شــورا قصد دارد 
کارآفرینی را در تمام حوزه ها تقویت کند، حال 
این کارآفرین می تواند یک فروشنده خیابانی 

باشد یا یک مغازه دار محلی.
نقشــه و برنامه این شورا آن است که از نظرات 
و پیشــنهادات کارآفرینان فعلــی در دهلی 
استفاده کند و آن ها را در نظر بگیرد. تسهیل در 
کسب وکار، تقویت شرکت های جدید، تامین 
بودجه استارت آپ ها و ایجاد مشاغل جدید در 
شهر از جمله نقش ها و مسئولیت های این نهاد 
است. توصیه ها و پیشنهادات نیز پیرامون ایجاد 
یک سیاست مناســب برای تمام شرکت های 
تازه تاسیس و شــرکت های بزرگ است. این 
شورا ســه ماه فرصت دارد تا گزارش خود را به 
 )DDC( کمیسیون توسعه و گفت وگوی دهلی
که تحت نظارت آن فعالیت خواهد کرد، ارائه 
دهد. این طــرح قصد دارد جلوی فرار مغزها از 
کشور را بگیرد. مقامات می گویند اگر مرکز این 
طرح را تصویب کند، به کسب وکارهای موجود 
در شهر که بســیاری از آن ها به جای اینکه در 
اینجا تاسیس شــوند، به مناطق دیگر رفته اند 
نیز تلنگری وارد می کند. این شورا از جنبش 
استارت آپ هند کمک می گیرد تا به اهداف خود 
در حوزه کارآفرینی دست پیدا کند. اما مقامات 
بر این باورند که تمرکز اصلی شورا باید انحصاری 
باشــد. آن ها می خواهند که استارت آپ ها از 
طریق تجمیع رشــد کنند و سرمایه و محیط 

مورد نیاز را در دسترس قرار دهند.

جان راسکین
بزرگ تریــن پاداش کار کردن بــرای هرکس، 
چیزی نیست که به دست می آورد بلکه تغییری 

است که در خودش رخ می دهد.

اکوسیستم
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همکاری ها و طرح های گسترده غول سخت افزاری سیلیکون ولی در شبه قاره

چرا استارت آپ های ترکیه ای از رقبای خارجی شان پیشی گرفته اند

بزرگ ترین خروجــی اینترنتی ترکیه تا به امروز، 
Yemek� )بازار ســفارش غذا به نام یمکســپتی 
sepeti( اســت که در سال 2015 به قیمت 589 
میلیون دالر) بیــش از 2 هزار میلیــارد تومان( 
 Gittigidiyor به دلیوری هیــرو  فروخته شــد و
که بــه قیمت 217 میلیون دالر در آوریل ســال 
2011 به همــکاری جهانــی اش ای بی فروخته 
شده و یک شــرکت تلفن همراه به نام پوزیترون 
که شــرکت مونوتایز آن را با قیمت 100 میلیون 
دالر در فوریه 2014 خریداری کرد. عالوه بر این 
خروجی های موفق، استارت آپ های محلی دیگر 
مانند بزرگ ترین وب سایت طبقه بندی کشور به 
نام صاحب ایندن، بزرگ ترین وب ســایت تجارت 
الکترونیک به نــام هپســی بورادا  و بزرگ ترین 
بازار استخدام به نام کریر دات نت نشان دادند که 

کارآفرینی در این کشور زنده است.
ایــن واقعیت کــه برندگان محلــی در هر یک از 
این حوزه ها ظهور کرده انــد، در حقیقت قدرت 
کارآفرینــان تــرک و مزیت قابل توجــه آن ها را 
در ایجاد کســب وکارهای کاربردی و متناســب 
با واقعیت ترکیه نشــان می دهد. هــر یک از این 
شــرکت ها در بیــن ســال های 1998 تا 2001 
تاسیس شده و با همدیگر بخشــی از اولین موج 

کارآفرینی اینترنتی را در کشور ایجاد کرده اند.

در طــول موج دوم کارآفرینــی اینترنتی ترکیه، 
روند موفقیت کارآفرینان داخلی نسبت به رقبای 
بین المللی آن ها همچنان ادامه یافت. ترنی دول  و 
مارکافونی، دو مورد از بزرگ ترین وب سایت های 
مد آنالین ترکیــه، به ترتیب در ســال 2009 و 
2008 تاســیس شد. اخیرا شــرکت هایی مانند 
خدمات تحویل غــذای میل باکس، بــازار بلیط 
اتوبوس آنالین اُبیلت و بازار عروسی دوگان نشان 
داده اند که وقتی صحبت از ایجاد کسب وکار محلی 
می شود، کارآفرینان محلی پیشرو هستند. هر یک 
از این شرکت ها نیز بین سال های 2011 و 2014 

تاسیس شدند.
دلیــل موفقیت کارآفرینان محلــی، نبود رقابت 
بین المللی نبوده است. برای نمونه انکوباتور آلمانی 
راکت اینترنت یک شــرکت تجــارت الکترونیک 
متشــکل از 400 نفر را در ترکیه ساخته بود. این 
شرکت شامل زیدایا در حوزه مد و کفش، اویمیستر  
در حوزه مبلمان خانگی، اســپورنا در حوزه لوازم 
ورزشــی و... بود؛ با این حال، به موفقیت چندانی 
دســت پیدا نکرد و در ســال 2012 تعطیل شد. 
بازار بلیت اتوبوس آنالین راکت در حال حاضر در 
ترکیه پابرجاست اما هنوز نتوانسته است در سطح 
شرکت محلی اُبیلت کار کند. اپلیکیشن تاکسی 
اوبر نیز در ژوئن 2014 وارد ترکیه شــد و با اینکه 
هنوز در این کشور کار می کند، اما هنوز به جایگاه 
همتای داخلی خود یعنی بیتاکسی نرسیده است. 
وقتی شــما با فرهنگ ترکیه آشنا باشید و تجربه 
کار در این کشور را داشته باشید، بهتر می توانید 
استعدادها را جذب کنید، تامین کنندگان مناسب 
را پیدا کنید، با تنظیم کنندگان در تعامل باشــید 

و یک محصول مناســب برای مشــتریان ترکیه 
ایجاد کنید.

 خطرپذیرهایی که از ترکیه بدشان نمی آید
وقتی کارآفرینان موفق در کار باشــند، سرمایه 
خطرپذیر به ســمت کار جاری می شــود. بعد از 
اینکــه شــرکت های به وجودآمــده در موج اول 
کارآفرینی اینترنتی در ترکیه عالئم اولیه موفقیت 
را نشــان دادند، ســرمایه گذاران ترغیب شدند 
تا روی اســتارت آپ های ترکیه ســرمایه گذاری 
کنند. ســرمایه گذاران بین المللی مانند ابراج از 
خاورمیانه، جنرال آتالنتیک از انگلستان، نسپرز 
از آفریقای جنوبی، کالینر پرکینز و تایگر گلوبال 
از آمریکا و اس تی سی ونچرز از عربستان سعودی 
همگی از کارآفرینان اینترنتی ترکیه پشــتیبانی 

کردند.
به عــالوه، چندین ســرمایه گذار قرار اســت در 
موفقیت های آتی اســتارت آپ های ترکیه سهیم 
باشــند؛ از قبیل ارلی برد که نیمی از سرمایه  آن 
به ترکیه اختصاص داده شــده است،روو کاپیتال 
که با بودجه 38 میلیون دالری و شــرکت 212 
که مبلغ 30 میلیون دالر روی اســتارت آپ های 
ترکیه ســرمایه گذاری کرده انــد. و همچنین دو 
ســرمایه گذار TS3 و هامینگ برد کــه در راه این 

کشور هستند.

 از نظر بخش دولتی
عالوه بر بخــش خصوصی، بخش دولتــی نیز از 
استارت آپ ها پشتیبانی زیادی کرده است. شورای 
تحقیقات علمی و فناوری ترکیه )TUBITAK( برای 

حداکثر 75 درصد از هزینه های استارت آپ های 
فناوری، کمک هزینه اعطا می کند. اخیرا توبیتاک 
می خواهد به فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر 
در کشــور کمک کند؛ دولت ترکیه برنامه هایی را 
طراحی کرده است تا ســرمایه اضافی را به وجوه 
سرمایه خطرپذیر فعلی و جدید و سرمایه گذاران 
ارائــه دهد. یکی دیگــر از عوامــل کمک کننده 
به اکوسیســتم اســتارت آپی ترکیه، ســازمان 
غیرانتفاعی اندوور اســت. این ســازمان جهانی 
از کارآفرینان در سراســر بخش هــای اقتصادی 
شــرکت، اعم از اســتارت آپ های غیراینترنتی 
حمایت می کند. در سراســر کشور استارت آپ ها 
را شناســایی کرده و دسترســی به شبکه وسیع 
پیشروان کســب وکارهای محلی و بین المللی را 

برای آن ها فراهم می کند تا سریع تر رشد کنند.

 آینده اکوسیستم ترکیه
با وجود تمــام فعالیت ها و تالش، هنوز ترکیه در 
مراحل اولیه توسعه کســب وکار قرار دارد. افراد 
زیادی چشــم امید خود را به اســتارت آپ های 
اینترنتی ترکیه دوخته اند. کارآفرینی اینترنتی تا 
سال 1997 در این کشور وجود نداشت. اکنون اما 
داستان های زیادی درباره موفقیت های چشمگیر 
استارت آپ ها به گوش می رســد. تامین بودجه 
سرمایه خطرپذیر تا سال 2010 در ترکیه وجود 
نداشت. بخش خصوصی برنامه هایی نداشت که 
به طور خاص برای حمایت از اســتارت آپ های 
ترکیه طراحی شــده باشــد. در حال حاضر این 
برنامه در کشور وجود دارد و از سرمایه پشتیبانی 

می کند. 

Intel India  درباره آخرین طرح خود برای تقویت 
استفاده از فناوری در اکوسیستم آموزشی صحبت 
می کند. در تالش مســتمر این شرکت برای کمک 
به چشــم انداز هندوســتان دیجیتال، این شرکت 
قصد دارد نفوذ فناوری را در بخش آموزشــی کشور 

تسریع کند.
در رویداد »چارچوب فناوری راهکارهای آموزشی«، 
اینتل به این نکته اشاره کرد که می خواهد با سازندگان 
دســتگاه های پیشرو، ناشــران محتوای دیجیتال 
آموزشــی و نیز ارائه دهندگان راهکارهای آموزشی 
همکاری کند تا راهکارهایی را برای تقویت استفاده 

از فناوری در بخش آموزشی هند ایجاد کنند.
به عنوان بخشــی از این همــکاری، اینتل پردازنده 
پنتیــوم اینتــل A1020 را به شــرکای ســازنده 
دستگاه های پیشرو ارائه داده اســت. این پردازنده 
در مصــرف انــرژی صرفه جویی می کنــد و برای 
دســتگاه هایی مناســب اســت که بــرای اجرای 
اپلیکیشن  های آموزشــی در مناطق نیمه شهری و 

روستایی طراحی شده  است.
این طرح روی اکوسیستم جامع فروشندگان برای 
ارائه راهکارهای یک مرحله ای تاکیــد دارد. اینتل 
شرایط مناسب برای ارائه استاندارد دستگاه ها و نیز 
محتوا و راهکاری آموزشــی را روی پردازنده پنتیوم 
اینتل A1020 فراهم می کند. هر موسسه آموزشی 
که به دنبال اجرای راهکارهای فناورانه است، می تواند 
از راهکارهای مبتنی بر فناوری به شیوه ای سریع تر 
و کارآمدتر استفاده کند. زیرساخت پشتیبانی شده 
توسط اینتل به دستگاه ها و راهکارها امکان می دهد 
تا یک تجربه آموزشی بی وقفه را در اختیار دانش آموز 

و معلمان و نیز مدیران مدرسه قرار دهد.
دبجانی گاش، معاون گروه فروش و بازاریابی و مدیر 
شــرکت Intel South Asia، درباره نیاز به تقویت 
اکوسیستم راهکارهای آموزشی صحبت کرد و گفت: 
»آموزش یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که ما 
در اختیار داریم تا با آن فرصت های اقتصادی ایجاد 
کنیــم و پایه محکمی برای هندوســتان دیجیتال 
بسازیم. فناوری نقش بسیار مهمی را در این زمینه 
ایفا می کنــد و می تواند حریــم خصوصی و امنیت 
داده ها را تضمین کند. در طول دهه گذشته، اینتل 
و بنیــاد اینتل بیش از یک میلیــارد دالر را در قالب 
برنامه های آموزشی جهانی در بیش از یکصد کشور 

سرمایه گذاری کرده اند. طرح ایجاد یک اکوسیستم 
جامع یکی دیگر از تالش هایی اســت که هدف آن، 

ایجاد زیرساخت دیجیتال قابل دسترسی است.«
جاتیندر سینگ، منشی ارشد اتاق بازرگانی و صنایع 
هند، می گوید: »اتاق بازرگانی از شراکت با اینتل برای 
تقویت فناوری در حوزه آموزش  و پرورش خوشنود 
اســت. فناوری در هر قسمت از برنامه کاری، هسته 
مرکزی به شمار می رود و این امر می تواند میزان سواد 
دیجیتالی کشور را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
دهد. آن ها معتقدند که فناوری اطالعات و ارتباطات 
می تواند سطح علمی معلمان و دانش آموزان را باال ببرد 
و فرآیند تدریس و یادگیری را از یک روند معلم محور 

به سوی روند دانش آموزمحور سوق دهد.«

در این اکوسیستم راهکارهای آموزشی، سازندگان 
دستگاه مانند،دل، اچ پی، ایسر، مایکروباکس، لنوو، 
دیتامینی و آی بال به ارائه دســتگاه های مبتنی بر 
معماری اینتــل خود ادامه خواهند داد که شــامل 
دستگاه هایی می شــود که از پردازنده پنتیوم اینتل 
A1020 در آن ها اســتفاده شــده است و می توانند 
انتظارات تعداد زیادی از مشــتریان را از نظر قیمت 
و عملکرد، بــرآورده کنند. ارائه دهنــدگان راهکار 
آموزشــی به اعمــال راهکارهــای مدیریتی برای 
مدارس، کالس های درســی، محتــوا و یادگیری و 
نیز مدیریت سیســتم های اطالعات دانش آموزان 
کمک می کنند. به عالوه، ارائه دهندگان اپلیکیشن 
آموزشی، اپلیکیشن های نرم افزاری را ارائه می دهند 

که به تقویت مهارت ها در حوزه ارتباطات، همکاری، 
مدیریت دستگاه همراه و ابزارهای همکاری مجازی 
کمک می کند. در نهایت، ناشران محتوای دیجیتال 
روی ارائه برنامه های کاری و محتوای مربوطه، تمرکز 
می کنند. اینتل که نیم قرن در حوزه فناوری پیشرو 
و یک دهه اســت که روی راهکارهای آموزشی در 
سراسر دنیا کار می کند، نیاز به یک رویکرد جامع 
برای ایجاد محیط آموزشی متناسب با قرن 21 را 
در هند احســاس کرده است. این شرکت از طریق 
طرح های ســواد دیجیتال متنوع، اعم از ماموریت 
سواد دیجیتال ملی با NASSCOM  در سال 2012، 
همواره با دولت همکاری کرده اســت تا این تغییر 

بزرگ را در هند ایجاد کند.

چرا اینتل این همه به هند توجه می کند؟
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پارک علــوم و فنــاوری قطــر )QSTP(، که 
شتاب دهنده و انکوباتور توســعه فناوری در 
این کشــور اســت، درباره فنــاوری صنعتی 
و تجاری ســازی با موسسه توســعه فناوری 
کره جنوبی )KIAT( رایزنی هایی کرده اســت. 
این دو نهاد با یکدیگر توافقنامه ای امضا کرده اند 
تا دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند. آن ها 
درباره بهترین شــیوه های مربوط به اقدامات 
فناورانه قطر و جمهوری کره صحبت کردند. 
مدیر QSTP گفت: »پارک های فناوری، نقش 
مرکزی و اصلی را در فعالســازی روند تسریع 
و تقویت توســعه کســب وکار ایفا می کنند. 
شــرکت های جدید، فرصت های شــغلی را 
برای افراد شایســته و ماهــر ایجاد می کنند؛ 
به عالوه آن ها زیرســاخت فیزیکی و فناوری 
کشور را تقویت کرده، سرمایه گذاری خارجی 
جذب کرده و یک محیط مجهــز به امکانات 
منحصربه فــرد و خدمــات باکیفیــت ایجاد 
می کننــد.« وی به اهمیت همــکاری قطر و 
کره جنوبی اشــاره کرد و گفت: »در گفت وگو 
با نمایندگان توســعه و تحقیقات بنیاد قطر 
و همتــای کره ای آن ها در ســال گذشــته، 
توافقنامه هــای زیادی به ویژه بیــن KIAT و 
QSTP امضا شد؛ این توافقنامه ها در خصوص 
وضع سیاست هایی درباره تولید صنعتی و ایجاد 
یک اکوسیســتم ایده آل برای همکاری بود.« 
جیمز کیم، رئیس تیــم برنامه ریزی راهبرد 
جهانی  KIAT، اظهار کرد که KIAT نقش یک 
موسسه نسبتا دولتی را در ارائه مکانیسم های 
حمایتی بر عهده دارد. در حوزه تجاری سازی 
 KIAT فناوری، بخش پشتیبانی از تجاری سازی
دارایی های فناورانه موجود را شناسایی کرده و 
یک شــبکه خدمات اطالعات فناوری جهانی 
را برای تجاری سازی فناوری و سرمایه گذاری 
کارآمد در بخش توسعه و تحقیقات مدیریت 
می کند. تا زمانی که از بخش توسعه و تحقیقات 
استفاده نشود، این بخش معنای خاصی نخواهد 
داشت. برای تجاری سازی فناوری ها، به پول و 
زمان نیاز اســت و این دو همیشه در دسترس 
نیســت. کره جنوبی در حوزه سرمایه گذاری و 
تحقیقات، رتبه برتر را کسب کرده اما هنوز از 
نظر تجاری سازی عقب است و همین موجب 
شده تا اجرای برنامه هایی که از انتقال فناوری 
پشتیبانی می کند، اهمیت داشته باشد. مقامات 
ارشد QSTP درباره برنامه های پشتیبانی بسیار 
موفق پارک فناوری صحبت کردند و گفتند که 
از زمان راه اندازی آن ها، نوآوران جوان توانستند 
قدرتمند شوند و در سراسر بخش های مختلف 

قطر همکاری های ارزشمندی داشته باشند.

توافق قطر و کره  برای ایجاد 
اکوسیستم مشترک
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به کارگیــری راهکارهای موثر و درســت 
در فرآیند بازاریابــی، می تواند کمک قابل 
توجهی به پیشبرد اهداف فروش و ساختن 
یک برند تجاری داشــته باشــد. بر همین 
اساس، بازاریاب ها باید این راهکارهای موثر 
را به خوبی شناخته و در فرآیند ارائه تبلیغات 
خود، آن ها را مد نظر داشته باشند. در ادامه 
هفت اســتراتژی موثر در این زمینه معرفی 
می شود که دانســتن آن ها در یک فرآیند 

تبلیغاتی الزم است:
 استراتژی قبل و بعد

در این استراتژی باید به تفاوت زندگی، قبل 
از محصول مورد نظــر و بعد از آن پرداخت؛ 
یعنی به مخاطبان نشان داد که زندگی بدون 
استفاده از این محصول چه مشکالتی دارد و 
در مقابل با استفاده از آن، چه نکات مثبتی 
وارد زندگی آن ها خواهد شــد. با این روش، 
ارزش و اهمیت محصول مورد نظر بیشتر به 
چشم می آید و مخاطبان می توانند تمایزی 
که استفاده از این محصول در زندگی آن ها 

ایجاد می کند را ببینند.
 استراتژی مشورت و توصیه

به مخاطبان خود گوشــزد کنیــد که »ما 
می توانیم به شــما کمک کنیــم«؛ در واقع 
ایــن یک آگهی جانبی اســت کــه اعتماد 
بیشتر آن ها را جلب خواهد کرد. با شناختن 
نیازهای مخاطبان و ویژگی های اساســی 
محصــول، می تــوان یک تبلیــغ جانبی با 
محتوای پند و مشورت ارائه کرد و از طریق 
آن، مخاطبــان را به اســتفاده از محصول 
مورد نظر سوق داد. مثال نیاز به کلسیم یک 
نیاز اساسی برای هر فردی است و می توان 
برای تبلیغ محصوالت لبنی یک برند، روی 
ایــن نیاز تأکید کرد و با مشــاوره و توصیه، 
مخاطبان را به اهمیت اســتفاده از لبنیات 

آگاه کرد.
 استراتژی همدلی

توجه به روحیات مخاطبــان و یافتن نقاط 
حســاس آن ها نیز می تواند نقش همدلی 
آن ها را در ارائه یک آگهی تبلیغاتی پررنگ 
کند. در واقع درگیری احساسات مخاطبان 
از جمله مهم ترین راهکارهای بازاریابی است 
که آن ها را به اهداف مورد نظر شــرکت ها 
نزدیــک می کند؛ مثــال بــرای تبلیغ یک 
مدرســه غیرانتفاعی، با نشان دادن فضای 
شاد و دوســتانه کودکان، می توان روحیه 
مخاطبان را برانگیخــت؛ به طوری که این 
همدلی، تحت الشعاع هزینه های باالی این 
مدرســه قرار نگیرد و مخاطبان بدون توجه 
به این هزینه های باالتر، به ســوی مدرسه 

فوق جذب شوند.
 استراتژی اعتبار

رویکرد فوق اهرمی است که در جهت اثبات 
کیفیت محصوالت ارائه می شــود و به نوعی 
یک گواهی نامه محسوب می شود؛ به عنوان 
مثــال اگر یــک بازیکن مشــهور فوتبال، 
کفش برند نایک را بپوشــد، اقدام فوق یک 
استراتژی اعتباربخش محسوب میشود که 
ناخودآگاه کیفیــت و اعتبار این محصول را 

به مخاطبان گوشزد می کند. 
از آنجایــی که مصرف کننــدگان به دنبال 
یک تأکید از سوی مراجع مهم و تاثیرگذار 
نسبت به محصوالتی که خریدای می کنند 
هستند، استفاده از این راهکار می تواند در 
پیشبرد اهداف فروش یک برند بسیار موثر 

مواقع شود.
 استراتژی نمایش

یکــی از مهم ترین شــگردهای تبلیغاتی، 
تبلیغات بصری است که از طریق آن می توان 
کیفیــت و اعتبار محصول مــورد نظر را به 
مخاطبان نشان داد. بین اینکه تنها به بیان 
خصوصیات مثبت یک محصول بپردازیم و 
یا اینکه این خصوصیات را به مخاطبان نشان 
دهیم، تفاوت زیادی اســت و مطمئنا نشان 
دادن نکات مثبت محصول، تاثیر بیش تری 

را بر روی مخاطبان خواهد گذاشت.
 استراتژی رقابت و مقایسه

در دنیای امروز که مصرف کنندگان جهانی 
با برندهای بی شمار و مشهور جهانی احاطه 
شــده اند، بازاریابان باید بتوانند مزیت های 
محصول مورد نظر خود را نسبت به دیگر رقبا 
نشان دهند و بنابراین استفاده از استراتژی 
مقایســه ای می تواند کمک قابل توجهی به 
این برندها داشته باشــد. برای این منظور 
باید مزیت های محصول مورد نظر را نسبت 
به دیگر محصوالت رقیب شناســایی کرد 
و آن ها را به مخاطبان نشــان داد تا بتوانند 
در انتخاب محصول مذکور، به یک تصمیم 

قطعی و مطمئن برسند.
 استراتژی منفی به مثبت

در این استراتژی، باورهای عمومی به چالش 
کشیده شده و سعی می شود یک درک منفی 
و خسته کننده از یک موضوع، تبدیل به یک 
عقیده مثبت نسبت به آن شود. از آنجایی که 
خاص بودن و متفاوت بودن یک استراتژی 
می تواند در تاثیرگذاری آن موثر واقع شود، 
راهکار مذکور نیز به دلیل رویکرد متفاوتی 
که دارد، می توانــد نظر مخاطبان را به خود 
جلب کند؛ مثال شــاید یک باور عمومی این 
باشــد که ماشــین های بزرگ بهتر از انواع 
کوچک تر خود هستند و در مقابل یک برند 
معروف ماشین می تواند این ادعا را رد کرده 
و خــالف این را ثابت کند که ماشــین های 
کوچک، خصوصیــات مثبت و برجســته 

زیادی دارد.

7 استراتژی موثر که 
هر بازاریابی باید آن ها 

را بشناسد

آئودی از 
موقعیت 
برندهای 

مشهور جهانی 
نیز برای 

فعالیت های 
تبلیغاتی خود 

سود جسته 
است؛ به طوری 
که داشتن یک 

جایگاه ویژه 
و دائمی در 

صفحه اصلی 
پلی استیشن 
سونی نیز از 

دیگر شگردهای 
تبلیغاتی این 

برند است 
که به صورت 
دائم در بین 

طرفداران 
برند سونی که 

بازی های آن را 
دنبال می کنند، 

نمایش داده 
می شود

آئودی برندی آلمانی است که در کنار دو نام 
بزرگ دیگر آلمانی، یعنی ب ام و و مرســدس 
بنز، جزو ســه شــرکت الکچری مشهور در 
زمینه تولید خودرو به شمار می رود. این برند 
که با لوگوی چهار حلقه ای خود مشهور است، 
از ادغام چهار شرکت خودروسازی به نام های 
هورش، آئودی، وانــدرر و دکاو پا به عرصه 
گذاشــته و در حال حاضر یکی از برندهای 
لوکس خودورسازی جهان محسوب می شود. 
این کمپانی که در ســال 1909 تأسیس شد، 
یکی از موفق ترین تولیدکنندگان خودروهای 
الکچری در جهان به شمار می رود؛ به طوری 
که توانسته اســت بیش از یک قرن موقعیت 
برتر خود را در بازار خودروهای لوکس جهان 
حفظ کند. بیش از 50 سال است که این شرکت 
زیرمجموعــه گروه تولیــدی فولکس واگن 
به شمار می رود و با تولید بیش از یک میلیون 
اتومبیل در طول سال، مشتریان خاص خود را 
دارد که حاضر بــه پرداخت قیمت های باالی 

این برند هستند.

 هدف قرار دادن مشتریان
از آنجایــی که برنــد آئودی یک برنــد لوکس و 
الکچری به شــمار مــی رود، همه افــراد قادر به 
خرید محصوالت آن نیستند و مدیران بازاریابی 
ایــن کمپانی نیز بــه خوبی به ایــن نکته واقف 
هســتند و مشــتریان خاص را در فعالیت های 
تبلیغاتی شان هدف قرار می دهند. طبقات برتر، 
خانواده های ثروتمند، مدیران برجســته جامعه 
و افــرادی این چنینی مخاطب اصلی برند آئودی 
محسوب می شــوند که توانایی خرید محصوالت 
این کمپانی را دارند. بنابراین شناختن مشتریان 
و طراحــی فعالیت های بازاریابی مطابق با عالیق 
و خصوصیات آن ها، از جمله راهکارهای اساسی 

برند آئــودی در ارائه تبلیغات اســت تــا بتواند 
مشتریان خاص خود را در مقابل دیگر برندهای 

الکچری خودرو حفظ کند.

 رهبری با تکنولوژی
از آنجایی که اتومیبل های تولیدشــده در گروه 
صنعتی آئودی، طراحی ســبک و منحصربه فرد 
و در عین حال ســرعت باالیی نیــز دارد، گروه 
ســنی جوان از طرفداران همیشگی آن به شمار 
می رود. در همین راســتا برخی از شــگردهای 
بازاریابی این برند مطابق با سالیق و خصوصیات 
جوانان اســت، بــه همین دلیل نیز اســتفاده از 
فناوری هــا و تکنولوژی هــای روز دنیــا یکی از 
راهکارهای اساســی این برند برای جذب هرچه 
بیش تر گروه سنی جوان است؛ به طوری که شعار 
)رهبری با تکنولوژی( به عنوان یکی از مهم ترین و 
مشهورترین شعارهای تبلیغاتی این گروه تولیدی 
محسوب می شود و هدف اصلی آن نیز مخاطبان 
جوان این برند اســت. باید گفت که برند آئودی 
به خاطر مهندسی دقیق و استفاده منحصربه فردی 
که از تکنولوژی دارد، شناخته شده است. طراحی 
مناســب در کنار مهندســی دقیق و استفاده از 
موتورهای با ظرفیت باال از جمله نقاط مثبت این 
برند محسوب می شود که جایگاه ویژه ای در بین 

جوانان برای آن ساخته اند.

 فرستادن ایمیل مستقیم به مشتریان خاص
از آنجایی که برند آئــودی خریدارن خاص خود 
را دارد و محصوالت الکچــری این کمپانی برای 
عده معدودی از مصرف کنندگان تولید می شود، 
امکان تماس با این خریــدارن، برای برند آئودی 
میسر بوده و در همین راستا نیز یکی از اقدامات 
مهم این برند، فرستادن یک ایمیل مستقیم به این 
خریداران است که آن ها را در جریان محصوالت 
جدید، مدل هــای مختلف و قیمت های این برند 
قــرار می دهد. چنین رویکردی باعث احســاس 
نزدیکی بیشــتر بین خریدار و فروشنده شده و 
مخاطبان این برند، اعتماد بیشتری نسبت به آن 

پیدا خواهند کرد.

 اسپانسر تیم های مشهور
اسپانســر تیم های بزرگ ورزشــی جهان بودن، 
یکی از راهکارهای مهم تبلیغاتی در دنیای امروز 
به شــمار می رود که البته تنها برندهای مشهور 
و ثروتمند توانایی انجــام آن را دارند. در همین 
راســتا از جمله راهکارهای مهم برند آئودی در 
فرآیند تبلیغاتی که در پیش دارد، حضوری است 
که به عنوان حامی تیم های ورزشی از خود نشان 
داده است؛ به طوری که اسپانسر برخی از تیم های 
فوتبــال ایتالیا بوده و از این راه نام تجاری خود را 

در بین بینندگان این ورزش ها تثبیت می کند.

 دیده شده تحت لوای دیگر برندها
برنامه ها و بازی هایی که برند سونی هر سال ارائه 
می دهد، جایگاه خاصی در بین مخاطبان جهانی 
یافته اســت و خصوصا پلی استیشن تولیدی این 
برند طرفداران زیادی دارد. جالب اســت بدانید 
برند آئودی از موقعیت برندهای مشهور جهانی نیز 
برای فعالیت های تبلیغاتی خود سود جسته است؛ 
به طوری که داشتن یک جایگاه ویژه و دائمی در 
صفحه اصلی پلی استیشــن ســونی نیز از دیگر 
شگردهای تبلیغاتی این برند است که به صورت 
دائم در بین طرفداران برند ســونی که بازی های 
آن را دنبال می کنند، نمایش داده می شود. دیده 
شدن در لوای دیگر برندها نیز می تواند یک راهکار 
تبلیغاتی موثرجهانی شــدن یک برند باشــد که 

آئودی به خوبی به این نکته پی برده است.

 تبلیغات تلویزیونی؛ عامل فروش بیش تر آئودی
استفاده از تلویزیون برای ارائه آگهی های تبلیغاتی از 
استراتژی های همیشگی برند آئودی بوده که در باال 
بردن فروش محصوالت آن نیز سهم قابل توجهی را 
داشته است؛ به طوری که در سال 2010 مهم ترین 
عامل فروش برند آئــودی، تبلیغات تلویزیونی آن 
شناخته شده بود. از جمله مهم ترین و ماندگارترین 
تبلیغات تلویزیونی این برند، نمایشی تلویزیونی بود 
که با نام آگهی »پلیس سبز« شناخته شده است؛ 
به این صورت که یک عملیات تعقیب و گریز با برند 
آئودی به نمایش درمی آید که جیسون استاتهام آن 

را بازی کرده اســت و به عقیده بسیاری تقلیدی از 
فیلم پدرخوانده محسوب می شد. ساختن چنین 
کلیپ های تلویزیونی از جمله راهکارهای بازاریابی 
برند آئودی در رســانه پرمخاطبی مانند تلویزیون 
بوده است که البته در حال حاضر، با پیشرفت هایی 
که فضای دیجیتال داشته است، در حال کم رنگ 

شدن است.

 کانال 24ساعته آئودی
برند آئودی در ســال 2005 یکــی از مهم ترین 
راهکارهای خالقانه خــود را برای فاصله گرفتن 
از بازاریابی ســنتی ارائــه داد و آن چیزی نبود 
جز تاســیس یک کانال تلویزیونی 24ساعته در 
انگلســتان. در این کانــال برنامه های مختلف و 
سرگرم کننده ای به نمایش درآمده و در کنار آن ها، 
ویژگی های محصوالت آئودی نیز ذکر می شــد. 
آئودی با هدف گسترش بازاریابی خود و رسیدن 
به مشتریان بیشتر این کانال را تأسیس کرده بود 
و از آن به عنوان یک ابزار جدید و مقرون به صرفه 
برای گســترش فعالیت های تجاری خود ســود 
می برد. می توان گفت چنین اقداماتی از سوی برند 
آئودی، نقطه آغــازی برای فعالیت های بازاریابی 
گسترده تری که این برند در فضای آنالین به انجام 

رسانده است، محسوب می شد.

 آئودی از دنیای دیجیتال غافل نشده است
امروزه یکی از مهم ترین طرح های بازاریابی برند 
آئودی اســتفاده از فضای دیجیتال و حضور در 
رسانه های اجتماعی است؛ به طوری که این برند 
به صورت مداوم در حال به روزرســانی اطالعات 
خود در صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی 
خود مانند فیس بوک، توییتر و... است. همچنین 
از جمله اقدامات خالقانــه برند آئودی، طراحی 
یک نرم افزار قابل اجرا در گوشــی های اپل است 
که ویژگی های وســایل نقلیه این برند را توضیح 
می دهد. در این برنامــه اطالعات مختلفی مانند 
خصوصیات خودروها از طریق نمودارها و تصاویر 
به کاربران ارائه می شود و آن ها می توانند آخرین 

اخبار برند مذکور را در این نرم افزار دنبال کنند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

رهبری با تکنولوژی

گراهام بل
وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود 
اما ما معموال وقت خود را پشــت درهای بسته 

تلف می کنیم.

با پلتفرم تونگال تبلیغ خود را طراحی کنید
تونگال )Tongal( یک پلتفــرم آنالین با مقاصد 
تبلیغاتی است که در ســال 2009 تاسیس شده 
است. با توجه به اینکه به صورت روزانه 100 میلیون 
نفر از مردم جهان به صورت آنالین تبلیغات ویدئویی 
را می بیننــد و 70 درصــد از بازاریابان نیز مدعی 
هستند که تبلیغ ویدئویی، ابزاری به مراتب قوی تر 
از دیگر تبلیغات بصری اســت. تبلیغات ویدئویی 
اصلی ترین بخش از فعالیت های پلت فرم تونگال 

محسوب می شود.
نمی توان اهمیت رشــد رســانه های بصری را در 
فضای آنالیــن نادیده گرفت؛ امروزه بســیاری از 
رســانه های اجتماعی و پلت فرم هــای آنالین در 
حال انجام فعالیت های بازاریابی هستند و در این 
میان پلت فرم تونگال نیز هدف اصلی خود را ارائه 
محتوای تبلیغاتی به صورت آنالین قرار داده است 
که در گوشــی های همراه کاربران قابل مشاهده 
است. آنچه تونگال انجام می دهد، فرآیند ساده ای 
دارد؛ این کمپین تبلیغاتی آنالیــن، یک ارتباط 
مستقیم بین شرکت ها و استعدادهای خالق ایجاد 
می کند تا یک برنامه ویدئویی آنالین برای تبلیغ 
محصوالت شرکت مذکور آماده شود. فقط کافی 
است شــرکت ها پروژه مورد نظر خود را برای این 

کمپین ارسال کنند و منتظر ایده های خالقانه آن ها 
باشند. نکته مهمی که در فرآیند تولید یک ویدئوی 
تبلیغاتی در این کمپین وجود دارد، چرخه ای است 
که بین شرکت ها و گروه خالق این کمپین ایجاد 
می شود؛ به این صورت که بعد از ارسال پروژه مورد 
نظر از سوی شــرکت ها، طرح های پیشنهادی به 
صاحبان مشاغل ارائه می شود و آن ها می توانند با 
گروه بازاریابی این کمپین، وارد تبادل نظر شده و 
اهداف و پیشنهادادت خود را برای پیشرفت ویدئو 
مورد نظر اعالم کنند. جالب اســت بدانید فرآیند 
مذکور به صورت آنالین انجام می شود و چند مرحله 

اساسی را پشت سر می گذارد:
1. ارسال پروژه از سوی شرکت مورد نظر

2. ایده پــردازی جامعه خالق کمپیــن تونگال و 
بررسی مختصر پروژه مذکور و پرسیدن سوال های 

احتمالی
3. انتخاب ایده های برتر

4. اجرایی کردن ایده های برتر از ســوی مدیران 
خالق این کمپین

5. بررسی ایده های برتر از سوی شرکت ها و انتخاب 
و تضمین قیمت نهایی آن ها

6. انتخاب رسانه های دیجیتال مورد نظر برای ارائه 

ویدئوهای مذکور از سوی شرکت ها
7. پرداخت هزینه های تبلیغات مذکور به اعضای 

تونگال
در مراحــل فوق آنچه مهم اســت بحث انتخاب و 
تبادل نظر اســت؛ به این معنا که از میان ایده های 
ارائه شده، برترین ها توســط مدیران بازاریابی این 
کمپین انتخاب شــده و به شرکت ها ارائه می شود 
و شــرکت های مذکور نیز در بیــن این ایده های 
انتخابی، آنچه را با اهداف آن ها هماهنگ تر است، 
انتخاب کرده و حتی می توانند رســانه هایی را که 
تبلیغ مذکــور در آن ها به نمایــش درمی آید نیز 

انتخاب کنند.
در واقــع می توان گفت اســتفاده از پلت فرم های 
آنالین برای ارائه آگهی های تبلیغاتی، از ابزار کارآمد 
بازارایابی در دنیای امروز به شمار می رود که رابطه 
بین تولیدکنندگان و مخاطبان را بیشتر می کند. از 
آنجایی که امروزه اکثر افراد جهان به گوشی های 
هوشــمند دسترســی دارند و وارد فضای آنالین 
می شوند، ارائه چنین برنامه هایی، از جمله اقدامات 
خالقانه بازاریابی محسوب شده و باعث دسترسی 
آسان تر شرکت ها و صاحبان مشاغل به مخاطبان 

اینترنتی خود می شود.

آئودی چگونه با قرارگرفتن در کمپین تبلیغاتی رقیبانش 
باز هم به نتیجه دلخواهش می رسد
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تبلیغات محلی در دنیای دیجیتال
کرایزلیست؛ وب سایتی که برای هر شهر جداگانه تبلیغ می کند

کرایزلیست، وب ســایتی اســت که با اهداف بازاریابی و 
تبلیغات در یکی از شهرهای آمریکا به منظور تبلیغات محلی 
تاسیس شد و حاال در بسیاری از کشورهای جهان، شعبه 
دارد. خصوصیت بارز این وب سایت بازاریابی و تبلیغاتی، 
محلی بودن آن اســت؛ به این معنا که شــهرها و مناطق 
مختلف، هر کدام وب ســایتی جداگانه دارند که تبلیغات 
مورد نظر در همان مناطــق را ارائه می دهد؛ ضمن اینکه 
اعالم نیاز صاحبان کسب وکارها برای یافتن نیروهای کاری 
نیز در همین وب سایت و با توجه به موقعیت جغرافیایی 
کاربران آن انجام می شود. بازاریابی محلی یکی از مهم ترین 
اقداماتی است که صاحبان کســب وکارهای کوچک به 
آن می پردازنــد. در عصر دیجیتــال و دنیای اینترنت نیز 
استارت آپ های متفاوتی در زمینه بازاریابی محلی شکل 
گرفته اند که عموما در فضای آنالین به فعالیت می پردازند؛ 
از جمله این استارت آپ های تبلیغاتی، آژانس کرایزلیست 

شرکت های تولیدی می توانند آگهی های مورد نظر خود 
را به وب سایت مذکور بفرستند و مدیران این وب سایت 
نیز با توجه به کشــور و شهری که این اجناس در آن ها به 
فروش خواهد رفت، آن ها را معرفی می کنند؛ بنابراین با 
این روند، محصوالت هر منطقه ای توســط مردم همان 
منطقه خریداری خواهد شــد و با این روش، هم خریدار 
و هم فروشــنده وقت کم تری صرف کرده و بازار مصرف 
مناسبی شکل خواهد گرفت. از جمله دیگر خصوصیات 
کرایزلیست، داشــتن آیکونی به نام تبادل نظر است که 
کاربران اینترنتی از طریــق آن می توانند به ارائه نظرات 
خود در زمینه تبلیغات مورد نظرشان بپردازند. همچنین 
در این وب سایت، تنها اجناس و محصوالت تولیدی تبلیغ 
نمی شود، بلکه نیازمندی های شغلی نیز جایگاه ویژه ای 
داشــته و افراد جویای کار از طریق وب ســایت مذکور 
می توانند به نیازمندی های منطقه زندگی خود آگاه شوند.

)Craigslist( است که در 
سال 1995 توسط کریگ 
نیومارک تاسیس شد. این 
شرکت آمریکایی که در بدو 
تاسیس خود تنها منطقه 

سانفرانسیسکو را پوشــش می داد، بعد از مدتی توانست 
وب سایت خود را گســترش داده و بسیاری از شهرهای 
آمریکایی را پوشش دهد. در ادامه نیز این وب سایت موفق 
شد در بســیاری از کشورهای جهان شعبه های متعددی 
را پوشــش دهد؛ به طوری که در ســال 2014 توانست 
در بیش از 70 کشور، 700 وب ســایت محلی راه اندازی 
کند. این وب  سایت یک وب سایت طبقه بندی شده برای 

مشاغل مختلف، پرسنل، 
فروش اقالم مختلف و دیگر 
خدمات بازاریابی اســت. 
روش کار در این وب سایت 
نیز به این گونه اســت که 
کاربر اینترنتی ابتدا منطقه سکونت خود را انتخاب کرده 
و ســپس خدمات، اقالم و یا شغل مورد نظر خود را در آن 
جست وجو می کند. می توان گفت در دنیای امروز که سر 
و کار بسیاری از افراد با فضای دیجیتال است، وب سایت 
مذکور می تواند هم به صاحبان مشاغل مختلف در فرآیند 
تبلیغاتی شان کمک شایانی داشته باشد و هم افرادی را 
که به دنبال کار هستند، راهنمایی کند؛ به این صورت که 
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مــا همان قدر قوی هســتیم که بــا هم متحد 
می شــویم و همان قدر ضعیفیم کــه از هم دور 

می افتیم!

کادوی ازدواج همکارتان را فراموش نکنید!

برای هدیه کارکنان تان سقف تعیین کنید

چقدر به من حقوق می دهید؟
در مورد میزان حقوق در یک مصاحبه شغلی

 درست مذاکره کنیم

وقتی که اتفاق هــای مهم زندگی یــا موفقیت بزرگ 
کارمندانتان را جدی می گیرید، تاثیر بســیار مثبتی 
را در ذهنشــان به جا می گذارید. لحظات مهم زندگی 
کارمندان مثل ازدواجشــان را قدردانی کنید تا انگیزه 
آنها را باال ببرید. دادن یک هدیه مناسب به کارمندان 
مزدوج، شــروع خوبی برای ایجــاد یک هیجان مثبت 
کاری است. اما اینکه هدیه مناسب کارمند چه می تواند 
باشد، بستگی به دو چیز دارد؛ اینکه روابط شما و کارمند 
تازه متاهل شده تان چطور اســت و اینکه رسم و رسوم 
جاری شرکت به چه شکل است. احتماال اگر آیتم دوم 
را در نظر بگیرید و در دادن هدیه ازدواج جانب عدالت را 
رعایت کنید، از نتایج منفی احتمالی در امان می مانید؛ 
بنابراین شخصی ســازی هدایا کمی خطرناک اســت! 
البته تنوع دادن به هدیه های ازدواج به تناسب وضعیت 
کاری کارمنــدان، انگیزه بخش تر اســت؛ ضمن اینکه 
عدالت را دستخوش اختالل نمی کند. برای دادن هدیه، 

و فعال تــر هســتند. دادن حقــوق در ازای ایامی که 
تازه متاهل هــا به تعطیالت می روند، حس ارزشــمند 
بودن و احترام را در کارمنــدان برمی انگیزد. وقتی به 
هزینه های باالی اســتخدام و آموزش کارمندان فکر 
می کنید، کمی ولخرجی در این مواقع، اصال غیرمنطقی 

به نظر نمی رسد.

 هدایای شخصی
هدایای شخصی شامل انواع بلیت های کنسرت، تئاتر 
و رستوران، بســته های مواد غذایی و حتی کتاب هایی 
مطابق با ذائقه کارمندان است. البته انتخاب این دست 
هدایا به شــناخت دقیق کارفرما از کارمند برمی گردد 
که البته تیغ دولبه اســت! مطمئنا اگر کارمند از هدیه 
تقدیمی راضی باشد، این توجه خاص از سوی کارفرما را 
فراموش نمی کند و بر خالف آن اگر هدیه مورد نظر باب 
میل کارمند نباشد، تمام زحمات کارفرما به فنا می رود!  

گزینه های مختلفی وجود 
دارد کــه البته به فرهنگ 
شــرکت و فرهنگ شهر و 

دیارتان وابسته است.

ارائــه بن کارت های   
خرید کاال

یکی از انتخاب های مناسب 
برای هدیــه ازدواج، ارائه 
بن کارت های خرید کاال از 
فروشگاه های معتبر است. 

مطمئنا یک زوج خوشــبخت، بدشان نمی آید که اول 
زندگی مشترکشــان، خرید های مجانی داشته باشند 

و پول هایشان را پس انداز 
کنند!

 مرخصی های ازدواج
زدواج  ا مرخصی هــای 
یکــی از بهتریــن انــواع 
به عنوان  اســت!  هدیه ها 
کادو عروســی، مرخصی 
برای ماه عسل عالی ترین 
تحقیقات  براساس  است! 
در شــرکت های کوچک 
کســب وکار، کارکنانی که روزهایی را به عنوان هدیه 
ازدواج مرخصی دریافت کردنــد، وفادارتر، پرانرژی تر 

هدف از هدیه دادن به کارمندان، تشکر و قدردانی از 
آنان است. این در حالی اســت که برخی از صاحبان 
ســرمایه از پیامدهای اخالقی و حقوقی هدیه دادن 
به کارمندان احساس نگرانی می کنند. نوع هدیه ای 
که انتخاب می کنید، نحــوه هدیه دادن، ارزش مالی 
هدیه و در نهایت مناســبت پرداخت هدیه از جمله 
مواردی است که از پتانسیل باالیی  برای سوء برداشت 

برخوردار است.

 ارزش مالی
صرف نظر از انتخاب نوع هدیه، از پرداخت هزینه های 
گزاف برای تهیــه آن اجتناب کنیــد؛ انجام این کار 
)خرید هدایای گران قیمت( باعث ایجاد حس ناراحتی 
و معذب بودن در افراد می شــود. بر اساس معیارهای 
وب ســایت مدزیال رقم هدیه به کارمندان در ایاالت 

متحده امریکا تا ســقف یکصد دالر پیشــنهاد شده 
اســت. اگر چنانچه تصمیم به اعطای پاداش به بیش 
از یک کارمند را دارید، ضروری اســت که رقم هزینه 

برای همه برابر باشد.

 زمان بندی
هدایای افــراد مختلــف را در زمان بندی های دقیق 
و مشــابه با یکدیگر پرداخت کنیــد. در صورت عدم 
اجرای این مهم، کارمندانی که پرداخت هدایای آنان 
به تعویق می افتد، احســاس کم ارزش و کم اهمیت 
بودن در ســازمان را در خود حس می کنند؛ بنابراین 
یا پرداخت هدیه را بــرای کل افراد کنار بگذارید و یا 
خود را مقرر کنید تا پیش از موعد، هدایا بر روی میز 
کارمندان قرار گرفته باشد. پیشنهاد می شود تا هدایا 
را ترجیحا در جشن ها پرداخت کنید؛ این کار معموال 

از ایجاد ســوال در اذهان ســایرین راجع به موضوع 
پرداخت هدایا جلوگیری می کند. 

 انتخاب هدیه
بــرای جلوگیــری از پرداخت هدایــای بیش از حد 
شخصی، هدایای مرتبط با شغل کارمندان را انتخاب 
کنید. هدایایی مناســب برای تجــارت، مثل: کیف 
مدارک، خودکار، سررسید و امثال این ها. همچنین 
هدایای ورزشــی مثل: توپ والیبــال، راکت تنیس 
و گرمکن های ورزشــی انتخاب های مناســبی برای 

هدیه است.
تنها به یاد داشته باشید که کسی را از لیست فراموش 
نکنید. همچنین به خاطر داشته باشید، اگر چنانچه 
به طور مثال 40 درصــد از کارمندانتان والیبال بازی 
می کنند و 60 درصد بقیه هیــچ عالقه ای به ورزش 

ندارند، پس هدایای ورزشــی را از ذهن بیرون کنید. 
از هدایای مناسب دیگر، کارت خرید از فروشگاه ها و 

رستوران ها است.

 مناسبت های ویژه
هدایای بازنشســتگی، ازدواج و امثال این ها از جمله 
مواردی است که اغلب بیش از یکصد دالر قیمت دارد 
و جزو هدایای ویژه است. هیچ گاه هدایای ویژه را در 
مقابل چشم ســایر کارمندان به فرد مورد نظر هدیه 
ندهید؛ این گونه هدایا را باید مستقیما و جلو در منزل 
به فرد مورد نظر هدیه بدهید. تنها به خاطر داشــته 
باشــید که اگر تصمیم به اعطای هدایای گران قیمت 
مانند بلیت ســفر برای مناسبت های خاص را دارید، 
برای همــه افراد در موقعیت مشــابه همین هدیه را 

آماده کنید.

همه مــا با شــرکت آمازون، غــول بزرگ 
خرده فروشی اینترنت آشــنا هستیم. این 
شــرکت اخیرا قوانیــن خــود را در زمینه 
مرخصی زایمــان به روز کرده اســت. این 
ابرقــدرت خرده فروشــی آنالیــن، مدت 
مرخصی همراه با حقوق را برای دوره زایمان 
و پس از آن به 20 هفته برای مادرها و 6 هفته 
برای پدرها در نظر گرفته اســت. این بدان 
معناست که پدرهای شاغل در این شرکت 
می توانند برای پیگیری امور تولد و یا حتی 
فرزندخواندگــی، از 6 ماه مرخصی با حقوق 

بهره مند شوند.
اندکــی پــس از انتشــار این خبر، ســایر 
ابرقدرت هــای تکنولــوژی و در راس آنان 
شرکت های ادوبی، مایکروسافت و نتفلیکس 
اعالم کردند که برنامه های مرخصی زایمان 
برای شــرکت آنان نیز دستخوش تغییراتی 
شــده اســت. مهر تایید بر میزان اهمیت 
کارمندان بــرای مدیران شــرکت آمازون 
را از گزارشــی منتشرشــده در روزنامــه 
نیویورک تایمز می توان دریافت. بر اســاس 
این گزارش، شرکت آمازون در رتبه نخست 
اجرای قوانین تازه برای رفاه حال کارمندان 

قرار گرفته است.
در فصول تعطیالت نظیر عید سال نو، ایجاد 
انگیزه در کارمندانی که در این ایام از سال، 
به دلیل تراکم خرید مردم، در شلوغ ترین و 
دشوارترین زمان شغلی خود به سر می برند، 
برای مدیران بسیار دشوار است. با این حال 
سوابق این شــرکت نشــان داده است که 
مدیران این کمپانی همــواره و خصوصا در 
فصول پرمشغله سال، مشــغول به تشویق 
کارمندان و ایجاد انگیزه در آنان هســتند. 
قابل ذکر اســت که قوانین این شرکت تنها 
شــامل حال متخصصان و مدیران حرفه ای 
نمی شود، بلکه این کمپانی با در نظر گرفتن 
100 هزار کارمند در دپارتمان های خدمات 
مشتریان، از همه طریق پاسخگوی مشتریان 

خود است.
همچنین کمپانی آمازون در سال های اخیر 
در تالش بوده است تا آسیبی را که رسانه ها 
به تصویر این شرکت در اذهان عمومی وارد 
کردند، تصحیح کند. برای اجرای این مهم، 
این شرکت نیازمند ارضای حس رضایت و 
ایجاد خوشــحالی در مشتریان بود. شرکت 
آمازون ارتقای قوانین مرخصی های زایمان را 
در راستای بازپس گیری این تصویر می داند.

صرف نظر از ایجاد انگیزه و جذب مشــتری، 
قوانین تازه مرخصی های زایمان به ســود 
و برای منفعت پدرهــا و مادرها و همچنین 
فرزنــدان آن هــا اســت. بنا بــه نقطه نظر 
متخصصان منابع انسانی، باید رفاه در محیط 
کار به گونه ای برای کارمندان مهیا شود که 
آن ها با اطمینان خاطــر، در صورت نیاز از 
مرخصی های خود استفاده کنند و اطمینان 
داشته باشند که در زمان بازگشتشان درست 

در همان جایگاه گذشته خود هستند.

نظرتــان راجــع بــه اســتخدام تــازه 
فارغ التحصیالن چیست؟ دانشجوهایی که 
هنوز جوهر مدرک شان خشک نشده است! 
استخدام این افراد برای شرکت های کوچک 

و تازه تاسیس فوایدی دارد.
1. مقرون به صرفه: استخدام فارغ التحصیالن 
جوان، کم هزینه است. عموما این افراد حق 
تجربه ای دریافت نمی کنند، بنابراین باری بر 

هزینه های شرکت به حساب نمی آیند.
2.  انعطاف: فارغ التحصیالن جوان، بســیار 
منعطف و شــکل پذیرند، بنابراین می توان 
آن ها را با فرهنگ شرکت رشد داد. این افراد 
در جو درس و آمــوزش قرار دارند؛ بنابراین 
آمادگی یادگیری باالیی دارند. ذهن این افراد 
شبیه یک کاغذ سفید است که به آسانی تاثیر 
می پذیرد و البته ایده های نو را خلق می کند.
بالقوه کســب وکار:  3. توانایی هــای 
دانشجویان جوان به دلیل نزدیکی به فضای 
دانشــگاه، به راحتی قدرت تغییر ذهنیات 

آکادمیک به واقعیات محیط کار را دارند.
4. نگاه جدید: استخدام تازه فارغ التحصیالن 
تنوع خوبی به تیم کاری می دهد و نگاهی نو 

به شیوه اندیشیدن افراد می بخشد.
5. افزایش سرعت: تازه فارغ التحصیالن با 
سرعت بیش تری مســائل را فرا می گیرند و 
به ســرعت آن ها را در روند فعالیت ها به کار 

می گیرند.
بــرای  پیشــرفت:  نقشــه های   .6
تازه فارغ التحصیالن، نقشــه های پیشرفت 
تهیه کنید، به گونه ای کــه در آن ها خود را 
در آینده جزو مدیران شــرکت ببینند. این 
نقشه های شــغلی به آن ها انگیزه می بخشد 
و قدرت حل مسئله آن ها را افزایش می دهد.

استراتژی جدید آمازون برای بازسازی 
افکار عمومی

آقایان بفرمایید
مرخصی  زایمان!

از تازه فارغ التحصیالن 
غافل نشوید!

مدیران توییتر دلیل ترک شغل خود را نداشتن زمان کافی برای بودن با خانواده هایشان می دانستند
ولخرجی های توییتر جواب نداد!

روی کاغذ، شــرایط کاری توییتر بهترین است! 
این را می شــود از پول های کالنــی فهمید که 
توییتــر خــرج کارمندانش می کنــد. خدمات 
درمانی و دندانپزشــکی، برنامه های پس انداز، 
تامین مخارج ســفر، پرداخت هــای زایمان و 
مرخصی های مرتبط، صبحانــه و ناهار مجانی، 
عضویت در باشگاه های ورزشی، کالس های یوگا، 
خشکشویی و... تنها بخشی از پول هایی است که 
توییتر برای حفظ برترین هایش، بذل و بخشش 
می کند! این ها به کنار، تازه استخدام شــده های 
این شــرکت هم از شــرایط خوبــی برخوردار 
می شــوند؛ از دریافت همکاری و همیاری های 
مــداوم گرفته تا خوردن وعده هــای غذایی در 

کنار مدیران باالدستی!

با این حال وضعیــت درآمدی توییتر در ســال 
2016 از شکست برنامه های جبران خدمت این 
کمپانی خبر می دهد. جک دورسی، مدیر ارشد 
توییتر، در ژانویه 2016 اعالم کرد که چهار تن از 
کلیدی ترین مهره های مدیریتی خود را از دست 
داده اســت. این ریزش های ناخواســته، آینده 
کاری توییتر را به خطر می اندازد. به طوری که با 
وجود تغییرات گسترده در سیستم های پاداش 
کارمندان، روند کاهشی ســهام این شرکت در 
بورس همچنان ادامه دارد و ارزش ســهام آن از 
69 دالر در سال 2014 به 17 دالر در سال 2016 

سقوط کرده است.
 تحقیقات نشــان می دهد که ریــزش کارکنان 
کلیدی توییتر، نه به خاطر عدم تامین مناســب 
مالی و یا دریافت پاداش های اندک، بلکه به دلیل 
عدم تطبیق کارمندان با سرعت باالی شرایط کار 
در یک شرکت فناوری محور چون توییتر است. 
ســه تن از چهار مدیری که اخیرا این شرکت را 
ترک کرده اند، دلیل ترک شغل خود را نداشتن 
زمــان کافی برای بــودن با خانواده هایشــان، 

می دانستند؛ یعنی همان ســوغاتی تلخ کار در 
صنایع فناوری محور!

برنامه هــای تغییر جدیدی که در این ســال ها 
برای بهتر کردن شرایط کاری توییتر تهیه شد، 
بیش تر بر چارچوب های مالی و ارائه پاداش های 
بیش تر ساخته شــده است؛ اما نتایج اخیر ترک 
شغل کارکنان نشان می دهد که این استراتژی ها 

چندان موفق عمل نمی کند.
توییتر در کنار دیگر شرکت های فناوری محور، 
باید دست به تغییر ارزش ها و  فرهنگ سازمانی 
خود بزند و تعادلی بین شرایط زندگی خانوادگی 
و کاری کارکنــان ایجــاد کنــد. ایــن تعادل 
گسترده تر از خشکشویی مجانی و یا کالس های 
یوگاست! اگرچه این قبیل خدمات انگیزه بخش 
اســت اما هرگز جای گذران وقت بــا خانواده، 
کمک کردن به بچه ها در درس و مشق هایشان 
و ســر زدن به پدر و مادر را نمی گیرد. تعطیالت 
کاری و مرخصی خوب است اما مگر یک کارمند 
چقدر می تواند از مرخصی های کاری اســتفاده 
کند و البته چقدر می تواند برای گرفتن چند روز 

تعطیلی، خود را به در و دیوار بکوبد؟!
شــاید چیزی که واقعا کارمندان به آن احتیاج 
دارند، بودن در کنار اعضای خانواده شان است؛ 
این بــه معنی بودن در کنار خانواده در بیشــتر 
کارها و دغدغه هــای روزمره اســت. برخالف 
انتظار، بیشتر افراد دوســت ندارند که فقط در 
ایام تعطیل و یا مسافرت در کنار خانواده هایشان 
باشــند؛ آن ها روزهای عادی زندگی شان را هم 
دوست دارند! خیلی از پدرها برای دیدن اولین 
لحظه پا به توپ شــدن کودکشان در تیم فوتبال 
مدرســه، حاضرند قید همه مشوق های مالی را 
بزنند. کارمندان طالب کاری هستند که برایشان 
چالش آفرین باشد و آن ها را به فردی متفاوت در 
شرکت تبدیل کند. کارمندان از کاری استقبال 
می کنند که توانایی هایشان را درک کند و جبران 
خدماتشــان را در بسته هایی رقابتی ارائه دهد و 
در نهایت به کاری عالقه دارند که به آن ها اجازه 
بودن با خانواده هایشــان را بدهــد؛ نه فقط در 
مســافرت و روزهای تعطیــل، بلکه در روزهای 

معمول زندگی!

در یک مصاحبه شــغلی ســوال از میزان حقوق و 
دستمزد دریافتی، سوالی است که شما باید خودتان 

را برای آن حاضر کرده باشید.
باید بدانید که عدم اطالع از میزان حقوق و دستمزد 
قابل دریافت، یک نقطه ضعف اساسی است؛ بنابراین 
قبال برای این سوال آماده باشید. قبل از آن بدانید که 
دو عامل مهم در تعیین حقوق و دستمزد، موقعیت 
و تجربه اســت. مثال یک کارمند تازه وارد به میزان 
قابل توجهی کم تر از یک کارمند با 20 ســال سابقه 
کار حقوق دریافت می کند. برای نمونه درایران بانک 
اطالعات مشاغل وجود دارد که بهترین مرجع است؛ 
با کمی جست وجو می توان اطالعات کافی در مورد 

میزان پیشنهادی حقوق را در دفتر آمار کل یافت.
 در یک مصاحبه کاری، هیچ گاه در مورد میزان حقوق 
پیش دستی نکنید. اگر در مورد میزان حقوق فعلی 
شما پرسیده شد، کامال صادقانه آن را بگویید و اگر در 
مورد میزان درخواستی حقوق از شما پرسیده شد، 
بگویید که حقوقی عادالنه بر حسب میزان تجربه و 

دانش شغلی تان می خواهید.

گاهی اوقت ممکن اســت مصاحبه کننده، مبلغی را 
به شما پیشــنهاد دهد یا به اصرار از شما بخواهد که 
مبلغی را پیشنهاد دهید؛ در این حالت مبلغی را طی 
تحقیقات خود به دست آوردید و پیشنهاد دهید؛ اگر 
مصاحبه کننده نپذیرفت، واضح و روشن این مطلب 
را بیان کنید کــه این مبلغ با توجه به دانش و تجربه 
شما عادالنه است و با نمایش اعتماد به نفس خودتان 
به مصاحبه گر نشان دهید که ارزش خود را می دانید 

و به مبلغی کم تر از این راضی نیستید.
در هر صورت بهترین کار این اســت کــه در اولین 
جلسه مصاحبه کاری، حرفی از میزان حقوق نزنید اما 
گفت وگو در مورد میزان درآمد و حقوق در جلسات 
بعدی مصاحبه، مناسب است. با این وجود پیشنهاد 
می شود تا زمانی که از حضور خود در محل کار جدید 
مطمئن نشده اید، صحبتی از میزان حقوق به میان 
نیاورید. عالوه بر این در صورتی که قصد دارید در این 
مورد با شخص مصاحبه کننده صحبت کنید، بهتر 
است طوری نشان ندهید که مسئله مالی مهم ترین 

فاکتور برای شماست.

ستون
c o l u m n

مریم تجلی

گزارش
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شاید نام تمامی کارآفرینان و سرمایه گذاران 
بزرگ جهــان برای ما آشــنا نباشــد، اما 
بی شــک توصیه های آن ها برای بسیاری از 
استارت آپ های جوان یا برندهای کهنه کار 
بازار همواره راهگشا است. توصیه هایی که 
بعد از ســال ها تجربه شکســت و موفقیت 
در جهان بی حدومرز کارآفرینی به دســت 
آورده اند و با گشاده دستی آن ها را در اختیار 
مخاطبانــی می گذارند که قرار اســت این 
مسیر پر پیچ و خم را طی کنند. »کنت گرنت 
وینانز« یکی از کارآفرینان عرصه مدیریت 
و سرمایه گذار آمریکایی است که امروز بعد 
از ســال ها فعالیت در ایــن عرصه، کوله بار 
تجربیات کســب وکارش را منتشر می کند 
تا الهام بخش تــازه واردان عرصه راه اندازی 
کسب وکار باشد. کسی که به گفته خودش 
روزگاری آخرین شغلی که برای خود متصور 
بود، کارآفرینی و سرمایه گذاری بوده است.

او در مجلــه فوربــز از پنج نکتــه طالیی 
می نویســد که بســیاری از کارآفرینان در 
مشورت با سرمایه گذاران و مشاوران آن ها 
را از یاد می برنــد و در نتیجه برند خود را به 
کام ناکامی روانه می کنند. او می نویســد: 
»یکــی از ویژگی های کارآفرینان جوان که 
من از آن با نام نقطه ضعف یاد می کنم، میل 
عمیق آن ها به در دســت گرفتن مدیریت 
مالی کسب وکار است، در حالی که مشورت 
با مشاوران مالی و استفاده از ایده های آن ها 
معموال به داد ریســک پذیری کارآفرینان 
جوان می رسد. همان قدر که استخدام کردن 
یک وکیل برای تنظیم اسناد حقوقی تجارت 
اهمیت دارد، همراه داشتن مشاور مالی هم 

ضروری است.«

 از خودتان این سواالت را بپرسید:
۱. چه کسی سرمایه مرا مدیریت می کند؟ 
یک مشاور حرفه ای کسی است که مستقل 
از نظرات کارآفرین، دســت به دارایی های 
برند نمی زند و بدون مشورت و با بهانه های 
مالی هزینه های خودسرانه انجام نمی دهد. 
مراقب باشید که مشاور مالی »مدیر پول« 
شما نیســت، بلکه شــخصی واسط میان 
کارآفرین و سرمایه گذاران در دنیای بیرون 
اســت. او در تیم شــما بازی می کند، نه در 

تیم بازار.
۲. سابقه مشاور مالی شما چیست؟ همیشه 
به سابقه شغلی و گذشته مشاوری که قصد 
مشــورت گرفتن از او را دارید، رجوع کنید. 
بدانید چند سال در عرصه کارآفرینی فعالیت 
کرده، چند بار ســابقه موفقیت در کارش را 
داشته و با چه مشــتریانی کار کرده است. 
هرچه شباهت میان شما و مشاورتان بیشتر 
باشــد، اعتماد و تفاهم عمیق تری میانتان 
شکل می گیرد. برخالف کارآفرینان جوان 
که معموال ســابقه ثبت شــده چندانی از 
فعالیت ها و موفقیت های آن ها وجود ندارد، 
مشــاوران باید افرادی کارکشته و باسابقه 

باشند.
۳. چه کسی به مشــاور حقوق می دهد؟ به 
یاد داشته باشید تنها کسی که مشاور حق 
دریافت دستمزدش از او را دارد، کارآفرین 
است. شما مشتری او هســتید و به او پول 
می دهید، همان چیزی که عکسش در مورد 
کارگزاران مالی صادق است. کسانی که از هر 
معامله ای حق کمیسیون دریافت می کنند، 
مشتریان متعددی دارند و همزمان از چند 
منبع مالی و ســرمایه ای تغذیه می شوند. 
تعدد منابع مالی کارگــزاران، گاهی رفتار 
آن ها را دچار تناقض کــرده و از صداقت به 

دور می کند.
۴. آیا مشاورم همیشه باید حضور فیزیکی 
داشــته باشــد؟ یکی از نکاتی که وینانز در 
مقاله اش در مجله فوربز به آن اشاره می کند، 
عدم ضرورت حضور مشاور در تمام لحظات 
در کنار کارآفرین است. از آنجایی که به هر 
صورت سود مشاور در فروش محصول است، 
همیشه باید در نظر گرفت که تصمیمات و 
نظرات او تنها منابع هم فکــری کارآفرین 
نباشــند. یک کارآفرین در دنیــای امروز 
باید همواره به چندین منبع فکری متصل 
باشد و تنها به مشاورش تکیه نکند؛ پس به 
زمان های تنهای تصمیم گیری خود احترام 

بگذارید.
۵. آیا مشــاور قانونا همواره ملزم اســت به 
نفع کارآفرین عمل کند؟ جواب این سوال 
همیشــه مثبت است. ســرمایه و ایده شما 
امانتی در دست مشاور است، پس او ملزم به 
سود شما است و نباید خارج از چارچوب های 
کسب وکار شــما عمل کند. او تا زمانی که 
قرارداد قانونی اش با شــما ادامه دارد، باید 
به ایــده کارآفرینی پایبند بــوده و از خط 

قرمزهای آن عبور نکند.

اضافه شدن پسوند سدر به شامپوهای ایرانی احتماال 
مدیون برندی اســت که به ادعای خودش و تایید 
دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کشور اولین 
تولیدکننده شــامپوهای گیاهی در کشــور است. 
برند صحت که بسیاری از مشــتریان ایرانی آن را با 
عصاره های طبیعی و قیمت هــای ارزانش در بازار 
می شناسند، نامی اســت که از سال ۱۳۵۵ به ثبت 
رسیده است و یکی از پیشتازان صنعت مواد شوینده 
در کشور به شمار می رود. برندی که محصول قهرمانی 
به نام شامپو سدر صحت دارد و آن بسته بندی سبز 
رنگ اولین تصویر تداعی شــده در ذهن مخاطبان 
ایرانی با شــنیدن نام صحت است. این نام ۴0ساله، 
نه فقط در بازار داخلی ایــران و برای عموم آدم های 
طبقه متوسط ایرانی برندی آشناست، که اکنون به 
بازار کشورهای همسایه در شمال و جنوب کشور هم 
راه پیدا کرده است و به گفته خودش قیمت مناسب و 
کیفیت باالی محصوالت گیاهی رمز پیشرفتش در 

مسیر برند شدن بوده است. 

 محصوالتی که ریشه در طبیعت دارند
فعالیت های تولیدی صحــت از همان ابتدای کار تا 
امروز در دو بخش محصوالت آرایشــی - بهداشتی 

و محصــوالت شــوینده انجام می شــود. هر چند 
عموما مشتریان صحت، مجذوب تولیدات شوینده 
آن هســتند اما این برند نشان داده که در سال های 
عملکردش چیزی را در ســبد محصــوالت خود از 
قلم نینداخته است. فرهاد نیل فروشان با اینکه علوم 
سیاسی خوانده، ســمت مدیرعاملی را در شرکت 
صنعتی و بازرگانی صحت عهده دار است. او باور دارد 
که یکی از نقاط قوت صحت در بازار بزرگ محصوالت 
شوینده ایرانی، تولیدات منحصر به فردی است که 
در تمام این سال ها با نام صحت به بازار عرضه شده 
و مورد استقبال مصرف کنندگان ایرانی قرار گرفته 
است. محصوالتی چون شامپو حاوی عصاره سیر و 
شــامپو تخم مرغ از جمله همین محصوالت است. 
شاید همین برچســب گیاهی و طبیعی بودن که 
هر بار به نحوی روی محصوالت صحت خودنمایی 
می کند، حیات آن را در میان هزاران رقیب داخلی و 

خارجی تضمین می کند.
از همان ابتدای کار تولیدی هم، صحت بر آن بود تا 
با ویژگی گیاهی بودن، وجه تمایزی در بازار ایرانی 
برای خودش دست وپا کند. بازاری که در آن روزها 
خبری از محصوالت رنگارنگ شــوینده و آرایشی 
در آن نبــود و تنها چند برند محدود ایرانی در کنار 
نام های خارجی در آن مشغول به کار بودند. در سال 
۱۳۵۵ صحت با راه اندازی کارخانه اش در جاده کرج 
کار خود را آغاز کرد. از همان ابتدا خط تولیدش را با 
محصوالتی چون شامپو، نرم کننده و مایع ظرفشویی 
به راه انداخت و آن ها را بــا ترکیبات گیاهی روانه 
بازار کرد. هر چند عنوان گیاهی بودن همیشه هم 

نجات بخش صحت نبود و وقتی پای محصولی چون 
مایع سفیدکننده به سبد تولیداتش باز شد، دیگر 
نتوانست برچسب طبیعی بودن را به یک محصول 

شیمیایی بچسباند. 
حاال با گذشت ۴0 ســال ماندگاری در بازار ایران، 
صحت سهم قابل توجهی در تصویر ذهنی مشتریان 
ایرانی از شــامپو به خــود اختصاص داده اســت. 
مطالعه ای که روی ۱0 هزار خانوار ایرانی در ســال 
گذشته انجام شده است، نشان می دهد برند صحت 
۱۸.۵ درصد نخستین سهم ذهنی را در شرکت های 
تولیدکننده شامپو دارد و مصرف کنندگان ایرانی با 
شنیدن نام شامپو پیش از داروگر و گلرنگ و پرژک، 

به یاد صحت می افتند.

 مسئولیت های اجتماعی یک برند
آنچه این روزها در تاریخ ۴0ســاله این برند ایرانی 
خودنمایی می کند، کم توجهی آن به ساخت تصویری 
مدرن در ذهن مخاطبان ایرانی اســت. صحت هم 
مثل بسیاری از برندهای کهنه کار بازار ایران، بیش 
از آنکه خودش تالشی برای برند شدن کرده باشد، 
گذر زمان و عمر طوالنی در کنار استقبال مشتریان 
وفادار، حیاتش به مثابه یک برند را امتداد داده است. 
بســته بندی محصوالت صحت ســال ها است که 
تغییری نکرده و تولیدات تازه اش با تقلیدی ظاهری 
از محصوالت مشابه خارجی پا به بازار می گذارد. در 
تمام این سال ها تنها همان شامپو سدر صحت است 
که با بسته بندی سبز رنگش در ذهن مخاطبان ایرانی 
نقش بسته است. این میل به باقی ماندن در فضای 

سنتی بازار و کم توجهی به ساختن تصویری مدرن 
نزد مخاطب، در صحت به چشم می خورد؛ در حالی 
که از این برند بزرگ ایرانی انتظار می رود که بیشتر 
تبلیغات مدرن را پیشــه خود کرده و در برندسازی 

پررنگ تر عمل کند.
البته ناگفته نماند که یکــی از عملکردهای مثبت 
صحت در سال های حیاتش، ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بوده اســت؛ زمینه ای که عموما برندهای 
ایرانی از آن غافل می مانند و حرفی برای گفتن در آن 
ندارند. صحت با کمک به موسسات متعدد خیریه از 
بنیاد امور بیماری های خاص تا موسسات خصوصی 
حمایت از کودکان، توانســته نام خــود را به عنوان 
برندی نیکوکار و فعال اجتماعی ثبت کند. یکی دیگر 
از نقطه های روشن در رزومه ۴0ساله صحت، توجه آن 
به محیط زیست است. این شرکت از هر بهانه ای برای 
انتشار فعالیت هایش در راستای حمایت از محیط 
زیست اســتفاده می کند و اصل ساخت محصوالت 
کامال گیاهــی نیز برآمده از همین سیاســت های 
زیست محیطی است. اکنون این برند ۴0ساله ایرانی 
می  گوید که قصد دارد در سال های آینده یکی از پنج 
برند برتر منطقه در تولید محصوالت بهداشــتی و 
شوینده باشد. هر چند تا این لحظه محصوالت صحت 
راهشان را به خانه های ایرانی باز کرده اند و تاکنون 
افتخارات زیادی در زمینه های زیســت محیطی، 
رعایت حقوق مصرف کننده و احترام به مشــتریان 
به دســت آورده اند، به نظر می رســد این برند برای 
رسیدن به یکی از برترین های منطقه شدن هنوز راه 

درازی در پیش دارد.
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بعضی وقت ها باید بــه خودتان بگویید من طال 
را از دست ندادم، من نقره را به دست آوردم!
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شنبه بخوانید

اولین تولیدکننده شامپوهای گیاهی ایران بیش از ۱۸ درصد سهم بازار را در اختیار دارد

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

کارآفرین آمریکایی از نکته های طالیی 
هنگام استخدام مشاور مالی می گوید

نقش مشاوران مالی 
در سرنوشت یک برند

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

این روزها تصور ویرایش یک تصویر بدون نام فتوشاپ برای ما 
ممکن نیست. همه ما فتوشاپ را به عنوان نرم افزار قدرتمندی 
که می توانــد تصاویری جادویی خلق کند، می شناســیم 
و می دانیــم که با این نرم افزار می تــوان هر ناممکنی را در 
عکس ها، ممکن کرد. فتوشــاپی که امروز می شناسیم در 
عرض یک روز یا یک ســال خلق نشده است، بلکه در ابتدا 
نرم افزار ساده ای بوده که در عمر ۲۶ساله خود، در هر ورژن 
ارائه شــده قدری کامل تر شده و توانایی های آن باالتر رفته 
است. احتماال بسیاری از ما عکس »وقت ناهار« که تصویری 
از کارگران نیویورکی در باالی یک برج نیمه کاره اســت را 
دیده ایم. تصویــر حیرت انگیزی که هر چند خیلی ها آن را 
واقعی تصور می کردند، یکی از بهترین تبلیغات شــرکت 

ادوبی برای محصول باارزشش به نام فتوشاپ بوده است. 

 ماجرای دو برادر
داستان فتوشاپ از ایالت میشیگان آمریکا آغاز می شود، 
جایی که محل زندگی اســتاد دانشگاهی به نام گلن نول 
بود. او به عکاسی عالقه بســیاری داشت و در خانه خود، 
یک تاریکخانه راه انداخته بود. دو پســر او که کنجکاوی 
پدر نســبت به دنیای عکــس و اختراع تــازه آن روزگار 
یعنی کامپیوترهای شخصی را به ارث برده بودند، هر دو 
ایده پردازان اولیه نرم افزاری که ما امروز به نام فتوشــاپ 

می شناسیم، شدند.
توماس نول، خالق اصلی فتوشــاپ در گفت وگویی درباره 
روزهای نوجوانی چنین می گوید: »دبیرســتان که بودم، 
یکی از سرگرمی های من عکاسی بود. در تاریکخانه پدرم یاد 
گرفتم که چطور عکس های سیاه و سفید و رنگی را چاپ کنم 
و همچنین متعادل کردن رنگ و کنتراست عکس ها را برای 
اولین بار آموختم.« درحالی که توماس در تاریکخانه پدرش 
مشغول یادگیری اصول چاپ و ویرایش عکس بود، جان با 
جعبه عجیبی که پدرش خریده بود و به آن رایانه شخصی 
می گفتند، خود را ســرگرم می کرد. خودش در زندگینامه 
خود چنین نوشته است: »نخستین باری که پشت رایانه ای 
واقعی نشستم و از آن استفاده کردم، سال ۱۹۷۸ بود. در آن 
زمان دانش آموز ۱۶ساله دبیرستانی بودم که پدرم یک رایانه 

Apple II Plus با ۶۴ کیلوبایت حافظه خرید و به خانه آورد.« 
جان در ادامه می نویسد: »یکی دیگر از خاطراتی که در ذهن 
من حک شده است، به سال ۱۹۸۴ برمی گردد. در آن سال 
در مجله تایم مقالــه کوتاهی درباره مکینتاش خواندم و به 
خودم گفتم: وای، پسر! این قطعا دنیا را متحول خواهد کرد.« 

 از نیاز تا خلق
اما ماجرای خلق اولین ورژن نرم افزاری شــبیه فتوشاپ به 
پروژه دانشگاهی توماس بازمی گردد. او در سال ۱۹۸۷ یک 
رایانه مکینتاش پالس خرید تا بتواند عکس های دیجیتالی 
خود را برای کامل کردن پروژه دانشــگاهش ویرایش کند، 
اما رایانه مکینتاش نمی توانســت سطوح خاکستری را در 
عکس های او نمایش دهــد. بنابراین توماس که نیاز به این 
جلوه داشت، خودش دست به کار شد و برنامه ای نوشت که 
می توانست این کار را انجام دهد. توماس به مرور مجبور شد 
برنامه های بیشتری بنویسد تا جلوه های تصویری بیش تری 
را که نیاز داشت، ایجاد کند. جان که در آن زمان در شرکت  
ILM کار می کرد، با دیدن برنامه های ویرایش تصویری که 
برادرش نوشــته بود، به وجد آمد و آن ها تصمیم گرفتند 
که سروسامانی به این برنامه های پراکنده ویرایش تصاویر 
بدهند. به این ترتیب مجموعه ای درست شد که توماس نام 
آن را Display گذاشت و سرانجام در سال ۱۹۸۸ نرم افزار 
پیشرفته ای به دست آمد که نامش را Image Pro گذاشتند.

همان سال توماس به خودش ۶ ماه وقت داد تا این نرم افزار 
را کامــل کند و به طــور همزمان جان بــه بازاریابی آن در 
سیلیکون ولی مشغول شد. بسیاری از شرکت ها از محصولی 
که جان به آن ها معرفی کرده بود خوششــان آمد اما فقط 
یک شرکت به نام بارنی اســکن بود که توجه بیش تری به 
این نرم افزار نشان داد و حاضر شد که آن را با نام »فتوشاپ« 
به همراه دستگاه های اسکنراسالید خود به  فروش برساند. 
در مجموع ۲00 نسخه فتوشــاپ به همراه این دستگاه ها 

فروخته شد.
در سپتامبر ســال ۱۹۸۸ بخت خوش به برادران نول روی 
آورد. جان نسخه ای نمایشی از نرم افزار را در شرکت ادوبی به 
نمایش گذاشت و آن ها شیفته این محصول شدند. خیلی زود 
قراردادی بین آن ها بسته شد و پس از ۱0 ماه کار، فتوشاپ 
نسخه یک در فوریه سال ۱۹۹0 به بازار عرضه شد. فتوشاپ 
به مرور نسخه های پیشرفته تری به بازار داد و کم کم خودش 
را به عنوان محصولی که هــر ناممکنی در تصویر را ممکن 

می کند، به مخاطبان عرضه کرد.

ماجرای شکل گیری نرم افزاری که نامش یک برند تمام عیار است
واقعی ترین فتوشاپ جهان!

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره بیست وشش



استارت آپ میت آپ؛ آغاز شکل گیری سیلیکون تبریز
یاشاسین آذربایجان؛ یاشاسین تبریزین استارت آپ کامیونیتیسی

تالش ها برای توســعه  اکوسیستم کارآفرینی تبریز 
در نهایت منجر به برگزاری رویدادی پرشــور به نام 
استارت آپ میت آپ شد. فعاالن جامعه استارت آپی 
تبریز برای برداشتن اولین گام جدی خود به این نتیجه 
رسیدند که برگزاری رویداد می تواند نقش به سزایی 
در مسیر رسیدن به اهداف بزرگ تری همچون جذب 
ســرمایه گذار، ایجاد شــتاب دهنده، صندوق های 

سرمایه گذاری و... داشته باشد. 
از همین رو استارت آپ میت آپ تبریز با حمایت بخش 
خصوصی و دولتی و حمایت رسانه ای هفته نامه شنبه 
با سه بخش سخنرانی، مسابقه و شبکه سازی طراحی 
شد و در اولین پنجشنبه شهریور ۹۵ با استقبال پرشور 
ســرمایه گذاران، نهادهای دولتی، استارت آپی ها و 
دانشجویان فعال شهر برگزار شد؛ در این گزارش مرور 

گذرایی بر اتفاقات این رویداد، می کنیم. 
 درس هایی از سیلیکون ولی برای تبریزی ها

پس از سخنان کوتاه حسین زاده )مدیرکل ارتباطات 
و فناوری ارتباطات اســتان( درباره حمایت دولت 
از رشــد کســب وکارهای نوپا، این ناصر غانم زاده از 
شتاب دهندگان فینوا بود که به روی سن رفت.  او که 
تجربه زندگی در سیلیکون ولی را دارد، صحبت های 
خود را با مقایســه سیلیکون ولی امریکا و سیلیکون 
ولی ایران )پارک فناوری پردیس( آغاز کرد. وی متذکر 
شد که ســیلیکون ولی امریکا، تنها به دلیل این که 
تعدادی از شرکت های فناوری اطالعات دور هم جمع 
شده و فعالیت می کنند، سیلیکون ولی نشده است؛ 
بلکه عوامل فرهنگی خاصی در آنجا حاکم است که 
همین عوامل منجر به پیشرفت و موفقیت شان شده 

است. عواملی که برخی از آن ها را اینگونه برشمرد:
 آن ها معموال زود می خوابند و زود بیدار می شوند.

 در سیلیکون ولی کمتر کســی را خواهید دید که 
ورزش )مخصوصا ورزش های هوازی( نمی کند.

 همه مشــغول انجام کارهایی هســتند که فکر 
می کنند صحیح است و از همدیگر ایراد نمی گیرند

 اجازه می دهند دیدگاه های مخالف کار کند.
 شکست بســیار رخ می دهد و همه شکست خود 

را می پذیرند.
 به کارآفرینی که شکســت  های مختلفی را تجربه 
کرده، کارآفرین باتجربه می گوینــد و نه کارآفرین 

شکست خورده.
 بــه همدیگر کمــک می کننــد بــدون این که 

چشمداشتی از هم داشته باشند.
وی مشکل اکوسیستم کارآفرینی تبریز را تک روی و 
تمایل برای کار کم تر  دانست؛ در حالی که عکس این 
موضوع باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین او معتقد بود 
استارت آپ ها ابتدا باید کار قابل قبولی عرضه کنند، 

سپس به دنبال حمایت باشند. 
چالش های ساخت تیم استارت آپی موفق در 

تبریز
امیر حبیب زاده، دومین سخنران همایش، با موضوع 
کار تیمی بود. سخنان امیر حبیب زاده به سه بخش 

تقسیم می شد. 
 هدف گذاری: وی در اولیــن بخش از گفته های 
خود روی این موضوع تاکید داشت که قدم اول برای 
ساختن یک تیم خوب، تنظیم اهداف واقعی و قابل 
دسترس است. حبیب زاده در بخش دوم گفته هایش 
توضیح داد کــه چگونه می توانیــم فرهنگ تیمی 
صحیحی داشته باشیم و ویژگی هایی که اعضای یک 

تیم موفق دارند را برشمرد. 
 احترام بــه مهارت های یکدیگــر: احترام به 
مهارت های یکدیگر یکی از ویژگی های بارز تیم های 

موفق است.
 احترام به دیدگاه هــای مخالف: اعضای تیم ها 
ممکن است از خانواده های مختلفی باشند، لذا احتماال 
در مورد مسائل مختلف دیدگاه های متفاوتی خواهند 
داشت. توانایی تحمل نظرات مخالف و پذیرش آن ها 

برای موفقیت و مشارکت یک تیم ضروری است. 
 اعتماد به همدیگر: افراد یک تیم موفق باید به 
اندازه ای مسئولیت پذیر باشند که بدون هیچ نگرانی 

کارهای خود را در موعد مقرر به انجام برسانند.
 حمایت و پشتیبانی از هم تیمی ها: اعضای یک 
تیم خوب باید بتوانند پشتیبان هم باشند و ضعف های 
هم را پوشش دهند، در غیر این صورت احتمال ضربه 

دیدن تیم، بسیار زیاد خواهد بود.

 تمرکز: فعالیت  همه  اعضای تیم باید در یک راستا 
باشد و همه  آن فعالیت ها در جهت رسیدن به اهداف 
تنظیم شود.  او در قسمت آخر گفته های خود اشاره 
کرد که مبحث »تیم« جــزو یکی از معیارهای مهم 
برای سرمایه گذاران اســت و اگر بتوانید تیم خوبی 
ایجاد کنید، احتمال سرمایه گذاری روی استارت آپ 
شما به میزان زیادی افزایش خواهد یافت و آمارهای 

دقیقی را در این زمینه ارائه کرد. 
 اهمیت سرمایه گذاری روی استارت آپ های 

فین تک
در بخش آخر سخنرانی ها رضا قربانی، بنیان گذار راه 
پرداخت، به اهمیت و سرعت رشد استارت آپ های 
فین تک در جهان پرداخت. او صحبت های خود را با 
چند سوال آغاز کرد: چندنفر فکر می کنند بانکداری 
به شکل فعلی آن از بین خواهد رفت؟ پس از آن وی 
توضیح داد که دیجیتالی شدن توانسته به جنبه مالی 
زندگی ما نیز نفوذ پیدا کند، به طوری که گزارش ها 
نشان می دهد در سال ۲0۱۵، بیش از ۱0.۵ میلیارد 
دالر روی اســتارت آپ های فین  تک سرمایه گذاری 
شــده اســت. این نتیجه نشــان می دهد که روند 
رشد و درآمدزایی اســتارت آپ های فین تک بسیار 
باالست؛ چراکه سرمایه گذاران اغلب روی حوزه هایی 
سرمایه گذاری می کنند که حدس می زنند بازگشت 
سرمایه  خواهند داشت و استارت آپ های فین تک یکی 
از بهترین ها در این زمینه هستند. وی سپس به معرفی 
بزرگ ترین و بهترین استارت آپ های فین تک جهان از 
جمله اسکویر و استرایپ پرداخت و ایده هایی که آن ها 
پیاده کرده اند را تشریح کرد. قربانی در نهایت وضعیت 
این حوزه در ایران را تشریح کرد. او معتقد است این 
حوزه در ایران بالتکلیف مانده است و مشخص نیست 
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. خدمات بانکی و پرداخت 
در دنیا بسیار گران اســت، اما در ایران این هزینه  ها 
را بانک ها متحمل می شــوند و لذا استارت آپ های 
فین تک مانند سایر حوزه ها برای مردم ایران، راحتی 
فراهم نمی کنند. از طرف دیگر محدودیت ها و مسائلی 
از این قبیل، وضعیت غیرقابــل پیش بینی را برای 

استارت آپ های فین تک ایجاد کرده  است. 
 رقابت استارت آپ ها

در استارت آپ  میت آپ تبریز بیش از ۳0 استارت آپ 
شــرکت کرده بودند که از بین این ۳0 تیم با در نظر 

گرفتن معیارهایی همچون خالقیت در ایده پردازی، 
مدل کســب وکار و تیــم قدرتمند، تنهــا ۱0 تیم 
توانستند به مسابقه اصلی راه پیدا کنند. اکثر تیم ها 
ایده های فوق العاده ای داشــتند، امــا داوران تالش 
کردند تیم هایی را انتخاب کنند که در مراحل اولیه  
شکل گیری خود بودند و بازار هدف خود را به صورت 
صحیح تعریف کرده بودند. بعد از دو سخنرانی اول، 
رقابت  اســتارت آپ ها شروع شد، اســتارت آپ ها 
می بایســت در عرض ۵ دقیقه عــالوه بر معرفی، به 
سواالت داوران نیز پاسخ می دادند. از مهم ترین این 

استارت آپ ها می توان موارد زیر را نام برد:
 سیمرغ: شبکه اجتماعی تخصصی برای پزشکان 
که با هدف به حداقل رســاندن خطاهای پزشــکی 

طراحی شده است.
 وای بای: سیستم فروش آنالین که با فروش آنالین 
فست فود وارد بازار شده است. هدف وای بای مکانیزه  
کردن روند سفارشات، فرهنگ سازی پرداخت آنالین 

و معرفی برندهای برتر هر شهر است.
 فرش نما: فروش فرش بدون واسطه؛ در واقع این 
سیســتم بافنده های فرش را به صورت مستقیم به 

فروشنده ها لینک می کند.
 سیستم جامع تحقیقات: پل ارتباطی پژوهشگران 
با آزمایشگاه ها برای دستیابی به مواد و وسایل مورد 

نیاز برای هر آزمایش.
 بیکن آرت: معرفــی محصــوالت و خدمات به 
مشتریان فروشگاه ها از طریق ارسال نوتیفیکیشن 

به تلفن همراه آن ها.
 آی ریســایکل: ایجاد شهر هوشــمند از لحاظ 
پاکیزگی، طراحی دســتگاه ها و کارت های شهری 
برای جداسازی و تفکیک زباله ها. با بازگرداندن هر 
زباله پالستیکی، کارت شهروندان شارژ خواهد شد. 

درخت: اپلیکیشــن احراز هویت و ثبت  حضور در 
جلسات امتحانی.

 هم صندوق: ایجاد بستر یا صندوقی امن و بی طرف 
بین خریدار و فروشنده.

 هاردنت: یکی از استارت آپ های اینترنت اشیا برای 
کاهش زمان امدادرسانی به خودروهای آسیب دیده 

جاده ای.
 نویسنده: ایجاد سیستمی برای ارتباط برندها با 

تولیدکنندگان محتوا.

مهری سیاه ریش

گــزارش
R e p o r t

در فاصله  زمانی یک ساعته، شرکت کنندگان فرصت داشتند تا ناهار بخورند، 
با هم مشــورت کنند و به ســه تا از بهترین ایده ها، رای دهند. از سوی دیگر 
داورها مشغول بررسی اطالعات و داده های تیم های شرکت کننده بودند تا 

سه استارت آپ برتر را انتخاب کنند.
 در پایان رویداد نیز مراسم اهدای تندیس به حامیان رویداد صورت گرفت و 

پس از آن تیم های برنده توسط سخنرانان، معرفی شدند. 
تیم وای بای توسط داوران به عنوان بهترین ایده اولین استارت آپ میت آپ 

تبریز انتخاب شد و جایزه ۳ میلیون تومانی را دریافت کرد. 
تیم آی ریسایکل به عنوان دومین تیم انتخابی توسط داوران و تیم منتخب 

مردمی، توانست جایزه ی ۲+۱ میلیون تومانی را به خود اختصاص دهد.
و در نهایت تیم نویســنده به عنوان سومین ایده استارت آپ میت آپ، برنده  
جایزه یک میلیون تومانی شد. برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این رویداد 
معتقد بودند هیچ چیز مانند اراده به پرواز، پریدن را آسان نمی کند. »ما دور 
هم جمع شدیم، با هم حرف زدیم، هدف  گذاری کردیم، الهام گرفتیم و اکنون 

آماده انجام کارهای بزرگ تر و راه اندازی استارت آپ های بهتر هستیم.«

 برندگان استارت آپ میت آپ تبریز

از بین این 
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کرده بودند

میتآپ
Startup Meetup

13
وینس لومباردی

تنها جایی که می توانید معنی موفقیت را بدون 
تالش به دست آورید، دیکشنری است!

درس های تبریز
در رویداد استارت آپ میت آپ تبریز، من هم 
یکی از سخنرانان بودم. بااینکه از سخنرانی 
و ارائه بدم نمی آید ولــی در طول تمام این 
سال ها، ســعی کردم از رویدادها و برنامه ها 
دور باشم و بیشتر از اینکه حرف بزنم، کاری 
کنم. مخصوصا که کار رســانه، بی بروبرگرد 
به حرف ربط پیدا می کند و حرف هم حرف 
می آورد و یک رســانه ای اگــر در این وادی 
حرافی بیفتد، خیلی زود تمام می شود. یک 
آدم مگــر چقدر حــرف دارد؟ از یکجایی به 
بعد، آدم اگر زیاد حرف بزند مدام خودش را 
تکرار می کند. منتها از همیشــه این حس را 
داشتم که درجاهایی جز تهران، فرصت های 
پرشــمار و فرصت شناسی کمی وجود دارد. 
نه این که بچه های بااســتعداد کم باشند، که 
اتفاقا در همین رویداد تبریز به  جرئت و بدون 
تعارف می گویم کــه بچه هایی برای معرفی 
ایده و اســتارت آپ جسارت روی سن آمدن 
را پیداکــرده بودند کــه از خیلی نقاط مثل 
تهران، بهتر بودند. قصد ندارم مقایســه کنم 
تهــران و شهرســتان را و االن به این نتیجه 
برسم که شهرستان ها بهتر هستند یا بدتر. 
خود من جزو دســته ای هســتم که دوست 
دارم به جای این که در تهران باشم، در یکی 
از شهرهای شمالی کشور خصوصا در گیالن 
کار کنم، منتها هر بار که می خواهم این کار 
را بکنم، چیزی درونم مانع می شــود و هنوز 
با خــودم کنار نیامده ام. تهران و شــلوغی و 
آلودگی و به هم ریختگی اش هم فرصت است 
و هم تهدید. افرادی مثل من به همین علت 
ترجیح می دهند کســب وکار کوچکشان را 
در غرب تهران و به دور از شــلوغی اداره های 
مرکز تهران بچرخانند. مثال من و همکارانم 
ترجیح داده ایم در جایی مثل شــهرزیبا کار 
کنیم تا جای شلوغی مثل خیابان کریم خان. 
البته همین االن هم کم نیستند بچه هایی که 
در شهرستان ها ایده و استارت آپ شان را به 
جریان انداخته انــد و موفق هم بوده اند. ولی 
بیایید بی رودربایســتی دراین باره صحبت 
کنیم کــه چه تعداد از ایــن بچه ها در ادامه 
ترجیح می دهند از شهرســتان ها به تهران 
بیایند؟ تهران حقوق بیشــتر است، تهران 
فرصت هایش هم بیشــتر است و اتفاقا یکی 
از چالش های شهرســتان ها همین کوچک 
بودنشان است. در تهران کسی از کسی خبر 
ندارد و در شهرســتان کوچک ترین تحرکی 
زیر ذره بین اســت. این ویژگی هم می تواند 
مثبت باشد و هم منفی. در تمام مدتی که در 
تبریز بودم، مدام با این سوال مواجه شدم که 
این شوروشــوق کارآفرینی بچه های تبریز، 
چه آینده ای پیدا می کند؟ چه زمانی به این 
نتیجه می رســند که تبریز برایشان کوچک 
است و راهی تهران می شوند؟ ببینید من اصال 
بااینکه فردی از هر جایی که هســت به جای 
دیگری برود، مشــکلی ندارم. در جایی مثل 
امریکا هم فقط در محدوده ســیلیکون ولی 
است که خیلی از استارت آپ ها و شرکت ها 
می توانند فعالیــت کنند؛ یا مثال جایی مثل 
نیویورک. در امریکای پهناور هم بســیاری 
از بچه هایی کــه ایده ای دارنــد، در نهایت 
بعــد از مدت زمانی راهی یکی از شــهرهای 
سیلیکونولی می شــوند. نه فقط در امریکا، 
بلکه در جهان هم همیــن روند وجود دارد. 
نمونه اش استارت آپ دو برادری که استرایپ 
را در ایرلند شروع کردند و بعد به سیلیکون ولی 
رفتند؛ یا در درون خود امریکا فیس بوک. اما 
نکته اینجاست که عالوه بر قطب های بزرگ 
جهانی و ملی، محلی هــا هم وجود دارند. در 
فضای فین تک اتفاقا سیلیکون ولی شماره یک 
نیست و جاهای دیگری مثل لندن، آمستردام، 
اســتکهلم و حتی سیدنی پیشــرو هستند. 
نگرانی من از این است که این شور و شوق در 
بچه های شهرستانی، پاسخ مناسب و محلی 
پیدا نکند. در چنین اوقاتی همیشه می گویند 
دولت بیاید حمایت کند. خوشبختانه جدیدا 
می گوییم دولت حمایــت نکند! فقط کاری 
نکند و بگذارد این ها کارشــان را بکنند. این 

موضوع مهمی است و به آن فکر کنیم.

یادداشت

رضا قربانی
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سبک زندگی
Life Style

14
جویی لوییس

شما فقط یک بار زندگی می کنید اما اگر درست 
آن را انجام دهید، همین یک بار هم کافی است!

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

آدم های موفق چطور کار و زندگی شان 
را مدیریت می کنند

در تله کار 24 ساعته 
نیفتید

داداش اشتباه می زنی!

باور کنید آدم های موفق، لحظه لحظه عمرشان 
را کار نمی کننــد. آن ها خوب بلدند که چطور 
حســاب کار را از معاشــرت های دوســتانه، 
لحظه های بودن با خانواده و تفریح کردن شان 
جدا کنند. آدم های موفق، نمی گذارند که کار 
24 ساعته جسم و روانشــان را خسته کند و 
آدم ها را از دور و برشــان فــراری دهد. آن ها 
برای دور شــدن از این تله، به این اصول توجه 

می کنند:
 برای خودشان وقت می گذارند 

آدم هــای موفــق، حواس شــان بــه عالیق 
غیرکاریشان هست. اگر ورزش کردن را دوست 
دارند، به خاطر کار از بازی آخر هفته صرف نظر 
نمی کنند و اگر اهل هنر هستند، حتما لحظاتی 
از روز را به فعالیت های هنریشــان اختصاص 

می دهند.
 خانواده شان را جا نمی گذارند

درست است که آدم های موفق یک سر و هزار 
سودا دارند، اما آن ها از ماه ها قبل برای تعطیالت 
خانوادگی شان برنامه ریزی می کنند، وقتی سر 
سفره می نشــینند به تلفن های کاری جواب 
نمی دهند و فکــر نمی کنند کــه دیدن یک 
برنامه کمدی در کنار خانواده، وقت ارزشمند 

پولسازشان را هدر می دهد.
  از استرس فرار می کنند

کار زیاد، اســترس زیادی را بــه افراد تحمیل 
می کند و آدم های موفق خــوب می دانند که 
باید راهی را برای مدیریت اضطراب شان پیدا 
کنند. آن ها به گفته محققــان که دریافته اند 
وقت گذراندن با دوســتان اضطــراب را کم 
می کند، توجه می کنند؛ با پیــاده روی روزانه 
حال روان شان را بهتر می کنند و به جای سرپا 
نگه  داشــتن خودشــان با قهوه و نوشابه های 
انرژی زای اضطراب آور، به خواب و خوراک شان 

توجه می کنند.
  با برنامه ریزی آشنا هستند

شــلختگی جایی در زندگی کاری، خانوادگی 
و اجتماعی آدم هــای موفق ندارد. آن ها خوب 
می دانند در هر لحظه، از زندگی چه می خواهند. 
این افراد به جای هدر دادن وقت عزیزشــان، 
با برنامه ریــزی درســت آن را ثمربخش تر و 
ارزشمند تر می کنند. در جمله های این آدم ها 
اثری از »یــادم رفت« و »وقــت نکردم« پیدا 
نمی شود؛ چراکه آن ها برنامه ریزهای خبره ای 
هستند و گذشته از این، به برنامه ریزی هایشان 

هم وفادار می مانند.

هر روز ورزش می کنید؟ انتظار نداشته باشید 
که در هر شرایطی به خاطر این حجم از فعالیت، 
شما را تشویق کنیم. اگر شما هم وقت ورزش 
کردن، باورهای اشتباهی که در ادامه می آوریم 
را در سرتان مرور می کنید، معنایش این است 
که با ورزش کردن نه تنها هر روز سالم تر از قبل 
نمی شوید، بلکه آســیبی جدی را به بدن تان 

وارد می کنید.
 درد بگیرد بهتر است 

فکــر می کنید وقت انجام حرکات کششــی، 
اگر دردی را احســاس کنیــد، نتیجه بهتری 
می گیرید؟ اشــتباه می کنید؛ احساس درد به 
این معناست که مشــکلی در جریان ورزش 

کردن تان وجود دارد.
 هر وقت ورزش کنم خوب است

اگر قصد دارید تمرین های کششــی را انجام 
دهید، نباید در هر زمان و هر شرایطی سراغ شان 
بروید. شــما حتما و حتما باید قبــل از انجام 
حرکات کششی، بدن تان را به آرامی گرم کنید؛ 
گرم نکردن بدن قبل از ورزش کردن، به سالمت 

شما آسیب می زند.
 هرچه بیش تر بدوم بهتر است

زیاده روی در انجــام تمرین های هوازی مثل 
پیاده روی یا دویــدن روی تردمیل، آن هم در 
شرایطی که این تمرین ها را با سرعتی یکنواخت 

انجام دهید، به سالمت شما آسیب می زند.
 سونا بروم الغر می شوم 

اگر بــرای خالص شــدن از چربی های اضافه 
خودتان را در سونا غرق کرده اید، در اشتباهید؛ 
ســونا بیش تر از آن که با چربی هایتان کاری 
داشته باشد، آب بدن تان را از بین می برد. اگر 
هر روز دقایق طوالنی را در ســونا می گذرانید، 
احتماال در پایــان هفته صاحب بدنی کم آب و 

ناتوان می شوید.
 عرق کنم الغر می شوم

چه کسی به شما گفته که برای الغر شدن در 
جریان تمرین های ورزشی، باید حسابی عرق 
کنید؟ نکند به خاطر همیــن توصیه با لباس 
ضخیم و چندالیه ورزش می کنید؟ باور کنید 
عرق کردن فقط بدن تان را کم آب می کند و کم 
کردن چربی اضافه، ارتباط چندانی با تعریق در 

زمان ورزش کردن ندارد.

وقتی غرق کارتان می شوید و برای ساعت ها از 
جایتان بلند نمی شوید، احتماال متوجه حجم 
زیاد هله هوله ای که در این ســاعات درگیری 
به معده تــان وارد می کنید هم نمی شــوید. 
میان وعده های ناســالم و ناهار های آماده، از 
دالیل اصلی چاق و بیمار شدن کارمندان پشت 
میزنشین است. در حالی که شما با پیروی کردن 
از چند اصل ســاده، می توانید برای همیشه 
دور این خوراکی های ناسالم را خط بکشید و 
حتی در محل کارتان هم به اصول سالم خوری 

پایبند باشید.

 پاکت میان وعده را جا نگذارید
هر صبح پاکتی را از میان وعده های ســالمی که 

میل تان به خــوردن هله هوله هــای پرضرر را از 
بین می برد، با خودتــان بردارید. یک عدد موز یا 
چند دانه هلو، دو کف دســت نان و پنیر و گردو 
و چند عدد آجیل برشــته و شورنشده، می تواند 
گزینه های خوبی برای وارد شدن به این پاکت در 
یکی از روزهای کاری باشــد؛ اما یادتان نرود که 
وقتی فکر پیروی از رژیم غذایی ســالم به سرتان 
می زند، باید تنوع خــورد و خوراک تان را حفظ 
کنید. اگر امروز نان و پنیر با خودتان برمی دارید، 
فردا روی نان و کره بادام زمینی بمالید و روز بعد 
با ارده و شــیره لقمه بگیرید؛ اگر امروز موز را در 
پاکت میان وعده ها می گذارید، فردا میوه دیگری 
را به جایش بردارید. اصال می توانید بعضی روزها 
با خودتان یک کاســه عدســی، خوراک لوبیا یا 
سوپ جو ببرید و جایی برای غالت و حبوبات هم 
در رژیم غذایی تان باز کنید. نکته مهم دیگر این 
است که باید سعی کنید در این بقچه، چیزهایی را 
بگذارید که با چند ساعت بیرون ماندن از یخچال، 

خراب نشود.

 شام شب را برای ناهار فردا نگه دارید
به جای آنکه هر ظهر ناهار آماده ای که چرب و مضر 
اســت را بخرید و جیب تان را خالی کنید، سعی 
کنید چند قاشق از غذای شب تان را برای ناهار فردا 
نگه دارید و آن را همراه خود به محل کارتان ببرید. 
اگر شب ها حاضری می خورید هم اشکالی ندارد، 
در زمان خیلی کوتاهی می توانید برای فردایتان 
خوراک سبزیجات، نودل با سس گوشت یا پاستای 
خانگی درســت کنید و روز بعد، با خودتان ناهار 
خانگی ببرید. اگر همیشه در فریزرتان چند ظرف 
حبوبات پخته شده و گوشــت پخته شده داشته 
باشید، می توانید با سرعت بیشتری ناهار فردایتان 

را حاضر کنید.

 بی خیال ساالد نشوید
سعی کنید همیشه سبزیجات تازه و شسته شده در 
یخچال تان داشته باشید تا در کنار ناهار، یک ظرف 
ساالد ســبزیجات که با کاهو، کلم، ذرت و جوانه 
درست شده است را هم برای فردایتان آماده کنید.

 غذای اضافه را فریز کنید
اگر مهمان دارید و چند جور غذا درست کرده اید، یا 
اینکه آخر هفته غذایی پخته اید که همه اش خورده 
نشده، آن ها را در یک ظرف دردار بریزید و در فریزر 
بگذارید. شما می توانید تا یک ماه این خوراکی های 
فریزشده را نگه دارید و هر روز که چیزی برای بردن 
به محل کارتان نداشتید، یکی از این ظرف ها را از 

فریزر بیرون بیاورید و با خود ببرید.

 جز آب چیزی ننوشید
نوشیدنی های گازدار مشــکالت بسیاری را برای 
مصرف کنندگانشان ایجاد می کند و متخصصان 
می گویند که بــا برخی غذاهــا )به ویژه غذاهای 
گوشــتی( نباید دوغ میل کنید. پس خودتان را 
به شــک نیندازید و با ناهارتان در محل کار، فقط 
آب بنوشید. مصرف ماست هم با بسیاری از غذاها 
توصیه نمی شــود، به همین دلیل بهتر است که 
ماست را در ظرف کوچکی با خودتان ببرید و آن را 

به عنوان یک میان وعده میل کنید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

معده تان را انبان هله هوله نکنید!

هر صبح 
پاکتی را از 

میان وعده های 
سالمی که 

میل تان 
به خوردن 

هله هوله های 
پرضرر را از 
بین می برد، 

با خودتان 
بردارید

کار زیاد بهانه خوبی برای فرار از سالم خوری نیست
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کبدت را بپا! چرا سویا دانه باهوشی است؟

در شــماره های قبل، گفتیم که برای سالم 
ماندن، چــاره ای جز کمــک گرفتن 

از رژیم هــای ســم زدا ندارید؛ اما 
رژیم هایی که کبدتان را پاکسازی 
می کند و ســموم را از بدن تان 
بیرون می کنــد، به تنهایی برای 
داشتن بدنی عاری از سم کافی 
نیست. اگر کبد شما درست کار 

نکند، بــا گاه و بــی گاه پیروی از 
اصول غذایی گفته شده هم نتیجه ای 

نمی گیرید و به خاطر بــدکار کردن کبد، 
ســموم خیلی زود جایشــان را در بدن تــان پیدا 

می کنند.
برای داشتن کبدی سالم، می توانید روی کمک غذاهای 
تخمیرشــده حســاب کنید. می توانید قارچ کمبوجا را 
از عطاری ها بخرید و بســاط تخمیر شدنش را در خانه 
فراهم کنید؛ یا اینکه ســراغ ماســت کفیــر بروید و با 

وارد کــردن باکتری های خــوب موجود در 
تخمیرشــده، عملکرد  خوراکی هــای 
کبدتان را بهتر کنید. انواع کلم هم از 
جمله سبزیجاتی است که به سالم 
ماندن کبد کمک می کند و در کنار 
آن هــا، با مصرف ســبزیجاتی که 
برگ سبز تیره دارد هم می توانید 

حال کبدتان را بهتر کنید.
سیب، کنگر فرنگی، مارچوبه، چغندر، 
انواع توت، هویج، گشــنیز، سیر، قارچ، 
پیاز و ریحان هم از جمله سبزیجاتی است که 
به ســالمت کبد کمک می کند و با مصرف روغن هایی 
مثل روغن زیتون و روغــن نارگیل هم می توانید به این 

هدف برسید.
دانه هایی مثل شــاهدانه و بذر کتان که سرشار از فیبر 
اســت و ادویه هایی مثل زنجبیل، فلفل قرمز، دارچین و 

زردچوبه هم می تواند کبدی سالم را به شما هدیه کند.

میتوانید مشــغله زیــاد را به عنــوان دلیل 
فراموشــکار شــدنتان معرفی کنید و 

در بســیاری موارد، معرفــی کردن 
استرس و مشــغله فراوان به عنوان 
دلیل فراموشکاری ها، نادرست هم 
نیست. اما همیشه اضطراب کاری 
نیست که با حافظه شما در می افتد، 

خیلی وقت ها فراموشکاری بعد از یک 
تعطیالت طوالنی و آرام هم دســت از 

سرتان برنمی دارد و گاهی احساس می کنید 
که ذهن تان دیگــر به اندازه قبل آماده نیســت. 

محققان می گویند دلیل دیگری که کندذهن و فراموشکار 
شدن تان را توجیه می کند، کمبود کلسیم است. از نظر آن ها 
اگر ذخیره کلسیم در بدن تان کم شود، مغزتان به خوبی قبل 
اطالعات را پردازش نمی کند و آمادگی ذهنی و ســرعت 
یادگیری تان کاهش پیدا می کند. به گفته پژوهشــگران، 
کلسیم نه تنها باعث استحکام استخوان و دندان می شود، 

بلکه در تقویت حافظه و یادگیری و افزایش 
توانایی شناختی هم موثر است. برای 
اینکه کلسیم بیشتری به بدن تان 
برسانید، عالوه بر مصرف لبنیات، 
باید دانه هایی مثل بــادام، لوبیا 
سفید، لوبیا چشم بلبلی، کنجد 
و ســویا را هم میل کنید و سراغ 
ســبزیجاتی مثل شــلغم، کلم و 
اسفناج هم بروید. گذشــته از این، 
با مصرف ماهی هایی مثل ســاردین هم 

می توانید به بدن تان کلسیم برسانید. 
حتما قبال شــنیده اید که برخی میوه ها هم در تامین نیاز 
بدن تان به کلسیم موثر است. پرتقال از جمله میوه هایی 
اســت که با مصرف کردنش، نگرانی تان در مورد کمبود 
کلسیم در بدن تان کمتر می شــود و می توانید از آن برای 

افزایش توانایی های مغزی تان استفاده کنید.

ســردردی که هر روز شــما را مجبور به مسکن خوردن 
می کند، همیشه از خستگی چشم ها یا دچار بودن تان به 
میگرن ناشی نمی شود؛ سردرد در بسیاری موارد، نتیجه 
آسیب دیدن گردن شماست و درواقع گردن دردی است 
که خود را به شــکل دیگری به شما نشان می دهد. برای 
اینکه تا مدت ها از این درد خالص شــوید، این تمرین ها 
را انجام دهید. شــما با تقویــت ماهیچه های گردن تان 

می توانید از این مشکل نجات پیدا کنید.
  شانه هایتان را به عقب رول کنید

شــانه هایتان را در حالی که یک دایره فرضی را ترســیم 
می کنید، به عقب رول کنید. این حرکت را هر لحظه که 

یادتان افتاد، پنج تا 10 بار انجام دهید.
  با سرتان مربع بکشید

در حالی که صاف نشسته یا ایســتاده اید، ابتدا سرتان را 

از ســمت چپ، به شــانه چپ نزدیک 
کنید، ســپس ســرتان را به سمت 
جلو بچرخانید و به جناق سینه تان 
نزدیک کنید؛ در مرحله بعد آن را 
از سمت راست به گردن راست تان 
نزدیک کنید و سپس سرتان را به 

پشــت ببرید و کمی آن را به عقب 
خم کنید.

  در افق گم شوید
ستون فقرات تان را صاف نگه دارید و به آرامی 

گردن و ســرتان را به سمت راست بچرخانید و سعی 
کنید به دورترین نقطه ای کــه می بینید، برای چند 
ثانیه خیره شوید؛ سپس سرتان را به آرامی به سمت 
چپ بچرخانید و همین کار را تکرار کنید. این تمرین 

هم برای ســر و گردن تان مفید است 
و هم خستگی چشــم هایتان را از 

بین می برد.
  با خودتان مسابقه بگذارید

صاف بایســتید و کــف یکی از 
دســت ها را روی پیشــانی تان 
بگذارید. حاال ســعی کنید با فشار 
سرتان، دست مورد نظر را به عقب هل 
دهید و درمقابل با تمام توان تان از پیروز 
شدن سرتان در این مسابقه جلوگیری کنید. این 
تمرین را هر روز بارها انجام دهید و عضالت گردن تان 

را با آن تقویت کنید.
  روی دیوار شنا بروید

روبه روی کنج دیوار بایستید؛ پاهایتان را به اندازه عرض 

شانه باز کنید و به موازات شانه هایتان، یک دست را روی 
دیوار سمت راست و یک دست را روی دیوار سمت چپ 
بگذارید. حاال حرکتی شبیه شنا رفتن را انجام دهید و در 
حالی که پاهایتان در وضعیت ثابت قرار دارد، قفسه سینه 
و پیشــانی تان را به دیوار نزدیک کرده، چند ثانیه در آن 
وضعیت بمانید و دوباره به عقــب برگردید. این حرکت 
را هر بار که از کنار کنج یک دیوار گذشــتید، چند مرتبه 

انجام دهید.
  گردن تان را خم کنید

صاف بایستید یا بنشینید؛ گردن تان را به آرامی به سمت 
پایین خم کنید؛ تا جایی که چانه تان به بدن تان بخورد. 
چند ثانیه در این وضعیت بمانید و به آرامی سرتان را به 
جای اول برگردانید. این تمرین را هر روز بارها در فواصل 

بین کارتان انجام دهید.

سر و گردن تان را بیمه کنید
این تمرین ها شما را از ژلوفن بی نیاز می کند

این نکات به سالم ماندن دست های برنامه نویسان کمک می کند
بدون درد تایپ کنید

به دســت هایتان نگاه کنید؛ رگ های روی دســت تان 
متورم شده و دردی در انگشــت هایتان تیر می کشد و 
خود را به آرنج تان می رساند؟ چنین دردی برای کسانی 
که با کیبورد و ماوس سر و کار دارند، آشناست. اگر شما 
هم به تازگی گاه و بی گاه چنین دردی را تجربه می کنید و 
نمی خواهید چند ماه دیگر، دست درد در تمامی ساعات 

روز همراه تان شود، به این توصیه ها عمل کنید.
  صاف بنشینید

اگر وقت کار کردن لم بدهید یا به شکم بخوابید و ماوس را 
در دست تان بگیرید، احتماال دست تان را در یک موقعیت 
غیرطبیعی قرار می دهید و گرچه در آن لحظه احساس 
راحتی می کنید، اما خیلی زود به تاندون های دست تان 

آسیب می زنید و با دردی آزاردهنده روبه رو می شوید.
  چشم تان به ساعت باشد

کار تکراری، بالی جان دســت شماست. شما ممکن 

است در هر ســاعت هزاران کلمه را تایپ کنید یا بارها 
با ماوس، صفحه هــا را ورق بزنید. انجــام بی وقفه این 
کارهای تکراری، به ســالمت دست تان آسیب می زند. 
برای جلوگیری از آســیب دیدگی، هر یک ربع یک بار، 
یکی، دو دقیقه به دست تان استراحت دهید و نرمش های 
مچ دست که در شماره های قبل آن ها را به شما آموزش 
دادیم را انجام دهید. گذشــته از این، هر یک ســاعت 
یک بار باید از ســر جایتان بلند شوید، کمی قدم بزنید 
و دســت هایتان را نرمش دهید تا تاثیر منفی انجام این 

کارها از بین برود.
  صندلی دسته دار بخرید

صندلی کارتــان تاثیر زیادی روی ســالمت تان دارد. 
برای کم کردن آسیب های ناشــی از کار پشت میزی، 
یک صندلی اســتاندارد با قابلیت کوتاه و بلند شــدن 
بخرید. گذشــته از این، حتما صندلی دسته دار بخرید 

تا در دقیقه هایی که قصد اســتراحت کــردن دارید، از 
دست هایتان حمایت کند.

  وسایل تان را بغل نکنید!
ماوس، کیبــور و حتی تلفن روی میزتان را کمی دورتر 
بگذارید تا دست تان در زمان استفاده کردن از آن ها، در 

حالت غیرطبیعی خمیده نشود و آسیب نبیند.
  توپ بازی کنید

حتی اگر همه نکات گفته شــده را رعایت کنید، باز هم 
نمی توانید انــکار کنید که کار کردن با ماوس و کیبورد 
به دســت هایتان آســیب می زند. بــرای جلوگیری از 
آسیب هایی که در کمین تان نشسته، یک توپ کوچک 
کم باد را هر چند دقیقه توی دست تان مشت کنید و با 
انگشتان تان، آن را فشار دهید. این کار را با هر دو دست 
تکرار کنید تا خســتگی انگشــتان و تاندون هایتان از 

بین برود.

با چه چیزهایی حال کبد بهتر می شود؟خوراکی هایی که به مغز شما کلسیم می رساند



بنابر آمارهای منتشرشده مراکز تحقیقاتی، روزبه روز 
بر اقبــال به فین تک و اســتارت آپ های فعال که از 
فناوری های نوین بــرای ارائه خدمات مالی خارج از 
محدوده بانک های سنتی استفاده می کنند، افزوده 
می شود. برخی از بانک ها ادعا می کنند میزان استفاده 
از فناوری با افزایش سودآوری و سهم بازار آن ها رابطه 
مستقیمی دارد. بااین حال هر فناوری جدیدی در بدو 
ورود با انتقادهای فراوانی مواجه می شــود. به عنوان 
نمونه زمانی که فناوری های مدیریت منابع سازمانی 
در اوایل دهه هشتاد میالدی مطرح شد، انتقادهای 
فراوانی به آن ها وارد شــد. امروز چنین انتقادهایی 
به فناوری های مالی وارد می شــود. مدیران بانک ها 
به دنبال پاسخی برای این پرسش می گردند که آیا 
فناوری های مالی یک موج زودگذر اســت یا روندی 
پایدار که ممکن اســت به بهبــود عملکرد صنعت 
بانکداری منجر شود. از زمانی که برای اولین بار، اندرو 
مک آفی در ســال 2009 اصطالح سازمان 2 را برای 
توصیف سازمان هایی که از رسانه های اجتماعی در 
درون سازمانشان استفاده می کنند به کار برد، تاکنون 
این موضوع مســئله ای برای تحقیق در جهان بوده 
است. بعد از مک آفی، برت کینگ در کتاب پرفروش 
بانک 3.0 فناوری های نوین مبتنی بر تلفن همراه در 
صنعت بانکداری و پرداخت را به کار برد و دیگران نیز 
به این موضوع توجه جدی کردند. به دلیل این که تا 
امروز در ایران تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، 
روند استفاده از فناوری های جدید در بانک های ایرانی 
موضوعی قابل بررسی است. مدیریت ارتباطات، اگر 
مهم ترین مسئله امروز ســازمان های ایرانی نباشد، 
حتما یکی از مهم ترین مســئله های آن ها است. در 

دنیای امروز، ارتباطات در ســازمان ها از ساده ترین 
سطح آن یعنی ارتباط بین دو انسان تا پیچیده ترین 
حالت های آن، یعنی انجام تراکنش بین کامپیوترها، 
دچار تغییرات فراوانی شده است. ازجمله این تغییرات 
استفاده از فناوری های ارتباطی وب 2 است. به همین 
دلیل در ادبیات مدیریت، مفهومی با عنوان سازمان 
2 مطرح شده است. در سازمان 2 ارتباطات مبتنی بر 
استفاده از ابزارهای ارتباطی وب 2 است. کسانی که در 
سازمان 2 فعالیت می کنند، هم در ارتباطات داخلی و 
هم در ارتباطات بیرونی، از ابزارهای تعاملی استفاده 
می کنند که باعث شده مفاهیم مختلفی در سازمان، 

مانند کار و یادگیری تغییرات فراوانی داشته باشند.
در سازمان های امروزی استفاده از فناوری های نسل 
گذشته که می توان آن را نســل 1.0 نامید، بااینکه 
جریان اطالعات و ارتباطات را تسهیل کرده اما باعث 
مشکالتی شــده اســت؛ ازجمله: »عدم دسترسی 
همه افراد ســازمان به اطالعات مورد نیازشــان که 
در سازمان وجود دارد«، »ســرریز اطالعاتی و عدم 
کنتــرل اطالعات«، »عدم مشــارکت همــه افراد 
سازمان در تولید اطالعات«، »جریان کند اطالعات 
بین بخش های مختلف سازمان«، »عدم شفافیت در 
سازمان ها به علت ذخیره ســازی محلی اطالعات و 
دسترسی محدود به آن«، »عدم مشارکت مشتریان 
و شرکای کسب وکار در زنجیره ارزش سازمان )مثال 

در توسعه یک محصول و یا برای دادن بازخورد(«.
فناوری های وب 2 بااینکه قدرت و توان حل مسائل 
ارتباطی در ســازمان را دارد اما برای اثربخشــی در 

ارتباطات سازمانی به پیش نیازهایی نیاز دارد.
اســتفاده از فناوری های نوین ارتباطی به خصوص 
رسانه های اجتماعی باعث شــده طیف جدیدی از 
بانک ها به وجود بیاید که آن ها را بانک 2 می خوانند. 
در این بانک ها گســتره تعامل نسبت به بانک های 
قدیمی تر، بیشتر است و ارتباطات سازمانی در درون و 
حتی با بیرون سازمان سریعتر و موثرتر انجام می شود. 

مدیریت و راهبری این رسانه های جدید در بانک ها 
مانند راهبری رسانه های سنتی نیست. قدرت اصلی 
این رســانه ها در حضور همه افراد است و مدیریت 
در بانک های 2 مســتلزم ترغیب همه ذی نفعان به 
حضور اســت، به گونه ای که این حضور در راستای 
اهداف سازمان باشد. درواقع دو مسئله اصلی پیش 
روی بانک هایی که از رسانه های اجتماعی استفاده 

می کنند، قرار دارد:
1. چگونه مشتریان یک بانک را ترغیب به حضور در 

فضای جدید کنیم؟
2. چگونه مشتریان و کارکنان یک بانک را از استفاده 

ناهنجارگونه از فضای وب 2 دور کنیم؟
عالوه بر این دو چالش اساســی، بزرگ ترین موانع 
پیاده ســازی بانــک 2 »عدم درک صحیــح آن«، 

»فرهنگ سازمانی« و »هزینه های تغییر« است.
روند استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در درون 
بانک ها مانند دیگــر نوآوری ها مطابق الگوی نظریه 
اشــاعه نوآوری های راجرز است. ابتدا تعداد کمی از 
بانک ها از این فناوری استفاده می کنند و در ادامه و با 
موفقیت آمیز بودن فعالیت این بانک ها، خیل عظیم 

بانک ها به استفاده از این فناوری ها روی می آورند.
چهارمین بررسی موسســه تحقیقاتی مک کینزی 
از مطالعه 3 هــزار و 249 مدیر در مناطق، صنایع و 
کارکردهای مختلف به این نتیجه رســیده است که 
دوسوم پاسخگویان در ســازمان های خود از وب 2 
استفاده کرده اند. طبق تحقیقات، شمار بانک هایی که 
از وب 2 استفاده می کنند، در حال رشد است. عالوه 
بر این، شمار کارکنانی که از این فناوری ها استفاده 
می کنند نیز افزایش  یافته است. در سال 2010، حدود 
دوسوم پاســخگویان از افزایش سرمایه گذاری های 
خود در این فناوری ها در آینده نزدیک خبر داده اند. 
این نســبت در ســال 2009 حدود 50 درصد بود. 
اکثریت پاسخگویان در بانک هایی که از وب 2 استفاده 
کرده اند از کسب مزایای ملموس برای سازمان خود 

خبر می دهند. حدود 90 درصد از این بانک ها حداقل 
یک مزیت را با استفاده از این فناوری ها کسب کرده اند. 
این مزایا از افزایش اثربخشی بازاریابی تا دسترسی 

سریعتر به دانش را شامل می شود.
سازمان هایی که استفاده بیشــتری از فناوری های 
وب 2 داشتند از شکســتن موانع انتقال اطالعات و 
درنتیجه افزایش همکاری کارکنان در سازمان خبر 
داده اند. برخی حتی پا را از این فراتر گذشته و از نقش 
مشتریان در تولید محصوالت جدید سخن گفته اند.

پیاده سازی سازمان 2 پیش شرط هایی نیاز دارد که 
در این زمینه تحقیقات کمی انجام  شــده است. به 
نظر می رسد موفقیت سازمان 2 ارتباط مستقیمی 
با فرهنگ  ســازمانی داشته باشد. ســازمان 2 در 
فرهنگی موفق می شود که »اشتراک اطالعات یک 
امر معمول ســازمانی باشد؛ یعنی میزان دستیابی 
به اهداف سازمانی تعیین کننده اشتراک اطالعات 
و سطح دسترسی افراد به اطالعات مختلف باشد و نه 
روابط انسانی«، »آمادگی پذیرش تغییر در سازمان 
وجود داشته باشد؛ استفاده از رسانه های اجتماعی 
در بانک ها نیــاز به تغییر فرآیندهــا و روش های 
معمول ســازمانی دارد«، »شــفافیت در سازمان 
اصل باشــد؛ اصل باید بر اطالع رســانی باشد و نه 
اطالع رسانی«، »سیستم باز باشد؛ سیستمی باز که 
پتانسیل تعامل و مشارکت باال در آن وجود داشته 
باشد« و »کار تیمی وجود داشته باشد؛ همکاری در 
سازمان اصل باشــد و پاداش ها بر مبنای موفقیت 

کارهای تیمی باشد.«
همچنین مواردی که در تضاد با شکل گیری سازمان 
2 است به این شرح است: »کنترل یک شخص یا یک 
واحد سازمانی بر شــکل گیری و پخش اطالعات«، 
»تمایل به نگه داشتن دانش برای خود و تبدیل آن به 
ابزار قدرت«، »کار در خأل و عدم به اشتراک گذاشتن 
اطالعات و ایده ها برای یکدیگر« و »سیستم بسته ای 

که امکان تعامل و مشارکت را پایین بیاورد.«

هفته گذشــته یکــی از اســتارت آپ های 
فین تک ایــران یعنی پی پینــگ به دلیل 
»مســدودی دو درگاه اینترنتی به دستور 
واحــد محترم نظارت شــاپرک بــه دلیل 
نبود نماد الکترونیــک« به صورت موقت از 

دسترس خارج شد. 
پیــش  از ایــن بارهــا در همیــن صفحه و 
جاهای دیگر گفته ایم که نداشــتن قانون از 
داشــتن قانون بد هم بدتر اســت و ما هنوز 
نمی دانیم تکلیف استارت آپ های فین تک 
چیست. در حال حاضر شرکت های دولتی 
و خصوصی و نهادهای عمومی استارت آپ ها 
را تشــویق می کنند و برخی از کاسبان هم 
تصور می کنند اســتارت آپ های فین تک 
هم چیزی مثل شــرکت های سخت افزاری 
اســت و می شــود از کنار آن ها پول خوبی 
درآورد و این شده که این روزها همه دوست 
دارند بــا اســتارت آپ های فین تک عکس 
یادگاری بگیرند و این مصیبتی شــده برای 
استارت آپ های فین تک. اما استارت آپ های 
فین تک ایــران به چه چیزی احتیاج دارند؟ 
آیا آن ها محتاج رویدادهــای رنگ ووارنگ 
هستند یا نیازشان این است که قانون گذار 
تکلیف را مشخص کند؟ چه مدت از وقتی که 
بچه های خالق در ایران شروع به راه اندازی 
استارت آپ های فین تک کردند، می گذرد؟ 
تا چه زمانی باید منتظر مانــد که نهادها و 
دستگاه های ذی ربط تصمیم بگیرند تکلیف 
را مشخص کنند؟ آیا باید منتظر بمانیم که 
مانند موسســه های مالی غیرمجاز، شاهد 
رشد این استارت آپ ها باشیم و بعد یکی یکی 
با آن ها برخورد کنیم؟ این روزها بسیاری از 
ما در حال تشویق کردن جماعت هستیم که 
استارت آپ فین تک بزنند ولی آیا فقط تهییج 
کافی است؟ زمانی مسعود کیمیایی و موسی 
غنی نژاد به میزبانی هفته نامه تجارت فردا با 
هم گفت وگو کردند و کیمیایی جایی از این 
گفت وگو درباره واقعه 2۸ مرداد گفت: »من 
توی مغازه خراطی برادران میانه ساز که میل 
زورخانه می ساختند، در چهارراه سرچشمه، 
از پشت کرکره مغازه آن لحظه ای را دیدم که 
مردی تیر خورد و افتــاد روی زمین؛ دیدم 
که با خونی که از تنش جاری بود نوشت »یا 
مرگ یا مصدق« و بعد وقتی قاف را کشید، 
در دم جان داد.« پاسخ غنی نژاد: »اینکه شما 
با آدم هایی زندگی کرده اید که به عقیده شما 
انسان های واال و خوبی بوده اند دلیل بر این 
نمی شود که حرفی که می زدند یا اندیشه ای 
که ترویج می کردند، درست بوده است. شما 
کسی را دیده اید که در خیابان تیر می خورد 
و بعــد با خون خود می نویســد »یا مرگ یا 
مصدق« و بعد می میرد. این تصویرســازی 
شــما برای فیلم درست کردن ممکن است 
زیبا و هنری باشــد اما بــه درد بحث فکری 

نمی خورد.«
حال وروز این روزهــای فین تک هم همین 
است. تصویرســازی های زیبا و احساسی! 
تصویرســازی های جذاب! چیزهایی که به 
درد فیلم می خورد، نه بحث فکری. این که 
بگوییم بچه ها بیایید وســط میــدان و از 
هیچ چیز نترسید و محکم باشید، چه فایده 
دارد؟ این که بگوییم نــوآوری خیلی چیز 
خوبی اســت، چه معنایی دارد؟ این روزها 
کســب وکارهای بزرگ یک مشکل دارند و 
کسب وکارهای کوچک هزار و یک مشکل! 
کســب وکارهای بزرگ رقیبی دارند به نام 
دولت ولی کســب وکارهای کوچک هزار و 

یک مشکل کوچک دارند. 
وقتی تجربه کشــورهای کم ســروصدای 
اروپایی را بررســی می کنیــم، باورکردنی 
نیست که بسیاری از کشورها زمینه فعالیت 
را برای کســب وکارهای کوچــک فراهم 
کردند و در این کشورها، گاهی تا 99 درصد 
شرکت ها، کسب وکارهای کوچک هستند. 
این که ما بگوییم فین تک خوب است و بعد 
شرایطی را فراهم کنیم که این کسب وکارها 
نتوانند راحت نفس بکشــند را چطور باید 
تعبیر کرد؟ تــا کی می تــوان دلخوش به 
حرف های قشنگ و رویدادهای شیک بود؟ 
تا کی باید منتظر ماند که این استارت آپ ها 
یکی یکی دچار مشکل شوند و کنار بکشند؟ 
هر استارت آپ فین تکی که به دلیلی به جز 
شکســت در رقابت، از صحنه روزگار محو 
می شود، دست ودل ما هم می لرزد که اصال 
کار درســتی می کنیم کــه جوان های این 
مملکت را تشویق به راه اندازی استارت آپ 
مالی می کنیم...؟! ما هرجایی که هســتیم، 

مسئولیت سنگینی داریم.

با توجه به اینکه شــرکت های فین تک معموال روی 
یک یا چند مورد از روندهای پیشرو تمرکز می کنند 
و خدماتی نوآورانه با کمک این روندها ارائه می کنند، 
همچنین با توجه به تعدد و وســعت این روندها در 
این مطلب سعی داریم فقط از این روندها نام ببریم و 
توضیح مختصری درباره آن ها دهیم و در شماره های 
بعدی به مــرور و کامل تر به هر یک از این ها خواهیم 

پرداخت.
 ارزهای رمزنگاری شــده مانند بیت کوین: 
به نظر می رســد یکــی از مهم تریــن نوآوری ها 
و چالش هــای بانک هــا در حال حاضــر موضوع 
cryptocurrency یــا ارزهای رمزنگاری شــده 
است. معروف ترین نمونه ارزهای رمزنگاری شده، 
بیت کوین است که برخی آن را انقالبی در دنیای 
بانکداری می دانند. مهم ترین بخش و قلب تپنده 

بیتکوین نیز زنجیره بلوک است.
مفهوم پایان بانکداری: اخیرا کتابی منتشر شده 
با عنوان پایان بانکداری؛ در این کتاب به کمک آمار و 
دیاگرام تالش شده نشان داده  شود که بانکداری فعلی 
با مســیری که در پیش گرفته، به بن بست می رسد. 
مواردی مانند سیســتم های قدیمی و ناآشــنایی 
عمومــی، فقر دیتا، ضعیف بــودن امکانات ازجمله 
مواردی است که بانک ها را در مسیر پیش رو، با چالش 

مواجه خواهد کرد.
اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها: این روزها یکی 
از فراگیرترین روندهای فناوری که همه جا صحبت 
آن است، اینترنت اشیاســت. اینکه این فناوری ها 
چگونه شیوه بانکداری ما را متحول می کنند، هنوز 

بحث رشد کرد.
تأمین مالی جمعــی: به طورکلی ایــن مفهوم 
زیرشاخه بحثی به نام جمع سپاری است و به خوبی 

روح حاکم بر جهان امروز را نشانه رفته است.
چابکی: تولید سبک و ســریع، روند مهم دیگری 

است که مورد توجه است.
بانکداری باز: مفهومی بــا عنوان بانکداری باز در 
ادبیات علمی وجود دارد و اشاره ای است به استفاده 
از Open API در صنعــت بانکداری که در ایران هم 

کارهایی در این حوزه انجام شده است.
امنیت: امنیت بیش از گذشته مهم شده است؛ البته 

مواردی مانند حریم شخصی نیز هست!
بانکداری اسالمی: دنیا در ســال های گذشته 
مخصوصا بعــد از بحران اقتصادی امریکا در ســال 
2007، به بانکداری اســالمی توجه جدی نشــان 

داده است.
شیوه های نوین پرداخت: مواردی مانند اسکویر! 
این ها برهم زننده های بازی هســتند که شیوه های 

سنتی پرداخت را دگرگون کرده اند.
محاسبات ابری: خالقیت بیشتر، امنیت بیشتر 
و دسترسی بیشــتر، بزرگ ترین ارمغان های فضای 

ابری است.
Gamification  یا بازی گونه ســازی: شیوه 
نوینی برای سناریوسازی اســت که به تازگی برای 
جذب بیشــتر مخاطب در سرویس ها از آن استفاده 

می شود.
واقعیت مجازی: مــواردی مانند عینک گوگل، 
آکیلس، اپل واچ و... درهای جدید از واقعیت مجازی 

را به روی صنعت پرداخت و بانکداری باز می کند.
Disruptor  یا برهم زننده: مفهومی اســت که 
در بحث های مدیریتی بسیار موردتوجه قرارگرفته 
است. به طور خاص به کسب وکارهایی گفته می شود 

که کاسه وکوزه قدیمی ها را جمع کرده اند.
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است

وب  2 چگونه کسب وکارهای بانکی و غیربانکی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

معرفی مختصر برخی از روندهای پیشروی بانکداری

قوانین را مشخص تر و 
شفاف تر کنیم

نسل دوم بانک ها، کارمند  و مشتری به روز می خواهد

روشن نیست.
سولومو: مفهوم سولومو به معنای اپلیکیشن های 
تلفن همراهی اســت کــه مبتنی بــر موقعیت و از 

قابلیتهای اجتماعی برخوردار است.
دستگاه ها و ابزارهای جدیدی مانند  VTM و 
خودپرداز غیرنقد: استقبال باالی مردم از دستگاه 
خودپــرداز، باعث شــده این تفکر ایجاد شــود که 
دستگاه هایی که به شکلی از دستگاه خودپرداز الگو 

برداشته  نیز می تواند موفق باشد.
محلی سازی سرویس های جهانی: استفاده از 

سرویس های جهانی به صورت محلی سازی شده.
بانک دیجیتال: کریس اســکینر با کتاب بانک 
دیجیتال، این مفهوم را مطرح کرد که نســل جدید 

بانکداری، الکترونیک است.
تلفن همراه: مهم ترین بســتر انجام تراکنش در 
حال حاضر تلفن همراه است که می توان آینده را در 

تلفن همراه دید.
 هوشمندی: اخیرا کتابی منتشرشده است با عنوان 
»بانک های هوشمند«. موضوع کلیدی کتاب این است 

که امروز مدیریت انتقال نیست که مهم است، بلکه این 
مدیریت پول است که مهم است.

بــزرگ داده ها: مواردی مانند هــوش تجاری و 
ازاین دست می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد.

اُمنی چنل: تکامل کانال های بانکداری و دسترسی 
به بانک به صورت یکپارچه، از مفاهیمی اســت که 

پیچیدگی های زیادی دارد.
فناوری های مالی: این واژه احتماال پرمصرف ترین 
واژه این روزها برای کســانی اســت که می خواهند 
بگویند با فضای جدید و دنیای جدید به خوبی ارتباط 
گرفته اند و روند را به خوبــی درک می کنند. اکنون 
با جدی تر شــدن اســتارت آپ ها این موضوع مورد 
توجه جدی ســرمایه گذاران قرارگرفته است. رشد 
استارت آپ های مالی، محصول تغییر در سیاست ها 
و قوانین بانکداری در ســال های 2007 تا 200۸ در 
امریکاســت که برای درک آن باید از کمی باالتر به 
آن نگاه کرد. درواقع این بحث به یک باره طرح نشده و 
بعد از اینکه واقعا به این نتیجه رسیدند که بانکداری 
به شیوه مرسوم آن می تواند تمدن را نابود کند، این 

زمینه های مستعد برای راه اندازی استارت  آپ فین تک

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

خبر

رضا قربانی

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

گفته می شود شــاپرک در ادامه برنامه های قبلی خود 
برای آنچــه »تصحیح نظام کارمــزد خدمات پرداخت 
الکترونیکی« می داند، مدل جدیدی برای انتقال بخشی 
از کارمزد استفاده از کارت خوان ها به پذیرندگان، تدوین 
کرده است. تســنیم خبر داده در این طرح سه گزینه بر 
اساس بازه های زمانی واریز مبلغ تراکنش های انجام شده، 
بر روی کارت خوان ها پیش روی پذیرندگان قرار می گیرد. 

در حــال حاضر وجوه تراکنش های انجام شــده بر روی 
کارت خوان ها در هفت ســیکل به  حساب پذیرنده واریز 
می شود. تسویه در این مدل ساعت های ۸ و 12 و پس  از 
آن در 13 و 16 و 1۸ و 20 و 21 انجام می شــود. این مدل 
تسویه پس  از آن اجرا شد که بانک مرکزی واریز آنی وجه 

را متوقف کرد.
بر مبنای مدل پیشنهادی شاپرک، اگر پذیرنده ای بخواهد 

واریز وجه تراکنش های خرید طبق همین ســیکل های 
هفت گانه انجام شــود، باید به ازای هر واریز، 5 هزار ریال 
کارمزد پرداخت کند. این مبلغ ارتباطی با تعداد و مبلغ 
تراکنش ها در 24 ســاعت ندارد و به این ترتیب کارمزد 
پرداختی پذیرنــده روزی 3500 تومــان خواهد بود و 
ماهانه 105 تا 10۸ هزار و 500 تومان بر اســاس ماه 30 
روزه یا 31 روزه. در پیشنهاد دوم اگر پذیرنده ای بخواهد 

وجه تراکنش ها، روزانه به حسابش واریز شود، باید روزی 
500 تومان کارمزد پرداخــت کند و وجه تراکنش ها بر 
مبنای همان سیکل های هفت گانه ولی 24 ساعت بعد به 
حسابش واریز خواهد شد. اگر هم پذیرنده عجله ای برای 
دریافت وجه تراکنش های خرید نداشته باشد، این وجوه 
دو روز بعد، یک جا به حسابش واریز می شود و کارمزدی 

هم نباید پرداخت کند.

شایعه ها از طرح دیگری برای کارمزد تراکنش ها خبر می دهد

مینا والی

گزارش
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برگزیدهها

بیش از 100 میلیون نســخه از اپلیکیشــن 
Camera+ فروخته شده است. اگر شما یک 
عکاس حرفه ای هستید یا اولین بار است که 
با دوربین کار می کنید، پالس کامرا می تواند 
تجربه عکاســی خوبی را برای شما به ارمغان 
بیاورد. از ویژگی های این اپلیکیشن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
نوردهی و فوکوس لمسی: تنظیم جداگانه 
نوردهی از فوکوس؛ شما می توانید به آسانی 

روشنی یا تیرگی عکس خود را کنترل کنید.
حالت های عکسبرداری: حالت تثبیت کننده 
به شما کمک می کند تا شارپ ترین عکس ها 
را بگیرید. با اســتفاده از تایمر نیز می توانید با 
کیفیت ترین پرتره های شــخصی را از خود 

بگیرید.
 زوم دیجیتال: حداکثر 6 برابر بزرگنمایی 

با پردازش دیجیتال پیشرفته.
 فالش جلو: تابه حال چند بار اتفاق افتاده 
اســت که بخواهیــد در تاریکــی از خودتان 
عکــس بگیرید اما به خاطر نداشــتن فالش 
جلو نتوانسته اید؟ اکنون این مشکل شما حل 

شده است.
 حالت هــای صحنه: اکثــر دوربین های 
دیجیتال مدرن حالت هایی دارند که به شما 
کمک می کند در یک شرایط خاص، بهترین 
عکس هــا را بیاندازید. با Camera+  شــما 
می توانید از بین صحنه هــای مختلف مانند 
غذا، غروب خورشید، شب، پرتره، ساحل و... 

یکی را انتخاب کنید.
 جلوه های ویژه: این اپلیکیشن جلوه های 
ویــژه زیبایی دارد ماننــد HDR که عکس را 
درخشــان می کند یا So Emo که به عکس 
شما احساس می دهد. همچنین تعداد زیادی 
جلوه های ویژه وجود دارد که فقط با یک لمس 

می توانید آن ها را روی عکس اعمال کنید.

Slack  یکی از 10 اپلیکیشن بهره وری برتر در 
اندروید است. این برنامه یک روش جدید برای 
انجام کارهای بیش تر، صــرف زمان کم تر در 
جلسات و کاهش تعداد ایمیل ها برای مدیریت 
و ارتباط بین اعضای تیم است. از ویژگی های 
این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پیام رسانی زمان واقعی و اشتراک گذاری فایل 
برای مکالمات تک به تک و گروهی  جست وجو 
و بایگانی قدرتمند برای یافتن آسان اطالعات  
هزاران یکپارچه سازی با اپلیکیشن ها و خدمات 
اعم از دراپ باکس، توییتر،گوگل،زندسک، آسانا 
و... همگام ســازی فوری با تمام دستگاه ها  
اعالن قابل پیکربندی برای دســکتاپ، تلفن 
همراه و ایمیل  از نظر علمی اثبات شده است 
که زندگی کاری شــما را آسان تر، دلپذیرتر و 

کارآمدتر می کند
اســلک به طور کامال رایگان بــه کاربران ارائه 
می شــود و طرح های قابل ارتقــا را نیز برای 
افزایش تاریخچه پیام، یکپارچه سازی نامحدود، 
ذخیره سازی فایل و سیاست  حفظ داده های 
سفارشی سازی شــده در نظــر می گیرد. در 
نسخه های جدیدتر این اپلیکیشن، تغییرات 
و اصالحاتی داده شده است تا برقراری ارتباط 
آسان تر و ســریع تر انجام شود. برای مثال اگر 
شما اجازه دارید که کاربران جدیدی را به تیم 
خود اضافه کنید، می توانید یک لینک دعوت را 
به آسانی و از طریق دکمه »دعوت« با دیگران 

به اشتراک بگذارید.

وقتی برنامه را 
اجرا می کنید، 

مراحل 
یادگیری زبان 

انگلیسی به 
ترتیب و با 
ذکر تعداد 

واژگانی که 
هر مرحله به 
شما آموزش 
می دهد، در 

صفحه اصلی 
نمایش داده 

می شود

اسم پرطمطراق این اپلیکیشن در کنار ابزارهایش، شاید مشکل یادگیری زبان شما را حل کند! 

اپلیکیشن های این هفته هم برای برنامه ریزی پروژه های شما راهکار دارند هم رصد کردن ستاره های آسمان

انگلیسی را قورت بده!

امین شیخی، اپلیکیشن »انگلیسی را قورت بده« را 
تهیه کرده است. همان طور که از اسم این اپلیکیشن 
پیداســت، برای آموزش زبان انگلیسی تولید شده 
است. یکی از جذابیت های این برنامه، آن است که با 
استفاده از بازی و سرگرمی زبان انگلیسی را آموزش 
می دهد. در نتیجه افراد در سنین مختلف می توانند 
از آن استفاده کنند. اپلیکیشن انگلیسی را قورت بده، 
قصد دارد انگیزه یادگیری زبان انگلیسی را در کاربران 
تقویت کند و به آن هــا بیاموزد که چگونه می توانند 
از اشــتباهات خود جلوگیری کنند، چگونه واژگان 
زبان دیگر را به طور کارآمدتر فراگیرند و مهارت های 
شنیداری، گفتاری و نوشتاری خود را تقویت کنند. 
در ایــن برنامه کاربــران می توانند با دادن ســتاره، 
امتیاز مورد نظر خود را ارائه دهند تا در صورت وجود 
کاستی هایی در برنامه، مشــکالت و کاستی بهبود 
یابد. در این اپلیکیشن دسترسی هایی برای ارتقای 
کیفیت محصول ارائه شــده که کاربر می تواند آن ها 
را در بخش تنظیمات، سفارشی سازی کند. در نسخه 
جدید این اپلیکیشن تغییراتی ایجاد شده است که به 

شرح زیر است: 

 افزودن پرداخت درون برنامه ای و شــارژ مستقیم 
کیف پول

 رفع مشکل ذخیره مراحل
 بهبود حافظه مصرفی

 افزودن بخش آموزش واژگان هر مرحله
 بهبود قابلیت تلفظ و هجی واژگان

 اصالح بخش مرور گزینه های انتخابی اشتباه
 افزودن لهجه های انگلیسی و امریکایی

 افزودن قابلیت دریافت پیام
 بازطراحی سبک پرسش ها
 افزودن گزینه های راهنما

 اصالح خطا و تکرارها
 ارتقای محیط کاربری

 افزودن کیف پول
وقتی برنامه را اجرا می کنید، مراحل یادگیری زبان 
انگلیسی به ترتیب و با ذکر تعداد واژگانی که هر مرحله 
به شما آموزش می دهد، در صفحه اصلی نمایش داده 
می شود. برای رفتن به مراحل بعد، باید ابتدا مراحل را 
به ترتیب از مرحله اول انجام دهید تا قفل مرحله بعدی 
باز شود. برای مثال با انتخاب مرحله اول، وارد آموزش 
لغات می شوید که در آن پنج واژه به شما آموزش داده 
می شود؛ هر واژه همراه با معنی آن به زبان فارسی روی 
صفحه به صورت تک به تک نمایش داده می شود. در 
قســمت تنظیمات آن، کاربر می تواند اندازه لغت و 
اندازه معنی را تغییر دهد، تلفظ گر خودکار و لرزش 

گوشی را روشــن یا خاموش کند. پس از یادگیری 
این پنج واژه، کاربر باید به قســمت پرســش برود و 
به پرسش های مطرح شده پاسخ دهد. سپس تعداد 
امتیازهای دریافتی، تعداد اشتباهات، موجودی کیف 
پول و گزینه های اشتباه نمایش داده خواهد شد و از 
طریق همان صفحه، کاربر می تواند به مرحله بعد برود. 
در مراحل بعدی هنگام پاســخ به پرسش ها، گزینه 
راهنما نیز فعال می شود و با انتخاب آن کاربر می تواند 
متوجه شود در صورتی که پاســخ درست را بدهد، 
چقدر امتیاز می گیرد و اگر حذف شود چقدر امتیاز از 
او کسر می شود. یکی از قابلیت هایی که به این برنامه 
اضافه شده است، امکان فعالسازی راهنمای صوتی 
اســت که کاربر می تواند آن را از قسمت تنظیمات و 
سپس رفتن به محیط برنامه تغییر دهد. در تنظیمات 
گزینه های دیگری از جمله حســاب کاربری برای 
ایجاد یک حســاب در برنامــه، تلفظ گر برای تغییر 
لهجه از انگلیسی به امریکایی و بالعکس، فعالسازی 
و غیرفعالســازی تلفظ و هجی خودکار و نیز گزینه 
پیام گیر وجود دارد. در گزینه پیام گیر، کاربر می تواند 

دریافت اعالن و یادآوری را روشن یا خاموش کند.
برای دسترســی بــه گزینه راهنما و دســتیابی به 
بخش های آموزشی، کاربران باید مبلغی را پرداخت 
کنند. به ازای انتخاب جــواب صحیح در هر مرحله، 
مبلغی برای کاربر در نظر گرفته می شود که در پایان 
به کیف پول اضافه می شود. به عالوه کاربران می توانند 
با تماشای فیلم تبلیغاتی، موجودی کیف پول خود را 

افزایش دهند یا بسته های افزایشی خریداری کنند.
برای استفاده از قابلیت تلفظ لغات، ابتدا باید برنامه 
Google text to speech engine  را روی گوشــی 
خود نصب کنید. جزئیات نحــوه نصب و راه اندازی 
این برنامه و اســتفاده از بخش تلفظ گر اپلیکیشن، 

در قسمت راهنمای برنامه توضیح داده شده است.
این اپلیکیشن به طور رایگان در اختیار کاربران قرار 
گرفته است و از این رو به منظور تامین هزینه های مالی 
مربوطه، در باالی صفحه هنگام کار با برنامه تبلیغات 
و آگهی های مختلف نمایش داده می شود. یک گزینه 
دیدن فیلم تبلیغاتی نیز در این اپلیکیشــن در نظر 
گرفته شده است. »انگلیسی را قورت بده« به گونه ای 
طراحی شده است که کاربران در تمام سنین بتوانند 
به راحتی از آن اســتفاده کنند. این اپلیکیشن 34 
مرحله دارد و تعداد واژگانی که آموزش می دهد، بسیار 
زیاد اســت؛ اما باید در نظر داشت که این اپلیکیشن 
فقط برای آموزش واژگان است و دستور زبان و سایر 
جنبه های آموزشی زبان انگلیسی را به کاربران ارائه 
نمی دهد. شما فقط می توانید با کمک این برنامه دامنه 
لغات خود را افزایش دهید و به صورت یک سرگرمی 
نیز از این برنامه استفاده کنید. یکی از کاستی های 
موجود در این اپلیکیشن آن است که راه های ارتباطی 
کاربران با توسعه دهندگان برنامه، محدود است. دیگر 
اینکه اگر معرفی واژگان و معنی آن ها با ارائه تصاویر 
مربوط به آن واژه همراه بود، در یادگیری کاربر تاثیر 

بهتری می گذاشت.

استارواک زیباترین و خیره کننده ترین اپلیکیشنی است که تابه حال 
در یک دستگاه تلفن همراه دیده اید. این اپلیکیشن می تواند راهنمای 
تعاملی شما در آسمان شب ها باشد که هر یک از حرکات شما را در 
زمان واقعی دنبال می کند و به شما امکان می دهد تا در بیش از 200 
هزار جرم آسمانی جســت وجو کنند و اطالعات وسیعی را درباره 

ستارگان و صور فلکی که رصد می کنند، به دست آورند.
این اپلیکیشن بیش از 100 میلیون کاربر دارد و برنده جایزه طراحی 
اپل 2010 شده اســت. یکی از ویژگی های این اپلیکیشن آن است 
که هیچ یک از قابلیت های آن پولی نیست. استارواک از اپل واچ نیز 
پشتیبانی می کند و شما را از رویدادهای نجومی آتی مطلع می کند.

فقط کافی است اپلیکیشــن را اجرا کرده و گوشی تلفن خود را در 
آســمان بگیرید. با این کار ستارگان، سیارات، ماهواره و صور فلکی 
را در جای خود مشــاهده خواهید کرد. با حرکت دادن تلفن خود، 

نقشه ستارگان در زمان واقعی به روزرسانی و اول از همه ماه نمایش 
داده می شود.

بــرای افزودن تصویر از دوربین خود به نمای آســمان می توانید از 
آیکون واقعیت افزوده در گوشه سمت راست صفحه استفاده کنید. 
این اپلیکیشن دارای حالت شب است که با استفاده از آن می توانید 
آسمان را در شب به راحتی تماشا کنید. در کنار هر آیتم یک گزینه 
راهنما وجود دارد که اطالعات مربوطه را ارائه می دهد. گزینه ماشین 
زمان در این اپلیکیشن نقشه آسمان را که به فردا یا سال های گذشته 

مربوط می شود، نمایش می دهد.
همچنین این برنامه یک تقویم دارد کــه رویدادهای نجومی را به 
اطالع کاربران می رساند. گزینه TelRad نیز به شما کمک می کند 
زمانی که در حال تماشای ستارگان با یک تلسکوپ هستید، موقعیت 

دقیق یک شی را پیدا کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

با حافظه ای قوی از آسمان شب لذت ببرید

Flashlight
این اپلیکیشن توسط شرکت سرپاکس تولید شده است و یکی از مشهورترین 
اپلیکیشن ها در اپ استور اســت. فلش الیت بالفاصله آیفون شما را به یک 
چراغ قوه بسیار روشــن تبدیل می کند. این ابزار روشنایی از چراغ ال ای دی 
آیفون استفاده می کند. این برنامه کامال رایگان است و از حالت چشمک زن 

- انعکاسی نیز پشتیبانی می کند.
از قابلیت های این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 روشن ترین چراغ  قوه
 استفاده آسان؛ درســت مانند یک چراغ قوه واقعی به آسانی می توانید آن 

را روشن و خاموش کنید
 پشتیبانی از حالت چشمک زن - انعکاسی با قابلیت تنظیم تعداد دفعات

 گرافیک فوق العاده
در نسخه جدید این اپلیکیشن نیز تغییرات اعمال شده است؛ از جمله اینکه 
مدت زمان راه اندازی آن سریع تر شده و عملکرد اجرایی آن بهبود یافته است.

Trello
تریلو در تمام پروژه های شــما در محل کار و خانه به شما کمک می کند. اگر 
مشغول مدیریت یک تیم هستید، یک نمایشنامه می نویسید یا لیست خرید 
خواروبارفروشی تهیه می کنید، این اپلیکیشن می تواند به شما کمک کند تا 
همه چیز را سازماندهی کنید. تریلو یک ابزار مدیریت پروژه فوق العاده است 
که کارها را برای شما آسان می کند. این اپلیکیشن به عنوان یکی از بهترین 
برنامه های کاربردی در اپ استور شناخته شده است که بیشترین تعداد دانلود 

را داشته است. با تریلو شما می توانید:
 تابلوهایی را برای سازماندهی هر آنچه که رویش کار می کنید، ایجاد کنید 
 از همکاران، دوســتان و خانواده دعوت کنید تا با شــما همکاری کنند  
جریان کار را برای پروژه های مختلف سفارشی سازی کنید  فهرست بازبینی 
»کارهایی که باید انجام شــود« را به کارت ها اضافه کنید  وظایفی را برای 
خود و همکاران مشــخص کنید  درباره موارد نظر دهید  عکس و ویدئو 
آپلود کنید  فایل ضمیمه کنید  استفاده از این اپلیکیشن رایگان است و 

می توانید آن را ارتقا دهید.
این اپلیکیشــن از اپل واچ نیز پشــتیبانی می کند. تریلو بــرای آی پد پرو 
بهینه سازی شده اســت و میانبرهای بی نظیری دارد که کار با آن را آسان تر 

می کند.

Star Walk

اپی که 100 میلیون 
بار دانلود شده!

اندروید کاراتری 
داشته باشید

جان وودن
اجازه ندهید زندگی کردن و زنده ماندن، شما را 

از ساختن یک زندگی بازدارد!

Lumosity - Brain Training
این اپلیکیشن، حافظه و توجه شما را به چالش می کشد. لوموسیتی که بیش 
از 70 میلیون کاربر در سراســر دنیا دارد، بیش از 25 بازی فکری را در یک 
برنامه آموزشی روزانه ترکیب کرده است که ذهن شما را به چالش می کشد. 
این بازی ها متناسب با عملکرد منحصربه فرد شماست و به شما کمک می کند 
کارهای فکری متنوعی انجام دهید. تیمی متشکل از دانشمندان و طراحان، 
این اپلیکیشن را تولید کرده اند تا تحقیقات شناختی خود را انجام دهند. آن ها 
کارهای شناختی و روانشــناختی را به چالش کشیده و چالش های تجربی 
کامال جدیدی را طراحی می کنند. این طراحان، کارها را به شکل بازی های 
سرگرم کننده ارائه می دهند تا مهارت های فکری انسان ها را بررسی کنند. 
این افراد با بیش از 40 محقق دانشگاهی در سراسر دنیا کار می کنند. محققان 
به ابزارهای لوموســیتی دسترسی رایگان دارند. در کل این اپلیکیشن برای 
اهداف تحقیقاتی نیز استفاده می شود. کاربران نیز نقش مهمی در آشنایی و 

درک بهتر ذهن انسان ایفا می کنند.
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