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 برندی که تغییر جنسیت داد!
گپی با محمد و علی شاهبندی و بهرام محمدپور درباره 

اپلیکیشن رزرو میز و سفارش قهوه از راه دور
نیوآ با راهکار های تبلیغاتی توانست مردان را هم مشتری 

محصوالت خود کند

بامارو؛ طعم یک قهوه داغ
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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

شاهرخ ظهیری، 86 ساله و پدر صنایع 
غذایی ایران، از یک عمر کارآفرینی و 
ساختن می گوید؛ اینکه چگونه در یک 
شکست سنگین، یک  شبه مهرام 300 
میلیاردی را از دست داد

معلمی که 
سلطان سس 
شد!

داستان سن ایچ که از دل 
رویاهای یک کارآفرین بالفطره 

سر برآورد

زیرساخت های یک شهر هوشمند

همراستا با رشد استارت آپ ها، 
تعداد شتاب دهنده ها هم زیاد 

شده است

قفسه سوپرمارکت ها 
این گونه تسخیر شد!

امارات؛پایتخت 
اینترنت اشیا

چگونه شتاب دهنده 
پیدا کنیم؟
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تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

13

زمانبندیایونتها
تا3مهرماهرادرشنبه

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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چرا نباید مشکالت و معضالت 
سنتی فضای مالی، ما را از آینده 

فین تک ها بترساند؟

چند افسانه درباره 
استارت  آپ های 

فین تک ایران

ناامیدم... آن قدر در این مدت زیر فشار کار بودم 
که گاهی احســاس می کنم صدای شکستن 
اســتخوان هایم را می شــنوم! حس می کنم 
حرکات بدنم کند شده و گویی پیری آمده که 
مرا در آغوش کشــد؛ تو هم مثل منی؟! همین 
حس ها را داری؟ تو هم با خودت فکر می کنی 
چرا باید این همه سختی را تحمل کنم؟ اصال قرار 
نبود همه چیز این قدر سخت باشد، قرار نبود ... 
صفحه 3  

حتما شــما هم با وب سایت هایی که خدمات 
آنالین رایگان ارائه می دهند، برخورد داشته اید. 
منظورم وب سایت هایی مثل گوگل، یوتیوب، 
دراپ باکس و حتی وب سایت های داخلی مثل 
تسکولو، سرویس حسابداری جیب و نمونه های 
مشابه است. این کســب وکارها معموال یک 
سرویس خاص را به شما ارائه می دهند؛ مثال 
تسکولو، ســرویس مدیریت پروژه آنالین و یا 
جیب یک سیستم حسابداری آنالین به شما 
 SaaS( ارائه می دهد. به این نوع از سیستم ها
Software as a service) گفته می شود که 
معموال هم به صورت پیش فرض اســتفاده از 
آن ها با امکانات محدود، رایگان است و اگر شما 
صفحه 8 بخواهید...  

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

من و رفیقم شکست...

چگونه یک سرویس 
رایگان را پول ساز کنیم؟

برای مشتری دانه رایگان بپاشید!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

نقش متخصصان سئو در آینده 
یک استارت آپ

چگونه با بودجه استارت آپی، استراتژی سئو طراحی کنیم؟رویداد محتوا و خدمات جویشگر بومی برگزار می شود

اگر  جای مدیر گوگل بودید 
چه می کردید؟
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ظهیری جوان با اینکه مدتی هم درحوزه علمیه  قم  فقه خوانده،سراز 
دانشکده حقوق در می آورد؛ پدرش را همان موقع ازدست می دهد.
در کنارسرپرستی خانواده و معلمی و تدریس، در سال 1349 با یک 
میلیون تومان سرمایه و 13 نفر، کارخانه مهرام را تأسیس می کند. مهرام 
به هفت کارخانه تبدیل می شود و برای 500 نفر ایجاد اشتغال می کند 
اما ...»مهرامی را که سالی 60 تا 70 میلیارد تومان درآمد و 300 میلیارد 
ریال ارزش داشت را با 3 میلیارد تومان  از چنگ ما درآوردند.« در مورد 
مهم ترین عوامل موفقیتش می گوید»صداقت، مقاومت در مسیر کار و امید 
به موفقیت،داشتن هدف و اینکه می دانستم می خواهم به کجا برسم.«این 
مردبزرگ هنوز هم به کار آفرینی می اندیشد ،به چشم هایش نگاه کنید.



دانشگاه شــهید بهشــتی و پژوهشگاه 
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ارتباطات و فنــاوری اطالعات، رویدادی 
مجازی با محوریــت خدمات و محتوای 
موتور جســت وجوهای بومی برگزار می کنند. این 
رویداد، فرصتی برایتان فراهم می کند که شاید تنها 
نصیب مدیران شرکت های بزرگ شود. فرصتی پیش 
آمده کــه ایده هایتان را ارزیابی کنیــد و با حمایت 
سرمایه گذاران، آن ها را به اجرا بگذارید. احتماال تا به 
حال برایتان پیش آمده باشد که آرزو کنید به جای 
مدیر گوگل باشید و ایده هایی را عملی کنید. موقعیت 
جذابی است؛ کلی سرمایه جلویتان نشسته است که 
می توانید درباره اش تصمیم بگیرید و نتیجه تصمیم 
را ببینیــد. آنگونه که برگزارکننــدگان این رویداد 
می گویند  این فرصت برای شما هم وجود دارد! مراکز 

بزرگ تحقیقاتی و علمی هم پشتیبانی تان خواهند 
کرد. »دانشگاه شهید بهشتی« به همراه »پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات«، رویدادی کارآفرینی 
برگزار خواهند کرد که شرکت در آن به صورت تیمی 
)تیم های سه تا هفت نفره( ممکن است. شما در این 
رویداد، ایده های خودتان را ارائه می دهید و برای آن ها 
در بستری آنالین، برنامه ریزی می کنید. شرط ورود 
ایده  شــما به این رویداد، این اســت کــه در حوزه 
فعالیت های یک موتور جست وجو باشد. همچنین 
باید به صورت مدل کســب وکاری مستقل طراحی 
شود. در انتهای این مسابقه، جوایزی نفیس هم اهدا 
می شــود؛ تیم اول 30 میلیون تومان، تیم دوم 15 
میلیون تومان و تیم سوم 10 میلیون تومان. بیشتر 
این رویداد به صورت آنالین است. در مرحله اول، 25 
روز فرصت دارید تا به همراه هم تیمی هایتان و با کمک 
مربیــان رویــداد، روی ایده تــان کار کنیــد و بوم 
کســب و کارش را آماده کنید که ایــن بوم ها به نظر 
داوران می رسند )نیازی به حضور شما نیست(. پس 
از نظر داوران، 10 گروه برنده می شوند و به هرکدام 
یک میلیون تومان پاداش اهدا می شود. این 10 گروه، 

دوباره با هم رقابت خواهند کرد و سه گروه برنده و پنج 
گروه برتر مشخص می شوند. سه گروه برنده عالوه بر 
جوایــزی که در باال گفتیــم )30، 15 و 10 میلیون 
تومان(، از حمایت مادی و معنوی برای اجرای مدل 
کسب وکارشان هم بهره خواهند برد. پنج گروه برتر 
هم با سرمایه گذاران، صندوق های سرمایه گذاری و 
شتاب دهنده ها آشنا می شوند. در نظر داشته باشید 
کــه در اختتامیــه ایــن رویــداد، شــرکت های 
سرمایه گذاری و شتاب دهنده زیادی حضور دارند. 
گوگل در ابتدا موتور جست وجویش را راه انداخت و 
االن هم بیــش از هرچیز با عنــوان بهترین موتور 
جست وجوی دنیا شــناخته می شود؛ ولی تا به حال 
کارهای زیادی کرده است؛ از ساخت اندروید گرفته تا 
تجزیه و تحلیــل داده. در ایران هم موتورهایی مثل 
پارســی جو و یوز همین کار را انجام می دهند. فکر 
می کنید اگر به جای گوگل و یا نمونه های وطنی مانند 
پارســی جو و یوز بودیــد، چه ایده ای بــه ذهن تان 
می رسید؟ رویداد حاضر برای شناسایی ایده های برتر، 
کارشناسان، متخصصان و تیم های کاری عالقه مند 
به فعالیت در زمینه محتوا و خدمات جویشگر های 

بومی تعریف شده است.
برای مشارکت عالقه مندان و همچنین برگزاری یک 
رویداد در سطح ملی، بخش عمده ای از مراحل رویداد 
به صورت مجازی انجام می شــود و نیازی به حضور 

فیزیکی تیم ها نیست.
 اهداف رویداد

 شناســایی کارشناســان، متخصصان و تیم های 
کاری عالقه مند به فعالیت در زمینه محتوا و خدمات 

جویشگرهای بومی
 شناســایی ایده هــای برتــر محتــوا و خدمات 
جویشگرهای بومی برای سرمایه گذاری و شتابدهی

 مشــارکت حداکثری مخاطبــان و عالقه مندان 
رویدادهــای کارآفرینی و طرح جویشــگر بومی با 

بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطالعات
 برگزاری یک رویداد در سطح ملی )فراهم آوردن 
امکان مشــارکت کلیه مخاطبان و عالقه مندان از 

سراسر کشور(
تا 31 شهریورماه فرصت ثبت نام از طریق سایت 
مرحله  و  است  امکان پذیر   www.seevent.ir
نهایی این رویداد هم 25 آذرماه برگزار خواهد شد.

رویداد
Event

2
نلسون ماندال

معموال کارها تا زمانی که انجام نشده ، غیرممکن 
به نظر می رسد.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

اگر  جای مدیر گوگل بودید چه می کردید؟
رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر )موتور جست وجو( بومی برگزار می شود

minitab  دوره 
Minitab  یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و 

28
شهریور

مناسب برای پروژه های Six Sigma  و بهبود 
کیفیت اســت. این نرم افزار به عنوان یکی از 
نرم افزارهــای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر 
روی اعداد و تجزیه وتحلیل داده های خام شناخته شده 
است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و به وســیله آن می توان با 
تجزیه وتحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشــات 
پرداخــت. این رویداد توســط  انجمــن علمی صنایع 
دانشــگاه های تهران و خواجه نصیــر در پردیس ونک 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )دانشکده 

مهندسی صنایع( برگزار می شود.

 جلسه نوآوری در سال های اولیه کودکی
 جلسات نوآوری در ســال های اولیه کودکی 

28
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تالش دارد فضای نــوآوری در خدمات حوزه 
سال های اولیه کودکی را متحول کند. در این 
سلسله جلسات از حوزه های تخصصی مختلف برای عالقه 
خود به کودکان هم فکر می شود؛ ایده های مختلف شنیده 
و با هم افزایی، آورده نویی به حوزه سال های اولیه کودکی 
پرداخته می شود. این رویداد توسط موسسه همنوا و در 

محل این موسسه برگزار می شود.
 کنفرانس مدیـریت تغییــروتحــول ایــران

 در این رویداد محورهایی چون انواع تغییرات، 
28
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نقش مدیریت تغییــر در موفقیت طرح های 
استراتژیک توسعه، ارزیابی چابکی - آمادگی 
برای پذیــرش تغییــرات، تغییر و فرهنــگ، مدل ها و 
برنامه های تغییر، استراتژی های تغییر و... به بحث و تبادل 
نظر گذاشته می شــود و فرصت مناسبی است تا مدیران 
شرکت ها و صاحبان کسب وکار با شیوه های نوین این نوع 
از مدیریت آشنا شــوند. این رویداد توسط مرکز توسعه 

اطالعات کاربردی و در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
برگزار می شود.

 دوره صفر تا صد فروش
 مخاطبان این رویداد مدیران فروش، پرســنل 

28
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واحد فروش، پرســنل و کارمندان واحد های 
فــروش و روابط عمومــی، مدیــران عامل و 
کارآفرینان، استارت آپ ها و SME ها هستند که می توانند با 
راهکار های افزایش فروش و بهره وری واحد فروش آشنا شوند 
و در پایان دوره گواهی نامه دریافت کنند. این دوره را آکادمی 

کسب وکار نیکان در محل این موسسه برگزار می کند.
 اردوی کارآفرینی گردشگری 

 رویدادی سه روزه که شرکت کنندگان آن قصد 
31
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دارند با ایده های ناب، تبریز را به بهترین شکل 
برای تبریز 2018 که پایتخت گردشــگری 
کشورهای اسالمی است، آماده کنند. در این رویداد 5۴ 
ساعته، شـرکت کنندگان شامل فعاالن حوزه گردشگری، 
هتلداری و صنایع وابسته، برنامه نویسان، مدیران تجاری، 
بازاریاب ها، طراحان گرافیک و عالقه مندان کارآفرینی دور 

هم جمع می شوند، ایده های خود را به اشتراک می گذارند، 
تیم تشکیل می دهند و ایده خود را اجرا  و به یک کسب وکار 
موفق در حوزه گردشگری تبدیل می کنند. برگزارکننده 
این رویــداد تبریزپروجکت و محل برگــزاری آن هاب 

کارآفرینی تبریز است.
 کارگاه تهیه  و تنظیم قراردادهای بین المللی 

توانمندســازی  دوره،  ایــن  از  هــدف   
1
مهر

شرکت کنندگان با تهیه و تنظیم قراردادهای 
خارجی و آشنایی با موازین حقوقی قراردادها 
و روال رسیدن به یک قرارداد بین المللی است. رئوس این 
دوره مفاهیم و مبانــی کلی قراردادهــای بین المللی، 
مذاکــرات و تمهیدات انعقاد قــرارداد خارجی، موضوع 
قرارداد و... اســت. مخاطبان آن هــم مدیران صادرات و 
بازرگانی شرکت ها، کارشناســان واحد حقوقی و انعقاد 
قرارداد، کارشناسان و مدیران بازرگانی، خرید و تدارکات 
و کلیه دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی هستند. 
این دوره توسط تجارت هوشــمند هیراد و در محل این 

شرکت برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

نخستین همایش توسعه دهندگان آی اواس ایران برگزار شد

دومین نشست فین تاک برگزار شد

کتابخانه دانشکده کارآفرینی، اقدام 
11

مهر

به برگــزاری کارگاه »طراحی مدل 
کســب و کار نوآورانه« بــا تدریس 
پروفسور یوتز دورنبرگر از دانشگاه الیپزیگ، در 
تاریخ 11 -12 مهر 1395 از ساعت 8 الی 15 در 
دانشکده کارآفرینی کرده است. کارگاه به زبان 
انگلیسی است و در گروه های چهار نفره برگزار 
می شود و ظرفیت آن محدود است. آن گونه که 
برگزارکنندگان اعالم کرده اند، اولویت حضور 
در این کارگاه با افرادی است که زودتر ثبت نام 

کرده و پروپوزال خالق تری ارائه کرده اند.
عالقه مندان می توانند با ارســال مشخصات 
LibWork�دانشجویی به پســت الکترونیک 
shop@ent.ut.ac.ir  بــرای ثبت نام اقدام 
کنند تا پس از ارســال پست الکترونیک، فرم 
پروپــوزال برای آن ها ارســال شــود. مهلت 
ثبت نام این کارگاه تا 31 شهریور 1395 است. 
متقاضیان حضور در این رویداد می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 8833909۴ 

)کتابخانه کارآفرینی( تماس بگیرند.

مرکز فن بــازار ملی ایران به منظور 
6
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جذب ســرمایه در استارت آپ ها و 
شرکت های نوپای حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، رویداد Startup Demo را با 
حضور ســرمایه گذاران تخصصــی این حوزه 
برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی پارک 
علم و فناوری پردیس، ایــن رویداد دو روزه با 
حضور موسسه پویاآفرین مبنا و شرکت خدمات 
اول مخابرات به عنوان سرمایه گذاران و از طرف 
دیگر استارت آپ های حوزه ICT و شرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور حــوزه ICT به عنوان 
سرمایه پذیران برگزار مي شود. استارت آپ ها و 
شرکت ها ایده خود را برای سرمایه  گذاران ارائه 
)Demo( خواهنــد کرد و ســرمایه گذاران با 
بررســي میزان پیشــرفت ایده، مشــتریان 
جذب شــده، میزان فروش و... به بررسي آن ها 
پرداخته و براي سرمایه گذاري در آن ها اعالم 
تمایل خواهند کــرد. در این صورت مذاکرات 
بعدي تا حصول نتیجه نهایي توســط فن بازار 
ادامه خواهد داشت. محور هاي تخصصي این 
رویــداد، نرم افزارهای مبتنی بر زیرســاخت 
ارتباطات سیار، اپلیکیشن های وفق پذیر با بستر 
مخابراتی کشور، بهینه ســازی در ارائه وسیع 
موبایل اپلیکیشن )ASO( و سرویس های ارائه 
خدمات ارزش افزوده )VAS(  است. این رویداد 
در 6 و 7 مهرمــاه 95 در پــارک علم و فناوري 

پردیس برگزار خواهد شد.

نهمیــن کارگاه دیپلماســی علــم و فناوری 
با حضــور جمعــی از مدیران و کارشناســان 
ارشــد و دیپلمات هــای وزارت امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در پارک علم و فناوری 
پردیس برگزار شد. علی مرتضی بیرنگ، معاون 
همکاری های بین الملل معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، با اشــاره بــه اهمیت این 
کارگاه برای ایجاد ارتباطات بین المللی علمی 
و فناوری گفت: »ســعی می کنیم در این دوره 
شــرکت کنندگان را با ســاختار علم و فناوری 
کشور، زیرســاخت های توسعه فناوری کشور، 
موضوع اقتصاد دانش بنیان و مسائل شرکت های 
دانش بنیان، درخواست ها و مطالبات  این حوزه 
از دستگاه دیپلماسی کشور و دیپلماسی علم و 
فناوری مباحثی کاربردی را مطرح کنیم.« وی 
ادامه داد: »آشنایی با ظرفیت ها و نیازهای علمی 
و فناوری داخلی برای کارشناسان و دیپلمات های 
ایرانی در حوزه های دیپلماسی می تواند برای علم، 
فناوری و دیپلماسی بر پایه علم و استفاده از علم 
و فناوری برای اهداف دیپلماتیک بسیار مفید 
باشد.« وی خاطرنشــان کرد: »با برگزاری این 
کارگاه، عالوه بر اینکه دستگاه دیپلماسی کشور 
با موضوعات فناوری و تقاضاها و نیازهای جامعه 
علم و فناوری کشــور آشنا می شود، می تواند از 
ظرفیت های علم و فناوری کشور و گفتمان آن 
در راستای توسعه تعامالت سیاسی و مناسبات 
دیپلماتیک با دیگر کشورها نیز استفاده کند.« 

کارگاه طراحی مدل 
کسب وکار نوآورانه

استارت آپ دمو 

 کارگاه دیپلماسی علم 
و فناوری

ایران با توجه به داشتن جمعیت جوان و تحصیلکرده، دارای 
2
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ظرفیت باالی بومی در پربازده ترین بخش اقتصاد، یعنی اقتصاد 
دانش بنیان است. به طور ویژه، آمارهای جهانی نشان می دهد 
کشور ما از نظر بهره مندی از فارغ التحصیالن فنی و مهندسی، رتبه سوم 
جهان را دارد و تعداد مهندســان ایرانی کمتر از مهندسان کشورهای 
توسعه یافته نیست؛ ظرفیتی که موجب شده است ایده های استارت آپی 

و دانش بنیان در میان فارغ التحصیالن جوان، جای تفکر ســنتی برای 
استخدام را بگیرد. از این روست که مدرسه عالی کسب وکار البرز، رسالت 
خود می داند با توانمندسازی قشر تحصیلکرده، صاحبان ایده و تیم های 
جوان و پویا مشاوره در حوزه فناوری اطالعات و بازاریابی آنالین، گامی در 
مسیر شکلگیری و رشد کسب وکارهای موفق بردارد.  اهداف دوره های 
توانمندسازی کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ شامل استراتژی های 

طراحی و توسعه وب سایت موثر برای کسب وکار، اهمیت تحلیل و آنالیز 
کسب وکار، شناخت کانال های مناسب برای جذب مخاطب و... است و 
سرفصل هایی چون بازاریابی و انواع آن، اصول و اجزای دیجیتال مارکتینگ، 
برندینگ و هویت برند و... را شــامل می شــود. مــدرس این دوره هم 
محمدحسن بارونیان است. این رویداد در تاالر شهیدان نژادفالح شهر 

کرج برگزار می شود.

»شــما نوجوانان و جوانان عزیز، خانم ها و 
25
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آقایان محترم احتماال بخش زیادی از ساعات 
روزمره  را به کار کردن با نرم افزارها و بازی های 
جذاب و محبوب اختصاص می دهید. نرم افزارهایی که 
به شــما کمک می کنند تصاویر جذابی بسازید، برای 
درس خواندن و مطالعــه برنامه ریزی کنید، موقعیت 
ستاره ها و ســیارات مختلف را رصد کنید، فایل های 
حجیم اینترنتی را با سرعت باال دریافت کنید و یا تنها 
برای ســپری کردن چند دقیقه  شاد و مفرح، مهمان 
گوشی های هوشمند، تبلت ها و گجت های پوشیدنی 
شما می شود. تا به حال از خودتان پرسیده اید که این 
نرم افزارها و بازی های فوق العــاده جذاب و باکیفیت 
چگونه ساخته می شود؟ برای ساخت آن ها به چه ابزاری 
نیاز است؟ ساخت آن ها هزینه زیادی دارد؟ برای ساخت 
این اپلیکیشن ها به چه نوع دانشی نیاز است؟ اگر برای 
شما هم چنین سواالتی پیش آمده است، فرصت خوبی 

برایتان فراهم کرده ایم که پاسخ آن ها را پیدا کنید.« این 
جمــالت بخشــی از فراخــوان نخســتین همایش 
توسعه دهندگان آی اواس ایران بود که روز پنجشنبه 
25 شهریورماه با حضور تعدادی از فعاالن این حوزه و 
به منظور توسعه این سیستم عامل و نرم افزارهای آن در 
ایران، برگزار شد. همایشی که با سخنرانی های مختلفی 
از جمله امیر حبیب زاده، هوتن مرادی، علی نادعلیزاده، 
مهیار رزاقی و  آرش ســروری همراه بود. در نخستین 
همایش توسعه دهندگان آی اواس ایران، محمدسعید 
کیان زاده کارگاه آموزشی ســوئیفت را برگزار کرد و 
ســیدمحمد فتحی لو هم در کارگاهی دیگر در مورد 
اهمیت طراحی ظاهر برای اپ و بایدها و نبایدهای آن 
صحبت کرد. احمد هاشمی هم کارگاه توییک نویسی را 
با محوریت تکنیک های اولیه مهندســی معکوس در 
آی اواس و ســاخت یک توییک ســاده برگــزار کرد. 
بازیسازی بدون یک خط کدنویسی هم عنوان کارگاهی 

بود که احسان میرآقازاده در آن در مورد طراحی یک 
بازی عالی نکاتی را مطرح کرد.

یکی دیگر از پنل های این همایش را ابراهیم طاهرنژاد 
با عنوان برنامه سازی به صورت Cross Platform و با 
محوریت برنامه نویسی برای موبایل با زبان های مختلف 
تدارک دیده بود. دیگر مربی که در نخستین همایش 
توسعه دهنگان آی او اس ایران کارگاه برگزار کرد، رضا 
آخوندی بود که آن را برای کسانی اجرا کرد که عالقه 
زیادی به تولید بازی با اســتفاده از کدنویسی دارند؛ 

کارگاهی با عنوان بازیسازی با سوئیفت.
در حاشیه این همایش عالوه بر شبکه سازی و تیم یابی 
شرکت کنندگان، مســابقه ای هم با عنوان ارائه های 
پنج دقیقــه ای انجام شــد که از برگزیــدگان آن در 
انتهای همایش تقدیر شد. دبیران نخستین همایش 
توسعه دهنگان آی او اس ایران نوید میرزاآقازاده، رضا 

آقامحمدی و  احمد فاضلی بودند.

عصر چهارشنبه، 2۴ شهریورماه 
2۴
شهریور

Fin�( 95، دومین جلسه فین تاک
Talk( با حضــور جمعی از فعاالن 
کشور در حوره فین تک در ساختمان شماره 
دو سازمان فناوری اطالعات ایران برگزار شد. 
در بخش اول این رویداد 2 ساعته که با عنوان 
»راهکارهای پرداخــت الکترونیک« برگزار 
شــد، شــرکت کنندگان به شبکه سازی و 
آشنایی با یکدیگر پرداختند. در بخش دوم 
بعــد از صحبت هــای کوتاه علــی فارمد، 
بنیان گذار رویداد فین تاک، مهمان ویژه این 
نشست پدرام سالمی، مدیر واحد کسب وکار 
نوین شرکت پرداخت الکترونیک سامان، در 
یک گفت وگــوی دوطرفه با رضــا قربانی، 
بنیان گذار شــبکه راه پرداخت و نویسنده 
صفحه فین تک، به بحــث و تبادل در حوزه 
نیازهای فعاالن فین تک پرداختند. در بخش 
سوم نیز حاضرین سواالت و چالش هایشان 
را بیان کردند و پدرام سالمی به آن ها پاسخ 

 Sap داد. سالمی در ابتدا کمی به حوزه فعالیت
و تاریخچه فعالیت این شرکت به عنوان اولین 
psp کشــور اشاره کرد و ســپس با اشاره به 
اهمیت اســتارت آپ های فعــال در حوزه 
فین تک گفت: »تاکنون شرکت های پرداخت 
الکترونیک یا همان  pspها بیشتر تمرکزشان 
روی کسب وکارها و پذیرنده ها بوده است و 
خیلی در حوزه C2C  یا اصطالحا فردبه فرد 
وارد نشــده اند. در صورتی که امروز در این 
صنعت نیاز بازار کشور در حوزه C2C خیلی 
هم زیاد اســت ولــی حوزه ای نیســت که 
شرکت های بزرگ پرداختی بخواهند به آن ها 
ورود کنند؛ چراکه مانند بازی فیل ها در زمین 
موش هاست. از طرف دیگر ارائه خدمت در 
حوزه C2C آن قدر وســیع اســت که اگر ما 
بخواهیم به آن ها ورود کنیم، بی شک در حوزه 
اصلی فعالیت مان دچار ضعف خواهیم شد. با 
تکیه به همین نگاه، ما در پرداخت الکترونیک 
ســامان مخصوصــا بــا حمایت شــخص 

مدیرعامــل، ابراهیم حســینی نژاد، تمام 
تالش مان را می کنیم که تحت شرایط قانونی، 
تمامی زیرساخت ها و سرویس های ممکن را 
در اختیار شرکت های استارت آپی فعال در 
حوزه فین تک قرار دهیم تا بتوانند رشد کنند 
و نیازهای بازار را جواب دهند.« وی در ادامه 
با اشــاره به اتفاقات اخیر در حوزه فین تک و 
بسته شدن سرویس های چند استارت آپ در 
حوزه فین تک گفت: »با توجه به اینکه ما زیر 
نظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می کنیم، 
در نتیجه در چارچــوب قوانین باید حرکت 
کنیم و هر جایی که نهــاد قانون گذار به ما 
دستور دهد سرویسی قطع شود، ما این کار را 
می کنیم. در خصوص اتفاق اخیر هم، با توجه 
به دستور شاپرک ما سرویس ها را قطع کردیم 
ولی آقای حســینی نژاد تــا آخرین لحظه، 
حضوری بــا مدیران نهادهــای قانون گذار 
جلسه داشــت که این کار انجام نشود اما در 
برابر قانون گذار، قدرت ما هم محدود است.«

کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ

خبر

27شهریور 1395 . سال اول .  شماره بیست وهشت



 ،TDD�LTEکنسرسیوم دارندگان فرکانس
تفاهم نامــه همکاری با شــرکت فنالندی 
نوکیا را برای گســترش این تکنولوژی در 

کشور امضا کرد.
در مراســمی با حضور وزیــران ارتباطات 
ایران و فنالند، مدیرعامــل نوکیا و رئیس 

هیئت مدیره شرکت شاتل به نمایندگی از 
 ،TDD�LTEکنسرسیوم دارندگان فرکانس
تفاهم نامه ای با شرکت فنالندی نوکیا برای 
گسترش این تکنولوژی در کشور بسته شد.
براســاس این تفاهم نامــه از دانش فنی و 
TDD� راهکارهای نوکیا برای ارائه سرویس

LTE  در کشور استفاده خواهد شد. شرکت 
نوکیا با داشــتن 11۴ هزار نیروی انسانی 
و 27 میلیارد یورو درآمد ســاالنه، یکی از 
مطرح ترین شرکت های دارنده دانش فنی 

در زمینه شبکه موبایل است.
حدود یــک ماه پیش، کنسرســیومی که 

TDD-LTE با حضور وزیر ارتباطات و برای گسترش تکنولوژی

ایران و نوکیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

خبرنامه
N e w s L e t t e r
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مرزهای دانش را بشکنید.

خبر

معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری 
در جمع مــدال آوران المپیادهای جهانی و 
کشوری، گفت: »استعدادهای برتر و جوان 
کشــور از جمله المپیادی هــا، می توانند با 
خالقیت، نوآوری و ثبات قدم خود تغییرات 
جــدی در فرهنگ جامعه ایجــاد کنند و با 
اصالح جامعه به ســود اقتصاد دانش بنیان، 
منشــأ یک بازســاخت اساســی فرهنگی 
باشــند.« ســورنا ســتاری آینده کشور را 
گره خورده با سرنوشت جوانان مستعد، فناور 
و نوآور دانست و افزود: »اکنون که جامعه در 
مقطع حساس تغییر مســیر از یک اقتصاد 
نفتی به دانش بنیان اســت و نیروی انسانی 
در ایــن اقتصاد اهمیت باالیــی دارد، نقش 
اســتعدادهای برتر و نخبگان در سرنوشت 

کشور پررنگ تر و مهم تر از پیش است.«
رئیس ستاد توســعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان با بیــان اینکه برای 
شــکوفایی اســتعدادهای جوانان و تحقق 
اقتصــاد دانش بنیان بایــد فضای فرهنگی 
به منظور ایجــاد زیســت بوم کارآفرینی و 
نوآوری تغییر پیدا کند، خاطرنشــان کرد: 
»از الزمه های این تغییر، دانشــگاهی است 
که به دنبال جذب و تربیت و پرورش بهترین 
دانشجو باشد، قراردادهای ارتباط با صنعت 
منعقد کند و مهم تر از همه جوانانی هستند 
که بدون واهمه از شکست، بارها و بارها تالش 
می کنند و حرکت در مســیر اهداف شان را 

شجاعانه ادامه می دهند.«
وی دست برتر کشور را در بهره مندی از نیروی 
انسانی جوان دانست و اظهار کرد: »با دارا بودن 
فارغ التحصیالن رشــته های فنی و مهندسی 
فراتر از کشورهایی همچون امریکا، بیش از 32 
میلیون جوان زیر 30 سال و بیش از 5 میلیون 
دانشجو، جلوتر از کشورهای توسعه یافته قرار 
داریم.« وی ادامه داد: »اقتصاد دانش بنیان صرفا 
نیازمند خروجی علمی نیست، بلکه دانش آموز 
و دانشجوی شجاع، معتقد و متدین می تواند 
زمینه تغییر و حرکت را با ایجاد بستر فرهنگی 
مناسب فراهم کند.« ستاری بر ضرورت احیای 
فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و نخبه پروری کشور 
اشاره کرد و افزود: »این فرهنگ سالیان سال در 
کشور زنده بوده اما با تکیه صرف به درآمد نفتی، 
به دست فراموشی ســپرده شد؛ به طوری که 
نوآوری و اتکا بــه توانمندی های فردی، جای 
خود را به وابستگی به منابع زیرزمینی و چاه نفت 
داد که این موجب شد جامعه برای سرمایه های 

اصلی خود، کمتر اهمیتی قائل باشد.«

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، تعریف 
استخدام دولتی و کارمندی به عنوان رسالت و 
هدف استعدادهای جوان را بزرگ ترین توهین 
به مفهــوم و جایگاه نخبگی دانســت و گفت: 
»جوانان برای استخدام دولتی و کارمند دولت 
بودن تربیت نشده اند و استعداد برتر و نخبه ای 
که با نــوآوری و خالقیت خود می تواند به حل 
مشکل جامعه بپردازد، نباید چنین رویکردی 
داشته باشد.« رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان 
اینکه کسب رتبه برتر دانشگاهی یا کسب مدال 
المپیادی  آغاز مســیر حرکت اســتعدادهای 
برتر اســت، افزود: »در حالی که بســیاری از 
اســتعدادهای برتر تصور می کنند مسیر را تا 
انتها طی کرده اند، باید بدانند صرفا اســتعداد 
ذاتی آنان کشــف شده است و هنوز ابتدای راه 
هســتند؛ ضمن اینکه مسیری طوالنی توأم با 
چالش های بسیار پیش رو دارند که خانواده ها 
موظف اند آنان را در ادامه این مســیر و تبلور 

خالقیت ها همراهی کنند.« 

سورنا ستاری در جمع
 افتخارآفرینان المپیادی:

زیست بوم نو  آوری 
ایجاد کنیم

یک شرکت فناور موفق شده با تولید سامانه هوشمند 
ســرویس مدارس، امکان کنترل رفت وآمد و مدیریت 

بهتر حمل ونقل را فراهم کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، امید رفیعي با اشاره 
به راه اندازي سامانه هوشمند سرویس مدارس توسط 
شــرکت راژان، گفت :»این ســامانه، کنترل ترافیک و 
رهگیری رفت وآمد کودکان را فراهم کرده و به صورت 

هوشمند می تواند حمل ونقل را کنترل کند.«
رئیس هیئت مدیره شــرکت راژان با بیان اینکه نظارت 
بر سرویس هاي دانش آموزي مدارس از سوي سازمان 
حمل ونقل، مدیران مدرسه و اولیاء و مربیان و همچنین 
کنترل ترافیک و توجه به رفت وآمد ایمن دانش آموز در 
فاصله خانه تا مدرسه از موارد موثر در ناوگان گسترده 
حمل ونقل سرویس دانش آموزان مدارس است، اظهار 
کرد: »روش هاي سنتي نمي تواند پاسخگوي نیازها در 
این رابطه باشد و همواره مردم و مدیران را با چالش ها و 

مشکالت بسیاري مواجه کرده است.«
وي با اشــاره به توانمنــدی این ســامانه در مدیریت 

حمل ونقل به شــیوه مدرن و بر مبنای نیاز شــهرهای 
پرترافیک و کالن شهرها، گفت: »با استفاده از این سامانه 
مي توان با مدیریت صحیح در رفت وآمد دانش آموزان، 
شــرایط ایمن براي دانش آموزان فراهم کرد و ترافیک 
شــهري و معضالت و حــوادث ناشــي از آن را بهبود 
بخشــید.« این فعال فناور افزود: »تمامی رفت وآمدها 
از طریق این سامانه هوشــمند سرویس مدارس انجام 
می گیرد و امکان اســتفاده از ســلیقه ها و نگرش هاي 

شخصي به حداقل ممکن رسیده است.«
رفیعی بررسی جزئی و اعالم گزارش دقیق از مولفه های 
حمل ونقل را از ویژگی های این سامانه برشمرد و گفت: 
»مسیر رفت وبرگشت دانش آموز از طریق سامانه، قابل 
نظارت اســت و هرگونه تخلف راننده در زمینه ســوار 
کردن مسافر بیش از ظرفیت، سرعت غیرمجاز، تردد از 
مسیرهاي غیرقانوني و سبقت غیرمجاز از طریق سامانه 

به صورت آنالین گزارش مي شود.«
رئیس هیئت مدیره این شــرکت دانش بنیان، کنترل و 
نظارت تاکسیراني و پلیس راهور بر سرویس هاي مدارس 
را از دیگر مزایاي این سامانه بیان کرد و افزود: »با استفاده 

از دستگاه مسیریاب پیشرفتهGPS  در سرویس مدارس، 
ضمن رهگیری محل دقیق و محاســبه فاصله منزل تا 

مدرسه بر اساس کیلومتر مشخص مي شود.«
وي خاطرنشان کرد: »از طریق این سامانه، کوتاه ترین 
مسیر ممکن براي راننده در نظر گرفته مي شود و ورود و 
خروج دانش آموز به مدیران مدارس و اولیاء و مربیان از 

طریق پیامک اطالع رساني مي شود.«
رفیعي به اطالع رسانی لحظه ای توسط این سامانه اشاره 
کرد و گفت: »در این طرح، دانش آموز پس از سوار شدن 
به سرویس مدرسه از کارت استفاده می کند  و همزمان 
پیامکي براي اولیاي دانش آموز، مبني بر ســوار شدن 
فرزندشــان ارسال شده و پس از خروج وي از سرویس، 
مجددا پیامک دیگري بــراي والدین مبني بر خروج و 

رسیدن دانش آموز به مدرسه فرستاده مي شود.«
این فعال فناور در پایان، طراحي و پیاده سازي تخصصي 
بانک هاي اطالعاتي و سیستم هاي نرم افزاري، طراحي 
و پیاده سازی تخصصي سیستم های حفظ و نگهداری 
و ارائه راهکارهای مدیریتی برمبنای هوش تجاری را از 

دیگر فعالیت های این شرکت ذکر کرد.

با تالش فناوران دانش بنیان داخلی محقق می شود
کنترل هوشمند سامانه حمل ونقل مدارس

1۴ محصــول دانش بنیان ایرانی با حمایــت پارک علم و 
فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

در نمایشگاه تسالونیکی یونان )TIF(  عرضه شده است.
 1۴ محصول دانش بنیان ایرانی از جمله مانیتور عالئم حیاتی 
شــرکت الکترونیک برتر، داروهای شرکت نانوحیات دارو، 
تجهیزات پزشکی شرکت آیسان طب و محصوالت شرکت 

فن آموز و... در نمایشگاهTIF عرضه شده است.
در هشــتاد و یکمین دوره از این نمایشــگاه، سه شرکت 
دانش بنیان نیز در محل غرفه پارک علم و فناوری پردیس 
معاونت علمی حضور دارند که دو شرکت کانساران بینالود 

و پویش دارو، عضو پارک فناوری پردیس هستند.
غرفه جمهوری اســالمی ایران در این نمایشــگاه، 110 
مترمربع است که ۴0 مترمربع آن در قالب جزیره مستقل 
در اختیار پارک فناوری پردیس معاونت علمی قرار گرفته 
است. این رویداد که کشور روسیه به عنوان شریک اصلي آن 

معرفي شده است، فرصتی مناسب را برای توسعه تعامالت 
تجاری مبتنی بر فناوری ایجاد خواهد کرد.

این همکاری طی تفاهم نامه ای که به واسطه حضور هیئت 
یونانی در نمایشگاه اینوتکس 2016 صورت گرفت، ایجاد 

شده است. در پی حضور هیئت یونانی در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکــس(، تفاهم نامه ای 
به منظور تســهیل حضــور شــرکت های دانش بنیان در 

نمایشگاه یونان منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، تبادل غرفه در نمایشگاه هایی که 
در ایران و یونان به طور متقابل برگزار می شود و ارائه تخفیف 
برای این غرفه ها در نظر گرفته شد. همچنین از شرکت های 
ایرانی دعوت به عمل آمد تا در نمایشگاه عمومی یونان در 

شهر تسالونیکی حضور پیدا کنند.
نمایشگاه تســالونیکی معتبرترین نمایشگاه یونان و حوزه 
بالکان اســت که با قدمتی 90 ساله از سال 1926 در شهر 
تسالونیکی )شهر نمایشگاهی یونان( برگزار می شود. این 
نمایشــگاه از 20 الی 28 شهریورماه ســال 95 )10 تا 18 
ســپتامبر( در فضایی با مساحت بیش از 27 هزار مترمربع 

برپا شده است.

14 محصول دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه تسالونیکی یونان عرضه شد

رهبر معظم انقالب با اشاره به اهمیت آمار در اقتصاد 
دانش بنیان تأکید کردند

تکیه اقتصاد دانش بنیان به عنصر انسانی باسواد و مبتکر

رهبر انقالب اســالمی به اهمیت آمار در اقتصاد 
دانش بنیــان اشــاره کردند و گفتنــد: »اقتصاد 
دانش بنیان که راه پیشــرفت کشور است، متکی 
به »عنصر انسانِی باســواد و مبتکر« است و باید 
مشخص شود که در هر یک از شاخه های اقتصادی 
و فنی چه تعدادی از جوانان و نیروهای با استعداد 

و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.«
به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، در 
دیدار مسئوالن ستاد سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن، اعضای شورای  عالی آمار کشور و مدیران 
مرکز آمار ایران، »آمار و اطالعات دقیق، متمرکز 
و علمی« را پایه اصلــی در تصمیم گیری کارآمد 
برای کشــور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح 
سرشماری عمومی، خطاب به مردم خاطرنشان 
کردند: »همه مردم عزیز باید به طور جدی در این 

طرح مهم مشارکت کنند.«
ایشــان با اشــاره به اهمیت دقت و صحت آمارها 
و ضربه ســنگینی که آمار غلط به کشور می زند، 
افزودند: »متأسفانه کشور از لحاظ آمارگیری، عقب 
است و حتی برخی مسئوالن از حقایق و آمارهای 

واقعی در بعضی بخش ها مطلع نیستند.«
رهبر انقالب اســالمی به عنوان نمونه به اهمیت 
آمار در اقتصاد دانش بنیان اشاره کردند و گفتند: 
»اقتصاد دانش بنیان که راه پیشرفت کشور است، 
متکی به »عنصر انسانِی باســواد و مبتکر« است 
و باید مشخص شــود که در هر یک از شاخه های 

اقتصادی و فنی، چه تعدادی از جوانان و نیروهای 
بااستعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.«

حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنیــن به نقش 
تعیین کننده آمار در اقتصاد مقاومتی اشاره کردند 
و افزودند: »راه عالج حقیقی مشــکالت کشور، 
اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه های دنیا هم 
به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون زا نباشد، 
در نهایت این معادله، معادله ای شکســت خورده 

است.«
ایشان خاطرنشــان کردند: »الزمه تحقق اقتصاد 
مقاومتی، وجود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت 
تولید داخل و بنگاه های تولیدی و نیازهای آن ها 

است.«
»ارائه به هنگام آمار به مسئوالن و تصمیم گیران 
کشور و سازندگان افکار و گفتمان های عمومی«، 
نکته دیگری بود که رهبر انقالب اســالمی بر آن 
تأکید کردند. حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید 
کردنــد: »از جمله کارهای اساســی، تمرکز آمار 
در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه 
علمی و مورد توافق است.« ایشان با تأیید استفاده 
از ابزارهای جدید در جمع آوری و پردازش اطالعات 
آماری، افزودند: »اعالم نتیجه سرشماری عمومی 
نباید به تأخیــر بیفتد و نتایج بایــد با پردازش و 
جمع بندی علمی و دقیق، تا پایان ســال جاری 
اعالم شــود.« ایشــان، همچنین ارزیابی نتایج و 
کارکردهای اسناد مهمی همچون سند چشم انداز 
20 ساله و سیاست های کالن کشور را یکی دیگر از 

وظایف مهم مرکز آمار برشمردند.

عمده سهام آن در اختیار شرکت های شاتل، 
های وب، پیشــگامان کویر یزد و آسیا تک 
بود، توانستند برنده مزایده دریافت فرکانس 
TDD�LTE  از سوی سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی شوند.
شــرکت های دارنــده مجــوز ارتباطات 
ثابــت)FCP(  که قصد ورود بــه این بازار 
را دارند، می توانند از امکانات شــبکه این 
کنسرسیوم اســتفاده و ســرویس های 
خود را بر بســتر TDD�LTE ارائه کنند. با 
کمک فناوری TDD�LTE فارغ از بســتر 
کابل مسی، شرکت های اینترنتی، امکان 
ارائه ســرویس های اینترنــت وایرلس با 
سرعت باال تا سقف 150 مگابیت برثانیه را 
خواهند داشت. براساس برنامه کنسرسیوم 
یادشده، خدمات بر بستر این شبکه جدید 
تا 6 ماه آینده در شــهرهای بزرگ کشور 
و به صــورت عمومی در اختیــار کاربران 
نهایی قرار خواهد گرفــت. موضوعی که 
تاثیر به سزایی بر ســرعت اینترنت کشور 

خواهد گذاشت.

27شهریور 1395 . سال اول .  شماره بیست وهشت

ناامیدم... آن قدر در این مدت زیر فشار کار بودم 
که گاهی احســاس می کنم صدای شکستن 
اســتخوان هایم را می شــنوم! حس می کنم 
حرکات بدنم کند شده و گویی پیری آمده که مرا 
در آغوش کشد؛ تو هم مثل منی؟! همین حس ها 
را داری؟ تو هم با خودت فکر می کنی چرا باید 
این همه سختی را تحمل کنم؟ اصال قرار نبود 
همه چیز این قدر سخت باشد، قرار نبود این قدر 
تنها و بی کس باشــم و حس کنم تک درختی 
بیش نیســتم و فقط خودم هســتم و خودم و 
فریادرسی نیست. لعنت به این روزهای بد! لعنت 
به شکست و ناامیدی که همیشه در دسترس 
است! کافی است یک قدم اشتباه برداری؛ مثل 
بختک جلوی چشمانت ایستاده و آغوش گشوده 
که »بیا در آغوشم دلبرا...!«، لعنت به این دلبری! 
می گریزی و او گریزپاتر می شود. مجال نمی دهد 
که اشتباه کنی؛ در شرایطی که همه قدم هایت 
را یکی یکی و حساب شــده برداشته ای، بازهم 
می بینی کاروبارت نمی گیرد. همه می گویند 
محصولت خوب است اما فروش خوبی نداری و 
قرارداد 100درصدی می شود صفر درصدی و... 
باز در تنهایی ات تو می مانی و ناامیدی و شکست 
رفیق نارفیق؛ سیگار پشت سیگار، آه پشت آه و 

ناامیدی و شکست پشت شکست.
...و چه رفیق نامرامی است این موفقیت؛ رفیق 
خوشی ها، رفیق لحظه های داشتن.  هم نفس 
ماه عسل روزهای اول شروع کار، لبخند می زند 
و نیش اش تا بناگوش باز اســت و هــر روز به 
آغوش اش نزدیک تر می شــوی و تو مســت و 
سرمستی. آن قدر نزدیکت می شود که هر لحظه 
فکر می کنی دیگر می توانی در آغوش اش بکشی 
و برای همیشه داشته باشی اش؛ اما درست در 
بزنگاه هم آغوشی، بازهم می گریزد و تو می مانی 

و رفیق نارفیقت »شکست«.
می نشینی کنارش، پشت می دهی به پشتش 
و دم می دهیــد و می گیریــد و از ناامیــدی و 
شکست می گویید. شکست با تو حرف می زند؛ 
زبانش آن قدر تلخ و گزنده است که می رنجی، 
می گریزی، مــی روی تا تــه دره ناامیدی اما 
شکست، رفیق نارفیق، رهایت نمی کند. دست 
دراز می کنــد، تو را از تــه دره ناامیدی بیرون 
می کشد و دعوت ات می کند به واکاوی خودش 
و خودت. کم کم حس می کنی همین شکست 
به دادت خواهد رسید. دیگر  آن قدر خسته ای 
که توان نه گفتن و مقابله هم نداری. در تنهایی و 
غریبی می نشینی روبه رویش و همه چیز را از اول 
بازخوانی می کنید و تو این بازخوانی تلخ را تحمل 
می کنی؛ در همنشینی با شکست جلو می روی، 
 آن قدر که کم کم در دوردســت ها و در انتهای 
ناامیدی، موفقیت بازهم رخ نشــان می دهد و 
تو مدهوش و بی هوش در پــی اش می دوی و 
دوباره شکســت را تنها رها می کنی؛ می روی 
به سمت موفقیت تا شاید این بار در آغوش اش 
بکشی.  اگرچه این روزها من و موفقیت مدتی 
است با هم همزیستی می کنیم و از بودنش در 
کنارم حس خوشــبختی دارم و کارها آن طور 
که می خواهم پیش مــی رود، اما دیگر می دانم 
که هربار کــه بخواهم در آغوش اش بکشــم، 
بازهم خواهد گریخت و دریافته ام که موفقیت، 
لحظه ای است و رفیق نارفیق بامرام من، همان 
شکست است. می دانم که در این مسیر، بازهم او 
را مالقات خواهم کرد، بارها و بارها و گویی برای 
داشــتن موفقیت باید شکست را مالقات کرد؛ 
برای همین در این روزهای خوش، همیشــه 
به یادش هســتم تا اگر چشم مان در چشم هم 
افتاد، خجالت نکشــم و بگویم »رفیق به یادت 
بودم ها!« و او بگوید »می دانم! بیا بنشین، ببینم 

کجا گند زدی...«

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی، از اعطــای اولین پروانه اپراتور مجازی 
تلفن همراه )MVNO( خبر داد. به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، علی اصغر عمیدیان، رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با 
اعالم این خبر اظهار کرد: »شــرکت کیش سل 
پارس با اپراتور تلفن همراه رایتل قرارداد همکاری 
منعقد کرده و با توجه به برنامه ریزی انجام شده، 
انتظار می رود تا اوایل آذر، ســیم کارت های این 
اپراتور با پیش شماره 0999 به عنوان اولین اپراتور  
MVNO، وارد بازار شود.« معاون وزیر ارتباطات و 
 ،MVNO  فناوری اطالعات با اشاره به اینکه پروانه
پنج ساله اســت، افزود: »در حال حاضر از سوی 
رگوالتوری برای 2۴ شــرکت، موافقت اصولی 
پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شده است 
و در صورتی که هر کدام از این شرکت ها بتوانند با 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد همکاری به 
امضا برسانند، پروانه MVNO را دریافت می کنند.

براســاس مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه تا ســوم آبان 
ســال جاری فرصت دارند تا برای عقد حداقل 
یک قرارداد عمده فروشــی با دارندگان موافقت 
اصولی پروانه اپراتــور مجازی تلفن همراه اقدام 
کنند.« عمیدیان افزود: همچنین براساس این 
مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه حداکثر تا سوم 
آذر ســال 95 فرصت دارند حداقل یک قرارداد 
 MVNO دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی

منعقد کنند.«

عمیدیان خبر داد: ارائه مجوز در صورت 
قرارداد با اپراتورها

اولین پروانه اپراتور مجازی 
تلفن همراه صادر شد

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

من و رفیقم شکست...

خبر



با این تکنولوژی ها، دیابت مثل گذشته، هراس انگیز نیست

تنها قدم زدن در نیمه های شــب، 
بــرای خانم ها،  به خصــوص 
ترسناک است. مهم نیست از 
مهمانی به خانه برمی گردید 
یــا در یــک کشــور غریب 
هستید. در این مطلب به شما 

چند دستگاه پوشیدنی را معرفی 
می کنیم که باعث می  شود احساس 

کنید همیشــه یک نفر همراه شماست. 
ممکن است که این دستگاه ها احتمال حمله 
به شــما را کم نکند، اما به دوستان یا خانواده 
شــما اطالع می دهد که در شرایط خطرناکی 

قرار گرفته اید.
Artemis جزو زیورآالت و هوشمند است که 
با سه طراحی مختلف در بازار عرضه می شود. 
وقتی شما خطر را احساس می کنید، فقط کافی 
است سه بار روی دستگاه ضربه بزنید تا آن فعال 
شود. این دستگاه سپس صداها را ضبط کرده 
و با مخاطبان اضطراری شما تماس می گیرد 
تا موقعیت مکانی شما را به آن ها اطالع دهد. 
اگر به طور تصادفی این حســگر را فعال کنید، 
می توانید از طریق تلفن هوشــمند خود آن را 

غیرفعال کنید.
Safelet یــک النگــوی مد روز اســت که به 
مخاطبان شما می گوید شما کجا هستید. شما 
می توانید با کلیک روی دکمه موجود روی النگو، 
آن را فعال کنید. این النگو از طریق بلوتوث به 
یک تلفن هوشمند متصل است و یک میکروفون 
دارد؛ بنابراین صدای حمله ضبط خواهد شد و 

از این فایل صوتی می توان به عنوان 
مدرک در دادگاه استفاده کرد.

یک دستگاه پوشیدنی دیگر 
به نــام Amulyte  نیز روی 
گردن قرار می گیــرد. این 
دســتگاه را می توان با فشار 
روی دکمــه کمــک آن فعال 
کرد. Amulyte به یک میکروفون 
و بلندگو نیز مجهز است که امکان ارتباط 
دوطرفه را فراهم می کند. شــما می توانید با 
مخاطبــان اضطراری خود صحبــت کنید و 

اطالعات بیشتری را به آن ها ارائه دهید.
Cuff  نیز جــزو زیورآالت با طراحی بســیار 
زیباســت که در واقع امنیت کاربــر را تأمین 
می کند. این دستگاه مطمئن می شود که شما 
تماس های تلفنی مهم را از دست نمی دهید. 
هربار که فردی ســعی می کند با شما تماس 
بگیرد، النگو یا گردن بند شما شروع به لرزش 
می کند و به شما نشان می دهد که یک نفر دارد 

با شما تماس می گیرد.
دو برند دیگر که قابلیت های مشابه دارد عبارت  

.Leaf  و Bembu است از
Charm Alarm نیز دستگاهی  است که از لوازم 
شخصی شما محافظت می کند. این سیستم 
شامل یک زیورآالت و یک کارت هوشمند است 
که شما آن را در کیف خود قرار می دهید. اگر 
کیف شما به طور ناگهانی از شما دور شود، کارت 
هوشمند یک هشــدار بلند را پخش می کند و 

دزد می فهمد که گیر افتاده است.

امنیت شخصی تان را تضمین کنید

»اشتباه کردن مهم نیست.« این جمله تکراری 
است که از زبان یک استارت آپی زیاد تلنگر

می شنوید. جرأت دل به دریا زدن و رفتن و 
ساختن و شاید هم خراب کردن، باید بخشی از روحیه هر کارآفرینی 

باشد. در این راه، خطاها و اشتباه ها، اجتناب ناپذیر است. اما مرز و 
محدودیت اشتباه کردن و قید بازدارنده آن کجاست؟ آکیو موریتا، 
بنیان گذار برند افسانه ای سونی، پاسخ خوبی برای این سوال دارد: 

»اشتباه کردن مجاز است اما یک اشتباه را دوبار مرتکب شدن، 
قابل قبول نیست!« این همان معنای ضمنی درس گرفتن از  خطاها و 

شکست ها است؛ اینکه اگر راه را یک بار اشتباه رفته اید، نه تنها از آن 
برگردید بلکه درس ها و آموزه های آن اشتباه را هم با خود بیاورید.
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بازار جذاب پوشیدنی های ایمن
بخش ایمنی و امنیت یکی از بخش های مهم بازار برای 
فناوری های پوشیدنی به شــمار می رود. به طور خاص، 
تقاضای بالقوه برای این بخش عبارت است از: ابزار هوشمند 
و لباس های محافظ برای کارگران، پرسنل نجات و ارتش؛ 
پوشــاک و دســتگاه های تماس اضطراری و ارتباطاتی 
که روی لباس ها قــرار می گیرد؛ راهکارهای خاص برای 

آموزش خدمات نظامی خاص.
ارتش یکی از بخش های جذاب برای صنعت فناوری های 
پوشیدنی است؛ زیرا این بخش همواره به نوآوری های فنی 
عالقه دارد و ســعی می کند به سرعت آن ها را با نیازهای 
خود منطبق کند. خریداران از این بخش ها به راهکارهای 
خاصی که ایمنی سربازان را افزایش می دهد، کار سخت را 
آسان تر می کنند و گروه های نظامی را آموزش می دهند، 

عالقه ویژه دارند.

تقاضا برای راهکارهــای خاص در بخش 
ایمنی شغلی نیز باالست. سیستم های 

ارتباطی وابسته و پوشاک محافظ 
طرفداران بسیاری دارد. در حال 
حاضر، تولید محصوالت ویژه و 
خاص برای این گروه پرهزینه  
است؛ بنابراین، این محصوالت 
برای بازار مناســب و مورد توجه 

نیست. بخش ایمنی شغلی نسبت 
به قیمت حساس است و سعی می کند 

به سمت محصوالت ارزان و یک بار مصرف 
روی آورد.

در آینده، تقاضا برای محصوالت فناوری پوشیدنی مبتنی 
بر ایمنی و امنیت افزایش چشــمگیری خواهد داشت. 

طبق گزارش  بی بی سی، بین سال 2007 
تا 2012، بازار امریکا برای »پوشــاک 
محافظ در برابر آتش سوزی، پوشاک 
محافظ مواد شیمیایی و بیولوژیکی 
و دستکش و ســایر محصوالت 
محافــظ کمکی« در هر ســال 
6.6 درصد رشــد خواهد داشت. 
برای تولیدکنندگان »پوشــاک 
هوشــمند و تعاملی«، بخش ارتش 
یکــی از بازارهای پرفــروش در امریکا 
خواهد بود. تــا ســال 2012، ارتش امریکا 
حدود 4.9 میلیون دالر برای خرید این گونه محصوالت 

هزینه خواهد کرد.
طبق آمار منتشرشده توسط شرکت آنالیز جهانی صنعت، 

تا ســال 2015 فروش جهانی »تجهیــزات محافظت 
شخصی« تا حدود 33.3 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. 
در طوالنی مدت، فروش این محصوالت از سایر محصوالت 
موجود در بازار پیشی می گیرد و فناوری های هوشمند و 

نانو مسئول این رشد سریع فروش است.
امسال، کنوانسیون بین المللی ایمنی، امنیت و سالمت 
در محــل کار از 18 تا 21 اکتبر برگزار می شــود. در این 
کنوانســیون عالوه بر موضوعات مربوط به بهداشــت و 
سالمت در محل کار، درباره مسائلی همچون محصوالت و 
راهکارهای ایمنی و امنیتی صحبت خواهد شد. نکته مهم 
در این نشست، نقش فناوری های پوشیدنی در ایمنی و 
امنیت بخش های مختلف یک جامعه و محصوالتی که در 
این حوزه به بازار عرضه شده یا خواهد شد، مورد بررسی 

قرار می گیرد.
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اتومبیلهایضددیابتدرراهاست!
امروز ابتال به بیماری دیابت دیگر یک تراژدی وحشتناک به شمار 
نمی آید امــا از نظر بیماران این بیمــاری محدودیت هایی را برای 
آن ها ایجاد می کند و آزادی کامــل را از آن ها می گیرد. این روزها 
دستگاه های همراه بسیاری وجود دارد که کار با آن ها بسیار ساده 
است و به بیماران مبتال به دیابت امکان می دهد میزان قند خون خود 
را مدیریت کنند، بدون اینکه استرس داشته باشند. این محصوالت 
 Contour و Roche از شرکت  Accu-Chek Mobile عبارت است از
USB Meter  از شرکت معروف بایر. این سیستم ها مانند سیستم های 
شرکت هایی از قبیل  BodyTel، Viterion و TEMOS که می تواند 
با نمایشگر در ارتباط باشد و داده ها را به پزشک بیمار منتقل کند، 
به منظور کاهش اســترس در مدیریت بیماری دیابت ساخته و به 
بازار عرضه می شود. از آنجا که بیش از 90 درصد از بیماران مبتال به 
دیابت به دیابت نوع دو مبتال هستند، بیماری که به اضافه وزن و عدم 
تحرک و ورزش مربوط می شود، می توان از فناوری های پوشیدنی 
برای نظارت بر تحرک و تغذیه بیماران استفاده کرد. دستگاه هایی 
که فقط برای این منظور ساخته شده است، نمایشگرهای فعالیت 
بدنی و برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند و نیز دفتر یادداشت 
روزانه مواد غذایی و برنامه های مربوط به دیابت است. این موضوع 
کامال مشخص است که هرچه نظارت بیشتر به طور خودکار انجام 
شود، بیمار راضی تر خواهد بود. این موضوع برای سیستم های تزریق 
انسولین نیز صادق اســت. این روزها، ممکن است این کار به طور 
خودکار و با کمک یک پمپ انســولین کوچــک که روی بدن قرار 
می گیرد و یک کنترل از راه دور، انجام شود. محصوالتی از قبیل این 
موارد عبارت است از محصوالت تولیدشده توسط اُمنی پاد و سولو. 
این دستگاه ها آزادی زیادی را برای بیماران به ارمغان می آورد؛ کنترل 
از راه دور بدون سیم ارائه می دهد و از برخی از آنها حتی می توان زیر 
دوش حمام استفاده کرد. عالوه بر این، شرکت پنکریوم یک پانکراس 

مصنوعی کامال پوشیدنی ساخته است. این ماژول پوشیدنی می تواند 
میزان قند خون را کنترل کرده و انســولین را تزریق کند. به عالوه 
می توان آن را به تلفن های هوشمند مختلف وصل کرد. یک نمونه 
اولیه از این ماژول کامل به نام جنسیس تا پایان سال 2011 رونمایی 
خواهد شد. این موارد تنها پیشرفت های آتی در خصوص بیماری 
دیابت نخواهد بود. با همکاری شــرکت مدترونیک، خودروسازی 
فورد دارد روی یک نمایشگر گلوکز کار می کند که مجهز به بلوتوث 
است و می تواند با خودروهای فورد در ارتباط باشد و به راننده هشدار 
دهد که پشت فرمان بیهوش شده است. دانشگاه اونتاریو در حال کار 
روی لنزهای چشمی است که وقتی میزان قند خون تغییر می کند و 
شرایط نامساعد می شود، تغییر رنگ می دهد. مجله تکنولوژی ریویو  
گزارش می دهد که آزمایشگاه دراپر دارد روی حسگرهای نانو کار 
می کند تا مانند جوهر خالکوبی زیر پوست قرار بگیرد و میزان قند 
خون بدن را کنترل کند. این نوع »خالکوبی« وقتی بیمار به انسولین 

نیاز دارد، در نور ماورای بنفش روشن می شود. از آنجا که 
بیماران مبتال به دیابت باید کمی صبور باشند تا ساخت 
این گونه دســتگاه ها به واقعیت تبدیل شود، شرکت 

hanky pancears مجموعه ای از محصوالت را ارائه 
می دهد که دستگاه های مربوط به بیماری دیابت را 

به لوازم جانبی مد روز تبدیل می کند.
در نمایش های مربوط به فناوری پوشــیدنی در 
دوســلدورف، پروژه ها و پیشــرفت ها در حوزه 

فناوری های پوشیدنی از دنیای پزشکی به نمایش 
گذاشــته می شــود. موارد فوق تنها بخش کوچکی از علم 

پزشکی را دربر می گیرد و فقط به بیماری دیابت مربوط می شود. 
درحالی که فناوری پوشیدنی ســعی دارد وارد تمام حوزه های 

پزشکی شود.

آیفون تان را مدیر سالمت دیجیتال کنید

آینده واقعیت افزوده!
محصوالت فناوری های پوشــیدنی که در دســته بندی 

»کالســیک« قرار می گیرد شامل دستگاه هایی 
مانند عینک و گوشی است. یکی از نمونه های 

این عینک ها را شرکت Vuzix ساخته است. 
به عالوه طیف وسیعی از برنامه های تلفن 
هوشمند مربوط به واقعیت افزوده وجود 
دارد، از مشــاهده تصاویر رســتوران ها، 

هات اســپات وای فــای و اندازه گیــری 
مســافت های کوتاه گرفته تا نمایشگر های 

آسانسور، محل پارک خودروی شما و نقاشی های 
دیواری مجازی. اکنون شــما می توانیــد برنامه های 

واقعیت افزوده خود را بسازید.
برای نمونه MIT  فقط روی توسعه واقعیت بصری کار نمی کند، 
در واقع با پروژه هایی مانند SENSEI سعی دارد یک رابط همراه 

با خروجی صوتــی - تصویری برای آمــوزش زبان های 
خارجی و ارائه خدمات مترجم شــفاهی در زمان 
واقعی ایجاد کند. راهکارهای واقعیت افزوده 
یک فنــاوری برای برنامه هــای کاربردی 
اینترنتــی و همراه اســت کــه در واقع 
اســتفاده از دســتگاه های همراه را برای 
ما آســان تر می کند. با این حــال، برای 
پیشــرفت بیشتر باید شــرکت ها از »نگاه 
روباتیک« فاصله بگیرند. محققان در دانشگاه 
واشنگتن مدت ها است که روی یکپارچه سازی 
دستگاه های الکترونیکی و تبدیل آن به یک لنز چشمی 
کار می کننــد. این لنز می تواند قبل از اینکه چشــم انســان 
تصاویر را ببیند، آن ها را مشــاهده و با دستگاه های خارجی 

ارتباط برقرار کند.

با کمــک Medisana شــما می توانید آیفون، 
آیپد یا آیپاد خود را به یک مدیر ســالمت 

دیجیتال و شــخصی تبدیــل کنید. این 
شرکت با نام ویتاداک یک برنامه کاربردی 
را ایجاد کرده است که با استفاده از آن، 
داده های اندازه گیری شده می تواند روی 
دستگاه ذخیره و به طور جداگانه ارزیابی 

شود. یکی از مزیت های این برنامه آن است 
که اطالعات شخصی شما به طور خودکار برای 

اشخاص ثالث ارسال نمی شود.
 این برنامه امکان برقراری ارتباط بین هر تلفن هوشــمند 
و ترمــوداک، ویتاداک پالگ، کاردیوداک، گلوکوداک و... را 
فراهم می کند. ســه محصول اولی که در باال به آن ها اشاره 

شد، در حال حاضر دســتگاه هایی هستند که 
تأییدیه پزشکی دریافت کرد ه اند.

این دستگاه ها  به بیماران مبتال به دیابت 
کمک می کنند تا سریع و به راحتی میزان 
قند خــون خود را انــدازه بگیرنند. پنج 
ثانیه بعد از خوانش، دســتگاه اپل نتایج 

را نشان می دهد. 
ترمــوداک نیز دســتگاه شــما را به یک 
دماســنج مادون قرمز تبدیل می کند که با آن 
کاربر می تواند دمای سطوح و مایعات را اندازه بگیرد. 
برای مثال شــما می توانید در عرض چند ثانیه دمای مورد 
نظر خود را اندازه گیری کنید و مطمئن شوید غذای کودک 

شما داغ نیست.

گوناگون

دویدن با اطالعات دقیق

شرکت نایک یک ســاعت هوشمند جدید را 
تولید کرده است که به راحتی روی مچ دست 
بسته و محکم می شــود. با کمک این ساعت، 
کاربر می تواند هنگام دویدن سرعت دقیق خود 
را مشــاهده کند. در قسمت منوی این ساعت 
تغییراتی ایجاد شده اما بسیار کاربرپسند است 
و به راحتی می توان از آن اســتفاده کرد. وقتی 
کاربر روی صفحه تلنگر می زند، چراغ صفحه 
نمایش روشن می شــود. هنگام دویدن وقتی 
ســرعت حرکت خود را روی صفحه نمایش 
مشاهده می کنید، انگیزه  شــما برای دویدن 
بیشتر می شود و حتی ممکن است سرعت خود 
را زیاد کنید. پس از اینکه به هدف تعیین شده 
روی ساعت می رســید، این ساعت هوشمند 
شما را تشــویق می کند و مهم ترین اطالعات 
مربوط به دویدن شما را نشــان می دهد. این 
ساعت هوشمند نایک، یک مشوق عالی برای 
ورزشکاران اســت. یکی دیگر از ویژگی های 
مهم این ســاعت، آن است که می تواند به یک 
سینه بند متصل شــود و ضربان قلب کاربر را 

کنترل کند.

در مورد وضعیت خودتان 
به دیگران هشدار دهید

آیا تا به حال احســاس کرده اید که وقتی شب 
در حال راه رفتن هســتید، یک نفر دارد شما 
را تعقیب می کند؟! بله؟! قطعا در این موقعیت 
مضطرب می شــوید. دیگر الزم نیست نگران 
باشید؛ راهکارهایی برای شما وجود دارد! اگر 
شب در حال پیاده روی هستید، قرار مالقات اول 
شماست، در یک کشور غریب هستید یا... هرگز 
تنها نخواهید بود. React Sidekick سریع ترین 
روش برای دسترســی به یک شبکه وسیع در 
شرایط اضطراری است. شما می توانید فهرست 
مخاطبان مورد اعتماد خود را سفارشی سازی 
کنید. وقتی هشدار ارسال می شود، شبکه شما 
از موقعیت مکانی تان مطلع خواهد شد. وقتی 
سالم به مقصد می رسید باید روی گزینه »من 
در امان هستم« تلنگر بزنید؛ در غیر این صورت 
ممکن است دوستان و خانواده خود را ناخواسته 
نگران کنید. Mangos  یک دستگاه پوشیدنی 
دیگر است که می تواند امنیت شما را تأمین کند. 
این یک حلقه هوشمند زیبا و سبک است که 
می تواند یک پیام کمک را با نقشه ای از موقعیت 
مکانی شــما به دوست تان ارسال کند. چگونه 
می توانید این کار را انجــام دهید؟ می توانید 
جلوی حلقه را به مدت ســه ثانیه نگه دارید تا 
شــروع کند به لرزیدن، از این طریق به سرعت 
درخواست کمک خود را منتقل خواهید کرد. 
یکی از ویژگی های جالب این دستگاه آن است 
که هرگز نیاز به شــارژ شدن ندارد. Nimb  نیز 
یک حلقه اســت که یک دکمه دارد و به شما 
امکان می دهد تا یک هشدار اضطراری را برای 
مخاطبان از پیش تعیین شده خود ارسال کنید. 
این دســتگاه می تواند بازخورد لرزشی را ارائه 
دهد که به شما اطالع می دهد پیام ارسال شده 

و کمک در راه است. 

دانشبنیان
Science-Based
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ارسالن یارویسی جوان 29 ساله ای است که ایده 
»دراپز« که یک سیستم هوشمند پس انداز است 
را راه اندازی کرده اســت. این ایده را که در طول 
یک ســال مورد تقدیر چندین جشنواره و رویداد 
قرار گرفته و جایزه ایده برتر را کسب کرده است، 
یک تیم سه نفره اجرا می کند. آن ها معتقدند که 
برای یک استارت آپ موفق الزم نیست یک ایده 
ماورایی و یا آن قدر ناب داشته باشیم، بلکه کافی 
است مشکالتی که با آن ها مواجه می شویم را ایده 
خود قرار دهیم. با امید جعفری که یکی از مدیران 
دراپز و همین طور ارسالن یارویسی که موسس آن 

است، در این باره گفت وگو کرده ایم.

 دراپز چیست و چه کارهایی انجام می دهد؟
یارویسی: دراپز یک سیستم پس انداز است که این 
کار را برای شما به صورت اتوماتیک انجام می دهد 
و از فروردین 94 شروع شــد. هر کسی برای کار 
خاصی پس انداز می کند؛ بعضی ها برای خرید یک 
گوشــی موبایل جدید، بعضی برای مسافرتی که 
درپیش دارند، بعضی برای پرداخت اقساط ماهیانه 
وامی که گرفته اند، بعضی برای آینده خود و بعضی 
هم پس انداز می کنند که اگر موقعیتی اضطراری 
پیش آمد و به پول نیاز داشــتند، پول هایشان را 
هدر نداده باشــند و بتوانند به جای قرض کردن 
از دیگران، از پس انداز خودشــان، هزینه هایشان 
را پوشــش دهند. از آنجا که انسان ها تمایل دارند 
برای موقعیت های اضطراری مالی آمادگی داشته 
باشــند، پس انداز کردن را به عنــوان یک عمل 
عقالنی و صحیح می دانند؛ امــا فرآیند پس انداز 
کردن، به دالیل متعــددی به موانعی بر می خورد 
و به ســرانجام مطلوب نمی رسد. دراپز این موانع 
را دور می زند و شما را قادر می سازد که به صورتی 
اثربخش و هدفمند، پس انداز قابل توجهی داشته 
باشید و مدیریت دقیقی روی پس اندازهای خود 
داشته باشید. دراپز این کار را برای شما به صورت 
خودکار و با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری که 
برای شما تصمیم های هوشمندانه می گیرد، انجام 
می دهد، بدون اینکه نیاز باشــد به آن فکر کنید و 
مشغولیت ذهنی اضافه برای شما ایجاد کند. عالوه 
بر این، امکانات نوآورانه دیگری نیز به دراپز اضافه 
خواهد شــد که آن را در سطح جهان نیز بی نظیر 
می ســازد. دراپز مثل یک قلک مجازی است که 
هوشمندانه عمل می کند و خودش خودبه خود با 
توجه به سیستمی که برایش طراحی کرده ایم، پر 
می شود. در کل شعار ما این است که به پس انداز 

کردن فکر هم نکنید!

 چه شد که نامش را دراپز گذاشتید؟
یارویســی: ما نام دراپز را از معادل واژه قطره ها 
در انگلیســی )drops( و یــادآور مثــل معروف 
»قطره قطره جمــع گردد وانگهی دریا شــود«، 

الهام گرفتیم.
 ایده دراپز از کجا آمــد؟ آیا الگوی خارجی 

ساملونسون
به ساعت خیره نشوید، کاری را بکنید که ساعت 

می کند: حرکت کردن!

معرفی

آغــــازراه
Start Line

5

اینترنتی مبل بخرید

تصور خریــد اینترنتی مبــل، روزگاری 
برای همــه ما ناممکن به نظر می رســید 
اما حاال بســیاری از مایحتاج زندگی را از 
ســفارش غذا تا گرفتن آژانس و یا حتی 
خرید مبلمان را، فناوری های الکترونیک 
و استارت آپ ها پوشــش می دهند. حال 
تصور کنیــد اگر این امکانــات نبود، چه 
می شــد؟ برای مثال بارها با چالش های 
خرید مبلمان مواجه شده ایم و می دانیم 
که عالوه بر انــرژی و زمان زیادی که این 
کار از ما می برد، دشــواری های دیگری 
را هم دارد. گروهــی از دانش آموختگان 
کارآفرینی دانشگاه تهران، این معضل را 
با خالقیت خود حل کرده اند. نمایشــگاه 
اینترنتی کاالمبل )kalamobl.ir(، شرایط 
ویژه ای را برای کســانی که می خواهند 
خاطره خوبــی از خرید مبلمان داشــته 
باشــند، فراهم مــی آورد تــا متقاضیان 
معضالت و دردسرهایی که شاید همه ما 
تا به حال در خرید مبلمان با آن ها روبه رو 

شده ایم را تجربه نکنند.

اول اینکه کاالمبلی ها از آنجا که کارشان 
را به خوبی بلدنــد و تخصص های الزم را 
در این زمینه کســب کرده اند، می دانند 
که برای انتخــاب و خرید  مبلمان آن هم 
الکترونیکی، طراحی وب سایت در چه حد 
اهمیت دارد و بایــد چطور طراحی کنند 
که مخاطب بتواند آنچه کــه نیاز دارد را 
به خوبی و در کمترین زمان ممکن بیابد. 
وقتی وارد وب سایت کاالمبل می شوید با 
چهار بخش روبه رو می شــوید که شامل 
کاالهای ویژه، دسته بندی کاالها براساس 
مکان و نــوع کاالیی که در نظــر دارید، 
کاالهای ویژه و برندهای ویژه اســت. این 
شیوه و دسته بندی، انتخاب شما را برای 
مبلمانی که در نظــر دارید )و یا حتی اگر 

ندانید چه می خواهید( آسان تر می کند.
دوم، شما با انتخاب کاالمبل باید از قبال 
کیفیــت کاالیتان هــم اطمینان حاصل 
کنید؛ چراکه کاالمبل با مکان های ویژه و 
برندهای معتبر واحدهای صنفی مبلمان 
قرارداد می بندد و در ارتباط است. بنابراین 
دیگر نیازی نیست نگران کیفیت مبلی که 

از پشت مانیتور سفارش داده اید، باشید.
حتمــا تا به حــال با این مشــکل مواجه 
شده اید و یا از دوســتان خود شنیده اید 
که در زمــان تحویل مبل شــان به آن ها 
بدقولی شــده اســت و برای مثــال اگر 
قرار بــوده مبلمان شــان را امروز تحویل 
بگیرند، با یــک هفته تأخیر یا چه بســا 
تأخیر و بدقولی بیشتری مواجه شده اند؛ 
اما خوبــی کاالمبل این اســت که لذت 
خوش قولی را به شما می چشاند و همواره 
تالش می کند حتی ر أس زمان مقررشده 
و نه یک ســاعت آن طرف تر، کاالیتان را 
تحویل بگیرید. به راســتی که کاالمبل، 
آسانی ارســال کاالهای درخواستی شما 
را با خوش قولی هرچــه تمام تر و کیفیت 

مطلوب تر به ارمغان می آورد.
چهــارم، آنچه کــه کاالمبــل را از دیگر 
روش های خرید و ارائه محصوالت متمایز 
می کند، شــفافیت در کار است! کیفیت 
مبلمانی که کاالمبل ارائه می دهد با آنچه 
که در فروشــگاه می بینید، تفاوتی ندارد. 
انگار کاالمبلی ها به خوبــی می دانند که 
صداقت یک اصل مهم در کار و کارآفرینی 
است؛ از این جهت شاید با این مسئله بارها 
در هنگام خرید حضوری مواجه شده اید 
که کیفیتی که در فروشگاه ارائه می شود 
با کیفیتی که همان محصول را در منزل 
تحویل گرفته اید، متفاوت بوده است. اما 
کاالمبلی ها ظاهرا حساسیت ویژه ای در 

این زمینه به خرج داده اند. 
اگر در انتظار مبلمان پذیرایی، تختخواب 
فرزندتــان و یــا حتی یــک میز کوچک 
 kalamobl.ir هســتید؟! به وب ســایت
مراجعــه کنیــد و در کمتریــن زمان با 
کیفیت مناسب و آن هم در همان زمانی 
که می خواهید، کاالیتان را سفارش دهید. 
کاالمبل از آن جهت که به فکر آسودگی 
مشتریانش اســت، اطمینان بیشتری را 
فراهم کرده و دیگر شما را نگران مبلمان، 
تختخــواب و کمد و... خــود نمی گذارد 
و چقدر خوب که این نمایشــگاه آنالین 
مبلمان، اختتامیه نمی شناســد و در این 
نمایشــگاه در هــر زمان و تــا هرقت که 

بخواهید، باز است و تعطیل بردار نیست.

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
I n t e r v i e w
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 یک دلیل 
اینکه ما انواع 

مختلفی از 
پس انداز 

کردن را ارائه 
می دهیم، این 
است که کاربر 

دیگر درگیر 
این موضوع 
نمی شود که 
پول من چه 
شد و مثال 

چرا هر روز از 
آن مقداری 
کم می شود. 

شیوه ای که ما 
ارائه می دهیم 
اعتماد کاربر 

را در پس انداز 
کردن جلب 

می کند

داشت؟
یارویسی: در ابتدا به فکر افتاده بودیم که چطور 
می شــود خودمان پول هایمان را پس انداز کنیم 
که در این بین، ایــده دراپز به عنوان یک قلک که 
هوشــمندانه عمل می کند، به ذهن مان رســید. 
دراپــز را کــه از فروردین 94 تأســیس کردیم، 
قســمت دیگری از ایــده اش را از Digit آوردیم و 
 Digit می توانم بگویم که مزیتی که دراپز نسبت به
دارد، از نظر تکنولوژی و الگوریتم از سطح باالتری 
برخوردار اســت و عالوه بر آن مــا دارای مزیت 

پس انداز گروهی هم هستیم.

 دراپز چه خدمات دیگری را ارائه می دهد؟
یارویسی: انواع پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت، 
تحلیل رفتار هزینه ای، ارائه پیشنهادات برای بهبود 
سطح ســالمت مالی، پس انداز گروهی، پس انداز 

مستمر و پس انداز هدفمند.

 پس انداز هدفمند یعنی چه و این کار به چه 
صورت در دراپز انجام می شود؟

جعفری: پس انداز هدفمند به این صورت است که 
هدفی در سیســتم ثبت می شود، برای مثال من 
می خواهم یک گوشــی موبایل بخرم. این هدف 
در دراپز ذخیــره و بنابراین مقداری پول در دراپز 
پس انداز می شود. یک دلیل اینکه ما انواع مختلفی 
از پس انداز کردن را ارائه می دهیم، این اســت که 
با استفاده از شیوه متنوع پس انداز ما، کاربر دیگر 
درگیر این موضوع نمی شود که پول من چه شد و 
مثال چرا هر روز از آن مقداری کم می شود. شیوه ای 
که ما ارائه می دهیم اعتمــاد کاربر را در پس انداز 

کردن جلب می کند.

 چه نیازی به دراپز وجود دارد و چه هزینه ای 
برای کاربران دارد؟

یارویســی: آدم ها می خواهند پول هایشــان را 
پس انداز کننــد و دراپز به دلیل سیســتمی که 
دارد، این کار را تسهیل می کند. کاری که ما برای 
کاربر می کنیم این اســت که پولش را در حساب 
بانکی اش نگه می داریــم و نمی گذاریم که خرج 
شود و چون در حساب بانکی اش مانده، اصل پول 
حفظ شده و سودی که بر روی آن می آید، آن هم 
حفظ شده و جلوگیری از خرج شدن کرده ایم. از 
طرف دیگر طول عمر مشــتری با بانک را حفظ 
کرده ایم و داریم یک ســرویس بهتر به مشتری 
می دهیم و احتمال اینکه سرویس های بیشتری 
را بســته به نیاز مخاطب اضافه می کنیم، وجود 
دارد؛ بنابراین کاربر جذب این امکانات می شــود 
و به اضافه اینکه این ســرویس بــرای کاربران ما 

رایگان است.

 در دراپــز با چه تیمی و چه تعــداد افراد و 
تخصص هایی روبه رو هستیم؟

یارویسی: دراپز از یک تیم سه نفره تشکیل شده 
است که من، ارســالن یارویســی که CEO  آن 
هستم، ارشد مدیریت IT دانشگاه تهران را دارم. 
امید جعفری که ارشد فیزیک محاسباتی را دارد و 
Product Manager) PM( ماست و محمدسجاد 
فالح که ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر و 

سمت CTO را دارد.

 دراپز افتخاراتی هم تا به حال کســب کرده 
است؟

یارویســی: برنده جایزه بهترین ایده در بخش 

مســابقه TED x Kish شدیم و عالوه بر آن، برنده 
جایزه ایده برتر در هکاتون بانکی ایران و رتبه دوم 
 Iran mobicode در بخش ایده های مســابقات

شدیم.

 چه توصیه هایی برای جوانانی مثل خودتان 
که در اندیشه یک کارآفرینی موفق هستند، 

دارید؟
یارویسی: اول از همه ســعی کننــد یک مسئله 
واقعی و کاربردی که با آن مواجه هستند را حل و 
به عنوان ایده خود انتخاب کنند و به دنبال ایده های 
ماورایی و با این تصور کــه یک ایده جدید را ارائه 
می دهند، نباشــند. با این کار که سعی کنند حل 
مشکل خودشان را ایده کارشان قرار دهند، خیلی 
از بن بســت ها و چالش ها از جملــه راضی کردن 

سرمایه گذار حل می شود.
جعفری: انتظار موفقیت و درخشــیدن زیر 4، 5 
سال را نداشته باشند و موفقیت یک استارت آپ 
و گذراندن مراحل مختلف قطعا زمانبر است. این 
نکته که برای هزینه های شــخصی در طول یک 
سال خود هم پول داشته باشید، یکی از موارد مهم 
و حساس این کار محسوب می شود؛ چراکه پول تان 
تمام می شود و به مرحله سرمایه گذاری نرسیده اید 
و آن وقت پروژه شکست می خورد. تخصص اعضای 
تیم یکی از موارد مهم در تیم محســوب می شود. 
دانش استارت آپ را کامال مطالعه کنند و ترجیحا 

به زبان اصلی و انگلیسی بخوانند.
یارویسی: ایده به تنهایــی ارزش چندانی ندارد و 
ایده یک بخش ماجراست و اگر اجرا خوب نباشد، 
فایده ای ندارد. در یک کالم ایده عالی با اجرای بد، 

ارزش چندانی ندارد.

گفت وگو با ارسالن یارویسی و امید جعفری، درباره دراپزکه می خواهد پس انداز را رونق  دهد
با »دراپز« به پس اندازکردن هم فکر نکنید!

بامارو برنامه ای 
است که 
از طریق 

آن کاربران 
می توانند از 
کافه مورد 

عالقه خود، 
سفارش 
بیرون بر 

دلخواه خود 
را بدهند و 

هنگامی که به 
کافه می رسند، 

بدون اتالف 
وقت و 

ایستادن در 
صف، سفارش 

خود را دریافت 
کنند. مشکلی 

که امروز 
بیشتر کافه ها 
با آن روبه رو 

می شوند، 
این است 
که ممکن 

است فردی 
به صورت 

تلفنی و یا با 
ارسال پیام 

به کافه مورد 
نظر آیتمی را 
سفارش دهد 

ولی چون 
پولی پرداخت 

نکرده، هیچ 
الزامی به 

آمدن به کافه 
ندارد

»بامارو« اپلیکیشن مخصوص کافه روها و قهوه دوستان 
است که امکانات خوبی را برای آن هایی که می خواهند 
در وقت و پول خود صرفه جویی کنند، ارائه می دهد. 
ایده بامارو زیر سر یک دوقلوی همسان است. علی و 
محمد شاهبندی برادران دوقلویی هستند که ایده ها 
و راهکارهای یکدیگر را تکمیل می کنند و در رأس این 
پروژه قرار دارند. البته آن ها تنها نیستند و این پروژه 
را دو کوفاندر دیگر هم هدایت می کنند. بامارویی ها 
جوان اند و باانگیزه. با محمد و علی شاهبندی 24 ساله 
و همین طور بهرام محمدپور 20 ســاله درباره اولین 
اپلیکیشن سفارش قهوه از راه دور گفت وگو کرده ایم.

 در ابتدا بهتر است از اینجا شروع کنیم که بامارو 
چیست و چه کاری انجام می دهد و از کی تأسیس 

شده است؟
م.شاهبندی: بامارو برنامه ای است که از طریق آن 
کاربران می توانند از کافه مورد عالقه شان، سفارش 
بیرون بر دلخواه خود را بدهند و هنگامی که به کافه 
می رســند، بدون اتالف وقت و ایســتادن در صف، 
سفارش خود را دریافت کنند. مشکلی که امروز بیشتر 
کافه ها با آن روبه رو می شوند، این است که ممکن است 
فردی به صورت تلفنی و یا با ارسال پیام به کافه مورد 
نظر آیتمی را سفارش دهد ولی چون پولی پرداخت 
نکرده، هیچ الزامی به آمدن به کافه ندارد و اگر به هر 
علت از رفتن به آن کافه منصرف شود و یا دیر برسد، 
باید به ناچار سفارش را دور بریزد و یا تعویض بکند. 
از طرفی کافه های بسیاری هستند که به دلیل محیط 

کوچک خود، امکان فروش بیشتر را ندارند! پیشنهاد 
ما برای حل این مشــکالت، استفاده از برنامه بامارو 
است. بامارو از بهمن 94 متولد شد. در واقع بامارو به 
هرچه راحت تر شدن سیستم بیرون بر کافه ها کمک 
می کند. ما در حــال حاضر با 30 کافه کار می کنیم. 
سیســتم بامارو به این طریق است که کارکنان یک 
کافه باید همگی در ابتدا آموزش ببینند و با سامانه 

ما کامال آشنا شوند.

 ایده بامارو از کجا آمده است؟ آیا الگوی خارجی 
دارد؟

م.شــاهبندی: این کار تا به حــال نمونه داخلی و 
حتی نمونه آسیایی نداشــته است. اما بله، ما الگوی 
خارجی داشــتیم و تنها مکانی در دنیا نیستیم که 
این امکانات را ارائه می دهیم. برای مثال اسکیپ در 
استرالیا داریم. تاپینگو  و استارباکس هم نمونه های 
امریکایی آن هستند که تاپینگو با دانشگاه های امریکا 
این کار را پیش می برد و کل سرویس خدماتش را به 
دانشگاه های امریکا اختصاص داده است. در آلمان هم 
یک نمونه داریم که اتفاقا موسس آن یک ایرانی است. 
پویا عظیمی بنیان گذار  آن بوده  اســت اما می شود 
گفت الگوی کار ما در بین همه این نمونه ها تاپینگو 
بوده؛ چراکه از لحاظ قالب و کانسپت کار، نسبت به 

دیگر نمونه ها به ما نزدیک تر است.

 آیا بامارو عالوه بــر خدمت بیرون بر، خدمات 
دیگری را هم ارائه می دهد؟

ع. شاه بندی: عالوه بر سیستم بیرون برمان، سیستم 
رزرو را هم به زودی راه اندازی می کنیم که با استفاده 
از آن می توان رزرو میز مورد نظرتان را در کافه انجام 
دهید و عالوه بر این ها، خدمات دیگری هم هست که 

به زودی اضافه می کنیم.

محمد پور: ما معتقدیم که تعــدد خدمات آن قدر 
اهمیت ندارد که میزان کیفیت خدمات ارائه شــده 
اهمیــت دارد. این یک اصل مهــم در مارکتینگ و 

بیزینس محسوب می شود. 

 هزینه ای که بــرای اســتفاده از بامارو باید 
پرداخت، چیست؟

م. شاهبندی: برای کاربران که رایگان قرار دادیم و 
برای کافه ها هم این سیستم را رایگان ارائه می دهیم 
و تنها درصدی از هر ســفارش را برمی داریم. کاربر 
کافی  است برای استفاده از بامارو وارد وب سایت بامارو 
)bamaro.ir( شود و اپلیکیشن مان را دانلود کند و 
پس از آن کافه مورد نظر و سفارش خود را مشخص 
می کند که می تواند آن را با تخفیف ویژه ما  انتخاب 
کند و پس از مرحله پرداخت در درگاه الکترونیک ما، 
سفارشــش را به صورت بیرون بر در محل کافه مورد 

نظر تحویل بگیرد.

 در حال حاضر در چه مرحله ای از استارت آپ 
قرار دارید؟

م. شاهبندی: هم اکنون محصول ما آماده است و ما 
به نمونه اولیه رسیده ایم در مرحله Pre-lunch قرار 
داریم. می خواهیم فعال با تعداد کاربر کمتر و با همان 
30 کافه ای که آموزش داده ایم هم آزمایش کنیم و 
هم مراحل ارزیابی کار را پیش ببریم. در کل، کیفیت 
کار برای ما اهمیت بیشتری دارد تا اینکه جذب تعداد 

مخاطب زیاد در مراحل اولیه اهمیت داشته باشد.

 چند نفر و با چه تخصص هایی بامارو را هدایت 
می کنند؟

م. شاهبندی: بامارو از یک تیم 6 نفره تشکیل شده 
است که این تیم شامل چهار نفر بنیان گذار و یک 

نفر گرافیست و یک نفر توسعه دهنده  است که من 
علی شاهبندی و برادر دوقلویم محمد شاهبندی، 
مدیر این پروژه هســتیم و هر دو لیسانس نرم افزار 
و دانشجوی ارشــد تجارت الکترونیک هستیم و 
قبال ســابقه کار در این زمینه ها را داشته ایم. بهرام 
محمدپــور، برنامه نویــس موبایل ایــن پروژه که 
دانشجوی علوم کامپیوتر  است و قبال سابقه کار در 
اســتارت آپ Lend them را داشته  و عاطفه ثقفی 

هم برنامه نویس ماست.

 با چه مقدار سرمایه این پروژه را شروع کردید؟
ع. شاهبندی: با ســرمایه ناچیزی بامارو را شروع 
کردیم و برای یک پروژه استارت آپی، الزم نیست با 
سرمایه آن چنانی شروع کنید. می شود گفت ما تقریبا 
با صفر شروع کردیم و با یافتن اسپانسرها و کارهای 
مختلف، سرمایه را ساختیم. در این راه یکی از مسائلی 
که اغلب استارت آپ ها با آن مواجه می شوند، یافتن 
مکان و فضای مناسب هم هست که بارها دیده ایم که 
اجاره های زیادی را شاید در این راه پرداخت کرده اند 
و اصال هم راضی نبوده اند که جا دارد در اینجا از ناصر 
غانم زاده، مدیریت فینوا و شــرکت ارتباط فردا هم 

قدردانی کنیم. 

 در صحبت ها اشاره شد که ظاهرا افتخاراتی را 
هم در همین مدت کوتاه یک ساله کسب کردید؛ 

در این باره بیشتر توضیح دهید.
ع. شاهبندی: مــا در رویداد شهرآورد هوشمند که 
به تازگی برگزار شــد، رتبه دوم را کسب کردیم که 
این موضوع برای ما پلی شد که بتوانیم به مسابقات 
 University Startup World Cup و Venture Cup
که امســال در کپنهاگ دانمارک برگزار می شــود، 

اعزام شویم.

بامارو؛طعمیکقهوهداغ
گپی با محمد و علی شاهبندی و بهرام محمدپور درباره اپلیکیشن رزرو میز و سفارش قهوه از راه دور
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 آقای ظهیری موافق هستید گفت وگو را از همان 
مالیر یعنی محل تولد شما آغاز کنیم؟ 

یعنی باید سنم را به شــما بگویم؟! )با خنده و ادامه 
می دهد( 86 ســاله ام! )یعنی متولد 1309 است(. 
اصالتا مالیری هستم و دوساله بودم که پدرم به تهران 
آمد و به استخدام وزارت دارایی در آمد. خانواده  ای پنج 
نفره داشــتم و فرزند ارشد این خانواده بودم. حدودا 
هفت ساله بودم که پدرم  شد رئیس اداره دارایی شهر 
قم و به قم رفتیم. 12 سال ساکن قم بودیم و بنابراین 
دوره دبستان و دبیرستان را در قم  گذراندم. کالس 
پنج دبیرستان که بودم پدرم بر اثر بیماری سل فوت 
کرد. چون کفیل و نان آور خانواده محسوب می شدم، 
با اســتفاده از معافی از ســربازی به استخدام اداره 
فرهنگ قم درآمدم. در آن زمان به ســن 18 سالگی 
رســیده بودم و با کالس پنجم دبیرستان که در آن 
زمان به آن دیپلم ناقص می گفتند، به عنوان آموزگار 
استخدام شدم. البته درآمدی هم از ملکی در مالیر 
و کامیونی که راننده ای با آن کار می کرد، داشتیم و 
حقوق من هم کمک می کرد که زندگی مان بگذرد 
و روی هم رفته زندگی خوبی داشــتیم. اما اینکه در 
چنین سنی بار زندگی روی دوش من افتاده بود، از 

من آدم آبدیده و سخت جانی ساخت.

 االن دقیقا از چه ســالی صحبت می کنید و 
حقوق تان چقدر بود در آن زمان؟ 

)بلند می شــود و کتابی از سرگذشــتش را نشانم 
می دهد که حکم استخدام آموزگاری اش در آن چاپ 
شده اســت( این حکم مربوط به سال 1331 است. 
حقوقم هم 64 تومان منظور شده است. به دلیل حسن 
انجام وظیفه 12 تومان و 8 ریال هم به عنوان پاداش 

دریافت کردم و اسنادش را هم دارم. 

 و دوباره تحصیالت تان را ادامه می دهید؟
یکی از دالیل ادامه تحصیلم این بود که در آن زمان 
با خودم فکر کردم که من قصد نداشته ام با دیپلم به 
تحصیالتم خاتمه دهم و اهداف دیگری داشتم. اصال 
فکر می کنم یکی از معضالت امروز جامعه ما بی هدفی 
جوانان ماست. از هر کســی می پرسی می خواهی 
چه کار کنی، می گوید تا ببینم چه می شود. یعنی هیچ 
تیتری به نام هدف در زندگی شان دیده نمی شود. اما 
هدف من ادامه تحصیل بــود. آن زمان در قم بودم و 
می خواستم به حوزه علمیه بروم. این کار را هم کردم 
و دو ســال دروس مقدماتی مانند صرف و نحو و... را 
گذراندم. اما ادامه ندادم و چون این مقدمات را خوانده 
بودم در سال 6 ادبی ادامه تحصیل دادم. سال 1329 
در کنکور دانشگاه تهران در رشته حقوق قبول شدم. از 
این به بعد هدفم را پیگیری کردم؛ سه روز تهران بودم 
و سه روز هم در قم برای تدریس در دبیرستان. در این 
زمان تقاضای انتقال به تهران را دادم که موافقت نشد 
و من را به کرج منتقل کردند. دو سال کرج بودم و بعد 
به تهران آمدم. در کرج حقوقم به 150 تومان افزایش 
یافت. به تهران هم که آمدم در دبیرســتان دخترانه 

جنت به تدریس مشغول شدم.

 و کماکان معلمی در آن دبیرســتان را ادامه 
دادید؟  

در این مقطــع زمانی چون حقــوق دبیری کفاف 
هزینه های زندگی مان را نمی داد، تصمیم گرفتم وارد 
بازار شوم و به واسطه یکی از آشنایان به آقای هراتی، 
مدیرعامل کارخانه درخشان یزد که در زمینه تولید 
منســوجات و پارچه بافی فعالیت می کرد، معرفی 
شدم. در آن زمان دو کارخانه بزرگ در ایران در این 
زمینه فعالیت می کرد؛ یکی کارخانه کازرونی بود که 
یونیفرم های مدارس را تولید می کرد و دیگری همین 
درخشــان یزد که لباس ارگان های نظامی را تولید 
می کرد که یکی از شعبش در تهران و روبه روی بازار 
بزرگ بود. من به عنوان تحصیلدار اســتخدام شدم؛ 
یعنی به نوعی کارم دفتری بود. خریدهای کارخانه  
ماننــد پنبه را از الجوردی ها کــه کارخانه صنعتی 
بهشهر را تأسیس کرده بودند، می خریدم. االن دارم 

از سال 1330 صحبت می کنم.

 یعنــی اوج دوران دکتر مصدق؛ گرایشــات 
سیاسی هم داشتید؟

بله، به شدت مصدقی بودم و همیشه در دانشکده به 
اصطالح شلوغ می کردم و حسابی از مصدق طرفداری 

می کردم.

 در این زمان تدریس را رها کرده بودید؟
نه! از صبح تا ظهر در دفتر درخشــان یزد و در بازار 
کار می کردم و از ظهر به بعد تدریس می کردم. با دو 
خط اتوبوس یعنی یک خط از بازار تا پیچ شمیران و 
یک خط هم از پیچ شــمیران تا قلهک به دبیرستان 

می رفتم.

 اینکه با مدرک حقوق در فروشگاه کار کنید، 
برای تان سخت نبود؟

ابدا؛ صبح ها یک راســت به فروشــگاه می آمدم. در 
فروشــگاه را باز می کــردم و تا قبل از آنکه ســایر 
کارمندان بیایند، تمام  قفسه ها را گردگیری می کردم. 
حتی مغازه و پیاده رو جلوی مغازه را می شستم. اصوال 
هم به این فکر نمی کردم که جاروزدن کار یک کارگر 
ساده اســت و همین تفکرات در نهایت به کارآفرین 
شدن من منجر شد. این نکته را اضافه کنم که از یک 
دورانی به بعد به من هم کلید مغازه را دادند، وگرنه 

پدر صنعت غذای ایران، سلطان سس، استاد خالقیت و عناوینی از این 
دست را که پشت سر هم ردیف کنیم، می رسیم به نام پرآوازه شاهرخ 
ظهیری. پیرمرد خوش سیمایی که این روزها در اتاق بازرگانی ایران در 
سمت مشاور عالی، مشغول به کار است. بیش از 20 سال است که چنین 
سمت هایی دارد. روزی که مالقاتش کردیم، می شد گفت که رنگ همه 
لباس هایش به سبزی می زد. قامتش تا حدودی خمیده و موهای سپیدش 
را به عقب شانه کرده بود. کت وشلوار برندی معتبر  راپوشیده بود و آرام و 
شمرده حرف می زد. چند ردیف تقدیرنامه های گوناگون روی در و دیوار 
دفتر کارش در اتاق بازرگانی ایران به چشم می خورد. شاهرخ ظهیری 
را باید در مهرام مالقات می کردیم اما به دالیلی که در ادامه خواهد آمد، 
در اتاق بازرگانی ایــران مالقاتش می کنیم تا حرف هایش که به نوعی 
روزشمار تاریخ معاصر صنعت غذایی است را بشنویم. از خانواده اش 
و مرگ پدرش گفته و روزگار دبیری اش در شهرهای مختلف و عشقی 
بی فرجام تا رســیدن به تحصیلداری در کارخانه منسوجات و بعدها 
راه اندازی کارخانه مهرام و رسیدن به تولید چندصدهزار شیشه سس. 
داستانی که می تواند برای جوانان استارت آپی، تجربه ای گران بها باشد.

قبل از آن باید پشت در مغازه می نشستم تا کارمندان 
بیایند و در را باز کنند.

 تا چه زمانی شغل تحصیلداری را ادامه دادید؟
چون هدف باالتری داشــتم، روزهای نخست که به 
این کارخانه می رفتم احســاس می کردم که کاری 
برای من وجود ندارد و انگار آقای هراتی روی حساب 
معرفم، شغل نشستن روی چهارپایه را برایم در نظر 
گرفته است. چون روز نخستی که به این کارخانه رفتم، 
چهارپایه ای به من دادند و من از صبح تا ظهر بدون 
اینکه کاری انجام بدهم، رویش می نشســتم. دفتر 
مرکزی کارخانه درخشــان یزد تعدادی فروشنده 
داشــت که پارچه ها را متر می کردند و به مشــتری 
می دادند، یک حســابدار یا میرزابنویس هم بود که 
بیجک یا فاکتور فروش را می نوشت و یک صندوقدار 
که متصدی دریافت پول پارچه از خریدار بود. یکی از 
ویژگی های همیشگی من این بوده که از درجا زدن و 
عاطل و باطل بودن بدم می آید؛ به همین دلیل با خودم 
فکر کردم که اگر به همین منوال بگذرد یکی، دو ماه 
دیگر عذر من را خواهند خواست؛ چون آن چند نفر 
هم من را به جمع خودشان نمی پذیرفتند، بنابراین 
فکر کردم که باید کاری خلق کنم. سه نفری که اشاره 
کردم هر شب و بعد از پایان ساعات کار چون حساب ها 
با هم نمی خواند، درباره حساب وکتاب دچار مشکل 

می شدند و همدیگر را متهم می کردند.
من به فکر فرو رفتم که این مشکل را حل کنم. بعد از 
کمی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی 
در همان فاکتور نوشتن است. یک روز نزد حسابدار 
فروشگاه رفتم و از او خواهش کردم که اگر امکان دارد 
از آن به بعد، موقع صدور فاکتور یک کاربن اضافه بین 
فاکتورها بگذارد و یک نســخه از آن را به من بدهد. 
پارچه های آن کارخانه بنا به کیفیت شــماره بندی 
شده بود؛ مثال 534، 543 و تنها کاری که من کردم 
این بود که همه را جدا کردم؛ یعنی هرچه مثال پارچه 
با کیفیت 593 بود جداگانه و اعــداد دیگر را هم به 
همین ترتیب جداگانه نوشتم. بنابراین قیمت هیچ 
پارچه ای مقابل کد پارچه دیگری قرار نمی گرفت و 
حساب ها درست می شد. این خالقیت موجب شد تا 
با راهکاری ساده، مشکل این فروشگاه حل شود. این 
داستان را به مدیرعامل کارخانه هم گفتند و او نگاه 
سپاسگزاری به من داشت. به جرأت می توانم بگویم 
سنگ  بنای کارآفرینی من، از کارخانه درخشان یزد 
پی ریزی شد؛ چون عالوه  بر این کار خالقانه، مسئله 
دیگری هم در این کارخانه ایجاد شد که من توانستم 
کامال خودم را نشان بدهم. رئیس کارخانه هفته ای سه 
تا چهاربار به دفتر سر می زد و نامه ها و مدارک را بررسی 
می کرد. یک روز، نامه ای آوردند از اداره شهربانی آن 
زمان؛ آقای هراتی به عنوان رئیس شرکت نامه را که 
باز کرد، به جان خودت )تکه کالمش است( رنگش شد 
عین گچ! شهربانی که همه ساله لباس کل افراد نظامی 
را از درخشان یزد می خرید و شاید رقمش به 10 تا 20 
میلیون تومان پارچه در سال می رسید و همین امر 
کارخانه را سرپا نگه می داشت، گفته بود که دیگر قصد 
ندارد از درخشــان یزد پارچه بخرد و دنیا را روی سر 
آقای هراتی به عنوان مدیرعامل کارخانه خراب کرد.

 عکس العمل شما چه بود؟
گفتم نامه را بدهد ببینم؛ شــاید فکر می کرد باز هم 
می توانم مشکل گشا باشم و روی این حساب، نامه را 
به من داد. کارپردازی شهربانی گفته بود که دیگر از ما 
پارچه نمی خرد. به آقای هراتی گفتم من فردا می روم 
شهربانی. آن زمان سال سوم دانشکده حقوق بودم و 
کارت دانشجویی داشتم. صبح زود به کاخ شهربانی 
کل کشور که در آن زمان در محل باغ ملی قرار داشت، 
رفتم. گفتم می خواهم با رئیس اداره تدارکات صحبت 
کنم و با او کار خصوصی دارم. سرباز نگهبان گفت این 
کار ممنوع است و قبل از آن باید از افسر نگهبان مجوز 
بگیری. با لحنی ملتمسانه گفتم این اجازه را بدهند 
که 10 دقیقه به من وقت بدهند و تیمسار را ببینم. 
خالصه گفتند که فردا ســاعت 6 صبح بروم. شب تا 
صبح از اســترس و اضطراب نخوابیدم؛ ساعت پنج 
صبح از خیابان عین الدوله آن زمان که خانه ما آنجا بود، 

راه افتادم تا به موقع برسم. آن زمان آن ساختمان ها با 
آن اتاق های بزرگ و سقف های بلندشان خود به خود 
فضایی ترسناک و سنگین داشتند، چه برسد به اینکه 
قرار باشد یکی از تیمســارها را هم مالقات کنی. در 
اتاق تیمسار را هم که باز کردم، دیدم فردی نشسته 
عین برج زهرمار! با همه ترس و لرزی که داشتم، بلند 
سالم کردم و داخل شدم. جلو رفتم و از خودم شروع 
کردم که دانشجو هستم و نان آور خانواده. اینکه اگر از 
درخشان یزد پارچه نخرید، زندگی  من و خانواده ام 
از دســت می رود، چون من اخراج می شــوم. با این 
تفاصیلی که شرح دادم به آجودانش گفت که باز هم 
پارچه ها را از درخشان یزد خریداری کنید. گفتند برو 
و فردا بیا و نامــه را تحویل بگیر و فردا صبح زود نامه 
را دریافت کردم. آن روز یکی از شیرین ترین روزهای 
زندگی من بود، چون هم کارخانه را نجات دادم و هم 
منبع درآمد خودم را. در آن زمان حتی تصور از دست 
دادن این منبع درآمد 350 تومانی برای من که نان آور 

خانواده بودم، فاجعه آمیز بود.

 گرفتن این نامه چه تأثیری بر کسب وکار شما و 
جایگاه تان نزد مدیر کارخانه داشت؟

وقتی نامه را به آقای هراتی دادم، انگار دنیا را به او داده 
باشند؛ همان زمان دستور داد که 500 تومان به من 
جایزه بدهند. این 500 تومان از این نظر مهم است 
که در آن زمــان فولکس واگن 5 هزار تومان بود. من 
حتی نمی دانستم این 500 تومان را چگونه خرج کنم! 
با این کار دیگر من شده بودم چشم و چراغ آقای هراتی. 
همه کارهای شخصی اش و حتی تهیه بلیت سفرهای 
خارجی اش بر عهده من بود. این کار من، مثل توپ در 
بازار صدا کرده بود و همه حساب دیگری روی من باز 
کرده بودند. به همین دلیل وقتی همین آقای هراتی 
شــرکت دیگری به نام شرکت ماشین های فالحتی 
تأسیس کرد که در زمینه واردات ماشین  کار می کرد 
و تراکتورها را از انگلیس، اتومبیل های بی ام دبلیو را از 
آلمان و تاکسی های شهری به نام آستین را از انگلیس 
وارد می کرد، من را مسئول گشایش اعتبارات اسنادی 
امور گمرکی و ترخیص خودروها از بندر خرمشــهر 
کرد. در این زمان هنوز در ایران تولید خودرو نداشتیم 

و خطوط مونتاژ خودرو هنوز به ایران وارد نشده بود.

 این مقطع زمانی مربوط به چه سالی است؟
سال 1332 بود و من خبره کار شده بودم و به راحتی 
کاالهــا را از گمرکات ترخیص می کــردم. کماکان 
دبیرســتان هم برای تدریس می رفتم. روزی آقای 
هراتی من را با اوقات تلخ فراخواند و گفت که خیلی 
ناراحت است، چون شخصی به نام آقای صراف زاده که 
نماینده یزد است، شنیده که من کارمندی کاردرست 
دارم، گفته کــه تو را به او بدهم و چون نماینده یزد و 
رئیس کمیسیون بودجه مجلس است، در رودربایستی 
مانده ام و نمی توانم به او نه بگویم؛ بنابراین باید بروی 
پیش او. آدرس را به من داد که می شد خیابان انقالب 
فعلی. به هراتی گفتم که برایم فرقی نمی کند کجا کار 
کنم و همیشه مدیونش هستم، چون فوت وفن کارها 
از دفترداری تا امور مالی و حضــور در بازار و... را از او 
آموختم. تا آن زمان نام صراف زاده را تنها در روزنامه ها 
خوانده بودم. وی یکی از سهامداران شرکت »ایران و 
غرب« بود. من به عنوان مدیرفروش شــرکت ایران 
و غرب انتخاب شــده بودم. البته صراف زاده با دیدن 
من گفت که شرکتی تأسیس کرده ایم برای واردات 
تراکتور و کمباین که می خواهیم شما مدیرعاملش 
باشید. این شرکت هلدینگی بود با عنوان گروه ماه که 
سهامدارانش صراف زاده، امیراسداهلل علم وزیر دربار 
آن زمان و مهدی بوشهری همسر اشرف پهلوی بودند. 
درواقع در آن زمان کارهای بزرگ دست این افراد بود.

 شرکتی که به شــما دادند، با چه نامی فعالیت 
می کرد؟

مه کشت؛ پیشوند مه و ماه را برای همه شرکت های شان 
به کار می بردند، مانند ماه موتور، ماه ساز و مه کشت.

 ادامه روند همکاری شما با این شرکت به کجا 
انجامید؟

مهدی بوشــهری تحصیلکرده فرانسه بود، فارسی 
متوجه می شــد اما خواندن و نوشــتن فارســی را 
نمی دانســت. بنابراین به من گفتند که شما معاون 
آقای بوشهری هم باشــید؛ بنابراین من با او به همه 
جلسات می رفتم که این رفت وآمد در رشد شخصیت 
من و یادگیری چم وخم کار تأثیر بسیار زیادی داشت. 
گاهی در هیئت دولت هم همراهی اش می کردم. باید 
همه مسائل و حرف های گفته شده را یادداشت کرده 
و ماشــین می کردم و به او تحویل می دادم که امضا 
بزند. این قدر مورد اعتمادش واقع شده بودم که همه 
حساب و کتاب کارهایش را به من سپرده بود. روزی 
در یکی از جلســات آقای صراف زاده به من گفت که 
می خواهیــم در صنعت غذایی کارخانه ای داشــته 
باشیم. بنابراین به فکر تأسیس این شرکت باش و با 
سرمایه ما آن را راه اندازی  کن و همچنین اضافه کرد 

که 20 درصد از سهام شرکت هم به نام تو می زنیم.

 آقای ظهیری با توجه به صحبت های شما که 
در آن زمان دانشجوی سال سوم حقوق بودید 
و مهم ترین تجربه کاری شــما تحصیلداری بود 
و البته تجربیات ترخیــص کاال، فکر می کنید 
مهم ترین ویژگی  شما در آن زمان چه بود که برای 

این مناصب انتخاب تان می کردند؟
درستکاری، تعهد و سالمت کاری ام؛ دو، سه بار من 
را امتحان کرده بودند. مثال یک بار پولی به من دادند 
که این 500 تومــان را برای مورد خاصی هزینه کن 
و بعد من فهمیدم که 600 تومان است و بقیه اش را 
برگرداندم. همیشه فکرم این بود که هر کاری را باید 

به بهترین صورت ممکن انجام بدهم.

 و بعد سراغ تأسیس شــرکت در زمینه مواد 
غذایی رفتید، بدون اینکه تجربه ای در این زمینه 

داشته باشید؟
بله، من هیچ تجربه ای در این زمینه نداشــتم و باید 
اسمی هم انتخاب می کردم. مهرام را انتخاب کردم 
چون اعتقاد داشــتم که باید به راحتی تلفظ شود. 
مهرام را به معنــای رام کردن و در اختیارگرفتن ماه 
انتخاب کردم. اما انــگار آینده ای جدا از این گروه در 
انتظار من بود؛ خانه آقای بوشهری همانی است که 
االن شده کاخ دولت و برای پذیرایی مهمانان خارجی 
از آن اســتفاده می شود. کارتی هم به من داده بودند 
که بتوانم رفت وآمد کنم و هفته ای سه روز برای ارائه 
گزارش ها باید به این کاخ می رفتم که معروف به کاخ 
اشرف پهلوی معدوم بود. روزی منتظر آقای بوشهری 
بودم که اشرف پهلوی از پله ها پایین  آمد و من را دید. 
پرسید که هستم و چه می خواهم. وقتی گفتم که برای 
انجام چه کاری به آنجا می روم، بسیار عصبی شد و با 
لحنی تند گفت که آنجا خانه اش است و کار اداری، 
باید بیرون از اینجا باشد و به سرباز نگهبان گفت که 
من را اخراج کنند. من به شدت از این برخورد ناراحت 
شدم و نزد صراف زاده رفتم و گفتم من دیگر با این گروه 
همکاری نمی کنم. گفت آخر خواهر شاه چیزی به تو 
گفته و این قدر ناراحتی ندارد. گفتم یعنی می گویید به 
این برخورد او افتخار کنم؟! برایم مهم نیست چه کسی 
گفته و با ناراحتی آنجا و آن ها را ترک کردم. فرم های 
مهرام را هم که نوشته بودیم پاره کردم و با خودم فکر 
کردم که دیگر کار کردن برای دیگران کافی است و 
از اینجا به بعد باید برای خودم کار کنم و به ســراغ 

راه اندازی مهرام رفتم.

 با توجه به اینکه به نظر نمی رســد که سرمایه 
خاصی تا این زمان اندوخته باشید، قصه مهرام 
شاهرخ ظهیری چگونه و با چه سرمایه ای آغاز 

می شود؟ 
ســرمایه قابل توجهی که بتوانــم کارخانه ای با آن 
راه اندازی کنم، نداشتم اما آشــنایی داشتم در یزد 
که بسیار پولدار بود و از سال های قبل ایده راه اندازی 
کسب وکاری با سرمایه او و مدیریت من را مطرح کرده 
بود. به او تلفن زدم و راه اندازی کارخانه مهرام را مطرح 
کردم. قبول کرد و گفت 50 درصد تو و 50درصد من. 
بنابراین مهرام را در ســال 1349 راه اندازی کردم. 
حقوق معوقه هم از آن هلدینگ داشــتم که نرفتم 

صبح ها 
یک راست 

به فروشگاه 
می آمدم. در 
فروشگاه را 

باز می کردم 
و قبل از آنکه 

سایر کارمندان 
بیایند، تمام  
قفسه ها را 
گردگیری 

می کردم. حتی 
مغازه و پیاده رو 

جلوی مغازه 
را می شستم. 

اصوال هم 
به این فکر 

نمی کردم که 
جاروزدن کار 

یک کارگر 
ساده است و 

همین تفکرات 
در نهایت به 

کارآفرین 
شدن من 
منجر شد

شاهرخ ظهیری، کارآفرین 86 ساله و پدر صنایع غذایی ایران، از یک عمر کارآفرینی و ساختن می گوید؛ اینکه چگونه در یک شکست سنگین، یک  شبه مهرام 300 میلیاردی را از دست داد6

معلمی که سلطان سس شد!
جرج پاتون

ســختی ها را بپذیریــد تا شــیرینی و حالوت 
پیروزی دوچندان شود.

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

شــاهرخ ظهیــری محصــول خانــواده ای 
تجارت پیشه اســت. عمویش از تاجران فرش 
مالیر بوده و می گوید در زمان تولدم، پدرم نزد 
عموی بزرگم که به خاطر سابقه طوالنی اش در 
بازار فرش به فرشچی مشهور بوده، کار می کرد. 
اما بعد از مدتی بازار فرش در مالیر رو به رکود 
مــی رود و پدرش این شــغل را رها می کند و 
شاید به دلیل اصالت تهرانی مادرش، به تهران 
می آیند. خانواده مادری اش هم تاجر بودند و 
با بازرگانــان روس، مبادله می کردند. در واقع 
پدربزرگ مادری اش از روســیه، چینی آالت 
وارد می کرده و خانواده اش جزو ســه طایفه 
بزرگ مالیر بوده اند. پس از مهاجرت خانواده 
به تهران، خواهرش آذرمیدخت به دنیا می آید 
که بعدها به حرفه معلمی روی می آورد. برادر 
کوچکش نیز چندی بعد پا به دنیا می گذارد. با 
اینکه شاهرخ ظهیری چندصباحی را به شغل 
معلمی گذراند، اما هرمز، برادر کوچک او، حرفه 
پزشکی را در پیش گرفته تا آنجا که به ریاست 
بیمارستان امریکایی ســابق و ساسان فعلی 

تهران نیز می رسد. 
 طلبگی ظهیری در قم

ظهیری دوران دبیرستان را در رشته ادبی و در 
دبیرستان حکیم نظامی قم به پایان می رساند. 
پس از آن از سد کنکور گذشته و در رشته حقوق 
دانشگاه تهران به تحصیل می پردازد. ظهیری 
البته در کنار تحصیالت دبیرستانی، مدتی هم 
به تحصیالت حوزوی مشغول شده و با مسائل 
فقهی آشنا می شود که همین عامل در گرایش 
او به رشته حقوق دانشــگاه تهران موثر بوده 
است. زمانی که او تازه سال پنجم دبیرستان را 
به اتمام رسانده بود، پدرش بر اثر ابتال به سل 
از دنیا می رود؛ بنابراین سرپرستی خانواده به 
شاهرخ ظهیری می رسد. دولت وقت آن زمان، 
شــرایط اشــتغال را برای او با معافی کفالت 
سربازی و سپس اســتخدام در اداره فرهنگ 
قم با مدرک تحصیلی پنجم دبیرستان فراهم 
می کند. تاریخ استخدام او مهرماه 1328 بود، 
در حالی که 18 سال بیشتر نداشت و حقوقی 
64 تومانی دریافت می کرد که 10 تا 12 تومان 
آن خرج اجاره خانه می شد. با این حال هزینه 
خانواده ظهیری از محــل دیگری نیز تأمین 
می شد؛ روی یک دستگاه کامیون که از پدر او 
به ارث رسیده بود، راننده ای گماشته بودند که 
بخشی از هزینه های خانواده را تأمین می کرد. 
با این حــال ظهیری همزمان بــا تدریس در 
کالس چهارم دبستان، در سال 1329 با قبولی 
در کنکور در رشــته حقوق دانشــگاه تهران، 
تحصیالت دانشگاهی را آغاز می کند و یکی از 
دالیل اصلی عالقه به تحصیل در رشته حقوق 
را روحیه کدخدامنشی خود می داند و می گوید 
از همان جوانی عالقــه خاصی به حل وفصل 
مشــکالت و مســائل بین افراد داشته است. 
ظهیری، سال دوم تحصیل در دانشکده حقوق 
را می گذراند که از اداره فرهنگ قم درخواست 
انتقال به تهران را می دهد. اما به جای انتقال به 
تهران، به شهرستان کرج منتقل و در یکی از 
دبیرستان های کرج به تدریس تاریخ و ادبیات 

مشغول می شود. 
 در گیرودار دولتی ها

ظهیری مناصب دولتی بســیاری را پشت سر 
گذاشته است؛ از تدریس در مدارس تا مشاغل 
مختلف در اداره هــای دولتی. در دوران کاری 
خود به کلیه امور مالی، بانکی و گمرکی تسلط 
پیدا کــرده و بعد از مدت کوتاهی به ســمت 
مدیر عاملی چندین شــرکت مانند مه کشت، 
آفتاب شــرق که تراکتورهای مسی  فرگوسن 
انگلیسی را وارد می کرد، کار می کند و کماکان 
شغل معلمی اش را هم ادامه می داد اما این قدر 
سرش شلوغ بود که کمتر وقتی برای مدرسه 
می ماند. به همیــن دلیل از اداره فرهنگ به او 
تذکر می دهند که باید به شــغلش برگردد و 
حتی به مدت 10 روز، ناظــری حضورش در 
مدرســه را پیگیری می کــرد. ظهیری جوان 
هم برای اینکه آب ها از آسیاب بیفتد، 10 روز 
مرتب به مدرســه می رود و از کارش مرخصی 
می گیرد. بعد از آن، سمت خود را تغییر می دهد 
و تصمیم می گیرد به عنوان دفتردار با مدرسه 
همکاری کند؛ به این طریق می توانست بار دیگر 
سرکار خود برگردد. از آغاز دوباره کارش چیزی 
نگذشته بود که اتخاذ تصمیمات جدید دولت، 
منجر به کسادی بازار کار  شرکت آفتاب شرق  
می شــود؛ بنابراین به پیشنهاد پسر عمویش، 
ســمت مدیرمالی سد ســفیدرود گیالن را 
می پذیرد. حوزه جغرافیایی مســئولیتش در 
آن سمت، بســیار وسیع و گسترده بود؛ یعنی 
از گنبدکاووس در اســتان گلستان امروزی تا 
شهرستان آســتارا و تمام حوزه آبریز دریای 
خزر با تمام ادارات و پرسنل شان یعنی حدود 4 
هزار نفر، در حوزه مسئولیت اش قرار می گیرند.
 با پایان پروژه ساخت سد، بار دیگر راهی تهران 
می شود. هنوز در تهران جاگیر نشده که به علت 
متوقف شدن طرح های عمرانی مشهد، به عنوان 
ذی حساب مخصوص و فوق العاده طرح های 
عمرانی، عازم این شــهر می شــود. با بهره ور 
شدن طرح های عمرانی، دکتر پیرنا استاندار 
خراســان، با ارائه انواع امتیازها قصد کرد او را 
در مشهد ماندگار کند اما ظهیری همچنان بر 
سر حرف خود باقی می ماند و به تهران می آید؛ 
به دفتر مدیرکل سازمان برنامه و بودجه رفته 
و به او می گوید 6 ماه مدت خدمت موقت من 
در مشهد تمام و کلیه طرح ها راه اندازی شده 
و مأموریت خود را به نحو احسن انجام داده  ام 
و باید به تهران برگردم. به محض رســیدن به 
تهران با سفارش دکتر شاه قلی، وزیر بهداری 
وقت، به ســمت ذی حســاب آن وزارتخانه 

منصوب می شود.

بیوگرافی

یک عمر ساختن...

سلبریتی
C e l e b r i t y

 به ویزیتورها 
گفته بودم 
که تاریخ 

تولد صاحبان 
مغازه ها  را هم 

یادداشت کنند. 
تبریک روز 

تولد فروشنده 
را در کارت 
مخصوصی 

همراه با یک 
شاخه گل رز 
برایش ارسال 
می کردیم و با 

این کار به نوعی 
شیفته اش 
می کردیم! 
فروشنده ها 
می گفتند 

همسرمان هم 
از روز تولدمان 

خبر ندارد و 
این کار بسیار 

برای شان 
خوشایند بود 
و از آن به بعد 

محصوالت 
مهرام را 
با عشق 

می فروختند. 
ما با این 

کیفیت، مهرام 
را مهرام کردیم
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بگیرم؛ چون آدم یک دنده ای بودم و اینکه نقطه ضعفی 
نداشتم که بخواهم سرکوفت  شنیدن را تحمل کنم.

 سرمایه اولیه ای که برای راه اندازی مهرام هزینه 
شد، چقدر بود؟

یک میلیون تومان.

 با چند نفر نیروی کار، راه اندازی شد؟ 
عالوه بر من و سرمایه گذار، 13 نفر هم به عنوان نیروی 

انسانی استخدام شدند و مهرام کارش را آغاز کرد.

 محل احداث کارخانه در کجا بود؟
شهرک صنعتی البرز در قزوین و در زمینی به مساحت 

11 هزار مترمربع.

 بدون هیچ تجربــه ای از صنعت غذا وارد این 
حوزه شدید؟

ما سس مهرام را براساس الگوی شرکت مواد غذایی 
کرافت امریکا و با اضافه کردن سلیقه و ذائقه ایرانی 
تولید می کردیم. حتی سیســتم اداری و شیوه های 
بهداشتی و اســتریل کردن وسایل و پوشش را هم از 
این کمپانی الگوبرداری می کردیم. به این صورت که 
در آن زمان باجناقم به همراه ایرانی دیگری بورسیه 
تحصیل در امریــکا را گرفته بودند و بعــد از اتمام 
تحصیالت شان مدتی در شرکت معروف صنایع غذایی 
کرافت )Kraft( امریکا کارآموزی کرده بودند. بعد از 
بازگشــت به ایران پیشنهاد دادند که کارخانه تولید 
سس راه اندازی کنیم. با توجه به عدم آشنایی مردم با 
این ماده خوراکی، تردید های زیادی برای آغاز به کار 
در این زمینه داشــتم اما آن ها می گفتند که االن در 
امریکا همه از سس استفاده می کنند و در ایران هم 
می تواند تولید شود و خریدار داشته باشد. خودم تا آن 
زمان نه تنها سس نخورده بودم بلکه حتی نمی دانستم 
سس چیست! اصال در ایران نبود و تنها فروشگاه هایی 
که از سفارتخانه ها یا افراد خارج رفته مشتری داشتند 
و سس را خارج از ایران دیده بودند، سس داشتند که 
خیلی هم به صورت محدود عرضه می شد. در آن زمان 
به عنوان ذی حساب در وزارت بهداری هم مشغول به 
کار بودم و بعدازظهرها به دفتر مهرام می رفتم. مهرام 
روند رشد را طی می کرد که سال 51 بعد از 30 سال 
خدمت در مناصب دولتی و دبیری که پول پنج سال 
آن را یک جا به حساب دولت واریز کردم، خودم را از 

خدمات دولتی بازنشسته کردم.

 تا آن زمان هیچ کارخانه مواد غذایی در ایران 
نداشتیم؟

داشــتیم ولــی در آن زمان صنعت غــذای ایران از 
بدنام  ترین صنایع بود. قبل از ما یک ویک در دشــت 
مرغاب فارس ایجاد شــده بود و کمــی بعد از ما هم 
چین چین خراســان فعالیت خود را آغــاز کرد. اما 
صنعــت غذایی در ایــران در آن زمــان هنوز هیچ 
استاندارد و ســازمان و برنامه  مشــخصی نداشت. 
کنسروها بســیار بدنام و بی کیفیت بود و معموال از 
بی کیفیت ترین مواد اولیه و میوه های گندیده تولید 
می شد. دلیل دیگری که در آن زمان موجب شده بود 
صنعت مواد غذایی ایران محبوبیتی نداشــته باشد، 
این بود که خانواده ها خریدار این مواد غذایی نبودند. 

چون مثال اغلب خانم ها خانــه دار بودند و غذاهای 
آماده مصرف نمی کردند و همه چیز بیشتر سنتی بود.

 در آن زمان که کمتر کسی سس خورده بود، چه 
برنامه ای برای فروش جنسی که هیچ کس آن را 

نمی شناخت، داشتید؟
با اینکه تبلیغاتی هم می کردیم اما فروشــگاه ها این 
محصول را نمی شــناختند و با کلی اهن وتلپ، یک 
کارتن سس از ما می گرفتند که در نهایت هم فروشی 
نداشــتند. در این مقطع به این فکــر افتادم که باید 
خالقیتی به خرج دهم و فروش کاذبی ایجاد کنم. به 
این صورت که به 20 تا 30 نفر از دوستان و آشنایان 
و قوم و خویش 10 تا حتی 70 ساله، پول می دادم که 
در خیابانی که محصول را پخش می کنیم به فاصله 
یک  ربع یا نیم ساعت بروید سس بخرید و پولش را هم 
بپردازید که خودم به آن ها می دادم؛ این اســتراتژی 
به خوبــی جــواب داد. همین حضــور چندین باره 
مشتریانی که ما گمارده بودیم، موجب شد تا فروشنده 
فکر کند این محصول خیلی طرفدار دارد و دیگر خود 
فروشنده ها هم جنس ما را تبلیغ می کردند و دو تا سه 

کارتن در روز می فروخت.
برای اینکه عمق ناآشنایی مردم با سس را بگویم، 
باید برگردم به چنددهه پیش و سال های آغاز به کار 
مهرام؛ حدودا سال 52 بود که نمایشگاه بین المللی 
فعلی تازه افتتاح شــده بود و ما هم غرفه ای گرفته  
بودیم. ظــرف بزرگی از کاهو و... و ظرف ســس و 

ظرف ساالد تا هر کسی می آید، 
تست کند؛ چون شــناختی از 
این محصــول و مورد مصرفش 
وجود نداشت. خودم هم نشسته 
بودم در غرفه که خانمی بسیار 
آراســته با جواهــرات روز دنیا 
و خوش لبــاس که هر کســی 

فکر می کــرد حتما همه مظاهــر زندگی جدید را 
می شناسد، به غرفه ما آمد و با اشاره به شیشه سس 
مهرام از فروشــنده ما پرسید که این محصول کرم 
دست و پا است؟! کاهویی به دستش دادیم و طریقه 
استفاده از سس را به او یاد دادیم. با چنین فرهنگی 
و با این میزان آشنایی مردم با سس و دنیای سس، 
مــا تولیدات مهرام را ادامه دادیــم و بعد از انقالب 
هم آن را حفظ کردیم. یکــی دیگر از راهکارهای 
خالقانه من برای فروش محصوالت مهرام به وجود 
آوردن عشق در فروشنده نسبت به محصوالت مان 
بود. به این صــورت که به ویزیتورها گفته بودم که 
تاریخ تولد صاحبان مغازه ها  را هم یادداشت کنند. 
روز تولد فروشنده را در کارت مخصوصی همراه با 
یک شاخه گل رز برایش ارسال می کردیم و با این 
کار به نوعی شــیفته اش می کردیم! فروشــنده ها 
می گفتند همسرمان هم از روز تولدمان خبر ندارد 
و این کار بســیار برای شان خوشایند بود و از آن به 
بعد محصوالت مهرام را با عشق می فروختند. ما با 

این کیفیت مهرام را مهرام کردیم.

 تولید ســس در کارخانه مهرام را با چه میزان 
آغاز کردید؟

ظرفیت اسمی کارخانه مهرام در ابتدای کار تولید 2 تا 
3 تن سس یعنی حدود یکصد کارتن بود.

 آمــاری از میزان تولیدی کــه در دوران اوج 
کارخانه مهرام داشتید، دارید؟

در ســال 75 که اوج کار مهرام بود و دیگر همه آن را 
می شــناختند، روزانه بین 150 تا 160 هزار شیشه 
سس مایونز و بیش از 200 هزار شیشه سس کچاپ 
تولید می کردیم. البته بازار خواهان بیشتر از این میزان 
بود اما ما توان تولید بیش از این مقدار را نداشــتیم. 
حتی ســفارش ها را خودمان کاهــش می دادیم و 
مثال اگر کســی 10 کارتن می خواست، 5 کارتن به 

او می دادیم.

 به نظر خودتــان مهم ترین عواملی که چنین 
روند موفقیتی را برای مهرام ایجاد کرد، چیست؟

بــه نظر خودم داشــتن هدف و اینکه می دانســتم 
می خواهم به کجا برســم، نخستین عامل موفقیت 
مهرام بــود؛ صداقت، مقاومت در مســیر کار و امید 
به موفقیت، از دیگر عوامــل تأثیرگذار بود. بگذارید 
خاطره ای را به شــما بگویم؛ وقتی وارد بازار شدم و 
به عنوان تحصیلدار درخشان یزد کار می کردم، روزی 
نزد آقایان الجــوردی  رفتم که به تازگی با راه اندازی 
گروه صنعتی بهشهر، روغن نباتی تولید می کردند و 
خریداری هم نداشتند و با انداختن سکه در قوطی های 
روغن، مردم را به خرید ترغیب می کردند. من برای 
تسویه حساب پنبه ای که از آن ها خریده بودیم، رفته 
بودم و رســیدن من مصادف شده بود با حضور یک 
دالل؛ این دالل به آقــای الجوردی بزرگ می گفت 
که بار پنبه دیــروز را یک تومان 
گران تر فروختــم و چکش را هم 
گرفتم. الجــوردی اما می گفت 
ولی من این بــار پنبه را فروخته 
بودم، هر چند پولش را هنوز نداده 
باشند و تو حق فروش دوباره آن 
را نداشتی، چون حرف من سند 
اســت و وقتی می گویم فروختم یعنی فروختم. آن 
زمان من حدودا 30 ساله بودم و عجب درسی گرفتم. 
از آن زمان تاکنون پیش نیامده که حرفی بزنم و قولی 
بدهم و به آن عمل نکنم؛ اما در روزگار کنونی حتی 
سند امضاشده و مهروموم شــده را هم به اصطالح، 

زیرش می زنند.

 برگردیم به داســتان مهرام... با 13 نفر شروع 
کردید؛ مهرام در نهایت و در اوج کارش چه تعداد 

اشتغالزایی کرد؟
مهرام در مراحل رشد خود به هفت کارخانه تبدیل 
شد؛ کارخانه کنســانتره گریپ  فروت در جیرفت، 
کارخانه کنســانتره پرتقال در تنکابــن، کارخانه 
تولید آب لیمو و خیارشــور در شیراز، کارخانه تولید 
ســبزیجات و قــارچ و لوبیا در جاده بهشــت زهرا، 
کارخانه سرکه سازی و کارخانه رب و سس در شهر 
صنعتی البرز و یک شرکت پخش بزرگ برای پخش 
محصوالت. در مجموع برای 400 تا 500 نفر در این 

کارخانجات ایجاد اشتغال شد.

 سرمایه اولیه شما، یک میلیون تومان بود؛ در 
ســال 75 که مهرام دیگر برند شناخته شده ای 
در کشــور بود، ارزش ریالی اش به چه میزانی 

رسیده بود؟

در برهه ای وارد بورس شدیم و به دالیلی کارخانه را 
از ما گرفتند که بهتر است به آن ها اشاره ای نشود.

 یعنی شما نمی خواستید وارد بورس شوید؟ 
مجبــور بودیــم ایــن کار را انجام دهیــم، وگرنه 
نمی خواستیم وارد بورس شویم؛ اما بانک مرکزی 
به دلیل مشکالت اقتصادی بعد از جنگ، اعتبارات 
شرکت های خصوصی را 50 درصد کاهش داد. در 
نتیجه مــا برای خرید مواد اولیه با مشــکل مواجه 
شدیم. پیشنهاد دادند که شــرکت را سهامی  عام 

کنید تا بتوانید پول به شرکت بیاورید.

 چه میزان از سهام شرکت را به بورس عرضه 
کردید؟ 

من و شریکم، 55 درصد را برای اینکه مدیریت مان 
را بر مهرام حفظ کنیم برای خودمان نگه داشتیم و 
45 درصد را به بورس عرضه کردیم و در کمتر از پنج 

ساعت، سهام مهرام به فروش رسید.

 تا اینجای کار به نظر نمی رســد اتفاق خاصی 
افتاده باشد؟ مشکالت از کجا شروع شد؟

متأســفانه گروهی که آمدند و سهم ها را خریدند و 
به هیئت مدیره آمدند، برای جلوگیری از کار مهرام 
آمده بودند و برنامه هایی می دادند که قابل اجرا نبود 
و به نوعی چوب الی چرخ گذاشــتن بود و باالخره 
به ما پیشنهاد دادند که ســهام خودمان را به آن ها 

بفروشیم!

 مشکل شان چه بود؟
هدف شان این بود که کارخانه را از ما بگیرند.

 و شما مجبور شدید مهرام را بفروشید؟
بله، مقــداری را نقد دادند و مقــداری را هم چک 

سه ماهه دادند.

 مهرام را چه مبلغی فروختید؟
)آهــی طوالنی می کشــد و خطــوط چهره اش 
عمیق تر می شــود و ادامه می دهد( مهرامی را که 
ســالی 60 تا 70 میلیارد تومان درآمد داشت، در 
ســال 75 به چندین برابر زیر قیمت از چنگ ما 
درآوردند. 3 میلیارد تومــان به ما دادند که چند 
میلیارد دیگر را هم چک بدهند اما به محض اینکه 
مجمع را تشکیل دادند و ما از هیئت مدیره بیرون 
آمدیم، به نوعی برای ما پاپوش درســت کردند و 
آزادی ما را هم در گرو پس دادن چک های شــان 
قرار دادند؛ چک هایی که مجبور شدیم پس بدهیم 

و هیچ گاه پاس نشد!

 به نظر خودتان ارزش ریالی 7 کارخانه مهرام 
در سال 75 چقدر بود؟

بیش از 30 میلیارد تومان که آن را با 3 میلیارد تومان 
از ما گرفتند. آن قیمت را هم بورس تعیین کرده بود و 

شاید بسیار بیشتر از این ها ارزش داشت.

 االن مهرام آقای ظهیری دست افراد دیگری 
است و او حتی یک دفتر کار هم در آنجا ندارد؛ با 

این اوضاع چگونه کنار آمدید؟
خیلی سخت بود و ما مجبور شدیم همه چیز را رها 
کنیم؛ چون در ابتدا با این استدالل که ما چیزی از 
مدیریت کارخانه نمی دانیم و خود شــما اداره اش 
کنید، جلو آمدند اما در ادامــه کاری کردند که ما 
مهرام را رهــا کردیم و حتی بعد از من بخشــی از 
پرسنل از هیئت امنای جدید خواسته بودند که یکی 
از سالن های کارخانه را به نام شاهرخ ظهیری بزنند 
که همه پیشنهاددهندگان این طرح را اخراج کردند!

 از حال و روز فعلی مهرام خبر دارید؟
مهرام در حــال حاضر اصال حال و روز خوبی ندارد، 
چون همه مهره هــای خوب مهرام را اخراج کردند. 
مهرام می توانست به یک برند بزرگ و درجه یک در 
همه دنیا تبدیل شود اما االن یک کارخانه معمولی 

در سطح ایران است.

 بعد از مهرام دیگر هیچ گاه به فکر راه اندازی 
کارخانه دیگری نیفتادید؟

همــان زمان کــه کارخانه کنســانتره جیرفت را 
راه اندازی کردیم، کارخانه ای نیز در زمینه آب معدنی 
وجود داشــت که می خواستیم به مهرام اضافه اش 
کنیم. اما کارخانه ســوددهی نبــود و هزینه های 
حمل ونقــل آب به تهــران هم باال بــود، بنابراین 
مدیرعاملی اش را واگذار کردیم. همچنین در چند 
کارخانه به عنوان مشــاور بودم مانند سان استار که 
تولید آب میوه دارد؛ االن به عنوان مشــاور در اتاق 

بازرگانی حضور دارم.

 در برهه ای صادرات هم داشتید؟
یکی از کارهایی که کردیم، صادرات سس به امریکا 
بود؛ آن هم در زمانی کــه واردات از ایران را تحریم 
کرده بودند. چون برادرم در امریکا زندگی می کرد، 
وقتی به آنجا می رفتم، بــه مراکز خرید می رفتم و 
بسته بندی هایی داشتیم و کیفیت محصوالت شان 
را می ســنجیدم. یا وقتی به آلمــان رفتم با همین 
فروشگاه  گردی متوجه شدم که آلمان ها خیلی سیر 
می خورند و سیرترشــی را از یونان وارد می کردند؛ 
یک شیشه خریدم و به ایران آوردم. به لحاظ کیفی 
به پای سیر ایران نمی رسید. براساس همان اسانس 
و ترکیب و فرمول، سیرترشی تولید و صادر کردیم 
و حدود ســال 72 بود که هر ماه یک تا دو کانتینر 

سیرترشی به آلمان صادر می کردیم.

 به امریکا چگونه صادر می کردید؟
صادرات به امریکا بیشتر جنبه سیاسی داشت؛ چون 
امریکا ما را به لحــاظ مواد غذایی و فرش و... تحریم 
کرده بود. آشنایی داشتیم که از قوم و خویش همسرم 
بود؛ وی آقای راهب و صاحب برند ایران گالب بود که 
محصوالتش را در امریکا دیده بودم. راه وچاه را از او 
پرســیدم و گفت که از دبی و با نام و برند پاکستانی 
به امریکا می فرستاد. ما هم از این طریق محصوالت 
مهرام مانند خیارشور و ترشی را در کارتن هایی با نام 
پاکستان و با برند مهرام روی شیشه ها به امریکا صادر 
کردیم که به شدت فروش داشت و درخواست های 
زیادی هم برای ارسال مجدد داشتیم و امریکایی ها 
هم هیــچ گاه نفهمیدند کــه از ایــران، کاالیی به 

کشورشان صادر شده است!

مهرامی را که 
سالی 60 تا 70 
میلیارد تومان 
درآمد داشت، 
در سال 75 به 
چندین برابر 

زیر قیمت 
از چنگ ما 
درآوردند. 
3میلیارد 

تومان به ما 
دادند که چند 

میلیارد دیگر را 
هم چک بدهند 

اما به محض 
اینکه مجمع 

را تشکیل 
دادند و ما از 
هیئت مدیره 

بیرون آمدیم، 
به نوعی برای ما 
پاپوش درست 
کردند و آزادی 

ما را هم در 
گرو پس دادن 
چک های شان 

قرار دادند؛ 
چک هایی که 
مجبور شدیم 
پس بدهیم و 
هیچ گاه پاس 

نشد!

7 شاهرخ ظهیری، کارآفرین 86 ساله و پدر صنایع غذایی ایران، از یک عمر کارآفرینی و ساختن می گوید؛ اینکه چگونه در یک شکست سنگین، یک  شبه مهرام 300 میلیاردی را از دست داد

همه داستان شاهرخ ظهیری، کسب وکار و اقتصاد و درآمد نیست؛ بلکه البه الی خطوط 
عمیق چهره این پیرمرد 84 ساله، داستان های زیبایی از زندگی و از عشق پنهان شده 
که هنوز هم یادآوری اش وی را منقلب و اشکش را روانه پهنه صورتش می کند. داستان 
از این قرار است که با دریافت مدرک لیسانس، در منطقه قلهک تهران و در دبیرستان 
جنت آن زمان که دبیرستانی دخترانه بود، تدریس می کند. ظهیری می گوید از این 
جهت من را انتخاب کرده بودند که معلم زن به اندازه کافی نداشتند؛ در این دبیرستان 
درس فلسفه و منطق می داد. در آن زمان حدودا 24 ساله بوده و در این دوره مهم ترین 
واقعه دردناک زندگی اش رقم می خورد. داســتان از این قرار است که عشقی میان او 
و یکی از شاگردانش شکل می گیرد؛ شاگردی که پدرش کارمند اداره رادیو بود. بعد 
از مدتی براساس رسم ورسوم به خواستگاری اش می رود اما پدر آن دختر می گوید به 

معلم  جماعت دختر نمی دهد، چون معلم تا آخر عمر گشنه است! و بعد از آن دخترش 
را از دبیرستان جنت می برد و بعدها ظهیری خبردار می شود که فردی نظامی، داماد آن 
خانواده شده اما چون آن دختر موافق این ازدواج نبوده، در کمتر از یک سال خودکشی 
می کند )اشک شاهرخ ظهیری با یادآوری این بخش از زندگی اش، سرازیر می شود(. 
با اینکه 60 ســال از آن اتفاق می گذرد، می گوید هیچ گاه نمی خواستم دوباره از آن 
حرف بزنم اما... ظهیری بعد از این واقعه، افسردگی می گیرد و مادرش از ترس اینکه 
فرزندش تنها بماند، به ضرب و زور و التماس، یکی از دختران فامیل را برایش در نظر 
می گیرد و او در سال 1333 ازدواج می کند که حاصل این ازدواج، یک پسر و یک دختر 
به نام های شــاهین و شبنم است. پسرش در امریکا مدیریت صنعتی خوانده و زمانی 

قائم مقام مهرام بوده و دخترش نیز اقتصاد خوانده و ساکن امریکاست.

دوران عاشقی بنیان گذار مهرام

معلمی که سلطان سس شد!

 وقتی به آلمان 
رفتم با همین 

فروشگاه  گردی 
متوجه شدم 
که آلمان ها 
خیلی سیر 
می خورند و 

سیرترشی را 
از یونان وارد 
می کردند؛ 
یک شیشه 
خریدم و به 

ایران آوردم. به 
لحاظ کیفی به 
پای سیر ایران 

نمی رسید. 
براساس 

همان اسانس 
و ترکیب 
و فرمول، 

سیرترشی 
تولید و صادر 

کردیم و حدود 
سال 72 بود 

که هر ماه یک 
تا دو کانتینر 
سیرترشی به 
آلمان صادر 

می کردیم
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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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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
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حتما شما هم با وب سایت هایی که خدمات آنالین 
رایگان ارائه می دهند، برخورد داشــته اید. منظورم 
وب سایت هایی مثل گوگل، یوتیوب، دراپ باکس و 
حتی وب سایت های داخلی مثل تسکولو، سرویس 
حســابداری جیب و نمونه های مشــابه است. این 
کسب وکارها معموال یک سرویس خاص را به شما 
ارائه می دهند؛ مثال تسکولو، سرویس مدیریت پروژه 
آنالین و یا جیب یک سیستم حسابداری آنالین به 
 SaaS( شــما ارائه می دهد. به این نوع از سیستم ها
Software as a service) گفته می شود که معموال 
هم به صورت پیش فرض استفاده از آن ها با امکانات 
محدود، رایگان است و اگر شما بخواهید از امکانات 
بیشتری در آن ها استفاده کنید، باید بابت آن ها پول 
پرداخت کنید.  شیوه کار هم به این صورت است که 
شما باید یک اشتراک ماهانه یا ساالنه از آن ها تهیه 
کنید. در ایــن مقاله قصد داریــم در مورد موضوع 
قیمت گذاری در این گونه اســتارت آپ ها صحبت 
Free�کنیم. معموال این مدل کســب وکار را مدل 
mium می نامند؛ به این معنی که استفاده از سیستم 
با امکانات محدود رایگان است و شما در صورت عالقه 
و نیاز می توانید حساب کاربری خود را ارتقا دهید و 

از امکانات بیشتری بهره مند شوید.

 معموال مدل کسب وکار رایگان، این ویژگی ها 
را دارد

یک برنامه )Plan( رایگان: به این معنی که به کاربر 
این امکان را بدهیم که از روز اول با سیستم کار کند، 
تعامل داشته باشد و ببیند که آیا اصال این سیستم 
و سرویس، جوابگوی نیازهای وی هست یا نه. البته 
این مسئله خودش یک تله بزرگ است؛ اینکه شما 
محصول را رایگان ارائه دهید، در نهایت ممکن است 

اعتبارسنجی محصول شما کمی زمانبر شود.
این سیستم ها اجاره ای است: معموال سیستم های 
SaaS اجاره ای است و یک هزینه ماهیانه یا سالیانه 
دارند که شخص در صورت عالقه، مبلغ آن را پرداخت 

می کند.
شیوه قیمت گذاری : بر اساس تحقیقات متعددی 
که صورت گرفته اســت، اثبات شــده که باید عدد 
مربوط به قیمت گذاری به 9 ختم شود )مثال استفاده 

از 99 هزار تومان به جای 100 هزار تومان(.
توصیه سیستم به دیگران: شیوه هایی باید در این 
مدل کسب وکار در نظر گرفته شود که به ازای ارجاع 
افراد جدید به سیستم توســط یک کاربر، امکانات 
بیشتری به وی تخصیص داده شود؛ این کار هزینه 

جذب کاربران جدید را کاهش می دهد و باعث معرفی 
سریع سیستم و توســعه آن می شود؛ مثال افزایش 
حجم فضای ابــری در دراپ باکس به ازای دعوت از 

کاربران جدید برای حضور در این سیستم.
در طراحی و قیمت گذاری خدمات SaaS با رویکرد 
مدل Freemium، برخی ابهامات و سواالت کلیدی 

وجود دارد:
 برنامه رایــگان اولیــه )Free Plan( چقدر باید 

سخاوتمندانه باشد؟
 چــه محدودیت هایی باید در ایــن برنامه در نظر 

بگیریم؟
باید کاری کنیم که برنامه رایگان اولیه، آن قدر جذاب 
و کاربردی باشد که هم کاربران در آن ثبت نام و هم 
اینکه دوستان شان را به سیستم دعوت کنند؛ ولی 
مهم تر از آن، این است که آن ها حساب کاربری خود 
را در درازمدت به حساب های ویژه ارتقا دهند تا برای 
ما درآمدزایی حاصل شود و طوری نشود که این قدر 
امکانات سیستم، کافی و مناسب باشد که هیچ نیازی 

به ارتقا وجود نداشته باشد.
واقعیت این اســت که نرخ تبدیل حساب کاربری 
رایگان به حساب کاربری ویژه، یک سنجه بسیار مهم 
و کاربردی است که باید همواره به آن توجه داشت؛ 

این نرخ بین 0.1 تا 3 درصد است.
برای پاسخ به این سواالت، بررسی یک سری نمونه 
خارجی و ایده گرفتن از آن ها، می تواند مفید باشد. لذا 
در ادامه ایده های به کارگرفته شده در وب سایت های 
مطرح در زمینه ارائه خدمات آنالین را مورد بررسی 

قرار می دهیم.

Wufoo 
یک نمونه دیگر در زمینه SaaS است؛ آن ها در وبالگ 
خود این تجربه را ارائه کرده اند که همیشــه باید در 
صفحــه ارائه و معرفی انــواع برنامه های عضویت و 
قیمت ها، باالترین قیمت در سمت چپ قرار گیرد 
و همین طور که به سمت راست می آییم، قیمت ها 
کم شــود تا اینکه به برنامه رایگان برسیم )البته در 
مورد کاربران فارســی زبان، به واسطه راست چین 
بودن صفحه و حرکت چشم، شــاید باید برعکس 
عمل کرد(. این استارت آپ به این نتیجه رسید که 
یک برنامه رایگان اولیه، برای شروع مناسب است و 
محدودکننده نیست. این استارت آپ، قیمت گذاری 
را بر اســاس تعداد کاربران استفاده کننده، تعیین 
می کند؛ مثال فرض کرده است که کاربری که قصد 
استفاده از خدمات آن ها با امکان پنج کاربر را دارد، 
احتماال یک شــرکت تثبیت شده اســت؛ لذا توان 
پرداخت هزینه بیشتر را داشته و قیمت بسته خود را 
به واسطه این فرض تعیین می کند. یک کار دیگر که 
این استارت آپ کرده، این است که یک برنامه رایگان 
بدون محدودیت زمانی دارد. البته بسته به اینکه شما 

چه نوع سرویسی را ارائه می دهید، این کار می تواند 
مطلوب یا یک کار اشتباه باشد.

Mailchimp 
این سرویس، مشابه سرویس دراپ باکس است؛ یک 
سرویس ارسال ایمیل انبوه. یکی از کارهایی که آن ها 
انجام دادند این بود که در ایمیل هایی که به واسطه 
استفاده از برنامه رایگان آن ها ارسال می شد )منظور 
همانFree Plan است(، لینکی برای معرفی سیستم 
Mailchimp در انتهای ایمیل درج می شد و این کار 

باعث رشد و معرفی سریع آن ها شد.

Expert Exchange 
این وب ســایت، یک خدمت آنالین در زمینه پاسخ 
 Stack به سواالت برنامه نویسی است؛ آن ها برخالف
overfelow یا وب ســایت Quora که ممکن است 
سواالت شما را بی پاسخ بگذارند، یک پاسخ دهنده 
فعال و آنالین را در زمینه ســوالی که دارید، به شما 
تخصیص می دهند. جالب است بدانید که در روزهای 
اولیه راه اندازی، آن ها در صفحه ثبت نام خود به طور 
پیش فرض شما را در یک سیستم 30 روزه آزمایشی 
رایگان ثبت نام می کردند و شما باید بعد از این مدت 
به ازای اســتفاده از خدمات آن ها، هزینه پرداخت 
کنید. البته هزینه ثبت نام شــما به واســطه حضور 
در این سیستم و پاسخ ســواالت سایرین، کاهش 

پیدا می کرد.
در ادامه به بررســی یک جمع بندی از بررسی هایی 
که روی این وب سایت ها انجام دادیم، می پردازیم؛ 
واقعیت این اســت کــه اســتفاده از تکنیک ها و 
اســتراتژی های مختلف در زمینــه نحوه طراحی، 
قیمت گذاری، شیوه معرفی و بازاریابی سرویس های 
Freemium بسیار وابسته به نوع سرویس و جامعه 
مخاطبانش دارد؛ ولی بررســی نمونه ها و الگوهای 
مختلف می تواند ایده های زیادی را به همراه داشته 

باشد:
 در روزهای اولیه، یک برنامه رایگان ارائه دهید که 
برای کاربران جذاب باشــد. اگر شما یک سرویس 
منحصربه فرد هستید و قصد دارید که زود رشد کنید، 
این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ضمن 
اگر در صنعتی در حال ورود هستید که نمونه هایی 
از سرویس شما وجود دارد، به این نکته توجه داشته 
باشید که حداقل سرویس رایگانی که ارائه می دهید، 
نباید چیزی کمتر از سیستم های رایگان رقیب دربر 
داشته باشــد؛ در این حالت، حداقل هایی در ذهن 
مشتری شکل گرفته است و شاید اگر همان حداقل ها 
را به وی پیشــنهاد ندهید، ترجیح بدهد از سیستم 

رقیب شما استفاده کند.
 این امکان را برای کاربران و اســتفاده کنندگان از 
سیستم تان فراهم کنید که در ازای معرفی خدمات 
شما به ســایر کاربران یا به اشــتراک گذاری موثر 

خدمات شما در شــبکه های اجتماعی، بتوانند از 
امکانات و خدمات بیشتر بهره مند شوند )مثال فضای 
بیشتر، تعداد کاربر بیشــتر و...(. نگارنده شخصا در 
استفاده از سیستم مدیریت کارهای آنالین ترلو در 
ازای معرفی افراد برای استفاده از این سیستم، بسیار 
بهره برده ام. به نظر می رســد این عامل باعث رشد 
سریع شــما و کاهش هزینه های بازاریابی و جذب 

مشتری تان خواهد داشت.
 به گونه ای ویژه و بصری، تفاوت برنامه های رایگان 
 Premium( و برنامه هــای ویــژه )Free Plans(
Plans - Paid Plans( را بــرای کاربران و مخاطبان 
خدمت خود نمایان سازید. اینکه کامال تفاوت را درک 
کنند و ویژگی ها و قابلیت های جدیدی که به واسطه 
پرداخت پول کســب می کنند را بدانند، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
 طبق آمار، بســیاری از کمپانی ها با مرتب سازی 
قیمت ها و ترتیب نمایــش آن ها به صورت نزولی از 
سمت چپ )یعنی بیشترین قیمت در سمت چپ 
و کمترین قیمت و حتی برنامه رایگان در ســمت 
راست(، توانسته اند نرخ ثبت نام حساب های کاربری 
ویژه خود را ارتقا بدهند. البته در مورد اینکه در ایران 
این موضوع جواب می دهد یا خیر، خیلی اطالعات 

دقیقی در دسترس نیست.
 طی یک برنامه 3 تا 6 ماهه، اثربخشی به کارگیری 
استراتژی ها را باید مورد بررسی قرار داد و دید که آیا 
باید بر روی برنامه رایگان بیشتر تمرکز کرد و یا اینکه 
بر روی برنامه های ویژه متمرکز شــد؛ این چیزی 
است که زمان و اطالعاتی که در طی اجرای عملیاتی 
سیستم به دست می آورید، مشخص می شود. یادتان 
باشد که همواره باید نرخ تبدیل کاربران معمولی به 
 ویژه را مورد بررسی قرار دهید و این مسئله از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
یک پیشنهاد بومی: ببینید، پیشنهاد می دهیم که در 
یک بازه زمانی خیلی کوتاه )1 تا 2 ماه( یک بازاریابی 
ویژه و اختصاصی بــرای کاربرانی که فکر می کنید 
احتماال مشتریان قطعی سیستم شما هستند، انجام 
دهید تا ببینید واقعا چند نفر قصد حضور در سیستم 
شما را دارند و حتی حاضرند چقدر هزینه بابت آن 
پرداخت کنند. نیاز نیســت در این مقطع هیاهوی 
زیادی انجام دهید؛ هدف شما این است که ببینید 
اگر مشتریانی که شما مدنظرتان بوده، وارد سیستم 
شوند، چقدر حاضرند بابت آن هزینه پرداخت کنند؛ 
این یک فرضیه است که باید اثبات شود. بعد از انجام 
این آزمایش )مثال بــر روی 200 نفر این آزمایش را 
انجام دهید، یک بازاریابی مســتقیم بر روی آن ها 
داشته باشید و رفتار آن ها را مورد بررسی قرار دهید(، 
به واسطه نتایجی که به دست آوردید، سیستم را برای 
عموم رونمایی کنید. معتقدیم هرچه زودتر با واقعیت 
و نرخ تبدیل واقعی آشنا شوید، بهتر است و می توانید 

چابک تر عمل کنید.

مهم ترین تفاوت بین طراحی تجربه کاربری 
و ســایر انواع طراحی ها این اســت که ما 
می توانیم کارایی و موثــر بودن طرح های 
خود را اندازه گیری کنیم و این کار معموال با 
استفاده از روش های علمی صورت می گیرد.
اینکه ما ارائه محصــول )launch( را نقطه 
پایانی یک فرآیند خالق طراحی محصول 
بدانیم، کار معمولی اســت ولی در حقیقت 

این گونه نیست.
این فرآیند، یک فرآیند غیرقطعی اســت؛ 
تصمیمات اســتراتژیک فقط یک ســری 
پیش بینی های آموخته شــده اســت. این 
درحالی است که طراحی، مسئله ای مربوط 
به ذائقه اســت؛ مردم معمــوال تصمیمات 
غیرمنطقــی و غیرقابــل پیش بینی اخذ 
می کنند. تنهــا راه اینکه بفهمیــم که آیا 
طراحی ما درست بوده یا نه، استفاده از علم 
است و یک روش علمی خوب همواره نیازمند 
یک سری ســوال، فرضیه ها، آزمایش ها و 
نتایجی است که باید مورد تفسیر قرار گیرد. 
این مجموعه فعالیت ها را معموال در صنعت 

با این اصطالح می شناسیم: 
 ر وش های علمی 
 سوال - مسئله 

اول از همه و همیشــه، شما نیاز دارید که با 
یک سوال شــروع کنید که در مورد مسئله 
شما، این می تواند مســئله کاربرتان باشد. 
کار و وظیفه شما این است که دقیقا آن قدر 
مســئله را به خوبی درک کنید که بتوانید 
آن را به طور مشخصی توصیف کنید و یک 
راه حــل و طراحی را برای حــل کردن آن 

ارائه دهید.
بسیاری از مردم فکر می کنند که شما باید 
اول به تعدادی ســوال برسید و بعد از تهیه 
فهرستی از سواالت، با استفاده از روش های 
تحقیقــات کاربر به دنبال پاســخ دادن به 
سواالت باشید؛ ولی این کار درست نیست 
و حدس زدن نــام دارد. تحقیقات در زمینه 
تجربه کاربری، قرار اســت که هم سواالت 
درســت را بیابد و هم مسئله را کشف کند. 
با انجــام تحقیقات و جمــع آوری داده ها، 
شما رفتار کاربر که باید اصالح شود یا حتی 
رفتارهایی که بی معنی است و دلیل منطقی 
ندارد را کشف می کنید. چرا کاربران این کار 
عجیب را انجام می دهند؟ چرا تعداد زیادی 
از کاربران در اولین برخورد با صفحه اصلی 

وب سایت ما ریزش می کنند؟
 فرضیات  

طراحــی شــما، فرضیه شماســت: یک 
اســتراتژی برای حل یک مشکل و پاسخ 
دادن به یک ســوال. این طراحــی برپایه 
تحقیقات و داده های شماســت. طرح شما 
راهکاری است برای مسئله یا پرسشی که 
شما در تحقیقات خود آن را کشف کرده اید. 
شــما فکر می کنید که این طــرح جدید 
جوابگو است، چون که شواهدی برای آن در 

تحقیقات تان یافته اید.
مشــکلی که در محصــوالت و پروژه های 
دیجیتالی وجود دارد، این اســت که شما 
آن قدر درگیر جشــن گرفتن بــرای ارائه و 
معرفی محصول تان هستید که اصال فراموش 
می کنید این نکته را بررسی کنید که آیا اصال 

جواب داده است یا خیر؟! 
 پیش بینی ها 

قبل از اینکه آزمایش خود را طراحی کنید، 
باید یــک پیش بینی در مورد این مســئله 
داشته باشــید که اگر فرضیات شما تأیید 
شــد، چه چیزی تغییر خواهد کرد. این به 
این معنی است که شما باید تصمیم بگیرید 
که تغییــر را چطور و چگونــه قصد دارید 

اندازه گیری کنید.
اگر فکر می کنید کــه کاربران تان به دلیل 
نداشتن رنگ و لعاب، با وب سایت تان درگیر 
نمی شــوند و اگر شــما این رنگ و لعاب را 
اعمال کنید، چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ 
چه چیزی را برای این موضوع اندازه گیری 

خواهید کرد؟
 آزمایش 

نگرش تان را تغییر دهیــد: رونمایی و ارائه 
محصول، خود یک آزمایش اســت و نه یک 
نتیجه! شما هیچ چیزی نمی دانید مگر اینکه 
در عمل و بــا کاربران واقعی، فرضیات خود 
را اثبات کنید. اگر شــما تحقیقات خود را 
به درستی انجام داده باشید و طراحی های 
خود را براســاس آن ها انجــام دهید، دیگر 
برپایه حدســیات پیش نرفته اید و در حال 

آزمایش هستید! این خیلی متفاوت است.
 نتایج  

وقتی که شما از یک وب سایت رونمایی و آن 
را عرضه عمومی می کنید، می توانید شاهد 
نتایجــی در زمینه میزان حضــور افراد در 
وب سایت، تعداد کاربران ثبت نامی و میزان 
خرید های انجام شده باشید. این ها حدس  
و گمان نیســت، بلکه اینها حقیقت است. 
ممکن است یک یا دو ماه منتظر بمانید ولی 

داده های واقعی در نهایت نمایان می شود.
ممکن اســت حقایــق به دســت آمده با 
استراتژی شما مغایر باشد. ممکن است این 
حقایق بیانگر این باشــد که طراحی شما، 
با اینکه بســیار زیباســت، ولی گیج کننده 
است. حتی ممکن است این حقیقت نمایان 
شــود که لوگوی بیش از اندازه بزرگ شما، 

به گونه ای برهم زننده تمرکز کاربر است.

لحظه مواجهه با حقیقت 

مدرسهاستارتآپ
S t a r t u p S c h o o l
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دنیس کیمبرو

زندگی تنها 10 درصد برای ما اتفاق می افتد و 90 
درصد آن، واکنشی است که ما انجام می دهیم.

باید کاری 
کنیم که برنامه 

رایگان اولیه، 
آن قدر جذاب و 
کاربردی باشد 
که هم کاربران 
در آن ثبت نام 

و هم اینکه 
دوستان شان 
را به سیستم 
دعوت کنند. 
واقعیت این 

است که نرخ 
تبدیل حساب 
کاربری رایگان 

به حساب 
کاربری ویژه، 

یک سنجه 
بسیار مهم و 

کاربردی است 
که باید همواره 

به آن توجه 
داشت؛ این نرخ 

بین 0.1 تا 3 
درصد است

برای مشتری دانه رایگان بپاشید!

چگونه یک سرویس 
رایگان را پول ساز کنیم؟

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

 اصطالح 
مهم ترین 
سنجه بر 

روی این نکته 
تأکید دارد که 
در هر مرحله، 
تمرکز خود را 
بر روی فقط 
یک سنجه 
قرار دهید؛ 
مثال تعداد 
پرداخت ها، 

تعداد کاربران 
فعال، نرخ 

بازگشت و...
ارائه محصول 

یک آزمایش است!

واژه نامه استارت آپی: مهم ترین سنجه
21

ستون

این اصطالح، یکی از اصطالحات بسیار کاربردی در 
زمینه سنجه های یک استارت آپ است؛ سنجه ها 
یا معیارها، ابزاری اســت که شما به وسیله آن ها 
موفقیت و سالمت استارت آپ خود را مورد بررسی 
و تحلیل قرار می دهید. نکته مهم این اســت که 
در هر مرحله از فرآیند و حیات یک اســتارت آپ، 
Prob�( لیعنی مرحله انطباق مشــکل و راه ح
lem � Solution Fit)، مرحلــه انطباق محصول 
و بازار )Product � Market Fit) و مرحله رشــد 

)Scale(، شما باید بر روی برخی از این سنجه ها 
تمرکز داشته باشــید. اصطالح مهم ترین سنجه 
)OMTM( نیز بر روی این نکته تأکید دارد که در 
هر مرحله، تمرکز خود را بر روی فقط یک سنجه 
قرار دهید؛ مثال تعداد پرداخت ها، تعداد کاربران 

فعال، نرخ بازگشت و...
مهم ترین ســنجه، معموال در طول زمان تغییر 
می کند. این سنجه باید مهم ترین ابهام و ریسک 
شما را بســته به مرحله ای که در آن قرار دارید را 

برای شما شفاف سازد؛ به  عبارتی این معیار، پاسخی 
است بر تأیید یا رد شدن فرضیه شما در هر مرحله. 
این معیار معموال بر پایه یک هدف درست تدوین 
شده است. عالوه بر این، رسیدن به این معیار و تأیید 
شدن آن، برای استارت آپ شما انگیزه دهنده است 
و جو جالبی را در بین اعضای تیم ایجاد می کند و 
تمرکز تیم را باال می برد. برای نمونه اگر وب سایتی 
راه انداخته اید که می خواهید در پایان سال اول به 
بازدید روزانه 1 میلیون کاربر برسید به این معنی 

است که شما سنجه مهمی را انتخاب کرده اید که 
در پایان سال اول برآوردی از میزان پیشرفت شما 

به دست می دهد. 
یا فرض کنید شما یک استارت آپ مشابه آپارات 
یا یوتیوب هســتید و اینکه تعــداد بازدید روزانه 
ویدئوهای شما به یک عدد خاص برسد، می تواند 
یک OMTM مناسب برای تیم تان به واسطه این 
هدف باشد. یادتان باشد که همواره در هر مرحله، 

یک »مهم ترین سنجه« برای خود داشته باشید!

OMTM  (One Metric That Matters(

C o l u m n

DropBox ، از رایگان فروختن تا سودآوری37signal؛ کهنه کار سرویس های رایگان

37signal  ، پدربزرگ سیستم های SaaS در حوزه کسب وکارهای خرد است. جالب است 
بدانید که در مقطعی از زمان، این کمپانی در صفحه معرفی محصول خود، به طور مستقیم 
به هیچ وجه برنامه رایگان خود )اینکه کاربران می توانند به مدت 30 روز از سیستم رایگان 
استفاده کنند( را معرفی نکرد. هدف آن ها این بود که به طور ویژه ای بر روی کاربرانی که واقعا 
عالقه به استفاده از سیستم دارند، تمرکز کنند. در کسب وکار آن ها، نرخ تبدیل حساب های 
رایگان به حساب های ویژه، خیلی پایین بوده است؛ برای همین آن ها به دنبال چرایی این موضوع بودند. به نظر می رسد 
بد نباشد که در روزهای اولیه، یک برنامه رایگان مناسب ارائه بشود و به واسطه بزرگ شدن و استقبال از سیستم، 

برنامه رایگان کم کم کم رنگ شده و بر روی سایر برنامه های عضویت، تمرکز بشود.

 این استارت آپ در روزهای اولیه، تأکید خودش را بر روی برنامه رایگانش گذاشته است و 
در صفحه اصلی خود فقط برنامه رایگانش را معرفی می کند. آن ها یک ویدئو و یک دکمه 
عضویت در صفحه اول قرار دادند و هیچ صحبتی از هزینه نکردند. عالوه بر این، یک برنامه 
ویژه ارجاع طراحی کردند؛ به این صورت که شما با معرفی کاربران جدید، فضای بیشتری را 
دریافت می کنید. به نظر می رسد که به واسطه نوع سرویس دراپ باکس، نرخ تبدیل آن ها از 
حساب های کاربری رایگان به حساب های کاربری ویژه، بسیار باال بوده  است؛ برای همین آن ها تمام تمرکز خود را 
بر روی توسعه کاربران Free Plan خود گذاشته اند، چون می دانستند که آن ها با نرخ باالیی به حساب های کاربری 

ویژه، ارتقا پیدا می کنند.

27شهریور 1395 . سال اول .  شماره بیست وهشت
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نیکوس کازانتزاکیس
برای رســیدن به موفقیت، اولین شــرط باور 

داشتن توانایی رسیدن است.

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

شرکت مخابراتی اتصاالت می خواهد زیرساخت های یک شهر هوشمند را در امارات پی ریزی کند

اینترنت اشــیا )IoT( حول محور ارتباط ماشین به 
ماشین می گردد و قرار است همه چیز را در زندگی 
ما »هوشمند« کند. به  زبان ساده، این عبارت همان 
مفهوم اتصال هر دســتگاه با یک سوییچ روشن و 
خامــوش به اینترنت یا به یکدیگر اســت. این یک 
شبکه از اشــیای فیزیکی اعم از دســتگاه، وسیله 
نقلیه، ساختمان و ســایر اقالمی است که در آن ها 
لوازم الکترونیکی، نرم افزار، حسگر و اتصال شبکه 
تعبیه شده است و به این اشیا امکان می دهد داده ها 
را جمع آوری و مبادله کنند. اینترنت اشــیا شامل 
روابط بین فرد - فرد، فرد - اشــیا و اشیا -اشیا نیز 
می شود. همچنین می تواند دنیای فیزیکی را که ما 
می شناسیم به یک سیستم اطالعاتی بزرگ تبدیل 
کند. قانون جدید برای آینده این است: »هر چیزی 
که بتواند متصل باشد، متصل خواهد بود.« شرکت 
تحلیل و تجزیه گارتنر می گوید که تا سال 2020 
بیش از 26 میلیارد دســتگاه متصل وجود خواهد 
داشت؛ در حالی که سایرین پیش بینی می کنند این 

تعداد به بیش از 100 میلیارد خواهد رسید.

 اینترنت اشــیا روش زندگی، کار و بازی ما را 
تغییر می دهد

اینترنت اشــیا، شــرکت ها و بخش هــا و به ویژه 
شهرهای هوشــمند، دســتگاه های الکترونیکی 

مشتریان، خرده فروشی، تأسیسات، حمل ونقل، 
مراقبت های بهداشتی و ساخت وساز را که قسمت 
اعظم پایگاه دستگاه ها را تشکیل می دهند، دچار 
تحول می کند. طیف وســیعی از کاربردهای آن 
عبارت اســت از: خودروهای متصل، دستگاه های 
سنجش هوشــمند، دســتگاه های الکترونیکی 
مشتریان، کنســول های بازی و لوازم الکترونیکی 
پوشــیدنی و راهکارهای امنیتی. ســاعت زنگدار 
شــما می تواند شما را رأس ســاعت 6 صبح بیدار 
کند و ســپس به قهوه ساز شــما اطالع دهد که 
آب را جوش بیــاورد. ردیاب های تناســب اندام 
بی ســیم، بلندگوهای صوتی و استروی متصل به 
اینترنت و وزنه های هوشــمند، گــروه دیگری از 
دستگا ه هایی اســت که کاربران در امارات متحده 
عربی در حال حاضر از آن ها اســتفاده می کنند. 
کسب وکار ها کارمندان خود را تشویق می کنند تا از 
دستگاه های پوشیدنی بهداشتی استفاده کنند که 
می توانند به طور بالقوه خطرات مربوط به سالمت و 
بهداشت کارمندان را در روز کاهش دهند. دستگاه 
پوشــیدنی که شــما در محل کار از آن استفاده 
می کنید، می تواند به شــما بگوید که چه زمانی و 
در کجا بیشــترین فعالیت و بازدهی را داشته اید 
و این اطالعات را با ســایر دســتگاه ها به اشتراک 
می گذارد. وقتی موجودی انبار شما در حال تمام 
شدن است، تجهیزات دفتر کار شما مطلع می شود 
و به طور خودکار دوباره سفارش می دهد. در مقیاس 
وسیع تر، از اینترنت اشــیا می توان در چیزهایی 
مانند شبکه های حمل و نقل »شهرهای هوشمند« 
استفاده کرد که به ما کمک می کند صرفه جویی 

کنیم و کارآمدی چیزهایی مانند مصرف انرژی را 
بهبود بخشــیم. به عالوه به ما کمک می کند نحوه 
کار و زندگی خود را متوجه شــده و آن را تقویت 
کنیم. تا سال 2020، دستگاه های سنجش انرژی 
در سراسر دنیا جای خود را به دستگاه های سنجش 
هوشــمند خواهد داد؛ صدها داده به ازای هر فرد 
به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشــتی منتقل 
خواهد شد؛ ترددهای بهینه سازی شده، 50 درصد 
انتشــار گازهای مربوط به وسایل نقلیه را کاهش 
خواهــد داد؛ انتظار می رود کــه تجارت متصل و 
یادگیری ماشــینی نیز در سراسر دنیا تقریبا 5.5 
میلیارد درهم درآمدزایی داشته باشد. اکوسیستم 
خــودروی متصــل، راه را بــرای رانندگی بدون 
سرنشین باز خواهد کرد و میلیون ها لوازم مهم، به 
حسگر مجهز می شود تا یک رویکرد جدید به عنوان 
»محصوالت به عنوان خدمات« ایجاد شود و به رشد 
استارت آپ ها و کارآفرینان در تمام دنیا کمک کند.

 اتصاالت زیرساخت جامع اینترنت اشیا ایجاد 
می کند

در پس تمام این کاربردهای مهم مربوط به اینترنت 
اشــیا، یک واقعیت تلخ نهفته اســت؛ همیشه باید 
یک زیرساخت به شدت قابل اطمینان و ایمن برای 
آن ها وجود داشته باشد تا بتوان از آن استفاده کرد. 
اینترنت اشــیا بر مبنای رایانش ابری و شبکه های 
حسگرهای جمع آوری کننده داده، ایجاد می شود 
که این مبنا ســیار، مجازی و فوری است. شرکت 
اتصاالت ، چشم انداز مشخص و واضحی از امکاناتی 
دارد که اینترنت اشــیا برای حــال و آینده امارات 

متحده عربی رقم می زند و حوزه های تمرکز اصلی 
خود را برای فعالسازی اکوسیستم اعالم کرده است. 
آینده »هوشــمند« امارات متحــده عربی به طور 
ذاتی بر مبنای اینترنت اشیا و یک زیرساخت کامال 
متصل قرار دارد. اتصاالت که هزینه های هنگفتی 
را برای ایجاد زیرســاخت های مشــخص و سیار 
پرداخت کرده اســت، با سرمایه گذاری های بیشتر 
در پلتفرم ها و تقویت اکوسیســتم به فعالســازی 
اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند در امارات متحده 
عربی کمک می کند. برای پشتیبانی از کسب وکارها 
در راهبردهای اینترنت اشیا، اتصاالت در برخی از 
قسمت های مهم مانند فناوری های دارای دسترسی 
چندگانه، شبکه های خاص، امنیت، مرکز کنترل و 
فرمان و پلتفرم  پیشــرفته آن سرمایه گذاری کرده 
است. این شــرکت راهکارهایی را برای مواردی از 
قبیل پارکینگ های هوشمند، چراغ های عمومی، 
مدیریــت زباله، مدیریت ترافیک و سیســتم های 
نظارت هوشمند و نیز راهکارهای صنعتی از قبیل 
مدیریت انرژی، مدیریت دارایی و نظارت از راه دور 
بر تمام انواع دستگاه ها، تحلیل ویدئویی، راهکارهای 
خرده فروشی هوشمند و راهکارهای بیگ دیتا ارائه 
می دهد. این شــرکت معتقد است که یک پلتفرم 
پیشرفته و باز برای تقویت نوآوری در امارات متحده 
عربی الزم است؛ زیرا به استارت آپ ها، کارآفرینان 
و توسعه دهندگان کمک می کند تا ایده های خود را 
به حقیقت تبدیل کنند. در واقع استفاده از ابزارهای 
منحصربه فرد به ایجاد و تقویت یک اکوسیســتم 
دیجیتال نوآورانه در امــارات متحده عربی کمک 

می کند.
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سه اســتارت آپ فرانســوی به دلیل ارائه 
محصــوالت خود که می توانســتند تجربه 
زندگی روزانه را در آینده نزدیک بهتر کنند، 
جوایزی دریافت کردنــد و به برندگان یک 
برنامه ملی که برای پشتیبانی از کارآفرینان 

نوآور طراحی شده بود، پیوستند.
این برنامه، به نام  Digital In�Pulse، ســه 
سال پیش توســط بخش فرانسوی هوآوی  
راه اندازی شد تا از شــرکت های کوچک و 
متوسط که در سراســر این کشور نوآوری 
می کنند، پشــتیبانی کرده و همکاری بین 
آن ها و اســتعدادهای موجــود در چین را 

تقویت کند.
از سال 2014، تقریبا 30 شرکت فرانسوی 
از این برنامه سود برده اند؛ از قبیل پشتیبانی 
مالی حداکثر 50 هزار یورویی، ســفرهای 
کاری به چین و پیگیری های شــخصی از  
یک نهاد تبلیغاتی وابسته به دولت فرانسه 

که شریک هوآوی در این برنامه است.
ویلیام ال وی، معاون  هوآوی در فرانســه، 
دوباره تأکید کرده است که هوآوی تا جایی 
که بتواند به اقتصاد فرانسه کمک می کند و از 
طریق پشتیبانی از تبادل دیجیتال فرانسه، 

مشاغل محلی را ایجاد خواهد کرد.
او می گوید: »فرانســه باید به اکوسیســتم 
نوآوری و آموزش عالی خــود افتخار کند. 
فناوری فرانســه نه تنها یک برچسب، بلکه 

انرژی است که باید آن را حمایت کند.«
این اولین  باری اســت کــه رقابتی در بین 
تعدادی از شــرکای محلی توسط هوآوی  
ایجاد شــده اســت. یک هیئت متشکل از 
هفت متخصص سه شرکت، برنده را از بین 

25 نامزد انتخاب کردند.
GreenMe، شــرکتی که در ســال 2012 
تأســیس شــد، جایزه اول را به خاطر ارائه 
محصولی که می توانست به طور مداوم عوامل 
مختلف یک محیط کار را اندازه گیری کند 
تا محیط کار یک محل راحت تر و کارآمدتر 

باشد، دریافت کرد.
این شــرکت هوآوی، 50 هزار یورو دریافت 
 Digital خواهد کــرد و در تاالر گفت وگوی
In�Pulse در چیــن در ماه اکتبر شــرکت 
خواهد کرد. دیجیتال این پالس  رویدادی 
اســت که به شــرکت امکان می دهد تا با 
اکوسیســتم دیجیتال چین آشــنا شود و 

شبکه حرفه ای خود را در چین ایجاد کند.
جایزه دوم و ســوم به ترتیب به شرکت های 
Cogniteev و Qucit اعطا شــد. شــرکت 
Cogniteev راهــکاری را ارائــه داد که به 
اپراتورهــای کاری کمک می کرد خطاها را 
 Qucit .در وب ســایت خود شناسایی کنند
نیز اپلیکیشن های تلفن همراهی را ساخته 
بود که جریان ترافیک را در شهرها محاسبه 
کرده و بر اســاس داده های زمــان واقعی، 

ازدحام را پیش بینی می کرد.
رئیــس شــرکت   دوگاری،  الکســاندرا 
GreenMe، گفــت که برنامــه دیجیتال 
این پالس و ســفر آتی اش به چین، موجب 
تسریع در توسعه بین المللی کسب وکارش 
خواهد شــد و شــانس دیدن بازار چین از 

نزدیک، بسیار ارزشمند است.
یکی دیگر از شرکت کنندگان معتقد بود که 
این رقابت به پشتیبانی از استارت آپ های 
نوآور فرانســوی کمک می کند و آن ها را به 
بازار بین المللــی و به ویژه بازار چین متصل 

می  کند.
مســابقه نوآوری با حمایــت مالی هوآوی 
امسال در چهار شهر فرانسه برگزار می شود 

و 12 شرکت جایزه دریافت خواهند کرد.
این رویداد، صنعت دیجیتال فرانســه را به 
صنعــت دیجیتال چین متصــل می کند و 
موضوعات اصلی در این رقابت پوشش داده 
می شــود؛ از قبیل بیگ دیتا، فناوری های 
هوشــمند و اشــیای متصل کــه قلب هر 
تحقیق و راهبردهای توســعه برای شرکت 

هوآوی است.
شرکت های چینی مانند هوآوی در سال های 
اخیر انرژی خود را صرف منابع بزرگی کردند 
تا محصوالت نوآورانــه ای را ایجاد کنند یا 
مدل هایی را بر اســاس آخرین فناوری ها 
برای خدمات بســازند، اما نــوآوری در هر 
کسب وکاری در چین حرف اول را می زند؛ 
چراکه این کشور قصد دارد نوآوری فناورانه، 
به موتور رشد جهانی جدیدی تبدیل شود.

هوآوی  از استارت آپ های 
فرانسه پشتیبانی می کند 

ایتالیا یکی از بازارهای جذاب و در حال رشــد در 
حوزه فناوری نوآورانه است. MEDICI نیز تنها 
شبکه مخصوص به اکوسیســتم فین تکی ایتالیا 
است که به استارت آپ ها کمک می کند خود را به 
نمایش بگذارند و در معرض دید سرمایه گذاران، 

شتاب دهنده ها و موسسات مالی قرار بگیرند.
اکوسیســتم ایتالیا دارایی ها و چالش های خود 
را دارد و مدیســی با همکاری رهبران و پیشروان 
صنعــت، فرصت هایی را آشــکار خواهد کرد که 
اکوسیســتم ایتالیا آن ها را ارائه می دهد. مدیسی  
با چه بانکا و همین طور شرکت استارت آپ  ایتالیا 
همکاری خواهد کرد تا اکوسیستم فین تک ایتالیا 

را به سه روش تقویت کند:
1. ایجــاد یــک پــل بــرای برقــراری ارتباط 
بیــن اســتارت آپ های فین تــک ایتالیــا بــا 
سرمایه گذاری های خطرپذیر، موسسات مالی و 
شتاب دهندگان متمرکز بر فین تک در سراسر دنیا
 Top 2. برگزاری مجموعه رویدادهای  مدیسی
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3. افزایــش چشــمگیر نمایش و قــرار گرفتن 
استارت آپ های فین تک ایتالیا در معرض توجه و 
دید مخاطبان LTP متشکل از 70 هزار متخصص 

فین تک در سراسر دنیا

 چالش های اصلی در صحنه استارت آپ ایتالیا
در سال های گذشته، موانع و موضوعات مهم درباره 

صحنه استارت آپ ایتالیا در رویدادهای مختلف 
استارت آپی این کشور بررسی شده که مهم ترین 

آن ها عبارت است از:
 اکوسیستم استارت آپی ایتالیا یک بخش بدون 
سرمایه کافی، فرهنگ نامناسب در تأمین بودجه 

و ابزارهایی برای تقویت خود است.
 سیستم اقتصادی ایتالیا بر مبنای بدهی است تا 
تسویه؛ بنابراین شتاب دهنده ها با سرمایه گذاری 
اندک و بازار کوچکی در این کشور رو به رو هستند.
با این حال، امســال این اکوسیســتم شاهد روند 
رو به رشد بوده اســت. اثرات سرمایه گذاری روی 
شــرکت های نوآور قابل مشاهده است؛ وضعیتی 
که امکان دسترسی به طیف خوبی از قابلیت های 
جدید مانند پرداخت حقــوق کارمندان را فراهم 
می کند. به عالوه، داده های موجود درباره بودجه 
عمومی و خطرپذیر نشــان می دهد که در نیمه 
اول ســال 2016، اســتارت آپ های ایتالیــا در 
مقایســه با همین مدت زمان در ســال 2015، 
3 برابر بیشــتر درآمد داشــته اند. از طرف دیگر، 
فعاالن این فضــا در حال مذاکره دربــاره قانون 
 Finanza per la crescita جدیدی به نام
هستند تا بودجه بندی و سرمایه گذاری از طریق 
انواع مشــوق ها اعم از مشــوق های مالیاتی برای 
سرمایه گذاران اســتارت آپی تقویت شود. قانونی 
که چشــم انداز اکوسیســتم ایتالیا را روشن تر از 

گذشته خواهد کرد.

مدیسی  با چه بانکا و همین طور شرکت استارت آپ  ایتالیا همکاری خواهد کرد تا اکوسیستم فین تک ایتالیا را به سه روش تقویت کند

اکوسیستم زنانه!
50درصد از استارت آپ های انگلستان  به کسب وکارهای جهانی فکر می کنند

یافته های اخیر که توســط شــتاب دهنده استارت آپ 
دیجیتالی انگلستان به نام Wayra  انجام شده است، نشان 
می دهد که انگلستان یکی از متنوع ترین اکوسیستم های 
اســتارت آپ دنیا اســت. تحقیقات انجام شده توسط 
استارت آپ دی ان اِی نیز دیدگاه های مهم درباره تأثیر مهم 
آن روی جدیدترین کسب وکارهای کشور را ارائه می دهد. 
در مقایسه با ایاالت متحده امریکا، احتمال اینکه افرادی 
که در استارت آپ های انگلستان کار می کنند زن باشند، 
5 برابر است؛ و اینکه سن آن ها زیر 36 سال باشد 2.5 برابر 
و احتمال اینکه از قومیت های مختلف به غیر از سفید و 
آسیایی باشند، 10 برابر بیشتر است. تحقیقات انجام شده 
نشــان داده است که لندن مرکز تنوع و تأمین بودجه در 
انگلستان است و به نظر می رسد گروه های متنوعی را در 
این بخش جذب کند. به عالوه نشان داده است زنانی که در 

جامعه استارت آپ کشور کار می کنند، 3 برابر بیشتر از این 
جمعیت در سیلیکون ولی است و با نیویورک در این زمینه 
رقابت دارد. از اصلی ترین یافته ها در مورد اکوسیســتم 
استارت آپی در انگلستان، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  از 34 درصدی که از خارج از انگلستان می آیند، 20.7 
درصد اهل کشورهای اتحادیه اروپا و 13.3 درصد از سایر 

مناطق هستند
 79  درصد از افراد در اســتارت آپ های دیجیتالی کار 

می کنند
  29 درصد از زنان در انگلستان معتقدند که نقش ریاست 

را برعهده دارند
  احتمال اینکه زنان جذب یک اســتارت آپ شــوند تا 

مردان، 3.5 برابر بیشتر است
  احتمال اینکه روســای این استارت آپ ها زن باشند، 

نسبت به شرکت های دیگر 36 درصد بیشتر است
  موفقیت تجاری این استارت آپ ها 298 درصد بیشتر 
است. با این حال، احتمال اینکه زنان به تأثیر اجتماعی 
به عنوان تمرکز کاری اصلی آن ها اشاره کنند، 32 درصد 

بیشتر از مردان است
  بیش از 50 درصد از افراد اشــاره کردند که دسترسی 

جهانی هدف اصلی کسب و کار آن ها است
 59  درصد از آن ها نیز به زبان دیگری صحبت می کنند

افرادی که در اســتارت آپ های بریتانیایی کار می کنند 
نیز معتقدند که تنوع، محرک اصلی توســعه و شــتاب 
کسب وکار اســت و 78.9 درصد از آن ها اشاره کردند که 
به رقابت کاری آن ها کمک کرده است؛ تعداد زیادی نیز 
معتقدند که تنوع می تواند به غلبه بر چالش ها و پیدا کردن 

بازارهای جدید کمک  کند.
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هفته پیش خالصه ای از اولین جلســه کالس 
دیجیتال مارکتینگ موسســه بهار با موضوع 
استراتژی تبلیغات آنالین، برای تان گفتم. این 
هفته با کالس Online Advertising  حسین 
موسوی همراه می شویم. مدرسی که در رزومه 
کاری اش، سابقه همکاری با ای نتورک به عنوان 

مدیر استراتژی و برنامه ریزی،   دیده می شود.
 اصطالحات اصلی تبلیغات آنالین

بخش اول کالس با تعریف سه اصطالح پرکاربرد 
 Click Throughآغاز شد. نرخ کلیک یا همان
Rate  که به صورت ســاده یعنــی درصدی از 
تبلیغات شــما که کلیک می خورد. مثال اگر 
تبلیغاتی در گوگل انجام داده اید و یک هزار نفر 
آن را دیده اند )Impressionیا1000( و از بین 
آن ها 50 نفر روی لینکی که به وب سایت شما 
هدایت می شــود کلیک کرده اند، نرخ کلیک 

کمپین شما CTR%0.05یا  است.
  Call To Action اصطالح مهم دیگر این حوزه
یا CTA است؛ به این معنی که در طراحی بنرها، 
شعارها و دکمه های وب سایت تان از جمالتی 
اســتفاده کنید که کاربر را مخاطب خود قرار 
داده و او را به انجــام کاری فرابخواند؛ مثال این 

جمله: همین االن ثبت نام کنید!
ROI  هم به نرخ بازگشت سرمایه گفته می شود 
که در کسب وکارهای استارت آپی، بسیار کاربرد 
دارد. اما در بحث تبلیغات آنالین، شاخصی است 
که درصد سود حاصل از کمپین تبلیغاتی تان را 
به میزان پولی که بابت تبلیغ تان هزینه کرده اید، 

می سنجد.
 انواع تبلیغاتی که باید برای شان دست 

در جیب کنید
 Fixed Price: جایگاه تبلیغاتی که به صورت 
آبونمان )بیشتر یک ماهه( از سرویس دهنده یا 
مدیر وب ســایت اجاره می شود و بابت آن پول 
پرداخت می کنید. مثال بنر هدر اصلی وب سایت 
»شنبه« که برای یک  ماه اجاره آن، باید به واحد 

بازرگانی مراجعه کنید.
 CPMیــا Cost Per Mile: هزینــه ثابت 
تبلیغات آنالیــن بابت هر یک هــزار بار دیده 
شــدن؛ این مدل بیشتر توســط آژانس های 
  ad exchange تبلیغاتی آنالین و سرویس های

ارائه می شود.
 CPC یــا Cost Per Click: هزینــه ثابت 
تبلیغات آنالین بابت هــر یک بار کلیک روی 

تبلیغات شما.
 CPVیــا Cost Per Visit: هزینــه ثابت 
تبلیغــات آنالین بابــت هر یک بــار بازدید از 
وب سایت شما؛ این نوع تبلیغات بسیار کمتر 
از روش های دیگر بیــن آژانس های تبلیغاتی 

مرسوم است.
 CPAیــا Cost Per Action: در این مدل 
شما فقط بابت فعالیتی که کاربر در وب سایت تان 
انجام می دهد، پــول پرداخت می کنید؛ مثال 
به واسطه تبلیغی که انجام دادید، هفت نفر در 
وب سایت شــما ثبت نام کردند. اگر هزینه این 
تبلیغ 100 هزار تومان باشــد،CPA  شما 14 
هزار و 285 تومان می شود. یعنی برای ثبت نام 
هر کاربر در این کمپین، شما چیزی حدود 15 

هزار تومان هزینه کرده اید.
 CPSیا Cost Per Sales: این مدل برای 
تبلیغ دهندگان بســیار جذاب اســت. در این 
مدل، شما بابت هر خرید، نرخ ثابتی را به آژانس 
تبلیغاتی خود پرداخت می کنید و خیال تان از 
ROI راحت اســت؛ چراکه نرخ بازگشت پولی 

که در تبلیغات تان هزینه کردید، مثبت است.

اصطالحاتی که ابزار کار 
کمپین تبلیغاتی شماست

کمپین 
بازاریابی نیوآ 

در سال 2011، 
در راستای 

حمایت از تولید 
محصوالت 
بهداشتی 

مردانه، 
در صفحه 

فیس بوک خود، 
از مخاطبان زن 

خود خواست 
که محصوالت 

مردانه نیوآ 
را برای 

همسران شان 
سفارش دهند، 
با این شرایط 

که می توانستند 
عالوه بر 
سفارش 

محصول مورد 
نظر، طراحی 
آن را نیز با 

تصاویر دلخواه 
خود همراه 

کنند

گسترش دایره جنســیتی مخاطبان و تولید 
محصوالت مراقبت از پوســت برای مردان، 
در کنــار فعالیت هــای قابل توجه در فضای 
مجازی مانند راه اندازی کمپین های تبلیغاتی 
قابل اجرا در گوشــی های هوشمند، یافتن 
همکاران مجازی در سراسر جهان، تهیه یک 
وب ســایت بین المللی و... از جمله اقدامات 
مهم و چشمگیر برند نیِوآ در راستای اهداف 
بازاریابی و فروش اســت که توانسته نام این 
برند را کماکان در ردیف مهم ترین برندهای 
بهداشتی جهان قرار دهد. در این گزارش تالش 
می شــود تا با تمرکز بر فعالیت های بازاریابی 
برند نیوآ در فضای مجازی و دنیای دیجیتال، 
برخی از مهم ترین راهکارهای تبلیغاتی این 

برند معرفی شود.
در میان برندهای معتبر مراقبت از پوســت، نام 
برند نیوآ )NIVEA( یکی از برندهای آشناست که 
با بیش از یک قرن قدمت، از جمله نام های تجاری 
قابل اعتماد در بین مردم جهان شــده است. این 
شرکت که در ســال 1882 توسط یک داروساز 
آلمانــی به نام »پل کارل بایرزدورف« تأســیس 
شد، توانست در مدت زمان کوتاهی جایگاه قابل 
توجهــی در میان محصوالت بهداشــتی آلمان 
پیدا کند و مهم تر اینکه توانســت تبدیل به یکی 
از برندهای مشــهور و معتبر جهانــی در زمینه 
محصوالت بهداشت شــخصی شود؛ تا حدی که 
در حال حاضر نام تجاری نیوآ، با مفاهیمی چون 
کیفیت، اعتماد، توســعه و تحقیق همراه است و 
بســیاری از مصرف کنندگان این برند به کیفیت 
محصــوالت آن اطمینان کامل پیــدا کرده اند. 
در ادامه ســعی می شــود برخــی از مهم ترین 
استراتژی های به روز و کارآمد این برند در زمینه 

فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی معرفی شود.

 پلتفرمی برای مشتری یابی نیوآ
از  یکــی   Pearlfinder پلتفــرم  راه انــدازی 
خالقانه ترین اقداماتی است که برند نیوآ در رابطه 
با مصرف کنندگان جهانی خود، راه انداخته است؛ 
این پلتفرم که با هدف توسعه کیفیت محصوالت این 
برند راه اندازی شده است، اذهان هوشمند و خالق 
جهــان را دعوت می کند تا نظرات و پیشــنهادات 
خود را در رابطه با محصوالت نیــوآ و بهبود آن ها 
ارائه کنند. عالقه مندان به همکاری با این شرکت، 
میتوانند به آدرس Pearlfinder در اینترنت رجوع 
کرده و با ثبت نــام در آن، به عنوان یکی از اعضای 
این گروه تولیدی شــناخته شــوند. با ثبت نام در 
این وب سایت، یک قرارداد محرمانه بین شرکت و 
فرد بسته می شــود و فرد مذکور می تواند نظرات و 
ایده هــای خود را به این کمپانی اعالم کند و بعد از 
چند هفته، پاسخ مربوطه را دریافت کند و در صورت 
مورد قبول واقع شدن ایده اش، قراردادی با او بسته 
می شــود؛ در واقع می توان گفت راه اندازی چنین 
پلتفرمی باعث می شــود که متخصصان پوست و 
محصوالت بهداشــتی از سراســر جهان بتوانند با 
برند مذکور همکاری داشته باشند و در نهایت یک 
شبکه گسترده از این کمپانی در جهان شکل بگیرد.

 نیوآ برای مردان؛ راه اندازی مجدد نام تجاری
راه اندازی مجدد یک نام تجاری، از جمله اقدامات 
بسیارمهم و ضروری برای احیای برندها در سطح 
جهان اســت و برند نیوآ نیز در دهه های اخیر به 
این امر مبادرت ورزیده اســت. الزم به ذکر است 
که تا سال ها مخاطب اصلی محصوالت نیوآ زنان 
بودند و در این بین گروه سنی زنان بین 18 تا 35 
ساله مهم ترین مخاطبان این نام تجاری محسوب 
می شدند. اما در آغاز دهه 1980 برند نیوآ توانست 
نام تجاری خود را دوباره زنده کند، به این صورت 
که این بار گروه جنسیتی مردان را مخاطب خود 
 قــرار داد و کمپیــن تبلیغاتی نیوآ بــرای مردان
)NIVEA FOR MEN(  را راه انــدازی کــرد. در 
این حرکــت تبلیغاتــی، طیف گســترده ای از 
محصوالت مراقبت پوست به مردان معرفی شد و 

به این ترتیب، یک گروه جدید از مصرف کنندگان 
به گروه مخاطبان این برند افزوده شــدند. در این 
میان برند نیوآ برای ترغیب مردان به اســتفاده از 
محصوالت مراقبت از پوست، از جامعه ورزشکاران 
و خصوصــا ورزش فوتبال بهــره گرفت و تصویر 
مثبتی از یک ورزشکار را ارائه کرد که به سالمت 
پوست خود اهمیت می دهد. همچنین در همین 
راستا، وب ســایتی راه اندازی شد که از طریق آن 
به مصرف کنندگان مرد، اطالعات الزم در رابطه 
با نحوه استفاده از محصوالت این برند را آموزش 
می داد و همچنین مخاطبان می توانستند در این 
وب سایت، نوع پوســت خود و محصول مناسب 
با آن را شناســایی کنند و از خدمات این چنینی 

بهره مند شوند.

 نیوآ؛ هدیه کریسمس به همسران
کمپین بازاریابی نیوآ در سال 2011، در راستای 
حمایــت از تولید محصوالت بهداشــتی مردانه، 
در صفحــه فیس بــوک خــود، از مخاطبان زن 
خود خواســت که محصوالت مردانه نیوآ را برای 
همسران شان ســفارش دهند، با این شرایط که 
می توانستند عالوه بر سفارش محصول مورد نظر، 
طراحــی آن را نیز با تصاویر دلخــواه خود همراه 
کنند. این کمپین که با عید کریســمس مصادف 
شــده بود، بازخورد زیادی بین مصرف کنندگان 
داشت و بسیاری از مخاطبان فیس بوکی برند نیوآ، 
از این پیشنهاد برای هدیه کریسمس به همسران 

خود استقبال کردند.

 بازوبند نیوآ؛ محافظ در برابر آفتاب ساحلی
اســتفاده از کرم های ضدآفتاب در کنار دریا یکی 
از نکاتی است که تقریبا اکثر افراد در دنیای امروز 
از آن استقبال می کنند و به همین دلیل نیز یکی 
از محصوالت مهم برند نیوآ در رابطه با مراقبت از 
پوست، کرم های ضدآفتاب است. یکی از اقدامات 
خالقی که برنــد مذکور در رابطه بــا تبلیغ کرم 
ضد آفتــاب خود در ســال 2014 ارائه کرده بود، 
فرآیندی بود که با اســتفاده از دنیای دیجیتال و 

نصب یک برنامه روی گوشی های همراه هوشمند، 
این امکان را به والدین می داد که کودکان خود را 
در ساحل، ردیابی کنند؛ چراکه امنیت کودکان در 
کنار دریا یکی از دغدغه های اصلی والدین است. 
برنامه فوق به این صورت بود که یک بازوبند دور 
بازوی کودک قرار گرفته و بــا دانلود و راه اندازی 
برنامه مذکور، بازوبند فوق قابل رصد می شــد و 
هرگاه کودک از محوطه نزدیــک به والدین دور 
می شد، زنگ اخطار این برنامه به صدا درمی آمد. 
راهــکار تبلیغاتی فــوق در کنار اینکــه امنیت 
کودکان را بــرای والدین تضمین می کرد، به طور 
غیرمستقیم کرم های ضدآفتاب مخصوص کودکان 
و بزرگســاالن برند نیوآ را نیز به مصرف کنندگان 
گوشزد می کرد و خصوصا با حفظ ایمنی کودکان، 
والدین را نســبت به محصوالت این برند، بیشتر 

متمایل می کرد.

 وب سایتی برای تمام جهان
یکی از نقاط قوت برند نیوآ که در راستای خدمت 
به مخاطبان شــکل گرفته اســت، داشتن یک 
وب ســایت بین المللی اســت؛ به این معنا که در 
صفحه اصلی این وب ســایت، هیچ گونه مطلبی 
درباره محصوالت این برند به چشــم نمی خورد، 
بلکه یک تقسیم بندی مناسب از تمام کشورهای 
جهان در هفت عنوان افریقا، اروپا، آسیا، خاورمیانه، 
امریکای شمالی، امریکای جنوبی و امریکای مرکزی 
به چشم می خورد که مخاطب می تواند کشور مورد 
نظر خود را انتخاب کرده و سپس وارد صفحه این 
وب سایت شود. در این صورت هر فردی می تواند 
با زبان مادری خود مخاطب این صفحه باشــد و 
با محصوالت این برند آشــنا شود و اخبار مرتبط 
با آن ها و جوایــز و هدایای ویــژه آن را از طریق 
زبان مورد نظر خود دنبال کنــد. رویکرد مذکور 
نیز می تواند یکی از نقاط قوت بازاریابی برند نیوآ 
محســوب شــود که مخاطبان جهانی خود را به 
بهترین نحو برای خود حفظ کــرده و با توجه به 
روحیات، فرهنگ و نیازهــای آن ها، به معرفی و 

توضیح محصوالت خود می پردازد.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

 برندی که تغییر جنسیت داد!

اپل باآرامش تبلیغ می کند!

حتما چنین نیســت که برنامه های تبلیغاتــی و نرم افزارهای 
طراحی شده از سوی برندهای مختلف، به صورت مستقیم به 
تبلیغ یک محصول بپردازند، بلکه گاهی اوقات ایجاد احساس 
آرامش و تسکین در مخاطبان می تواند نام یک برند را در ذهن 
آن ها بیشتر تثبیت کند. در همین زمینه نیز برند اپل، در یک 
اقدام خالق، به ارائه یک برنامه قابل نصب در گوشی های هوشمند 
خود پرداخته که مخاطبان می توانند با دیدن و شنیدن آن، یک 
استراحت کوتاه ذهنی و روحی داشته باشند. این نرم افزار جدید 
که در رابطه با ترویج سالمتی طراحی شده است، به این صورت 

است که کاربرانی که از این برنامه استفاده می کنند، احساس 
آرامش و تسکین بیشتری را دریافت کرده و به لحاظ سالمتی 
و بهداشت، احساس بهتری خواهند داشت. به این صورت که از 
طریق ارائه یک انیمیشن متحرک، مزایای سالمتی به انسان 

گوشزد می شود.
ایده اصلی این برنامه نیز این است که با تمرکز بر سالمت، می توان 
زندگی خود را بهبود بخشید. برنامه مذکور به این صورت طراحی 
شده است که در کنار دیدن انیمیشن های آرام بخش، صدای 
راوی پخش می شود که می گوید: »سالم ماندن می تواند احساس 

پیچیده ای باشد. حقیقت این است که با ایجاد تغییر در چهار 
حوزه کلیدی می توان به احساســی متفاوت از سالمت دست 
یافت؛ کمی بیشــتر تحرک، کمی بهتر خوردن، کمی مفیدتر 

خوابیدن و داشتن لحظاتی برای آرام کردن ذهن.«
برنامه فوق یک برنامه کوتاه اســت که بــا ترکیبی از تصاویر 
متحرک و ثابت و اســتفاده از صدایی آرام، سالمت و آرامش را 
برای مخاطبان خود بــه ارمغان می آورد و در مجموع می تواند 
یک پیام تأثیرگذار باشــد که در راستای سالمتی فرد از سوی 

برند مشهوری مانند اپل به وی گفته می شود.

مکانیزم یک آژانس تبلیغاتی مطرح!

مکانیزم )Mekanism( از جمله آژانس های تبلیغاتی خالق 
جهان به شــمار می رود که در حال حاضر دفاتر متعددی 
در شــهرهایی چون نیویورک، سانفرانسیسکو، شیکاگو و 
ســیاتل دارد. این کمپانی که در سال 2000 توسط تامی 
مینز تأسیس شده بود، توانســت در طی 10 سال و اندی، 
موفقیت های چشمگیری به دست آورد؛ به طوری که از جمله 
آژانس های تبلیغاتی به شــمار می رود که توسط دانشکده 
بازرگانی هاروارد بررسی شده و خصوصا بازاریابی ویروسی 
آن مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. این شرکت که 
مقر اصلی آن در سانفرانسیسکو است، یک سازمان بازاریابی 
خالق به شــمار می رود که تخصص اصلی آن در راه اندازی 
کمپین های تبلیغاتی نوآورانه بوده و با استفاده از رسانه های 
در دسترس امروزی، شگردهای بازاریابی خود را پیگیری 
می کند. تامی مینز، به عنوان موســس اصلی این آژانس، 
از همان آغاز خط مشــی نوآورانه آن را مشخص کرد؛ وی 
به ارزش اینترنت به عنوان یک رسانه داستان سرا پی برده و 
چنین نتیجه گرفت که می تواند از قدرت بالقوه این رسانه 
نوظهور، کمال استفاده را ببرد. این آژانس در آغاز کار خود، 
تکیه اصلی خود را از رسانه های سنتی تری مانند کانال های 
تلویزیونی برداشته و فضای اینترنت را به عنوان یک رسانه 

جدید و کارآمد انتخاب کرد و هدف اصلی خود را بهره برداری 
از فضای وب به عنوان یک رسانه ارزان، در دسترس، سریع 
و موثر قــرار داد و فضای اینترنــت را به عنوان مرکز عمده 
فعالیت های بازاریابی خود برگزید. روش نوآورانه ای که آژانس 
مکانیزم در راستای استفاده از فضای اینترنت به عنوان یک 
ابزار بازاریابی به کار برد، این است که محصوالت برندهای 

مختلف را همراه با داســتان این برندها به مخاطبان خود 
عرضه می کنــد و با توجه به موفقیت هایی کــه در این راه 
به دســت آورده اســت، در حال حاضر برندهای مشهوری 
مانند مایکروسافت، نایک، گوگل و... را در لیست مشتریان 
خود دارد. در کنار تکنیک داستان سرایی که از ویژگی های 
بارز آژانس مکانیزم در فعالیت های تبلیغاتی است، بازاریابی 

ویروسی نیز یکی از تکنیک های منحصربه فردی است که 
این آژانس تمرکزی ویژه روی آن داشــته و موفقیت های 
چشــمگیری نیز در رابطه با آن به دســت آورده اســت. از 
آنجایی که روش اصلی آژانس مکانیزم، استفاده از اینترنت 
به عنوان یک ابزار رســانه ای قوی است، طبیعتا از بازاریابی 
ســنتی فاصله گرفته و مفاهیم جدیدی از بازاریابی را ارائه 
می کند؛ در همین راســتا، یکــی از مهم ترین روش های 
 Viral( بازاریابــی در کمپانی مکانیزم، بازاریابی ویروســی
Marketing( است که از دســتاوردهای دنیای دیجیتال 
به شمار می رود. در بازاریابی سنتی مفهومی وجود داشت 
به نام بازاریابی شــفاهی و یا دهان به دهان؛ به این صورت 
که مشــتریان، برندها و محصوالت مختلف را به یکدیگر 
معرفی کرده و به طور غیرمستقیم برای برند مذکور تبلیغات 
می کردنــد. این نوع بازاریابی در عصــر دیجیتال به عنوان 
بازاریابی ویروسی تغییر نام داده است، به این صورت که با 
بهره برداری از شبکه های اجتماعی، ایمیل ها و... یک برند را 
می توان مانند ویروسی واگیردار انتشار داد. آژانس مکانیزم 
نیز رویکرد اصلی بازاریابی خود را تکنیک مذکور قرار داده و 
مخاطبان رسانه های اجتماعی را به انتشار پیام ها، ویدئوها و 

تصاویر تبلیغاتی خود ترغیب می کند.

»نیوآ« با راهکار های تبلیغاتی توانست مردان را هم 
مشتری محصوالت خود کند

بازاریابی ویروسی، رمز موفقیت در فضای وب است
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نقطه شروع، جایی اســت که باید حرف زدن را 
متوقف و عمل کردن را شروع کنید!

سیاست مرخصی زایمان برای جذب نخبگان

درس هایی از دانشگاه همبرگر!
لیزا شوماخر مدیر آموزشی استراتژی مک دونالداز روش های جدید می گوید

کمپانی نتفلیکس مزایــای مرخصی زایمــان را برای 
کارمندان ســاعتی و دپارتمان خدمات مشــتری خود 
هم اضافه کرده اســت. این مزایا که تا پیش از این شامل 
مرخصی های همراه با حقــوق برای کارمندان ثابت این 
شرکت می شد، با این طرح، کارمندان و کارگران ساعتی 

را نیز دربر می گیرد.
کارمندان ســاعتی مشــغول در دپارتمــان »عملیات 
استریمینگ« )Streaming Operation(  از این  به  بعد 
می توانند تا سقف 16 هفته از مرخصی باحقوق و مزایای 
دیگر برای بچه دار شــدن و یا فرزندخواندگی بهره مند 
شوند. این شرکت پخش ویدئوهای اینترنتی مستقر در 
کالیفرنیا، اعالم کرد که این زمان برای کارمندان بخش 
ایمیل و دی وی دی، 12 هفته و برای دپارتمان خدمات 

مشتریان 14 هفته است.
این پیشــرفت و بهبود در مزایا، فضــای موجود در بین 
کارمندان ثابت و افراد ســاعتی را تا حد مطلوبی کاهش 
داد. مزایایی که باعث شد تا این دپارتمان ها هم به اندازه 
سایرین سهمی در اوقات فراغت داشته باشند. نتفلیکس 
و مدیران سایر کمپانی های پیشرو در تکنولوژی، این گونه 
مزایــا را با هدف پیروزی در رقابــت و جذب نوابغ و افراد 

باتجربه به شرکت خود انجام داده اند.

در این راستا، گروه های منتقد نتفلیکس، سیاست های 
این شــرکت راجع به قرار نداشــتن کارمندان ساعتی 
در این گونه مزایا را مورد انتقاد قرار داده بودند و ســهم 
مهمی در عملیاتی شدن این سیاست تازه داشتند. تیم 
Coworkers. نیومن، مدیر یکی از گروه های کمپین
org در بیانیه ای پس از اجرای این قانون تازه اعالم کرد 
با پیوستن به هم در دفاع از تغییر، کارکنان نتفلیکس 
و مشــتریان قادر به متقاعد کردن یک شرکت بزرگ 
به منظور بهبود پرداخت مزایای مرخصی والدین برای 
کارگران ساعتی شدند. او همچنین گفت در حالی که 
با این سیاســت تازه تمام آنچه که این کمپین برای آن 
تالش می کرد محقق نشــد، اما این جنبش توانست تا 
کارگران ســاعتی این شرکت را به اندازه سایر کارگران 

حقوق بگیر از حق مرخصی زایمان برخوردار کند.«
برنامه تازه نتفلیکس در رابطه با گسترش سیاست های 
مرخصی زایمان برای کارمندان پاره وقت، نخستین بار در 
گزارشی در مجله Workforce در مورخ 4 دسامبر 2015 
آورده شد. این گزارش، از چهار ماه مرخصی زایمان برای 

کارگران و کارمندان ساعتی خبر می داد.
تا پیش از این، قوانین مرخصی های زایمان نتفلیکس 
شامل حال دپارتمان های تهیه دی وی دی و عملیات 

پخش فیلم این شــرکت که افراد پاره وقت در آن ها 
مشــغول به فعالیت بودند، نمی شد. این شرکت پس 
از اجرای قوانین تازه، امکان استفاده از مرخصی های 
همراه با حقوق کارمنــدان بخش تهیه دی وی دی و 
قســمت پخش فیلم را به میزان دوســوم کارمندان 
ثابت رساند. توســط این قوانین همچنین کارمندان 
دپارتمان خدمات مشتری در زمان مرخصی زایمان، 

از 60 درصــد حقــوق کارمندان ثابت این شــرکت 
بهره مند می شوند.

نتفلیکس  در بیانیه ای دیگر اعالم کرد ما همواره به عنوان 
یک شرکت به دنبال راه هایی برای پیشرفت بوده ایم. این 
بدان معناست که ما با بررسی منظم سیاست های خود، 
به دنبال حصول اطمینان از جــذاب و رقابتی بودن این 

سیاست ها برای جذب بهترین افراد هستیم.«

کمپانــی  Facebook، از فرهنگ ســازمانی 
قدرتمندی برخوردار اســت. ایــن فرهنگ 
قدرتمند در پنج ارزش مختصر و مفید خالصه 
می شود:  تمرکز بر روی اهداف سرعت در کار
 جسارت در کار وسعت دید اعتماد سازی

فیس بوک برای برقــراری ایــن ارزش ها در 
کمپانــی خود و نفــوذ آن در روح کاری افراد، 
از روش هایــی بهره می گیــرد. از جمله اینکه 
این ارزش ها در قالب پوســترهایی در محیط 
اطراف کارمندان نصب شده است. همچنین 
با برگزاری نظرسنجی های منظم از کارمندان 
که از عقیده های رسمی و یا حتی تفسیرهای 
خنده دار آن ها راجع به این ارزش ها پرســیده 
می شود. در یکی از ارائه های کمپانی فیس بوک 
 Universum که برای دانشجویان در دانشگاه
Award  ســوئد به اجرا درآمد، افراد حاضر در 
جلســه شــاهد مرور ارزش های این شرکت 
توسط زاکربرگ مدیرعامل این شرکت و سایر 
ارائه دهندگان، بودند. عملکردی که بدون شک 
تنها می توان از تیم مدیــران و کارمندان این 
شبکه ارتباط اجتماعی قدرتمند انتظار داشت.
Facebook  در این جلســات بــا توضیحات 
بســیار مختصــر و پخش چند فیلــم کوتاه، 
تمام تأثیــرات خود را بر حاضران در جلســه 
می گذارد. فیس بوک از جمله شــرکت هایی 
اســت که افراد خود را صاحب قدرت و اختیار 
می کند. ویدئوهای پخش شــده در ارائه های 
این شــرکت نیز بیانگر همین موضوع است. 
در این رابطه مارک زاکربرگ، مدیرعامل این 
شــرکت تأکید می کند که این قبیل فیلم ها 
به صورت کامال مســتند تهیه شده و عملکرد 
و رفتار واقعی کارمندان را در محل کار نشــان 
می دهد.ارزش های ســازمانی در این کمپانی 
بیانگر حس اعتماد و اطمینان در کارمندان این 
شرکت برای انجام کارهای بزرگ و ایجاد تفاوت 
است. مدیران فیس بوک همواره کارمندان خود 
را تشویق به شجاعت و ایجاد رفتارهای موثر و 
ســازنده می کنند. زاکربرگ می گوید: »ما به 
گفته هایمان اعتماد داریم و تا به امروز تجربه 
برخورد با کارمندی که برای ماندن یا رفتن از 
شرکت مردد باشد را نداشتیم. کارمندان ما به 

کار در این کمپانی اعتماد کامل دارند.«

پاداش ها تأثیر متفاوتــی بر انگیزش کارکنان 
و عملکــرد آنان در مراحل مختلــف کار دارد. 
پاداش ها همچنین می تواند به ایجاد انگیزه در 

کارکنان کمک کند.
آغاز یک کار جدید

درمراحل ابتدایــی کار، پاداش ها تا 15 درصد 
انگیزه کارکنان را برای ادامه، افزایش می دهد.

 اصرار ورزیدن بر ادامه کار
در این مرحله پاداش ها به عنوان حفاظت کننده 
از انگیزش های مرحله قبــل عمل می کند و 
کارکنان را از حواس پرتی، چالش ها و رقابت های 
بی جا محافظت می کند. پاداش در این مرحله 
تا 27 درصد برای افزایش انگیزه کارکنان برای 

ادامه روند کار موثر است.
 عملکرد دقیق تر

در این مرحله پاداش به افزایش کیفیت عملکرد 
کمک می کند. پاداش ها به کارکنان القا می کند 
که سرمایه ذهنی بیشــتری به خرج دهند و 
روش های خالقانه و استراتژی های موثرتری را 
به کار گیرند. در این مرحله اثرگذاری پاداش ها 

تا 26 درصد است.
 اهداف یک سیستم خوب پاداش

شناسایی نتیجه مورد نظر از پاداش در توسعه 
برنامه های آتی شرکت ضروری است. اهداف 
یک سیستم پاداش دهی خوب باید چندوجهی 
باشد. این سیستم  باید به گونه ای طراحی شده 

باشد که:
کارکنان مستعد را جذب کند: شرکت ها باید 
ســاالنه مقداری از سرمایه خود را به استخدام 
کارکنان با استعداد و باانگیزه اختصاص دهند. 
ایجاد انگیــزه برای انجام بهینــه کار: معموال 
برنامه های پاداش دهی بر صورت انگیزشــی 
پاداش تمرکز می کنند. شرکت ها از پاداش برای 
شکل دادن به رفتار کارکنان در جهت مورد نظر 
استفاده می کنند. این تغییر رفتار باید به دقت 
در هنگام طراحی یــک برنامه پاداش دهی در 

نظر گرفته شود. 
رشد شخصی و توسعه: پاداش باید به منظور 
تشویق و ترویج رشد شخصی و توسعه حرفه ای 
استفاده شــود. زمانی که پاداش دهی در یک 
شرکت برای تشــویق کارکنان به تغییر رفتار 
مطلوب اســتفاده شــود، در نهایت منجر به 
بهره مندی شرکت از نیروی کار ماهرتر می شود. 
افزایــش رضایتمندی کارکنــان از کار خود: 
پاداش می تواند با تشویق کارکنان به مواجهه با 
مشکالت و یافتن راه حل های خالق، موجبات 
رضایتمندی آنــان از کار و لذت بردن را فراهم 
کند.  نگه داشــتن کارکنان مستعد: هنگامی 
که کارکنان کاری را که دوســت دارند، انجام 
می دهند و برای کارشــان پاداشی هم بگیرند، 
کمتر تمایلی برای تــرک کار خود دارند. نگه 
داشتن کارکنان بااستعداد از اصولی است که باید 
در هیئت مدیره هر شرکتی لحاظ شود. بنابراین 
شرکت ها باید منابع الزم را برای پاداش های الزم 
به کارکنان بااستعداد اختصاص دهند که این 

امر مانع از ترک کار کارکنان مستعد می شود.

فرهنگ سازمانی؛ عامل 
الهام بخشی در کارمندان

شما چه ارزشی را در استارت آپ تان 
ایجاد کرده اید

چرا و چه وقت پاداش بدهیم؟

چرا استارباکس شهریه تحصیالت دانشگاهی کارمندانش را می پردازد؟
ولخرجی های به جا!

در شماره قبل، کمپانی های بزرگی را معرفی کردیم 
که هریک مزایــای ویژه ای را برای کارمندان خود 
مهیا کرده بودند. دانســتیم که کارفرمایان در این 
برهه از تاریخ که زمــان حال نام دارد، از هیچ گونه 
تالشــی برای رضایت کارمندان و جــذب افراد 
نخبه کوتاهی نمی کنند. در این شماره به معرفی 
شــرکت هایی از این قبیل و بیان شــرایط رفاهی 
که آنان برای رضایت افــراد خود به کار گرفته اند، 
می پردازیم. می دانیم که برخی از این امکانات در 
ایران امکان   پذیر نیست اما مدیران استارت آپ ها 

باید به فلسفه این نوع خدمات بیندیشند.

ادامه تحصیل
تحصیالت عالی از جمله مواردی است 

که بــدون تردید برای هر کارفرمایی 7
باارزش است. اما این امتیاز ویژه شامل 
حال همه افراد نمی شود! )ادامه تحصیل آن قدرها 
هم  کار آسانی نیست!( از این رو کمپانی استارباکس 
طرحی با عنوان »طرح پیشرفت تحصیلی« را برای 
کارمندان واجد شــرایط خود برقرار کرده است. در 
این طرح کارمندانی از ایاالت متحده )کارمندانی با 
20 ساعت کاری در هفته یا بیشتر( می توانند مدرک 
کارشناســی خود را در دانشــگاه ایالتــی آریزونا، 
به صورت اینترنتی و بــا پرداخت تمام هزینه های 

تحصیــل، از طرف اســتارباکس دریافــت کنند. 
شرکت های کوچک تر، آن هایی که توانایی پرداخت 
هزینه های چهار سال تحصیل کارمندان را ندارند نیز 
به بن بست نرسیده و راه هایی برای اجرای این مهم 
برای آنان وجود دارد. این کمپانی ها می توانند توسط 
روش هایی افراد را مشتاق به ادامه تحصیل به صورت 
شخصی بکنند و یا با پرداخت بخشی از هزینه های 
تحصیل و همچنیــن از طریق افزایش حقوق برای 
کارمنــدان با تحصیالت باالتر، آنان را تشــویق به 
تکمیل تحصیالت خود کنند. برای نمونه شــرکت 
تقبــل   Los Angeles-based Konnect PR
پرداخت بخشی از شــهریه کالس های دانشگاهی 

کارمندان خود را به عهده گرفته است.

ورزش 
اینکــه یک کمپانــی عرضه کننده 

پوشاک از کارمندان خود بخواهد تا 8
از لحاظ فیزیــک بدنی در وضعیت 
مناسبی قرار بگیرند، خواسته ای به جا و منطقی به 
نظر می رسد. بر این اساس کمپانی پاتاگونیا که یک 
شرکت تولیدکننده پوشاک در کالیفرنیای امریکا 
اســت، بــا فراهــم آوردن دوچرخه و پیســت 
دوچرخه سواری، سالن و کالس های والیبال، در 
راســتای این خواسته قدم برداشــته است. این 
شرکت پیشرو همچنین کارمندان خود را تشویق 
به استفاده از این امکانات ورزشی در طول ساعات 
کاری نیــز می کند. این شــرکت همچنین برای 
تشویق شــرکت های دیگر به انجام عمل مشابه، 
همــه روزه تصاویر مربوط به تمرینات ورزشــی 
کارمندان را در وب سایت این شرکت قرار می دهد.

فعالیت های داوطلبانه
جوانان این دوره اغلب به  برخورداری 

از آگاهی اجتماعی باال، مشــهورند. 9
همچنین مطالعات متعددی نشــان 
داده که این نسل به طور خاص، احترام ویژه ای برای 
کارفرمایان و مدیرانی که هدف های فراشــرکتی و 
فراشخصی را از اهداف اصلی شرکت قرار می دهند، 
قائلند. به همین علت است که شرکت های بزرگی 
 Goddard School، Jennifer Adams چــون 
Worldwide  و Zimbra، کارمندان خود را با پرداخت 
حقــوق، امــکان بهره منــدی از ســاعات کاری 
انعطاف پذیر، تشــویق به شــرکت در فعالیت های 
بشردوستانه و پروژه های داوطلبانه می کنند. در یکی 
دیگر از مقاالت کسب وکار، مدیرعامل شرکت کاربری 
زیمبرا، پاتریک برانت، می گوید: »مشارکت مدنی در 
تجارت مدرن، یک ضرورت است و این کار نهایتا به 

افزایش روحیه کارکنان می انجامد.«

بلیت های رایگان
از    Quicken Loans کارمنــدان 

بلیت های رایگان برای رویدادهایی که 10
در ایــن موسســه ورزشــی انجام 
می گیرد، برخوردار هستند. دن گیلبرت، مدیرعامل 
Cleve�  این موسسه ورزشی و صاحب تیم بسکتبال 
land Cavaliers، اذعــان دارد کــه کارمندان این 
شرکت همچنین از هزینه های حمل ونقل رایگان از 
محل کار تا منزل و بالعکس برخوردارند. او می گوید 
که کارمندان این موسســه همچنیــن می توانند 
صندلی های دلخواه خود را، برای رویدادهایی که در 
سالن ها و زمین های این موسسه به  اجرا در می آید، 

به رایگان رزرو کنند.

سرگرمی و بازی
کارمندان شرکت Quicken Loan در 

صورت تمایل می توانند بسکتبال بازی 11
کنند. این در حالی اســت که اعضای 
کمپانی زینگا می توانند برای سرگرم کردن خود در 
محیط کار، از انواع کنسول های بازی های رایانه ای 
بهــره بگیرند. ایــن کمپانی بازی ســازی واقع در 
سانفرانسیسکو ایاالت متحده، توانسته است که با 
فراهــم آوردن اتاق های بازی، تزییــن این اتاق ها 
به وســیله المان های بازی های رایانه ای و با فراهم 
آوردن انــواع کنســول های بازی نظیــر نینتندو، 
ایکس باکس و پلی استیشن کارمندان خود را سرگرم 

کند.

اعتبارات اضافه
در کمپانی ویبلی، همه کارمندان از 

یــک کارت اعتباری کــه به صورت 12
ماهیانه شــارژ می شــود، بهره مند 
هستند. افراد این شرکت توسط این کارت می توانند 
از فروشگاه های مستقر در محیط این شرکت به میزان 
مشخصی خرید کنند. عالوه بر مورد فوق، این شرکت 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی، با در اختیار قرار دادن 
ماهیانه 50 دالر به مدیران، آنان را مختار می سازد تا 
در زمان های پرمشــغله کارمنــدان، با تهیه غذای 
رایگان، ماســاژهای رایگان و سرویس های رایگان 
خدمات منزل، افراد خود را در آســایش کامل نگاه 
دارد. در شماره آینده چند شرکت دیگر از این دست 

شرکت ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

اســتعداد از عناصر بسیار ارزشــمند برای رسیدن 
به موفقیت اســت؛ این اعتقاد از هسته های اصلی 
سیاست برند مک دونالد است که با بیش از 50 سال 
سابقه، نیروی پیشران این شرکت معتبر برای به اجرا 
درآوردن برنامه های آموزشی و تمرینی کارمندان 
بوده است. تعهد گسترده به آموزش در این کمپانی 
شامل برنامه هایی همچون دوره های آموزشی معتبر 
Hamburg� پیشنهادشده از طریق دانشگاه همبرگر(
er University(، که در ســال 1961 تأسیس شد، 
می شود. برنامه هایی که تا امروز به 28 زبان مختلف 
تدریس می شــود و طیف وســیعی از بورسیه های 
تحصیلی را نیز دربرمی گیرد. همچنین کالس های 
آموزشی ویژه ای برای مدیران و کارآموزان عالقه مند 
به مدیریــت در رســتوران های مک دونالد به طور 
اختصاصی در این برنامه ها قرار گرفته است تا با ارائه 
این گونه فرصت ها، هدف ما که پشتیبانی شخصی و 
حرفه ای از افرادمان است، محقق شود. در سال 2013 
و در نشســت  CGI، فرصت استثنایی همنشینی با 
یکی از کارمندان Ed2go را داشــتم. در این جلسه 
مطالب بسیاری از فعالیت های ارزشمند این موسسه 

که برای دوره های دبیرستان فشرده  خود به انجام 
می رساند، آموختم. موسســه ادتوگو برگزارکننده 
دوره های آموزشی آنالین به صورت پیوسته است. 
این موسسه تحت شــبکه در حال فعالیت در بیش 
از 2100 کالج و دانشگاه است. ادتوگو با تعهد خود 
در حوزه های آموزشــی و فناوری در سال 2013 به 
موسســه Cengage Learning ، امیدوار است تا با 
فراهم آوردن و توسعه دوره های فشرده دبیرستان 
و افزودن نیــروی کار بــرای این گونه کالس های 
فشرده آموزشی به 200 نفر، در راه پیشرفت اهداف 
خود قدم محکمی را بــردارد. مک دونالد نیز در این 
تعهد زمینه های همکاری مشترک بسیاری را دیده 
است و تصمیم گرفت تا در این اقدام شریک بشود. 
 Cengage در مک دونالــد، روابط ما با موسســات
Learning و ادتوگو از طریق یک برنامه آموزشــی 
و با شروع از 50 نفر از مدیران رستوران ها آغاز شد. 
به عنوان بخشی از استراتژی های آموزشی گسترده 
در مک دونالد، این تعهد به ما فرصت آماده ســازی 
یک منبع مناسب و قابل ارائه به کارمندان و مدیران 
رستوران هایمان که درصدد دریافت دیپلم دبیرستان 

خود هستند، داد.
با شرکت در جلسات CGI در سال 2014 برای دومین 
مرتبه فرصت تبادل نظر و ارتباط مجدد با موسسات 
ادتوگو و Cengage Learning وهمچنین ســایر 
اعضای شرکت کننده در این اجالس را داشتم. هریک 

از اعضای این جلسه نظرات الهام بخش و امیدوارانه ای 
مبنی بر دالیل شرکت در این جلسه، موفقیت هایشان 
و چالش هایی که در مســیر موفقیت بــا آن مواجه 
شــدند را بیان کردند. من این گونــه اطالعات را در 
اثنای شروع برنامه آموزشی مک دونالد، بسیار مهم 
دانستم. همچنین در این جلسه شانس همصحبتی 
بــا مدیرعامل هیئت ســرمایه گذاری نیــروی کار 
را داشــتم و با درمیان گذاشــتن راه هایی از طریق 
طوفان فکری، تالش کردیم تا روشی مناسب برای 
کارمندان و مدیرانی از شعبه های رستوران هایمان 
که مشــتاق به دریافت دیپلم دبیرســتان هستند، 
بیابیم. در این جلسات همچنین با نحوه برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های پیشرفت تحصیلی شرکت های 
شبیه مک دونالد، آشنا شدم و از همه مهم تر، شیوه 
برنامه ریزی برای انتقال از فاز آزمایشــی برنامه ها به 
فاز طوالنی مدت و دائمی را دریافت کردم. با شرکت 
در این جلســات به این نتیجه ارزشمند رسیدم که 
هریک از شــرکا در این برنامه آموزشــی، که شامل 
خود ما، ادتوگو و Cengage Learning  اســت، با 
شرکت در این جلسات و همفکری، بسیار جسورانه تر 
توانســتند در مورد توانایی خود برای آموزش عمل 
کنند. در مجموع، من موثر از سطح اشتیاق و تعهدی 
که هریک از اعضای اجالس CGI داشــتند، با انرژی 
دوچندان برای ارتقای برنامه های آموزشی کمپانی 

مک دونالد تالش می کنم.
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ورا وانگ، که امروز از بزرگ ترین طراحان لباس 
عروس در دنیاســت، کارش را با یک بوتیک 
کوچک لباس فروشی در نیویورک شروع کرد 
و امروز لباس هایش، نه تنها بر تن عروس های 
هالیــوودی خودنمایی می کند کــه به کاخ 
ســفید هم راه پیدا کرده اســت. ارزش برند 
لباس او حدود یک میلیارد دالر برآورد شده 
و ورا برای رسیدن به این کسب وکار رویایی، 
راهی ســخت و پرماجرا را پیموده است. او در 
گفت وگویی با »بیزینس اینسایدر« می گوید: 
»اگر همه چیز سرجایش بود و این همه مانع 
بر سر راهم سبز نمی شد، شک ندارم که کارم 
در زمان خیلی کمتری به نتیجه می رسید، اما 
زندگی با من چندان سر سازش نداشت. هیچ 
راهی را یک شبه نپیمودم، همه پیشرفت های 
شغلی ام قطره قطره اتفاق افتاد و همین باعث 
شد تا در میانسالگی، تازه طعم آرامش را بچشم 
و با خیال راحت بــه آینده فرزندان و نوه هایم 
فکر کنم. جلو رفتن در مسیر برند شدن برایم 
آن قدر کنــد بود که گاهی گمــان می کردم 
تا پایان عمــر هم به آنچه خیــال می کردم، 

نخواهم رسید.«
عروس هــای امریکایــی این روزهــا رویای 
پوشیدن لباس های این طراح لباس چینی - 
امریکایی را در سر می پرورانند و خودش روزی 
رویای خریدن پارچه های حریر و ساتن برای 
درست کردن اولین طرح لباس زندگی اش را 
داشته است. او تحصیل در رشته تاریخ هنر را 
به امید نوشتن در مجله مد و لباس ووگ امریکا، 
نیمه کاره رها کرد، اما نوشــتن و ســردبیری 
در یکی از بهترین نشــریات مد نیز او را قانع 
نکرد. با وجود مخالفت خانواده، او نوشــتن را 
هم کنار گذاشــت و ایده شروع کسب وکاری 
در عرصه مد را دنبال کرد. او می گوید: »جلو 
رفتنم در مسیر موفقیت، مولکولی بود. روزها 
می گذشت و کارهای من بی نتیجه می ماند. 
یکی از نمونه هایش عالقه کودکی ام به بازی 
با اسکیت و مسابقات آن بود؛ عالقه ای که بعد 
از بارها شکســت، در ۱۷ سالگی نتیجه داد و 
سرانجام به مسابقات اسکیت امریکا راه پیدا 
کردم. شاید همان موقع بود که فهمیدم برای 

رسیدن به پیروزی باید سمج باشم.«
ورا ونگ، برخالف بســیاری از کارآفرینان در 
روزگار کودکی کمتر تلخی فقــر و نداری را 
چشیده اســت. پدرش صاحب یک شرکت 
تجــاری بــود و همیــن او را بــه راه اندازی 
کسب وکاری مستقل و خالق جذب می کرد 
اما پدر تبدیل به بزرگ ترین مانع زندگی اش 
شد؛ او که آرزو داشت تنها دخترش کسب وکار 
او را ادامه دهد، وقتی ورا تصمیم به راه اندازی 
کاری متفاوت گرفت، به او سرمایه ای نداد. این 
طراح لباس عروس موفق می گوید: »وقتی ایده 
طراحی لباس را مطرح کردم، خانواده حمایتم 
نکردند. تنها برگ برنده ام، طراحانی بودند که 

در دوران کار در مجله آن ها را می شناختم.«
ورا در ســال ۱۹۹۰ با ســرمایه شــخصی، 
بوتیکی در نیویورک اجاره کرد و طراحی های 
محدودش را در آن به نمایش گذاشت. با اینکه 
او پیشینه ای در دنیای مد و طراحی نداشت، 
روابطش با مجالت مد و لباس به دادش رسید 
و بازگشایی مغازه کوچکش در رسانه های مد، 
درز پیدا کرد. او بعد از پنج سال کار نتوانست 
با هزینه های بوتیک کنار بیاید و آن را تعطیل 
کرد. خــودش درباره این تجربــه می گوید: 
»اســتقبال از طراحی هایم خوب بود و همه 
آن ها را به چشــم لباس هایی شیک و خالق 
می خریدند، اما آن قدر چشمگیر نبود که بتوانم 
کار را ادامه دهم. داشــتن یک سرمایه گذار و 
اسپانســر اولیه در راه اندازی کسب وکار مهم 
است.« سرانجام در سال ۱۹۹۸ پدرش سرمایه 
کالنی در اختیارش گذاشت و ورا مزون لباس 
عروس خود را راه اندازی کرد: »وقتی پای پدرم 
به کار من باز شد، اعتمادبه نفسی چند برابر پیدا 
کردم. با اینکه او عالقه ای به دنیای مد نداشت، 
نصیحت هایش در دنیای کسب وکار همیشه 
چاره ســاز بود؛ او معتقد بــود که بزرگ ترین 
سرمایه یک کارآفرین، برندش است و باید به 
هرقیمتی از آن محافظت کند. همراهی او مرا 
در کار جلو برد و توانستم شعبه های مزون را 
در اروپا و چین هم گسترش دهم. اگر بخواهم 
به کارآفرینان جوان نصیحتی بکنم، باید بگویم 
بپذیرید که دنیای کسب وکار منصفانه نیست، 
باید محکم باشید و خودتان را برای رویارویی 

با نامالیمات آماده کنید.«

از آغاز به کار این برند ایرانی ۳۸ ســال می گذرد. 
مقــارن با روزهــای انقــالب اســالمی، یکی از 
کارآفرینان جوان ایرانی که پیش تر خالق برندی 
بود که امروز آن را به نام شوکوپارس می شناسیم، 
کارخانه شیرینی و شکالت خود را به دولت واگذار 
کرد و کســب وکارش را در عالم دیگری درپیش 
گرفت. او این بــار تصمیم به تولیــد آبمیوه های 
طبیعی و کنسانتره گرفت. کارخانه تولید آبمیوه 
ســن ایچ از ســال ۱۳۵۷ تا امروز مشغول تولید و 
عرضه انواع آبمیوه در بســته بندی های تتراپک و 
کامبی بالک و انواع کنسانتره و شربت در جعبه و 
گالن و شیشه است. کارخانه تولیدی اش این روزها 
در شهر صنعتی کاوه در اطراف ساوه مستقر شده و 
با نام رسمی شرکت عالی فرد مشغول به کار است. 
نام تجاری سن ایچ هم از دل این کارخانه درآمد و 
سال ۹۴ به عنوان یکی از برندهای ایرانی خود را به 
ثبت رساند. هرچند قرین بودن تولدش با روزهای 
بعد از انقالب باعث شــد نتواند محصوالتش را با 
نام های خارجی چون ســن کوئیک و سن تاپ به 
خانه های ایرانی بکشــاند و بعد از مدت کوتاهی از 
تولد کارخانه، مردم با نام سن ایچ آبمیوه هایش را 
شــناختند، اما مهم تر از دغدغه اینکه نام تجاری 
محصوالت چه باشــد، حســین عالــی زاد خالق 
این برند، به این فکر بود که محصولی در ســطح 

استانداردهای جهانی به بازار ایران عرضه کند.

پیشدرآمدیبرسرگذشتسنایچ
ســن ایچ هم مثل هر برند بادوام دیگری در جهان 
اقتصاد و بازار، نام خود را مدیون کارآفرینی است 
که ســال ها پیش از آنکه کارخانه آبمیوه ســازی 
را راه اندازی کند، وارد دنیای کســب وکار شده و 
تجربه های فراوانی را پشــت ســر گذاشته است. 
حسین عالی زاد که امروز یکی از کارآفرینان بزرگ 
ایرانی به شــمار می رود، نه فقط با اســم شرکت 
عالی فرد شــناخته می شود، که در خلق و پیشبرد 
برندهای دیگری چون شوکومارس، که این روزها با 
نام شوکوپارس دیده می شود، شیبا و آناتا هم نقش 
به سزایی داشته اســت. در واقع می توان گفت در 
سرگذشت این کارآفرین ایرانی همواره ردپایی از 
شیرینی و شکالت به چشم می خورد. سال های قبل 
از انقالب اسالمی، عالی زاد که از یک خانواده بازاری 
تبریزی برآمده است، به تهران سفر می کند و برای 
آنکه پرچم اســتقالل از خانواده را جایی بکوبد، به 
ســراغ بازار تهران مــی رود و کارش را با خرید و 
بسته بندی بادام و فروش آن به مغازه های قنادی 
آغــاز می کند. خودش بــاور دارد که عالقه اش به 
دنیای شیرینی و شکالت همواره او را به راه اندازی 

کسب وکاری در این عرصه تشویق می کرد.
بنیان گذار ســن ایچ، پیش از تولد این برند، موسس 
اولین کارخانه شکالت ایران بوده است. او در دهه ۳۰ 
و ۴۰ شمسی، ایده احداث کارخانه ای مجهز و مدرن 
برای تولید شیرینی و شکالت را در سر می پروراند و 
در نهایت توانست با ســرمایه ای اندک، زمینی بین 
تهران و کرج را انتخاب کند و ماشین آالت و تجهیزات 
شکالت سازی مدرن را به ایران وارد کند. این برند که 
در سال ۱۳۳۹ آغاز به کار کرد، شوکومارس نام  گرفت 

و در ایران آن روزها که تولید شکالت برایش رویایی 
دور از ذهن بود، انقالبی در صنعت شــکالت سازی 
به شــمار می رفت. هرچند او بعد از انقالب اسالمی، 
مجبور به واگذاری فرزند محبوبش به دولت شد و نام 
کارخانه اش به شوکوپارس تغییر یافت اما عالی زاد 
که قصد نداشت به عمر کارآفرینی اش خاتمه دهد، 
نگذاشت این واگذاری مانع ادامه فعالیت تولیدی اش 

شود و میدان کسب وکار را رها نکرد.

درآمدیبرتولدآبمیوههایکنسانتره
عالی زاد که به تأیید همکاران و سرمایه داران ایرانی، 
مردی نبود که میدان را ترک کند و دست از تالش 
بردارد، با رفت و آمد به کشورهای اروپایی و شرکت 
در نمایشــگا ه های کســب وکار و کارآفرینی، ایده 
تازه ای به ذهنش خطور کرد؛ با شرکتی دانمارکی که 
کنستانتره پرتقال تولید می کرد، قراردادی بست و 
نمایندگی آن ها را در داخل ایران گرفت. امید دوباره 
در قلبش ریشه کرده بود؛ به دلیل سرمایه اندک آن 
روزها، زمینی در شهر کاوه خریداری کرد ولی برای 
ادامه تولید و وارد کردن تجهیزات با چند سرمایه دار 
صحبت کرد و با کمــک آن ها توانســت کارخانه 
عالی فرد را که اولین کارخانه تولید آبمیوه و کنسانتره 

در ایران بود، افتتاح کند.
تولید آبمیوه های کنسانتره با محصول رایج کشاورزی 
شمال ایران، یعنی پرتقال شــروع به  کار کرد. مواد 
اولیه از باغ های شمال کشــور خریداری می شد و 
مورد استفاده قرار می گرفت. اولین محصوالت این 
کارخانه با نام های ســن کوئیک و سن تاپ وارد بازار 
شد؛ البته نام های انتخابی محصوالت، توسط وزارت 
ارشاد به دلیل خارجی بودن مورد اخطار قرار گرفت 

و ســن ایچ نام جدیدی بود که برای محصوالت این 
برند تازه وارد انتخاب شد. نامی که عمر ۳۸ ساله اش 
تضمینی بر شناخته شدن آن میان مردم ایران است.

ســن ایچ در مدت کوتاهی توانست مسیر پیشرفت 
و توســعه تولیداتش را بپیماید و خود را به ســطح 
استاندارد های جهانی تولید آبمیوه برساند. از سال 
۷۴ این برند در ســایه شرکت دیگری به نام شرکت 
پخش سایه ســمن که در دل خودش بنیان گذاری 
کرده بود، توانست توزیع انحصاری محصوالتش را 
هم در دســت بگیرد و امروز از طریق ۱۶ شعبه در 
ایران، ۳۰ اســتان کشــور تحت پوشش این شبکه 
توزیع هستند. سن ایچ همچون برندهای برتر دیگر 
ایرانی در کارنامه خود فهرســتی از گواهي نامه ها و 
تقدیرات ملی و بین المللی دارد؛ از واحد نمونه کیفی 
در سال های ۸۴ تا ۸۹ گرفته تا گواهی نامه های ایزو 

و اف.دی.ای امریکا.
اما حســین عالی زاد، خالق این برنــد، آن قدر عمر 
نکرد تا شاهد اعطای بســیاری از این تقدیرنامه ها 
باشد. مردی که با تالش های ارزشمندش، تکانی به 
صنعت غذایی کشور داده بود و آن را به سمت بهبود و 
پیشرفت هدایت کرده بود، در آبان ۱۳۸۴ و در هشتاد 
سالگی از دنیا رفت. اما دستاوردهای او برای صنعت 
و اقتصاد ایران و برندهایی که مدیون نام او هستند، 
همچنان به فعالیت  خود ادامه می دهند و همین به 
معنای جاودان بودن نام او در عالم کسب وکار ایران 
است. یکی از جمالت به یادمانده عالی زاد در روزهای 
آغاز به کار سن ایچ و زمانی که چندان به کارآفرینی 
مجددش امیدوار نبود، این است: »زندگی خودش را 
با قدم های ما هماهنگ نمی کند، این ما هستیم که 

باید خودمان را با آهنگ زندگی هماهنگ کنیم.«
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ســریع ترین راه برای دوبرابر کــردن پول تان، 
تا کردن آن اســت! پس به فکــر راه های عملی 

باشید، نه فقط سریع!

ستون
c o l u m n

حسین 
عالی زاد که 

امروز یکی از 
کارآفرینان 

بزرگ ایرانی 
به شمار 
می رود، 
نه فقط با 

اسم شرکت 
عالی فرد 
شناخته 
می شود، 

که در خلق 
برندهایی 

چون 
شوکوپارس، 

شیبا و آناتا هم 
نقش به سزایی 

داشته است

برنداستوری
B r a n d S t o r y

قفسه سوپرمارکت ها این گونه تسخیر شد!

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

داستان سن ایچ که از دل رویاهای یک کارآفرین بالفطره سر برآورد

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

تجربیاتطراحنیویورکیبرای
راهپیداکردنبهدنیایمد

برایبرندشدن
سمجباشید

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

نام تجاری نایک که در امریکا با تلفظ نایکی شناخته می شود 
و لوگوی معروف آن برای همه ما آشناست؛ برندی که با داعیه 
تولید لباس و کفش ورزشی وارد دنیای تجارت شد و امروز 
یکی از بزرگ ترین صنایع کفش و پوشاک ورزشی و اسپانسر 
شماره یک تیم های ورزشی دنیاست. شهرت و سرمایه  این 
برند تا جایی پیش رفته که وب سایت فوربز آن را در فهرست 
ارزشمندترین برندهای جهان بعد از نام هایی چون آمازون 
و سیسکو و ب.ام.و قرار داده است و ارزش آن را بیش از ۲۷ 

میلیارد دالر برآورد می کند.
شــرکت نایک در سال ۱۹۶۴ توســط فیلیپ نایت دونده 
و مربــی اش، بیل باورمن، بنا نهاده شــد. وقتی که فیلیپ 
دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی در دانشگاه اتنورد بود، 
تصمیم به راه اندازی شرکت تولید کفش های مخصوص دو 
گرفت. نایک در ابتدای کار که هنوز توان و تکنولوژی تولید 
کفش ورزشی را نداشــت، تصمیم گرفت استراتژی خود 
را بــه واردات کفش های ورزشــی ارزان قیمت و باکیفیت 
ژاپنی متمرکــز کند. در آن روزها بازار ورزشــی امریکا در 
دست آدیداس بود، اما به نظر می رسد نوآوری نایک مسیر 
و ذائقه بازار امریکا را تغییر داد. نایک که در ابتدا واردکننده 
و فروشنده کفش های تایگر بود، کم کم به فکر تغییراتی در 
طراحی و ساخت آن ها مطابق با سلیقه امریکایی گرفت. با 
طراحی مجدد این کفش های ژاپنی، نایک اولین مشتریانش 
که نوجوانان دبیرستانی و ورزشکار محلی بودند را به خود 
جلب کرد و توانست میان این گروه که دنبال کفش مقاوم و 

ارزان قیمت بودند، شهرتی بیابد.
جالب اینجاست که تولیدات اولیه نایک، با این نام آغاز نشد 
و شرکت اولیه نام »روبان آبی ورزش« را برای خود برگزیده 
بود. نام نایک از سال ۱۹۷۱ متولد شد، نامی که الهام گرفته 
از نام الهه پیروزی در یونان باســتان است. لوگوی معروف 
آن هم که شــاید کمتر کسی با دیدنش به یاد نایک نیفتد، 
همان سال توسط کارولین دیویدسون و تنها با قیمت ۳۵ 
دالر طراحی شد. طرح آن هم اشاره به بال های الهه پیروزی 

دارد و در ابتدای طراحی، نام نایــک با رنگ نارنجی باالی 
آن نوشته می شــد اما اکنون این طراحی ساده حتی از نام 
تجاری خود هم بی نیاز شده و به تنهایی شهرت برند نایک 

را بر دوش می کشد.
پس از تغییر نام شرکت، خود شرکت نیز با تغییرات بزرگی 
مواجه شد. ایجاد خط تولید جدید و تولید مستقیم از این 
تغییرات بود. با گذشت سال ها به محصوالت و گستره تولید 
آن نیز اضافه می شد. اما محصوالت جدید فقط شکل و روی 
جدید نداشتند، بلکه کارایی های آن ها نیز به روز می شد. در 
ســال ۱۹۷۸ نایک، تکنولوژی Air خود را معرفی کرد. این 
تکنولوژی از یک پالستیک پر از گاز در کفه کفش استفاده 
می کرد که این پالستیک بالشتی شکل باعث می شد تا کف 
کفش، نرم تر شود. به دنبال این طراحی خالق، نایک دریافت 
که برای به یاد ماندن نامش در ذهن مشــتریان باید از ابداع 
نام های تجاری خاص خود بهره گیرد و یکی از جاودان ترین 
این نام های تجاری، »نایک ایر جردن« است. مایکل جردن 
که همیشه سوپراستار بسکتبال امریکاست، با پوشیدن این 
کفش به تنهایی توانست ارزش نایک در عالم کسب وکار را 
ده ها پله جلو بیندازد. این روزها »تایگر وودز« هم که به مدد 
نایک پردرآمدترین ورزشکار تاریخ شده، به جردن پیوسته و 

دومین مبلغ بزرگ نایک در تبلیغات این برند است.
در سال ۱۹۸۶ سود شــرکت نایک از یک میلیارد دالر هم 
بیشتر محاسبه شد. با پیشرفت این شرکت، مسئوالن آن به 
فکر گسترده کردن محصوالت و شعب آن در سراسر جهان 
افتادند و سعی کردند تا تقریبا تمام وسایل و پوشاک وزرشی 
مربوط به ورزش های پرطرفدار نظیر بسکتبال و فوتبال را 
 ”Just Do It!“ تولید کنند. در اواخر دهه ۸۰ هم نایک شعار
را برای خود برگزید و آن را به عنوان شعار تجاری و انحصاری 
خود درآورد. هرچند بنیان گذاران این برند، اکنون دیگر در 
آن فعال نیســتند؛ بیل باورمن در ۸۸ سالگی درگذشت و 
فیلیپ نایت در ۶۶ ســالگی خود را بازنشسته کرد و عنان 
نایک را به مدیرعامل دیگری سپرد. اما نام نایک و محصوالت 
ورزشی اش دیگر برای هیچ ورزشکار و ورزش دوستی در دنیا 
غریبه نیست و این برند که اکنون فعالیت های بشردوستانه و 
محیط زیستی اش توجه دنیا را به خود جلب کرده، به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت ورزشی در دنیا فعالیتش 

را ادامه می دهد.

چرا و چگونه نایک یکی از بهترین های کفش ورزشی دنیا شده است؟
الههپیروزیدرپایورزشکاران

۲۷شهریور ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره بیست وهشت



دو کارآفرین مستقر در کلکته به نام های راغا کانوریا 
و کومار واردهان پاتودیا و نیز چاندرادیپ میترا، استاد 
دانشگاه، با یکدیگر همکاری می کنند تا یک پلتفرم 
شتاب دهنده را برای استارت آپ های مستقر در شرق 
هند ایجاد کنند. این پلتفرم نه تنها زیرساخت مناسبی 
را به استارت آپ ها ارائه می دهد، بلکه راهنمایی و نکات 

آموزشی را نیز مطرح می کند.
موسس شــرکت Neoleap Business و شریک 
او، کانوریــا، معتقدند کــه این پلتفــرم اولین نوع 
شــتاب دهنده با ســاختار خصوصی در شرق هند 

خواهد بود.
هدف آن اســت که این پلتفرم به عنوان یک عامل و 
تسهیل کننده عمل کرده و به ایجاد استارت آپ های 
جوان و مقاوم کمک کند و در نتیجه در این قسمت از 
کشور هند که اتفاقا ظرفیت خوبی هم برای راه اندازی 
کسب وکارهای نوپا دارد، اشتغال ایجاد شود. انتظار 
می رود که در طول یک سال، حداکثر این شتاب دهنده 

به تأسیس و پیشرفت ۱۰ استارت آپ کمک کند.

 Calcutta Angel کانوریا و پاتودیا موسسان شبکه
نیز هستند؛ میترا نیز مشــاور بخش نوآوری پارک 
فناوری IIM-C است. آن ها می گویند: »پلتفرم باید هر 
مربی را به یک استارت آپ متصل کند. ما می خواهیم 
به استارت آپ ها کمک کنیم تا طرح کسب و کار خود 
را تنظیم کنند و از چالش های موجود بر سر راهشان 
مطلع شوند. به عالوه می خواهیم فضای کافی برای 

ایجاد محل کار را به آن ها ارائه دهیم.«
همچنین نئولیپ بیزنس از آخرین قوانین و مقررات 
درباره کسب و کارها در سراسر بخش ها خود را باخبر 
نگاه می دارد تا کارگاه های آموزشی را درباره تطابق، 
مالیات، مدیریت رسانه اجتماعی، قانون شرکت و... 

برگزار کند.
بعد از چهار ماه، این پلتفرم به این استارت آپ ها کمک 
خواهد کرد و بودجه مورد نیاز و شبکه ها را در اختیار 

آن ها قرار خواهد داد.
به عالوه شــتاب دهنده نئولیپ در حــال مذاکره با 
Nass- انجمن ها و موسسات صنعتی مختلف از جمله 

com، CII، اتاق بازرگانی و صنایع هند، اتاق بازرگانی 
هند و آلمــان، IIM Calcutta، IIT Kharagpur  و 
کنسولگری هایی مانند کنسولگری امریکا و کمیسیون 
عالی بریتانیا است تا از متحدان راهبردی بخواهد با 

کمک یکدیگر اکوسیستم را ایجاد کنند.
هیئت مشاوره سرمایه خطرپذیر این شرکت، متشکل 
از چهار مقام مسئول و مهم است. پاتودیا به این نکته 
اشــاره می کند که آن ها قصد دارند هیئت مشاوره را 
تقویت کنند اما هنوز چیزی به طور قطعی مشخص 
نشــده اســت. به عالوه آن ها ابتدا از مربیانی دعوت 
خواهند کرد که از مشــاهیر در زمینه های مختلف 
هستند. هند در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی 
روی فضای اســتارت آپی خود کرده و کارشناسان 
اعتقاد دارنــد یکی از غول های آینده اکوسیســتم 
استارت آپی آســیا در هند مستقر خواهد بود. تعداد 
زیاد جوانان فارغ التحصیل رشــته های کامپیوتر و 
آی تی و توجه سرمایه گذاران خارجی دو عامل مهم 

در این پیش بینی عنوان شده است.

کارگاه
W o r k s h o p

رابیند رانات تاگور
نمی توانید با ایستادن و نگاه کردن به آب، از 

دریا عبور کنید.
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شتاب دهندگان 

اخیرا بازده 
بیشتری دارند 
و فرصت های 

بیشتری را 
در اختیار 

کارآفرینان قرار 
می دهند؛ اما 

رشد این بخش 
باعث شده تا 
انتخاب یک 

شتاب دهنده، 
دیگر کار آسانی 

نباشد

در گذشــته که شرایط وب ســایت ها مناسب نبود، 
اســتارت آپ ها مجبور بودنــد در انکوباتورها ادغام 
شــوند. انکوباتورها نیز کارخانه تولید ایده بودند که 
شرکت هایی را ایجاد می کردند تا تقاضا برای سهام 
فناوری تأمین شود )مشهورترین آن ها Idealab  بود 
که زمانی ۸ میلیارد دالر ارزش داشت(. در حال حاضر 
نوع جدیدی از تقویت کننده استارت آپ ایجاد شده 
است: شتاب دهنده، که یک برنامه کمپ مانند است و 
کارآفرینان را گرد هم جمع می کند تا از راهنمایی ها و 

کمک های مربیان و همکاران استفاده کنند.
شــتاب دهندگان اخیرا بــازده بیشــتری دارند و 
فرصت های بیشــتری را در اختیار کارآفرینان قرار 
می دهند؛ کارآفرینانی که به راهنمای و پول به اندازه 
یکسان نیاز دارند. اما رشــد این بخش باعث شده تا 
انتخاب یک شــتاب دهنده، دیگر کار آسانی نباشد. 
اکنون فصلی است که بسیاری از آن ها اپلیکیشن ها 

و شرکت های زیادی را حمایت می کنند. حال سوال 
این است که شما چگونه انتخاب می کنید؟

هر شتاب دهنده مزیت خاص خود را دارد و هیچ یک 
شبیه به دیگری نیست. یکی از مسائل مهم این است: 
مکان. شرکت کنندگان شتاب دهنده باید حداقل برای 
مدت موقت پایگاه برنامه خود را انتخاب کنند و پیش 
بروند. بنابراین به فکر شهری باشید که در آن هر برنامه 
واقع می شود. آیا این شهر مناسب با سبک شماست؟

سپس مردم در اولویت هستند. مربیان و مدیران را از 
هر برنامه مطلع کنید. آیا پیشینه و تجربیات آن ها برای 
شرکت شما مفید است؟ آیا شرکت شما به سرمایه  
خطرپذیر زیادی نیاز دارد تا بتواند موفق شــود؟ اگر 
چنین است، شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر در 
هر برنامه کدام اند؟ اینجاست که باید کمی تحقیق و 
پژوهش انجام داد. برخی از مدل های موفق شتابدهی 

دنیا عبارت اند از:
 Y Combinator؛ در حــال حاضــر فقــط در 
سیلیکون ولی واقع شده است، یکی از قدیمی ترین 
نــوآوران در حوزه مدل شــتاب دهنده اســت و به 
همین دلیل شــهرت زیادی دارد و در وهله اول روی 
استارت آپ های نرم افزار و وب سرمایه گذاری می کند

 TechStars؛ در ابتدا در بلودر راه اندازی شد، این 

برنامه در حال حاضر بودجه استارت آپ های نرم افزار 
و فناوری را در بوستون و سیاتل نیز تأمین می کند

 Capital Factory؛ این برنامــه نیز در وهله اول 
روی استارت آپ های نرم افزار و فناوری سرمایه گذاری 

می کند و در تگزاس واقع شده است
 اگر شــما می خواهید به یک شــهر جدید نقل 

مکان کنید و طرح کسب وکار خود را دنبال کنید، 
بهتر اســت برای حصول اطمینان از کارآفرینان از 
یک شتاب دهنده اســتفاده کنید. به خاطر داشته 
باشــید که در مدت کوتاه نمی توانید به پیشرفت 
و موفقیت دست پیدا کنید. باید زمان صرف کنید 

تا موفق شوید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چگونهشتابدهندهپیداکنیم؟

چگونه با یک بودجه استارت آپی، استراتژی سئو طراحی کنیم؟

نقش متخصصان سئو در آینده یک استارت آپ

گپ وگفت های دهان به دهان و نجواهای پراکنده در 
جامعه آن قدر زیاد است که یک استارت آپ  را بر آن 
می دارد تا به سطح جدیدی از موفقیت دست یابد. 
تمام ایده ها یا مفاهیم کسب وکارهای استارت آپی 
همهمه ای را در ســطح جامعه به وجود نمی آورد؛ 
چراکه ممکن اســت این ایده در حوزه ای باشد که 
برای یک فرم معمولی جالب به نظر نیاید. گشتن در 
موتورهای جست وجو با استفاده از عبارات خاص، 
می توانــد تقریبا بالفاصله بعد از اینکه مشــتریان 
بالقوه چیزی را به طور آنالین جســت وجو کنند، 
تقویت شــود. در این حین، وقتی صحبت از اکثر 
موضوعات می شود، اینترنت پر از مشاوره های بد 

است و سئو نیز از این غائله مستثنا نیست.
در زیر برخی از موارد ذکر شــده اند که باید به آنها 
توجه کرد و نکاتــی نیز ارائه می شــود تا بتوانید 
از بودجــه بازاریابی اینترنتی یک ســئو بهترین 

استفاده را کنید. 

بالفاصلهافرادبزرگراپذیرشنکنید
هر فردی که کمــی درباره ســئو اطالعات دارد، 
می داند که شــرکت های بزرگ در طول ســال ها 
برخی عبارات جستجوی مشخص را با میلیون ها 
دالر هدف قرار می دهند. هدف قرار دادن عباراتی 
کــه در یک صنعت، کمتر رقابتی اســت می تواند 

درصد کوچکتر اما مهمتری را به یک استارت آپ 
ارائه دهد.

 دیدن اینکه کدام استراتژی سئو، کدام عبارات را 
هدف قرار می دهد در توسعه یک استراتژی پایدار 
برای تکمیل بقیه روند بسیار حائز اهمیت است. در 
گوشــه قرار دادن برخی از عبارات دقیق از طریق 
لینک هــا در محتوا یــا در دایرکتوری ها به عنوان 
عبارات وسیع به احتمال زیاد موجب می شود مقدار 

زیادی پول در گوشه ای قرار گیرد.

ازشیوههایکالهسیاهدوریکنید
ممکن است وسوسه شدیدی برای شرکت کردن 
در برخی از سئوهای کاله سیاه وجود داشته باشد 
زیرا برخی از این شیوه ها می توانند به سرعت فرد 
را به نتیجه مورد نظر برسانند اما در نهایت گوگل 
آنها را جریمــه خواهد کرد. در واقع پیشــرفت و 
پیروزی آنهــا موقت و کوتاه مــدت خواهد بود، و 
پس از مدتی جایگاه آنها حتی پســت تر از جایگاه 
اولیه شان خواهد شد. اگر کار سئو را برون سپاری 
می کنید، حتماً مطلع شوید که شیوه های دقیقی 
که پیمانکار از آنها استفاده خواهد کرد تا به سئوی 
استارت آپ کمک کند، چه شیوه هایی هستند. آن 
دسته از شرکت هایی که مردد هستند، ممکن است 
از شیوه های کاله  سیاه استفاده کنند که در نهایت 
اگر اقدامات الزم و مناســب انجام نشوند، موجب 
می شود گوگل سایت را از فهرست خارج کند. این 
کار به معنای مجازات مرگ یا اعدام برای یک سایت 
است زیرا قرار گرفتن مجدد در فهرست کار، بسته 
به مقدار شیوه های کاله سیاه استفاده شده، بسیار 

دشوار خواهد بود.

برخی از شــرکت ها به ســایت ها کمک می کنند 
تا دوباره خود را بازیابی کننــد، بنابراین در اغلب 
مواقع همان شرکتی که موجب جریمه شده است، 
در قبال مطالبه یک هزینه مشــخص به آن سایت 

کمک می کند تا خود را بازیابی کند.

سئونمردهاست
برخی از شــرکت های بازاریابی ممکن است سعی 
کنند به یک اســتارت آپ بگویند که ســئو دیگر 
منسوخ شده اســت. این حرف حقیقت ندارد اما 
این حقیقت که سئو به طور مداوم تغییر می کند، 
می تواند موجب شــود که برخی از شرکت ها از آن 
دوری کنند. اولیــن صفحه گوگل بهترین جایگاه 
را دارد و همه ســایت ها می خواهند در این جایگاه 
قرار گیرند، به ویژه برای عبارات به شــدت رقابتی 
مانند “وکیل جراحت شــخصی” یا “بهترین تلفن 
5G”. تفاوت بین اولیــن و دومین صفحه می تواند 
میلیون ها دالر باشد چرا که وقتی برخی افراد آنچه 
را که جستجو می کنند در صفحه اول نیابند، دیگر 

به صفحه بعدی نمی روند.

محتوامیتواندتفاوتبسیارفاحشیایجاد
کند

اگر محتوایی که یک اســتارت آپ تولید می کند، 
قابل اشتراک گذاری و جالب باشد، بسته به مقدار 
اشتراک ها و لینک هایی که توسط محتوا انباشته 
شده اند، ســئوی خارج از صفحه می تواند فقط با 
همین تکمیل گردد. شــرکت های سئویی وجود 
دارند که محتــوا را ایجاد خواهند کرد و ســپس 
محتوا را به ســایت ها وصل می کنند تا ببینند که 

آیا به اشتراک گذاشته می شــوند یا خیر. با سایر 
سایت هایی که در حال حاضر به اشتراک گذاشته 
شده اند، ارتباط برقرار خواهد شد تا از طریق یک 
لینک اعتباردهی انجام شود. صدها یا هزاران لینک 
می توانند در یک وب ســایت استارت آپی ساخته 
شوند اگر نشریاتی مانند هافینگتون پست، محتوا 
را به اشتراک بگذارند. محتوا تمام مشکالت سئو را 
حل نخواهد کرد اما محتوای جالب ایجاد لینک ها 
برای برخی عبارات را آسان تر می کند. هوشمندانه 
است که یک ویراستار بالگ یا نویسنده را استخدام 
کنید، زیرا محتوای منســجم به تحریک و تقویت 
ترافیک و نیز ارتقای ســئو برای یک سایت کمک 

می کند.
یک استراتژی سئوی مناسب می تواند در عرض 
فقط چند هفته میزان فروش را باال برد و کسب و 
کار را تقویت کند. شــما نیز می توانید از این ابزار 
به نحو احسن استفاده کنید: یک یا دو متخصص 
سئوی عالی می توانند مســیر یک استارت آپ را 
تغییر دهند. اگر در پی تاســیس یک استارت آپ 
هســتید، بهتر است به چهار نکته ای که در باال به 
آنها اشاره شــد توجه کنید و آنها را به کار گیرید. 
افرادی که برای کار انتخاب می کنید، شیوه  سئو، 
و محتوایی که ارائه می شــود، نقش بسیار مهمی 
را ایفا می کننــد. با توجه به مطالــب فوق الذکر 
می توان گفت، یک اســتارت آپ با هر بودجه ای 
که راه اندازی شود، باید مسئوالنی را برای انجام 
کارهای مربوط به بهینه ســازی موتور جستجو 
)سئو( تعیین کند تا بتواند کســب و کار خود را 
توســعه دهد و به طور موفقیت آمیزی به اهداف 

مورد نظر خود دست یابد.

ستون
c o l u m n

مرکــز  Sunnyvale، انکوباتور مســتقر در 
کالیفرنیا، با دولــت بلژیک قراردادی را منعقد 
می کند تا به برقراری ارتباط بین کارآفرینان از 
کشورهای اروپایی با سیلیکون ولی کمک کند.

اغلب، رقابــت بین المللی برای مشــاغل در 
چارچوب یــک بازی جای می گیــرد. اما این 
مرکز فناوری روشــی را تعریف کرده است تا 
فرهنگ سیلیکون ولی به کارآفرینان خارج از 
آمریکا نیز آموزش داده شود. همین امر به گفته 
تحلیل گران موجب ایجاد مشاغل هم در امریکا 

و هم در خارج از امریکا خواهد شد.
این مرکز با همکاری موسسه تحقیقاتی دولت 
بلژیک چندین استارت آپ را بررسی خواهد کرد 
و ۱۶ مورد از آن ها را انتخاب می کند تا به مدت 
حداقل سه ماه در ساختمان آن ها فعالیت کنند 
و در طول این مدت، تمــام زیروبم کارها را به 
آن ها یاد خواهد داد. از آنجا که حدود ۴۰ درصد 
از سرمایه گذاری های خطرپذیر دنیا در داخل 
این فاصله مکانی قرار گرفته است، این منطقه 
بسیار موردتوجه است. بیش از یکصد شرکت 
سرمایه گذاری خطرپذیر، یک ماه در میان به 

این مرکز می آیند.
این مرکز نقــش انکوباتور اســتارت آپ ها را 
در دفاتر مرکــزی Sunnyvale و مکان های 
ماهواره ای مختلــف ایفا می کند. مأموریت آن 
اســت که اســتارت آپ ها را غرق در فرهنگ 
کارآفرینی کرده و با ارائه فضا و دسترســی به 
سایر کارآفرینان، ســرمایه گذاران خطرپذیر، 
سرمایه داران و مدیران اجرایی فناوری پیشرفته 
به تسریع و شتاب کار کمک کند. در حال حاضر 
بیش از ۲۵۰ استارت آپ در ساختمان های این 
مرکز وجود دارند که بیــش از ۵۰ مورد آن ها 
شرکت های بین المللی هستند که در مناطق 

دیگر نیز فعالیت می کنند.
استراتژی بین المللی این مرکز، از دو سال پیش 
آغاز شده است. این موضوع، روشی بود برای پر 
کردن فضای داخل ساختمان ها که بر اساس 
چرخه منسوب به چرخه سعید عمیدی، مدیر 
اجرایی مرکز، اجرایی شــد. عمیدی خودش 
یک مهاجر اســت که از سال ۱۹۷۹ از ایران به 

سیلیکون ولی رفته است.
او همراه با شــرکای خود در استارت آپ هایی 
سرمایه گذاری می کند که در ساختمان های 
آن هــا نقل مــکان کرده اند؛ آن هــا در گوگل 
و پی پال نیــز ســرمایه گذاری کرده اند. پنج 
ســال پیش مرکز فناوری Plug and Play را 
تأســیس کردند و در حال حاضر در بسیاری از 
استارت آپ ها ســرمایه گذاری کرده اند. زمانی 
که بسیاری از شــرکت ها خالی بودند، تمرکز 
بین المللی این ساختمان ها را پر نگه داشت. این 
شرکت اکنون ۲۰ قرارداد با دولت ها و موسسات 
خارجی بسته است تا نقش شتاب دهنده را برای 
کسب وکارهای بین المللی ایفا کرده و آن ها را در 
فرهنگ کارآفرینی سیلیکون ولی غوطه ور کند.

اوراکل اعــالم کرده که اولین شــتاب دهنده 
فضای ابری استارت آپ خود را به عنوان بخشی 
از راهبرد توسعه پایگاه خود در هند و پشتیبانی 
از طرح های دیجیتالی در این کشور راه اندازی 

خواهد کرد.
این شــرکت فناوری امریکایی گفته است که 
اولین مرکز در بنگلور تأسیس می شود و رئیس 
توســعه محصوالت این شــرکت آن را افتتاح 

خواهد کرد.
طبق گفته های شــرکت، چندین مرکز دیگر 
نیز در چنــای، گوگوان، حیدرآبــاد، بمبئی، 
نویدا، پون، تریواندرام و ویجیــاوادا راه اندازی 

خواهد شد.
معاون گروه توسعه شــرکت  اوراکل، سانکت  

آتال، ریاست این طرح را برعهده دارد.
آن هــا می گویند کــه می خواهنــد از طریق 
شتاب دهنده فضای ابری استارت آپ اوراکل  و 
جمعیت در حال رشد فضای ابری به عنوان یک 
مدل رایانش جایگزین، نقش کاتالیزور را برای 

ایده های کسب وکار جدید ایفا کنند.
این شــتاب دهنده قرار است از طریق آموزش 
فنی و کسب وکار به رشد استارت آپ ها کمک 
کند. شتاب دهنده با شرکت هایی در اندازه های 
متوســط اعم از شــرکت ها و استارت آپ های 

میکرو، کوچک و متوسط کار خواهد کرد.
این شــتاب دهنده فنــاوری، فضــای کاری 
مشترک، اعتبار، دسترسی به سرمایه گذاران 
و مشتریان و شــرکای اوراکل را ارائه می دهد. 
این آخرین ســرمایه گذاری اوراکل در کشور 
هند اســت. در ماه فوریه، مدیرعامل شرکت 
گفت که قرار است ۹ مرکز نوآوری ایجاد شده و 
یک دفتر به مساحت ۲.۸ میلیون فوت مربع در 

بنگلور افتتاح  شود.

ساختمانهاراپراز
استارتآپکنید!

فضایابریاوراکلدرهند

برخی از 
شرکت های 

بازاریابی 
ممکن 

است سعی 
کنند به یک 
استارت آپ 
بگویند که 
سئو دیگر 

منسوخ شده 
است. این 

حرف حقیقت 
ندارد اما این 
حقیقت که 
سئو به طور 

مداوم تغییر 
می کند، 
می تواند 

موجب شود 
که برخی از 

شرکت ها 
از آن دوری 

کنند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

همراستا با رشد استارت آپ ها، تعداد شتاب دهنده ها هم زیاد شده است

شتابدهندهایبرایشرقهند

۲۷شهریور ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره بیست وهشت
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سیدنی هریس

وقتی کســی می گوید زندگی ســخت است، 
بپرسید در مقایسه با چه؟!

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

بیشتر هوای ستون فقرات تان را 
داشته باشید

خواص این چاشنی را بشناسید

کمرتان را به صندلی
فشار ندهید

چرا باید روی ساالد
 سرکه سیب بریزید؟

حتی اگر اضافه وزن نداشته باشید و معضل چاقی 
ســامت تان را تهدید نکند، به خاطر کم تحرکی 
ممکن اســت دچار چاقی موضعی شــوید. چاق 
شدن شــکم و پهلو، نه تنها انتخاب لباس مناسب 
را برایتان سخت می کند، بلکه سامت تان را هم 
تهدید می کند. اگر کار و سبک زندگی تان شما را به 
این مشکل دچار کرده، این تمرین های ساده را در 
خانه انجام دهید. نیازی به صرف وقت زیاد ندارید 

اما می توانید با کمک این حرکات، چربی های دور 
شکم و پهلوهایتان را آب کنید.

 حرکت شماره یک
روی زمین دراز بکشید، یک زانویتان را باال آورده 
و پا را خم کنید و پــای دیگر را در امتداد بدن تان 
روی زمین قرار دهید. دست هایتان را از دو طرف به 
شکلی خم کنید که آرنج هایتان با سینه شما در یک 
خط قرار بگیرد و کف دست هایتان زیر پهلوهای 
شما پنهان شــود. حاال سر و گردن تان را به آرامی 
از روی زمین بلند کنید اما نه آن قدر که گردن تان 
خم شود و چانه شما به گردن تان نزدیک شود. در 
واقع وقت بلند کردن سر و گردن از زمین، صورت و 

چانه شما همچنان باید به سمت سقف قرار بگیرد.

 حرکت شماره دو
برای انجام دادن این حرکت نیازی به بلند کردن 
ســر و گردن تــان ندارید. مثل حرکــت قبل، به 
پشــت روی زمین دراز بکشــید. اما این بار هر دو 
زانویتان را خــم کنید و کف پاهــا را روی زمین 
قرار دهید. حاال پای سمت راست تان را در همان 
حالت خمیده بلند کنید و سعی کنید ران تان به 
شکم تان نزدیک شود. در این حالت کمی فشار را 
در قسمت پایین شکم تان احساس می کنید. بعد 
از چند ثانیه پایتان را بــه حالت قبل برگردانید و 
وقتی که کمی استراحت کردید، حرکت را با پای 

چپ انجام دهید.

 حرکت شماره سه
مثل حرکــت قبل روی زمین دراز بکشــید و در 
حالتی که زانوهایتان خم شــده، کف پاها را روی 
زمیــن قرار دهید. دســت هایتان را صاف کنید و 
با فاصله ای که در آن احســاس راحتی کنید، دو 
طرف تان قرار دهید. درحالی که کف دست هایتان 
را به زمین فشــار می دهید، ســعی کنید کمر و 
باسن تان را از روی زمین بلند کنید. در این حالت 
از ســینه تا زانویتان شــبیه یک خط شیب دار از 
زمین بلند می شــود و بدن تان در حالتی شبیه به 

یک مثلث قرار می گیرد.

لی لی اسامی

گــزارش
R e p o r t

عادات کمرباریک ها!
با این حرکات چربی های شکم تان را آب کنید

از ببرها یاد بگیرید! نکند قلب تان بیرون بپرد؟!

هر وقت که دست هایتان خسته شد و بعد 
از کار طوالنی، احســاس خستگی و 

درد در انگشــت هایتان پیچیــد، 
می توانیــد این تمرین ســاده 
را انجــام دهید. کافی اســت 
انگشتان تان را شبیه حالتی که 
یک ببر می خواهد قربانی اش را 
تهدید کند، قــرار دهید. یعنی 

انگشــت هایتان را خم کنید و در 
موقعیتی قرار دهیــد که در فاصله 

 O بین انگشــت ها و کف دست تان یک
شکل بگیرد.

این تمریــن را می توانید هر ســاعت چندبــار انجام 
دهید که بــا انقباض کف دســت و انگشــت هایتان 

خســتگی از دســت هایتان بیرون برود. 
عــاوه بر این حرکــت، می توانید در 
حالتــی که کف دســت تان صاف 
است، انگشــت هایتان را با کمی 
فشــار از هم دور کنید. در این 
تمرین کمی فشار در ناحیه کف 
دســت تان احساس می کنید و 
سعی کنید تا جایی که می توانید 
انگشت هایتان را از هم دورتر کنید 
تا این فشار به بندهای انگشتان تان 
هم منتقل شود. انجام این دو تمرین در 
فواصل بین تایپ کردن و نوشــتن، می تواند 
احتمال آسیب دیدن دســت تان در اثر این فعالیت ها 

را کمتر کند.

کارتان را دوست دارید اما به محض نشستن 
پشت میزتان، ضربان قلب شما باالتر 

مــی رود و اســترس در وجودتان 
پخش می شود؟ شاید استرسی 
که هــر روز تجربــه می کنید 
و کار کــردن و حتــی زندگی 
اجتماعــی را برایتان ســخت 
اشــتباهاتی  به خاطر  می کند، 

کــه در انتخــاب خوراکی های 
مصرفی تــان مرتکب می شــوید، 

سراغ شــما بیاید. اگر تپش قلب ناشی 
از اســترس رهایتــان نمی کند، بهتر اســت 

کمتر سراغ نوشابه، نوشــیدنی های انرژی زا و نسکافه 
بروید. این نوشــیدنی های محبوب که احتماال بارها 

در هفته مصرف شــان می کنید، سرشــار 
از کافئین اســت و اســترس شما را 
نوشــیدنی هایی  بیشتر می کند. 
که برای بیشتر شــدن انرژی و 
تمرکزتان سراغ شان می روید، 
محرک هایی اســت که تپش 
قلب تــان را تندتر کــرده و به 
همین دلیــل نمیگذارد خوب 
تمرکز کنیــد و بــه کارهایتان 
برســید. گذشــته از این، مصرف 
زیاد این نوشــیدنی ها باعث خسته تر 
شــدن تان می شــود و درحالی که برای چند 
دقیقه انرژی تان را بیشتر می کند، بعد از گذشت مدتی، 
باعث افت ناگهانی انرژی و خسته تر شدن تان می شود.

نگاهی به هله هوله هایی که روی میز کارتان گذاشته اید، 
بیندازید. بعید نیســت که در اغلــب میان وعده های 
مصرفی شــما و حتی غذاهایی که می خورید، میزان 
زیادی قند و کربوهیدرات هایی کــه باعث باال رفتن 
قند خون می شــود، وجود داشته باشــد. گذشته از 
ایــن، خودتان هم خوب می دانید که ســبک زندگی 
کم تحرک، یکــی از دالیل باال رفتن آمــار مبتایان 
دیابت است و اگر مراقب نباشید، این بیماری می تواند 
خیلی زود در خانه شــما را هم بزند. اگر می ترســید 
اشتباهات تغذیه ای تان شــما را به دیابت دچار کند، 
عاوه بر هوشــیارانه مصرف کردن مواد غذایی، سراغ 

این خوراکی ها هم بروید تا به باال رفتن 
قند خون و عوارض ناشی از آن دچار 

نشوید.
 شنبلیله

یکی از ســبزی هایی که می تواند 
چاشنی غذاهای شما بشود، شنبلیله 

است. این گیاه نه تنها اشتها را کنترل 
کرده و کلســترول بد را پایین می آورد، 

بلکه باعث کاهش قند خون هم می شود. شما 
هم می توانید در کنار غذایتان شنبلیله میل کنید، هم 
آن را به صورت دم نوش مصرف کنید و هم دانه هایش 

را در غذاهایتان بریزید.
 سیر و پیاز

به هر غذایی که درســت می کنید، 
مقداری ســیر و پیاز اضافه کنید تا 
قند خون تان باال نرود. گذشــته از 
این، می توانید بــا مصرف پیاز خام 
همراه با غذا یا ساالدهایتان، هم قند 
خون تان را پایین بیاورید و هم سیستم 

ایمنی بدن تان را تقویت کنید.
 دارچین

روی غذاهایی که درست می کنید دارچین بریزید یا 

اینکه چای تان را با کمک دارچین، خوش عطرتر کنید. 
این ادویه به گفته محققان، قند خون را پایین می آورد 
و به سامت مصرف کنندگانش خدمت زیادی می کند.

 جو دوسر
مواد غذایی فیبردار، به تنظیــم میزان قند خون تان 
کمک زیــادی می کند. اگر بیشــتر کاهو میل کنید، 
جو دو ســر را به عنوان یک میان وعده ســالم به رژیم 
غذایی تان اضافه و بــذر کتان میل کنید، احتمال باال 
رفتن قند خون تان کمتر می شــود. چراکه این مواد 
غذایی، میزان زیادی فیبر دارند و به تنظیم سطح قند 

خون کمک می کند.

میز کارتان را گیاهی کنید
مراقب هله هوله هایی که هر روز مصرف می کنید، باشید

با این عادات بد، بی آنکه بدانید چشم هایتان را نابود می کنید
به چشم هایتان آب برسانید!

چشم هایتان دیگر قدرت قبل را ندارد؟ خوب می بینید 
اما وقت مطالعه کــردن یا کار کردن با رایانه، زودتر از 
قبل در چشم هایتان احســاس خستگی می کنید؟ 
خســتگی چشم و ســخت شــدن بینایی، به دالیل 
مختلفی می تواند سراغ تان بیاید. اما اگر متخصصان 
می گویند به هیچ بیماری که دید شــما را ســخت یا 
مختل کند دچار نشده اید، می توانید اتفاق های زیر را 

در کم شدن قدرت بینایی تان موثر بدانید.

 دراز می کشید و می خوانید
خواندن کتاب و مجله در حالتی که دراز کشیده اید، 
می تواند یکی از ســرگرمی های مورد عاقه تان باشد 
اما این سرگرمی محبوب، یکی از دالیل آسیب  دیدن 

چشم هایتان است.
اگر نمی خواهید مطالعه کردن به قیمت آسیب دیدن 
چشم هایتان تمام شود، شــب ها در رختخواب و زیر 
نور کم چراغ خــواب مطالعه نکنیــد. بلکه در زمان 

خواندن، از کافی بودن نور اتاق تان مطمئن شوید، در 
حالتی آرام بنشینید و به محض اینکه در چشم هایتان 
احساس خستگی کردید، برای چند دقیقه به خواندن 

پایان دهید.

 دوستان مجازی زیادی دارید
مجازی شدن ارتباطات شما، یکی دیگر از دالیل آسیب 
دیدن چشم هایتان است. وقتی مدام به تبلت، رایانه 
و گوشی هوشمندتان خیره می شوید، زمینه را برای 
آسیب دیدن چشــم هایتان فراهم می کنید. خواندن 
یک متن طوالنی در نــور آزاردهنده تلفن همراه، آن 
هم در شــرایطی که کلمات به شــکل آزاردهنده ای 
کوچک شده  اســت، می تواند به سامت چشم های 
شما آســیب بزند. پس اگر قصد دارید یک مطلب را 
در تبلت یا گوشی تان بخوانید، الاقل نورش را تنظیم 
کنید و به اندازه ای که چشم هایتان به زحمت نیفتد، 

آن را درشت کنید.

 به اندازه کافی آب نمی نوشید
برای ســالم ماندن عضات چشــم تان، باید به اندازه 
کافی آب بنوشــید. کم آبی بدن می تواند ســامت 
چشــم ها را هم تحت تأثیر قرار دهد و با خشک و پیر 
کردن ماهیچه های چشــم تان، بینایی شما را هم به 
خطر بیندازد. در چنین شــرایطی، فشاری که برای 
دیدن به عضات چشم تان می آید چند برابر می شود 
و چشم هایتان در معرض آسیب دیدن قرار می گیرد.

 عینک آفتابی نمی زنید
خودتان هــم خوب می دانید که خیره شــدن به نور 
خورشید، عاوه بر آزاردهنده بودن، آسیب زننده هم 
هست. تصور نکنید که تنها در آفتاب تابستان باید از 
عینک آفتابی استفاده کنید. شما در آفتاب به ظاهر 
نیمه جان زمستان، نیاز بیشتری به استفاده کردن از 
یک عینک آفتابی استاندارد که از فروشگاهی معتبر 

خریداری شده، دارید.

این تمرین، خستگی دست هایتان را برطرف می کنددر ساعات کاری دست به دامان این نوشیدنی ها نشوید

برای بیشتر شدن عمرتان
جمعه ها فقط 8 ساعت بخوابید

بارها و بارها در همین صفحه به شما توصیه 
کردیم کــه برای ســالم مانــدن، صندلی 
اســتانداردی را برای کار کــردن انتخاب 
کنید. اما انتخاب صندلی مناسب، به تنهایی 
نمی تواند به سالم ماندن ستون فقرات شما 
کمک کند و از گردن درد نجات تان دهد. برای 
اینکه چنین اتفاق هایی در انتظارتان باشد، 
باید ریزه کاری های دیگــری را هم رعایت 
کنید. اول اینکه در تمام لحظاتی که به صفحه 
نمایش نگاه می کنید، گردن تان را صاف و در 
راستای ســتون فقرات تان قرار دارید. نکته 
دوم خم نکردن ســتون بدن تان و به عبارت 
بهتر قوز نکردن است. حاال که می دانید باید 
صاف بنشینید و به پشتی صندلی تان تکیه 
کنید، باید یک اصل مهم دیگر را هم رعایت 
کنید؛ آن قدر با تکیه کردن به پشتی صندلی 
فشار نیاورید که به عقب برود و کمرتان را در 
شیبی نامناسب قرار دهد. در صورتی که فکر 
می کنید پشتی صندلی تان به خوبی از کمر 
شما حمایت نمی کند، بعد از مشورت با یک 
متخصص، یک پشتی طبیعی مناسب را برای 
بستن به پشــت صندلی تان انتخاب کنید. 
یادتان نرود که هر پشتی طبی برای هر کسی 
مناسب نیست و قبل از انتخاب آن حتما باید 
نوع ناراحتی تان را بــا متخصصان در میان 
بگذارید تا براساس آن، یک پشتی مناسب 
را انتخاب کنید. گذشــته از ایــن در زمان 
کار کردن، وســایل مورد نیازتان را نزدیک 
دســت تان بگذارید تا برای برداشتن شــان 
مجبور نباشــید بارها روی میز خم شوید و 

دست تان را به سمت آن ها دراز کنید.

روز تعطیل برای شما در خوابی طوالنی خاصه می شود 
و به قول خودتان، بعد از مدت ها صبح زود بیدار شــدن و 
شب به خانه برگشتن، دل تان می خواهد این یک روز را 
فقط بخوابید؟ محققان می گویند اگر روزهای تعطیل را 
بهترین فرصت برای جبران کمبود خواب تان می دانید، 
آسیب بزرگی به سامت و شــادابی تان می زنید. از نظر 
آن ها خوابیدن طوالنی، حتی اگر برای یک روز در هفته 

باشد، شما را بیشتر از قبل خسته می کند. به گفته آن ها، 
کسانی که روزهای تعطیل زیاد می خوابند، نظم بدن شان 
را برهم می زنند و با ایجاد اختال در چرخه طبیعی خواب 
و بیداری شان، بیشتر از قبل خسته می شوند. از نظر آن ها، 
شما باید هر روز هفته، حدود 6 تا 8 ساعت بخوابید و حق 
ندارید کمبود خواب روز یکشنبه را در روز جمعه با خوابی 
12 - 13 ساعته جبران کنید؛ چراکه در این صورت، سطح 

چربی خون تان باال می رود و در مقابل کلســترول خوب 
بدن تان کمتر می شود.

پیش از ایــن محققان ثابت کرده بودند که با خواب زیاد، 
بیماری هایی مثل دیابت، افســردگی و مشکات قلبی 
و عروقی را به  جان خود می اندازیــد. اما این موارد، تنها 
آســیب هایی نیســت که به خاطر خواب زیاد، دچارش 
می شوید. محققان می گویند پرخواب ها نمی توانند خوب 

تمرکز کنند، چاق می شــوند، از خستگی مزمن شکایت 
می کنند و در نهایت زودتر از آدم هایی که به اندازه کافی 
و نه بیشتر می خوابند، می میرند. تغییر ساعات خوابیدن 
و بیدار شدن هم مثل کم و زیاد شدن خواب تان می تواند 
به شما آسیب بزند. پس برای حفظ سامت و طوالنی تر 
شدن عمرتان، بیشــتر حواس تان به زمان بیدار شدن و 

خوابیدن تان باشد.

فقط ســریع تر الغر شدن نیســت که باید 
انگیزه هر روز مصرف کردن ســرکه سیب 
را در شــما تقویــت کند. شــما می توانید 
شــربت خوش طعمی که با آب ولرم، کمی 
سرکه ســیب و یک قاشق چایخوری عسل 
شیرین شده، یک معجون پرخاصیت درست 
کنید و با کمکش از این مشــکات خاص 
شوید. یا اینکه با شستن بدن تان با این سرکه، 
از بســیاری از دردها و مشــکات پوستی 
خاص شوید. اگر پیش از این روی ساالدی 
که میل می کنید سرکه سیب نمی ریختید 
و به غذاهایتان این ماده پرخاصیت را اضافه 
نمی کردیــد، ادامه این مطلب را بخوانید. ما 
به شــما می گوییم که چرا باید همیشه یک 
شیشه از این سرکه را در خانه داشته باشید.

 مفاصل تان ورم کرده؟
کسانی که با درد و عوارض آزاردهنده ای که 
از ورم مفاصل ناشی می شود درگیر هستند، 
باید بیشــتر ســرکه ســیب مصرف کنند. 
این ســرکه میزان زیادی کلسیم، منیزیم، 
پتاسیم و فســفر دارد و اگر درد مفاصل تان 
به خاطر ورمی که کرده اند ایجاد شده باشد، 

به بهبودتان کمک زیادی می کند. 
 پایتان درد می کند؟

اگر امروز حســابی راه رفته ایــد و پاهایتان 
متــورم و دردناک شــده اســت، یک لگن 
بردارید، کمی آب گرم و کمی سرکه سیب 
در آن بریزید و چند دقیقه پاهایتان را در این 

مایع ماساژ دهید.
 سم ها در بدن تان خانه کرده است؟

به فکــر ســم زدایی از بدن تان هســتید؟ 
می توانید در دو لیتر آب، دو قاشق غذاخوری 
سرکه سیب بریزید و در طول روز، آرام آرام 

این مایع سم زدا را مصرف کنید.
 دیابت دارید؟

نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد که 
سرکه سیب، توان پایین آوردن قند خون را 
دارد. به همین دلیــل در صورتی که دیابت 
دارید یا آزمایش هایتــان می گوید که قند 
خون تان باالتر از حد نرمال است، حتما روی 
ساالدی که هر شــب میل می کنید، کمی 

سرکه سیب بریزید.
 پرخورید؟

اگر پرخور هستید یا اینکه از رژیم الغری تان 
نتیجه مطلوبی نگرفته اید، سراغ سرکه سیب 
بروید؛ چراکه نه تنها سوخت وســاز بدن تان 
را باال می برد، بلکه در شــما احساس سیری 

ایجاد می کند.
البته یادتان نرود که نباید بیشــتر از یکی، 
دو قاشق سرکه ســیب در روز مصرف کنید 
و با نوشــیدن یک فنجان از آن، مثل برخی 
افراد دیگر به اشــتباه بیفتید و معده تان را 

بیمار کنید.
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»تغییر« مهم ترین کلیدواژه زندگی در عصر جدید 
است و در کمال تعجب بسیاری با این واژه بیگانه 
هستند و از آن می ترسند و کســانی که به دنبال 
تغییرند را آدم های ترســناکی معرفی می کنند. 
اســتارت آپ ها انفجــار تغییرنــد و همین برای 
بســیاری غیرقابل هضم و درک اســت در حالی 
که  استارت آپ ها فقط می خواهند زندگی را بهتر 
کنند و هرگز دنبال این نیســتند که خاف منافع 
ملی حرکت کنند. در ادامه بگذارید چند افســانه 
را بررسی کنیم که برخی درباره استار ت آپ های 

فین تک باور کرده اند!

 افسانه اول: فین تک شبکه موازی بانکی در 
اینترنت است!

استارت آپ های فین تک الزاما مبتنی بر اینترنت 
نیستند و ممکن اســت ما با استارت آپ  فین تکی 
ماننــد اســکوایر مواجه شــویم که یــک قطعه 
ســخت افزاری تولید می کند. اســتارت آپ های 
بانکی، شبکه موازی بانکی نیستند. آن ها در حال 
توســعه مبانی بانکداری هستند و قرار است مدل 

ذهنی را تغییر دهند.
به عنوان مثال اگر بانکداری دنیا درشــکه باشــد، 
فین تک اتومبیل است و یکصد سال پیش برخی از 
مردم تصور می کردند روح شیطان در اتومبیل ها 
باعث حرکت می شــود. جمله معروفی منتســب 
به هنــری فورد اســت که »اگر می خواســتم به 
حرف مردم گوش کنم، باید یک درشکه تندروتر 
می ســاختم!«؛ می دانیم کــه او اولین خط تولید 
اتومبیل در جهان را ساخت. امروز اگر کسی بگوید 
که درشکه بهتر از اتومبیل است، مردم او را دیوانه 
می دانند اما یکصد ســال پیش دیوانه ها به دنبال 

اتومبیل رفتند.

 افسانه دوم: فین تک یک اپلیکیشن است!
متأســفانه برخی تاش نمی کننــد منطق و نظم 
جدیــد را درک کنند و مــدام از آن بد می گویند. 
برای استارت آپ های فین تک عنوان های مختلفی 
به کار می برند: فروشــگاه اینترنتی، استارت آپ، 
متمرکزکننده کســب وکارهای خــرد فین تک، 
اپلیکیشــن و... اول بگویم که اســتارت آپ های 
فین تک ترکیب درست تری است و وقتی می گوییم 
فین تک، منظورمان همان استارت آپ های فین تک 
اســت. فین تک به همه آن کسب وکارهایی گفته 
می شود که قرار است شیوه تعامل ما با پول را تغییر 
دهند. همان قدر که مردم ابتدا اســکناس را باور 

در گوشه بحثی نشســته بودم که بزرگان 
صنعت بانکــداری و پرداخت ایــران با هم 
صحبت می کردند که یکــی از آن ها گفت: 
»مدیــران بانکــی که فقط بــا مرگ ومیر، 
سرمایه گذاری در محل دیگر، سمت و مقام 
دیگر، عزیمت به دیار کفر و یا نهایتا پرونده 
تخلف یا قضایی، نهاد پولی را ترک کرده اند، 
همگی مدعی بانکداری الکترونیک، پرداخت 
الکترونیک و بانکداری فان و بهمان هستند 
ولی به جای کاستن از تعداد شعب، هر روز 
متقاضی تأسیس شعبه جدید هستند؛ یعنی 

حرکتی برعکس تمام مدعیان در اروپا.«
این جمله دل هرکســی که کمی دردآشنا 
باشــد را به درد مــی آورد. ایــن واقعیت 
ناراحت کننده ترین واقعیت امروز بانکداری 
ماســت. چرا چنین شــده ایم؟ چرا درد را 
می بینیم و ترجیح می دهیم سکوت کنیم؟ 
آیا به این دلیل اســت که مــا هنوز گرفتار 
درآمدهای نفتی هســتیم و هنوز هم باور 
داریم که این روزهای ســخت می گذرد و 
دوباره بــه آن روزهــای هیجان انگیز نفت 

بشکه ای باالی 1۰۰ دالر برمی گردیم؟
هفته گذشته سورنا ســتاری، رئیس بنیاد 
ملــی نخبگان و معــاون رئیس جمهور، در 
برنامه دورهمی حاضر شــده بــود و یکی 
از کلیدواژه هایــی که تکــرار می کرد بحث 
اســتارت آپ ها بود. مهران مدیری با اینکه 
در گفت وگو با او راحت نبود و خود ستاری 
هم گفت که جزو انســان های تلخ اســت و 
تاش کرد کمی شادتر به نظر برسد، در برابر 
پرســش مدیری که »اوضاع خوبه؟« سعی 
کرد از بخش های مثبت و از اســتارت آپ ها 
بگوید و حتی تکرار واژه اوضاع خوبه مدیری 
هم باعث نشد او برخاف تلخی که گفته بود 
تکه های تلخ را برجسته کند. حاال می توان 
درباره اســتارت آپ های فین تک پرسید و 
اینکه آیا اوضاع خوبه؟ به راستی این روزها 
اوضــاع خوب اســت؟ آیا بد بــودن اوضاع 
بانکی به این معناست که این فرصتی برای 

فین تک هاست؟
وقتی کــه بانک های ما حال و روز خوشــی 
ندارند، شــاید انتظــار اینکــه فین تک ها 
حال شان خوب باشــد، انتظار زیادی است. 
اما باید دقــت کنیم که نمی خواهیم در این 
حال بد بمانیم و باید با همفکری و تعامل به 

سمت روزهای بهتر گام برداریم.

فیس بوک امکان پرداخت از طریق »مسنجر 
بات« را در سراســر آمریکا فراهم کرد. این 
امکان که در زمان استفاده از اپلیکیشن های 
پیام رســان بتوان پرداخت را انجام داد، در 
یکی، دو ســال اخیر مورد توجه جدی قرار 
گرفته است. فیس بوک می گوید پیام های 
پرداختی، سفت وسخت کنترل  و اطاعات 
مالی افراد در سطح رمزگذاری های معمول 
بانکی حفاظت می شود. این پروژه در اولین 
مرحله در اختیار توسعه دهندگان منتخب 
قرار می گیرد و کسب وکارها هم می توانند 
درخواســت اســتفاده بدهند. فیس بوک 
امیدوار اســت تا پایان ســال 2۰16 شاهد 

رشد قابلیت های این امکان باشد.
گفتــه می شــود فیس بوک برای توســعه 
ابزارهــای پرداخــت درون برنامــه ای این 
روزهــا در حال همــکاری با اســترایپ، 
پی پــال، برین تــری، ویزا، مســترکارت و 
امریکن اکســپرس اســت که امکان خرید 

درون برنامه ای را فراهم کند.
بات های فیس بوک اولین بار در فروردین ماه 
امسال عملکردهای جدیدی را به مسنجر 
فیس بوک اضافه کرد. امریکن اکسپرس هم 
اولین شرکت پرداختی بود که این فناوری 
را پذیرفــت و امکان اطــاع از خریدهای 
درون برنامه ای را بــرای کاربرانش فراهم 

کرد.
در ایــران با توجه به گســترش تلگرام این 
امکان وجــود دارد که امکانــات پرداخت 
الکترونیکی در تلگرام ایجاد شود. هر چند 
ممکن است در ابتدای کار قوانین گنگ باشد 
امــا به طور کلی باید توجــه کرد که فضای 

پرداخت الکترونیکی تغییر کرده است.
اهمیت کار فیس بوک در این اســت که ما 
شــاهد تغییر گسترده در شــیوه پرداخت 

خواهیم بود.

»خیلــی هیجان زده هســتیم که آیفــون 7 برای 
مشــتریان مان در ژاپن این امکان را فراهم کرده که 
بتوانند معجزه اپل پی را تجربــه کنند.« تیم کوک 
این را در مراســم رونمایی از جدیدترین محصوالت 
اپل گفت. مدیرعامل اپل در شامگاه هفدهم شهریور 
اعام کرد مردم ژاپن از اواســط مهرماه می توانند با 
گوشــی های آیفون 7 و 7 پاس و اپل واچ سری دو، 
هزینه بلیت هایشان را پرداخت کنند. اپل پی با این 

اتفاق جای پای خود را در شرق محکم تر کرد.

 ورود به بازار بزرگ
اپل پی یک سیســتم پرداخت همــراه و یک کیف 
پول دیجیتالی اســت که به کاربران اجازه پرداخت 
با استفاده از آیفون های 6 و ورژن های جدید آیفون و 
اپل واچ ها را می دهد. این سیستم پرداخت از فناوری 
NFC برای ارتباط میان گوشــی و ریدرها در نقاط 
فروش استفاده می کند. شرکت های دیگری مانند 
گوگل و سامسونگ هم سیستم های پرداخت موبایلی 
را ارائه داده اند اما به نظر می رســد اپل پی موفق تر از 
این سیستم ها عمل کرده تا جایی که بیل گیتس که 
گفته می شود در خانه اش استفاده از محصوالت اپل 
را ممنوع کرده، در اقدامی نادر از اپل پی تعریف کرد و 

آن را هیجان انگیز خواند.
چشم بادامی ها بزرگ ترین سیستم حمل ونقل دنیا 

را دارند و اپل برای ورود به ایــن بازار بزرگ به جای 
اینکه آن ها را مجبور به تغییر سیســتم قبلی شان 
کند، آیفون های خود را با سیســتم موجود در ژاپن 
هماهنگ کرده است. در ژاپن 6 شرکت راه آهن ملی 
وجود دارد که هرکدام از این شرکت ها برای پرداخت 
هزینه کرایه، کارت مخصوصــی را معرفی کرده اند. 
این کارت ها برای پرداخت غیرتماســی از سیستم 
هوشمندی به نام فلیکا )Felica( استفاده می کنند 
که مبتنی بر RFID است. این سیستم توسط شرکت 
سونی توسعه داده شده و در کشورهای هنگ کنگ، 
سنگاپور، ژاپن و ایاالت متحده امریکا مورد استفاده 
قرار می گیرد. فلیکا به کاربران این امکان را می دهد 
که به سادگی، سریع و امن پرداخت خود را انجام دهند. 
فلیکا پذیرش باالیــی در ژاپن دارد و مزیت دیگرش 
سرعت باالی تراکنش آن نسبت به فناوری پرداخت 
اپل است که در کمتر از یک دهم ثانیه انجام می شود.

بیشترین کارت های مورد استفاده در ژاپن کارت های 
ســوئیکا )Suica( اســت. ســوئیکا یک نوع کارت 
هوشمند اســت که برای پرداخت پول بلیت قطار یا 
اتوبوس مورد استفاده قرار می گیرد. سرویس دهی 
شرکت ســوئیکا از ســال 2۰۰1 میادی آغاز شده 
اســت. این کارت را می توان از طریق دستگاه های 
خودکار فروش بلیت در بیشــتر ایستگاه های قطار 
توکیو تهیه و خریــداری کرد. با قرار دادن این کارت 
بر روی دســتگاه های خودکار کنترل بلیت قطار و 
اتوبوس، هزینه بلیت به طور خودکار پرداخت می شود.

حاال اپل با بزرگ ترین شرکت حمل ونقل ژاپن و البته 
دنیا، یعنی راه آهن شــرق ژاپن )JR East( به توافق 
رســیده تا با به کار بردن فناوری فلیکا در آیفون 7، 

آیفون 7 پاس و اپل واچ سری دو، پرداخت کرایه های 
این شرکت با اپل پی امکان پذیر باشد. تتسورو تومیتا 
)Tetsuro Tomita( مدیرعامل شــرکت راه آهن 
 JR East« :شرق ژاپن درباره این همکاری می گوید
بزرگ ترین شــرکت حمل ونقل ریلی جهان متعهد 
به نوآوری اســت؛ به همین دلیل مــا می توانیم به 
مشتریان مان در سرتاسر ژاپن تجربه بهترین سرویس 
را ارائه بدهیــم. برای آیفون 7 ما تجربه جدیدی را از 
ابتدا بازطراحی کرده ایم، به گونه ای که مشتریان ما 
می توانند از سهولت اســتفاده و امنیت اپل پی لذت 
ببرند.« البته اپل برای سیســتم حمل ونقل ژاپن در 
نسخه جدید اپلیکیشن نقشه )مپ( خود این امکان را 
فراهم کرده که کاربران ژاپنی هزینه مسیرهای خود 

با وسیله های مختلف را هم حساب کنند.

 خرید با اپل پی در ژاپن
استفاده از اپل پی در ژاپن محدود به پرداخت هزینه 
کرایه نمی شود بلکه کاربران ژاپنی به زودی می توانند 
از طریق سوئیکا و با کمک کارت های اعتباری و نقدی، 
در فروشگاه ها، اپلیکیشن ها و حتی در فضای وب فقط 

با یک اشاره انگشت پرداخت هایشان را انجام دهند.
اپل پی در هر جایی که ســرویس پرطرفدار سوئیکا 
حضور دارد پذیرفته می شــود، بنابرایــن کاربران 
می توانند به آسانی پرداخت های خود را انجام دهند. 
برندهای بزرگ مالی ژاپن هم از اپل پی پشــتیبانی 
می کنند، به گونه ای کــه خریداران ژاپنی می توانند 
در بسیاری از فروشگاه ها و رستوران ها هزینه خرید 
را به کمک آن پرداخت کنند. اپل پی از بســیاری از 
کارت های اعتباری و پیش پرداخت پرطرفدار ژاپن 

و همین طور شبکه هایی پشتیبانی می کند که بیش 
از ســه چهارم کارت های اعتبــاری ژاپن را پردازش 
می کنند. اپل پی در ژاپن با شبکه های جهانی و محلی 
مانند امریکن اکسپرس و مسترکارت هم کار می کند 
و کاربران می توانند تمام پیشنهادهای تخفیفی که تا 
پیش از این از طریق این کارت ها دریافت می کردند 
را کماکان دریافت کنند. اواسط مهرماه که اپل پی در 
ژاپن ارائه شــود، کاربران می توانند خریدهای خود 
در فروشــگاه ها را در هرجایی که ســوئیکا، آی دی 
یا کوئیک پی پذیرش می شــود، پرداخت کنند که 
نزدیک به دوسوم تمام تراکنش ها در فروشگاه های 
بزرگ ژاپن را شامل می شود. پرداخت با اپل پی عاوه 
بر فروشگاه های اپل در ژاپن، در برخی فروشگاه ها، 
سوپرمارکت ها، پمپ بنزین ها، خرده فروشی ها و حتی 

خرده فروشی های محلی قابل استفاده خواهد بود.
خریــد آناین هم از خدماتی اســت کــه از طریق 
اپلیکیشن و وب سایت هایی که اپل پی را می پذیرند، 
به سادگی فشــار یک انگشت انجام می شود و نیازی 
نیست که اطاعات تکراری و طوالنی هر بار پر شود. 
اطاعات کارت هم به صورت محرمانه باقی می ماند و 
در اختیار فروشگاه قرار نمی گیرد. اپل پی بعد از امریکا، 
انگلستان، سوئیس، کانادا، استرالیا، چین، فرانسه، 
هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن به فکر نفوذ در بازارهای 
روســیه و نیوزلند است. گفته می شــود 9۰ درصد 
کارت خوان های بدون تماس آمریکا توسط اپل پی 
پشتیبانی می شود و 1۰ درصد باقی مانده را اندرویدپی 
و سامسونگ پی پشتیبانی می کنند. اپل پی در حال 
حاضر در بریتانیا، ســوئیس، کانادا، استرالیا، چین، 

فرانسه، هنگ کنگ و سنگاپور قابل استفاده است.
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چرا نباید مشکات و معضات سنتی فضای مالی، ما را از آینده فین تک ها بترساند؟

اپل رسما وارد حوزه پرداخت الکترونیک ژاپن شد

اوضاع خوبه؟

امکان پرداخت در مسنجر 
فیس بوک فراهم شد

چند افسانه درباره استارت  آپ های فین تک ایران

اپل پی بازار چشم بادامی ها  را می خواهد!

فین تک
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گزارش
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مینا والی
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داشتند و زمان زیادی طول کشید تا قبول کنند که 
می توانند بدون دیدن فیزیک پول هم از آن استفاده 
کنند، حاال وارد دورانی شده ایم که بدون استفاده 
از بانک ها می توانیم از همــه خدماتی که بانک ها 
می دهند به شــیوه های جذاب تــر و اثربخش تر 
اســتفاده کنیم. فین تک ها زیرمجموعه بانک ها 
نیستند اما ممکن اســت با آن ها همکاری کنند. 
فین تک ها ممکن است اپلیکیشن داشته باشند اما 

لزوما مبتنی بر اپلیکیشن نیستند.

 افسانه سوم: باید با فین تک برخورد شود؟!
برخی معتقدند شاپرک و سازمان توسعه تجارت 
الکترونیکــی و بانــک مرکزی باید بــا فین تک 
برخورد کنند. آن ها می گویند چون قانون مدونی 
برای فین تک وجود ندارد، پس کســی حق ندارد 
به سمت نوآوری برود؛ چرا؟ اینکه نوآوری جلوتر 
از رگوالتوری است در همه دنیا یک واقعیت است 
و همه جای دنیا رگوالتور تاش می کند خودش 
را همگام با جریان نــوآوری تغییر دهد. به عنوان 
نمونه می شــود به بانک مرکزی ژاپــن و تایلند 
اشاره کرد که چند هفته پیش از استارت آپ های 
فین تک خواســتند برای تدوین قوانین به آن ها 
کمک کنند. اینکه بخواهیم فین تک ها را در همان 
قالب های قدیمی ببینیم، همه ما را دچار مشکل 
می کند. تصور کنید بــه دیجی کاال بگویند چون 
یک مغازه فیزیکی نیســتی، بنابراین نمی توانی 
جنس بفروشــی! چقدر این حرف عجیب است. 
این هم دقیقا مانند همین حرف است که بگوییم 
استار ت آپ های فین تک چون بانک نیستند، نباید 

فعالیت کنند.

 افسانه چهارم: فین تک ها مانند موسسه های 
مالی غیرمجاز هستند!

تفــاوت این دو اظهر من  الشــمس اســت. چون 
موسسه های مالی غیرمجاز از خأل قانونی استفاده 
کردند و هیچ ارزش  افزوده ای بیشــتر از بانک ها 
نداشــتند جز اینکه ســود باالتــری می دادند و 
می دهند و از نظــارت بانک مرکزی فرار می کنند. 
درباره فین تک ها قانون مدونــی وجود ندارد و تا 
زمان تدوین قانون، نباید شوکی به آن ها وارد کرد. 
باید از آن هــا کمک گرفت و قوانین را تدوین کرد. 
غیرمجازها، غیرمجاز هســتند اما فین تک ها در 
فضایی فعالیت می کنند کــه قانونی وجود ندارد. 
دقت کنید کــه در فضای پرداخــت الکترونیکی 
امروز ایران، چیــزی به نام کارمــزد وجود ندارد 
و بااین حال کســانی که از جایــی مانند زرین پال 
استفاده می کنند باید برای استفاده از آن خدمات 
کارمزد بدهند. برخی اینکه کسی خدمات رایگان 
را رها کرده و به سراغ خدمات پولی رفته را تعبیر به 
این می کنند که البد اشکالی در کارش وجود داشته 
است.  اگر این طور است یعنی همه آن کسانی که 
در امریــکا از خدمات اســکوایر به جای خدمات 
شــرکت های پرداخت معمول استفاده می کنند، 
ریگی به کفش شان است؟ یا مثا همه آن هایی که 
از استرایپ به جای پی پال استفاده می کنند، ریگی 
به کفش شان است؟ تازه خود پی پال ده سال پیش 
یک نوآوری بود و امروز برای بقا باید با جایی مانند 

استرایپ بجنگد.

 افســانه پنجم: کاروبار فین تک ایران سکه 
است!

کســانی که در فضــای فین تک ایــران فعالیت 
می کنند، فعا آینده روشنی ندارند. وضعیت امروز 
آن ها مانند کسانی است که 1۰ سال پیش به سراغ 
راه اندازی فروشــگاه های آناین رفتند. شاید بعدا 
به جایی رسیدند و شاید هم نه. بگذارید برای همه 
آن هایی که فکر می کنند االن در فین تک ایران پول 
پارو می کنند بگویم که کل بچه های فین تک ایران 

را می شود در یک ساختمان 5 طبقه جمع کرد!
 بروید سری به شتاب دهنده فینووا بزنید و ببینید 
روی 1۰ میز چندتا از این استارت آپ ها دارند کار 
می کنند. کل دارایی فیزیکی برخی از این بچه ها 
چند لپ تاپ و گوشی تلفن همراه است و بس. این 
را مقایســه کنید با مثا حضور یک بانک در یک 
نمایشــگاه که گاهی 8۰۰ متر غرفه برای حضور 
اجاره می کنند! در امریکا هم با این همه سروصدا 
استارت آپ های فین تک حداکثر توانسته اند یک 
درصد از تراکنش های بانکی را انجام دهند و تصور 
می شود در ســال های آینده حضور آن ها بیشتر 
و قوی تر شــود. نباید فراموش کرد که ســازمان 
توســعه تجارت الکترونیکی برای توسعه آمده و 
نه برای محدود کردن فعالیت کسانی که کارشان 
روی نــوآوری و خاقیت می چرخــد؛ پس اینکه 
برخی  تاش می کنند میان چنین ســازمان هایی 
و یا شــاپرک با فضای فین تکی ایــران دوقطبی 
ایجاد کنند نشــان از آن دارد که اصوال با کارکرد 
و ماموریت این نهادها در توســعه اقتصادی کشور 

رآشنا نیستند.
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برگزیدهها

با اســتفاده از برنامه HotelTonight شــما 
می توانید از حداکثر یک هفته قبل، هتل های 
لحظه  آخری را رزرو کنید. این اپلیکیشن یکی از 
بهترین برنامه های اپل در سال 2016 بوده است. 
پیدا کردن یک هتل فوق العاده با قیمت مناسب، 
با هتل تونایت بسیار آسان و سریع خواهد بود. 
فقط کافی است ســه بار تلنگر بزنید و یک بار 
انگشت خود را روی صفحه بکشید تا رزرو شما 
انجام شود. این اپلیکیشن بیش از 14 میلیون بار 
دانلود شده است و بیش از 15 هزار هتل بی نظیر 

در 35 کشور با این اپلیکیشن کار می کنند.
از ویژگی های مهم این برنامه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 پیشــنهادات فوق العــاده لحظــه آخری 
رزرو هتــل از یک هفته قبــل هتل هایی با 
رتبه های باال رزرو ســریع در عرض 10 ثانیه

 امکان جست وجو بر حسب شهر، جاذبه های 
گردشــگری، هتل های نزدیک یــا در ناحیه 
نقشه رتبه بندی ها و نظرات و پیشنهادات از 
ســوی افرادی که این هتل ها را رزرو کرده اند
 دسترسی به بهترین هتل ها تخفیف های 
مبتنی بر موقعیت مکانی که به شــما کمک 
می کنــد از هزینه خود بکاهیــد هتل های 
مورد عالقه خــود را اضافه کنید و هر زمان که 
خواستید، آن ها را مشاهده کنید پشتیبانی از 
مشتریان 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته

اپلیکیشــن Bandcamp یکی از برنامه های 
مشهور و برتر در سیستم عامل اندروید است. 
این اپلیکیشن به شما امکان دسترسی فوری 
و نامحدود به خرید های بندکمپ را می دهد. 
با این برنامه، شــما می توانید کاتالوگ بزرگی 
از موســیقی را از هر گوشه جهان جست وجو 
کنید و با نمایــش رادیویی آن به نام بندکمپ 
Weekly با موســیقی های فوق العاده ای آشنا 
شــوید. به  خاطر داشته باشید که یک حساب 
طرفداران بندکمپ باید ایجاد کنید تا بتوانید 
به مجموعــه آهنگ های خــود گوش دهید، 
موارد دیگری را به فهرست خود اضافه کرده و 

هنرمندان را دنبال کنید.

با ورود به این 
اپلیکیشن، 
ابتدا باید 

حوزه مورد 
عالقه خود را 
انتخاب کنید؛ 

برای مثال 
می توانید 

گزینه های 
هنر، ماشین و 
موتورسیکلت، 

چهره ها،  
فیلم و 

موسیقی و... 
را عالمت 

بزنید

پونیال می خواهد یک شبکه اجتماعی از موضوعات جذاب و مختلف باشد  

اپلیکیشن های این هفته، هم برای یافتن مطالب جذاب کارایی دارند و هم دیدن زنده رویدادهای مختلف جهان

عالقه مندی هایتان را به اشتراک بگذارید

در اینترنت و دنیای مجازی افراد می توانند مطالب 
و موضوعات متنوعــی را در زمینه های مختلف پیدا 
کنند؛ فقط کافی اســت با یک جست وجو اطالعات 
مورد نیاز یــا مورد عالقه خــود را بیابنــد. یکی از 
روش هــای اصلی بــرای جســت وجوی مطالب و 
اطالعات، استفاده از موتورهای جست وجو است؛ اما 
روش های دیگری نیز وجود دارد که شما می توانید 
با استفاده از آن ها به ســرعت به اطالعات مورد نظر 
خود دسترســی پیدا کنید. این خدمــات در قالب 
اپلیکیشــن های موبایل ارائه می شــود. در بین این 
اپلیکیشن ها، می توان به اپلیکیشن پونیال اشاره کرد.

این برنامه کاربردی، طراحی ساده ای دارد اما این بدان 
معنا نیست که پونیال از جذابیت های ظاهری برخوردار 
نیســت؛ برای مثال می توان گفــت که ویژگی های 
جذاب این اپلیکیشن عبارت است از رنگبندی زنده 
و هماهنگ، آیکون های یکدســت، فونت مناسب و 
چیدمان درســت اجزای صفحه. تمام این ویژگی ها 
موجب می شود که این اپلیکیشن یک برنامه حرفه ای 

به نظر برسد.
یکی از ویژگی های فوق العاده این برنامه آن است که 

به دلیل وجود دکمه ها و گزینه های مناسب، کاربران 
به خوبی می توانند بین بخش هــای مختلف برنامه 
جابه جا شوند، بدون اینکه این کار باعث سردرگمی 
آن ها شود. اما این اپلیکیشــن چه خدماتی را ارائه 

می دهد؟
با استفاده از پونیال شما می توانید مطالب و اطالعات 
مورد عالقه خود را به طور خودکار دریافت کنید. برای 
این کار، باید در این اپلیکیشن یک حساب کاربری 
داشته باشید یا با حساب ایمیل خود وارد برنامه شوید. 
سپس باید به قسمت پروفایل شده بروید و در بخش 
عالقه ها، موضوعــات دلخواه خود را انتخاب کنید تا 
به طور خودکار در صفحه داشبورد نمایش داده شود؛ 

این تنها یکی از قابلیت های این برنامه است.
کاربران می توانند اطالعات شــخصی خــود را در 
برگه هایی وارد کنند و سپس آن ها را به شکل یک دفتر 
با دسته بندی های مختلف درآورند. وقتی کاربر دکمه 
+ را در صفحه پروفایل انتخاب می کند، سه گزینه ارائه 
می شود: ایجاد برگه، دفتر و ساخت برگه با لینک یک 
وب سایت. اگر در این روند گزینه خصوصی را عالمت 
نزنید، سایر کاربران می توانند دفتر های شما را دنبال 
کنند و مطالب شما را مشاهده کنند. محتوای این دفتر 
و برگه ها می تواند متن یا عکس باشد و کاربر می تواند 

آن ها را ویرایش یا حذف کند.
در این اپلیکیشن، شما می توانید مطالب سایر کاربران 
را دنبال کنید یا برای آن ها درخواست دوستی ارسال 
کنیــد. در این صــورت، اطالعات بیــن کاربران به 

اشتراک گذاشته می شود. اگر شما مطلبی را الیک 
کنید، دوستان و دنبال کنندگان شما می توانند آن را 
مشاهده کنند و از عالقه مندی های شما مطلع شوند. 
یکی دیگر از قابلیت ها آن است که در صورت موافقت 
کاربران دیگر، شما می توانید در دفتر آن ها نیز مطالبی 
را یادداشــت کنید. این قابلیت به تعامل بیشتر بین 

کاربران کمک می کند.
وقتی صفحه مربوط به یک مطلب را باز می کنید. 
یک متــن یا عکس را مشــاهده خواهیــد کرد و 
امکانات دیگری نیز برای شما نشان داده می شود؛ 
از قبیل اشــتراک گذاری، گزارش تخلف، آدرس 
منبع، الیک کردن، ارســال نظرات و بازگردآوری 
برگه. بازگردآوری برگه به شــما امکان می دهد تا 
آن مطلــب را در دفترهای خود منتشــر کنید. در 
پایان هر مطلب نیز برگه های مرتبط نمایش داده 
می شود تا شما بتوانید به محتوای بیشتری در آن 

زمینه دسترسی داشته باشید.
با ورود به این اپلیکیشن، ابتدا باید حوزه مورد عالقه 
خود را انتخاب کنید؛ برای مثال می توانید گزینه های 
هنر، ماشــین و موتورســیکلت، طراحی، چهره ها، 
آموزش، کتاب، فیلم و موســیقی، غذا و نوشیدنی، 
فناوری، تاریخ، زیبایی و آرایش و... را عالمت بزنید. 
این دسته بندی بسیار متنوع بوده و تمام سالیق افراد 
را در خود گنجانده است. سپس پونیال مطالب مورد 
عالقه شما را جســت وجو می کند. در صفحه اصلی، 
مطالب مربوط به گزینه های انتخابی شما نمایش داده 

می شود. همچنین در باالی صفحه گزینه های دفتر، 
جست وجو، اعالنات و پروفایل وجود دارد که هر یک 

قابلیت های مختلفی را ارائه می دهد.
برای ایجاد یک فضای ایمن تر در قسمت تنظیمات، 
گزینه گذرواژه نیز در نظر گرفته شــده اســت تا در 
صورت تمایل کاربران، یک گذرواژه برای حســاب 
کاربری خــود انتخاب کنند تا هر فــردی نتواند به 

حساب آن ها دسترسی داشته باشد.
در واقع یکی از ویژگی های جالب توجه این اپلیکیشن 
آن است که دو قابلیت اصلی را با هم ادغام کرده است: 
یکی از این قابلیت های ارائه اطالعات و اخبار درباره 
حوزه های مختلف است که به باال بردن سطح آگهی 
و اطالعات مردم کمک می کند و دیگری ایجاد امکان 
تعامل و تبادل نظر بین کاربران است. در واقع کاربران 
می توانند با داشتن یک حساب کاربری یا پروفایل در 
این اپلیکیشن، دیگران را از عالقه مندی ها و اطالعات 
شخصی خود مطلع کنند و با آن ها در ارتباط باشند. 
در قسمت پروفایل شما می توانید نام و نام خانوادگی، 
تلفن، وبگاه و سایر اطالعات خود را وارد کنید و حتی 
کمی درباره خودتان حرف بزنید. پونیال راهی برای 
تبادل نظر افراد فارســی زبان در حوزه های مختلف 
است. از سوی دیگر اپلیکیشن پونیال به افراد مختلف 
کمک می کند تا بتوانند زمان را مدیریت کنند و وقت 
خود را به جست وجو و گشــتن در دنیای مجازی و 
واقعی هدر ندهند؛ با این اپلیکیشن، سرعت دریافت 

مطالب و اطالعات باال می رود.

اپلیکیشــن دورمان یکــی از بهترین اپلیکیشــن های 
شناخته شــده اپل در سال 2016 است. با استفاده از این 
برنامه، کاربران می توانند از اپلیکیشن ها یا وب سایت های 
خرید مورد عالقه خود اجناســی را خریــداری کنند. از 
ویژگی ها و خدمات این اپلیکیشــن آن اســت که شما 
می توانید بسته های خود را ایمن و طبق برنامه زمانی خود، 
تحویل  گیرنده آن ها دهید بدون اینکه نگران باشید نکند 

بسته به دست گیرنده نرسد.
این اپلیکیشن یک برنامه تحویل در صورت تقاضا برای 
خریداران آنالین است. با دورمان، خرید های آنالین شما 
در زمانی که می خواهید و طبق برنامه  زمانی از ســاعت 
6 عصر تا نیمه شــب و هفت روز هفته به گیرنده تحویل 
داده می شود. این برنامه برای سانفرانسیسکو و بسیاری 

از مناطق همسایه در شــیکاگو و نیویورک خدمات ارائه 
می دهد.

نحوه کار اپلیکیشن دورمان
 خرید: هرچه را که می خواهید از فروشــگاه آنالین یا 

اپلیکیشن خرید مورد عالقه خود خریداری کنید.
 ارسال: نشانی دورمان خود را به عنوان نشانی ارسال، در 
قسمت تعیین شده وارد کنید. در این صورت اعالن هایی 

برای شما ارسال خواهد شد.
 برنامه ریزی: وقتی آماده دریافت بسته خود هستید، 
یک پنجره تحویل را بین ســاعت 6 عصر تا 12 شب در 

اپلیکیشن انتخاب کنید.
 تکیه بدهید و استراحت کنید: فقط کافی است در 
منزل خود را باز کرده و وقتی پیک می رسد، بسته را تحویل 

بگیرید و امضا کنید.
اما این اپلیکیشن چه ویژگی های مفید و منحصر به فردی 

دارد:
 می توانید از اپلیکیشن ها و وب سایت های خرید مورد 
عالقه خود استفاده کنید. مهم نیست به طور آنالین خرید 
می کنید یا از اپلیکیشن های خرید استفاده می کنید، این 
برنامه به شما امکان می دهد تا در هر زمان و هر کجا لوازم 

مورد نیاز خود را خریداری کنید.
 آیا تا دیروقت کار می کنید؟ ما هم همین طور. ما از ساعت 
6 عصر تا نیمه شب، هفت روز هفته خدمات ارائه می دهیم.

  این برنامه به جلوگیری از سرقت بسته کمک می کند. 
تا زمان تحویل بسته در خانه، لوازم خریداری شده شما در 

محل امنی خواهد بود.

روشنک ایرانیار

بازار
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پخش زنده ببینید و خرید تان را درست تحویل بگیرید

SwiftKey Keyboard
SwiftKey Keyboard  یکی از 20 اپلیکیشــن برتر اپل در سال 2016 است. 
این برنامه به طور رایگان در اختیار کاربران قرار دارد. بیش از 250 میلیون نفر در 
سراسر دنیا از این کیبورد استفاده می کنند. این اپلیکیشن از هوش مصنوعی 
بهره می برد تا به طور خودکار، ســبک نوشتن شما را، اعم از شکلک های مورد 
عالقه شــما، واژگانی که برای شما مهم هستند و نحوه تایپ مورد عالقه شما، 
بیاموزد. این برنامه به تصحیح خودکار و متن از پیش مشخص شده مجهز است 
که متناسب با شما کار می کند. SwiftKey  برای تمام سالیق نوشتاری خدماتی 
دارد؛ چراکه تمام رنگ ها، طراحی ها و تم ها را دربر می گیرد. این برنامه از بیش 
از 100 زبان پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن باید روی صفحه تلنگر بزنید 

یا انگشت خود را روی صفحه بکشید؛ شکلک های مختلفی نیز ارائه می شود.
از ویژگی های این برنامه عبارت است از:

 از بین بردن اشتباهات شما تایپ سریع تر با پیش بینی واژگان و عبارات 
تصحیح خودکار همیشه نام مستعار و اصطالحات شما را یاد می گیرد بیش 
از 80 رنگ، طراحی و تم صفحه کلید شکلک که احساسات شما را یاد می گیرد 
و پیش بینی می کند تصحیح خــودکار دوزبانه با بیش از 100 زبان از جمله 
زبان هایی که در این برنامه پشتیبانی می شود می توان به انگلیسی، اسپانیایی، 

آلمانی، ترکی، فرانسوی، عربی، روسی، ایتالیایی و لهستانی اشاره کرد.

Hulu
این اپلیکیشن یکی از برترین برنامه های کاربردی اندروید است که با آن 
کاربران می توانند فورا به تمام کلیپ ها، سریال ها و فیلم های مورد عالقه 
خود، همگی در یکجا، دسترسی داشته باشند. امکان تماشای مجموعه 
سریال های اصلی، تمام فصل های کلیپ های مشهور، اپیزودهای فعلی، 
 Hulu .فیلم ها، نمایش های کودکان، کارتون و... با این برنامه وجود دارد
مجموعه فوق العــاده ای از محتــوا دارد که از نمایش های شــبکه های 
 FOX، NBC، Disney، ABC، CBS، Cartoon  تلویزیونی معروف ماننــد

Network  و بسیاری دیگر تشکیل می شود.
آخرین اپیزودهای نمایش های معروف که در حال حاضر در حال اکران 
و پخش است، مانند گریز آناتومی، اســکاندال و... و نیز فصل های قبلی 
نمایش های معروف در این اپلیکیشــن ارائه می شــود. به عالوه کاربران 
می توانند فیلم های مشهور را تماشــا کنند؛ از فیلم های ترسناک گرفته 
تا کارتون و کمدی. همه اعضای خانواده می توانند از تماشــای فیلم ها و 

کلیپ های تلویزیونی این اپلیکیشن لذت ببرند.
با این اپلیکیشن دیگر بدون وقفه و مکث فیلم های مورد عالقه خود را تماشا 
خواهید کرد و می توانید هر آنچه را که می خواهید بدون نمایش تبلیغات 

و آگهی های بازرگانی تماشا کنید.

Doorman Package Delivery

هتل را مطمئن 
رزرو کنید

موسیقی را با بندکمپ 
بشنوید

شوپنهاور
هر حقیقت در ابتدا مسخره و بعد دست نیافتنی 

است، تا زمانی که پذیرفته شود.

Periscope 
اپلیکیشن پریسکوپ یکی از پرطرفدارترین برنامه های کاربردی در اندروید 
است. این اپلیکیشن به شما امکان می دهد تا از طریق ویدئوهای زنده تمام دنیا 
را پخش و جست وجو کنید. اخبار فوری را تماشا کنید، از یک محل جدید بازدید 
کنید، یا افراد جدید را مالقات کرده و عالیق خود را با آن ها به اشتراک بگذارید. 

همه این موارد در زمان واقعی اتفاق می افتد.
از قابلیت های این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پخــش ویدئوی زنده و تعامل با افراد از طریق ارســال نظرات و شــکلک  
جست وجوی ویدئوهای زنده معروف از سراسر دنیا یا جست وجوی برادکست ها 
بر حسب موقعیت مکانی یا موضوع آیا یک ویدئوی زنده را از دست داده اید؟ 
نگران نباشید، می توانید بهترین قسمت های آن را در قسمت هایالیت بازپخش 
تماشــا کنید  اشــتراک گذاری فوری ویدئوهای زنده شما در توییتر و سایر 

شبکه های اجتماعی
در نسخه های جدید این اپلیکیشن ایرادات موجود برطرف شده است؛ برای 
مثال، قبال برنامه یک باره بعد از گزارش یک پخش زنده قفل می شد، یا تصویر 
پروفایل بالفاصله بعد از آپلود یک تصویر جدید به روزرسانی نمی شد یا تعداد 
نظرات بعد از اتمام برادکســت نمایش داده نمی شد که همگی این موارد در 

به روزرسانی جدید حل شده است. ی را
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