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16 صفحه / 3000 تومانشــنــبــه/ 10مــهـر/ ســال اول/  شــمــاره  30
30 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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چگونه پیتر تیل سرمایه ای با ارزشی معادل 
۸ میلیارد دالر را با یک تصمیم اشتباه از دست داد

ضرر 8 میلیارددالری 
سرمایه گذار فیس بوک!

پیترتیل در سیلیکون ولی تنها به عنوان یک کارآفرین موفق، بنیان گذار 
استارت آپ  بزرگی چون پی پال و یکی از سرمایه گذاران فیس بوک 

شناخته شده نیست؛ او را بیش از هر چیز با خالقیتش در مهار 
مشکالت و موانع استارت آپی می شناسند. همه همکاران و 

رقبایش حاضرند هر کاری کنند تا چند دقیقه کلمات الهام بخش او را 
بشنوند و به یاد بیاورند که مشکالت برند شدن...
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بازاریابی آمیخته؛ آنچه وال مارت 
را طی چندین دهه سرپا نگه  

داشته است

اکوسیستم استارت آپی تایلند 
رشد و جذب سرمایه را همزمان 

پیش می برد

تایلندبهشت
سرمایهگذاران

خطرپذیرمیشود؟

خردهفروشخوبیعنیاین!

14

11

9

10

گزارش»شنبه«
ازنمایشگاهتلکامو
دومینکنفرانسسئو

2016

چطوریکتیمکاری
مستعدراکنارهمنگه

داریم؟

استارتآپیهابخوانند!
2

زمانبندیایونتها
تا17مهررادر»شنبه«بخوانید

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

کمپین»درجستوجويزاکربرگایرانی«راباهمکاريدونیتآغازکردهایموبخشيازشمارههايقبلي»شنبه«،
بهجايخمیرشدنیافروختهشدنبهدالالنکاغذ،بهروستاهايدورافتادهکشورمانارسالميشود.یکروایتاز
مسعودجعفريجوزاني،فیلمسازموفقکشورمان،الهامبخشمابراياینماجرابود؛جوزانيميگویددرسنینکودکي
درروستايشان،رويدیوارکاهگليباآپاراتفیلمينمایشدادهمیشودواوباتصورکودکانه،تاچندروزپشتدیوار
درجستوجويشخصیتهايفیلمبودهوهمانجا،جادويسینمااوراميگیردواینجادواورابهفیلمسازيبزرگ
تبدیلميکند.مانیزمعتقدیمهمهایران،تهراننیستوبرايیافتناستعدادهايجوانبایدبههمهجايایرانعزیز،
بهخصوصبهمناطقمحروم،سرکبکشیم؛شاید»زاکربرگایراني«درروستایيدورافتاده،انتظارماراميکشد.

اولینایمیلراازجوانیدر
روستایبرازیندرتوابعتبریز

دریافتکردیمکهمیگوید
دیپلمآیتیداردوبخشیاز

کارشبهچرابردندامهااست؛
اومیخواهداستارتآپشرا

راهبیندازد.

برایکسب
اطالعاتبیشتر

بهوبسایت
2nate.com

مراجعهکنید.

مدرسهاستارتآپ

اهمیتکارتیمیدر
استارتآپها

سرمایهگذارت
رادرستانتخابکن!

آیت حسینی

کارگاه

فرصتفینتک
رادریابیم!

رضا قربانی

فینتک

گپی با تیم »سرمیز«، استارت آپی 
که سرویس غذای شرکتی 

وپرسنلی ارائه می دهد

گفت وگو با سعید بیدرنگ، 
بنیان گذار سیستم کارت ویزیت 

آنالین »پروفایل«

هشتمینجشنواره
کارآفرینیوتوسعه
کسبوکارشریف

برگزارمیشود

یکپروفایل
پُروپیمانبسازید!

هوتسوئیتبهترین
پلتفرمتبلیغاتی
شبکههایاجتماعی!
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تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

مهدی علیپور

سر آشپز آنالین
بسیاری آشپزی را با ساناز و سانیا و 
نام زنی  می شناسندکه اولین کتاب 

و آموزشگاه آشپزی ایران دستپخت 
اوست. ساناز مینایی همسر بنیان گذار 

کاله، به عنوان کارآفرین سنتی از 
ظرفیت بازار غذا برای استارت آپ ها 
می گوید و اینکه برای ورود به دنیای 

آنالین تا سال 2020 برنامه دارد
اولیناپتاکسییابآنالینچهنامدارد؟

اسنپیاتپ30
پل ریکور، فیلسوف برجسته فرانسوی، در 
صفحه7 »تئوری روایت« می گوید...



تیــم فراایده که یکــی از زیرمجموعه هــای برنامه 
تجاری سازی دانشگاه صنعتی شریف است در چند 
سال گذشته با برگزاری رویدادهای مختلفی از جمله 
فراایده دریاچه ی ارومیه، رویداد ایده ســاز و چالش 
خالقیت گام هایی درجهت آشنا کردن دانشجویان 
با مفاهیم استارت آپی و نوآورانه برداشته است. این 
تیم با به کارگیری متدهای نوآوری در جهان عالوه 
بر واردکردن این مفاهیم به محیط آموزشی دانشگاه 
تالش داشته موجب ایجاد دیدگاه هایی جدید در بین 
دانشجویان عالقه مند به حوزه های کارآفرینی شود. 
رشد چنین فعالیت هایی در سطح دانشگاه های کشور 
عالوه بر ایجاد انگیزه و حس پویایی در دانشجویان 
باعث گسترش دید آن ها شده و  نتایج بسیار مطلوبی 

را در حیطه کارآفرینی به همراه خواهد داشت. 
Wet Skills  یک تیم هلندی است که زیر نظر وزارت 
محیط زیست کشور هلند از سال 2010 تاکنون بیش 
از 20 رویداد بین المللی با موضوع »چالش های آب« 
را در 15 کشور جهان برگزار کرده است و کشورهای 
مختلفی مثل آمریکا، کانادا، مصــر، اندونزی، هند 
و... میزبــان ایــن رویدادها بوده اند و دانشــجویان 
شرکت کننده در این رویدادها بیش از 90 مشکل در 
حوزه ی آب را در این کشورها بررسی و حل کرده اند. 
همکاری تیم فراایده برنامه تجاری ســازی شریف و 
تیم Wet Skills هلند برای برگزاری رویداد مشترک 
و ادغام توانمندی های این دو تیم از دونقطه ی جهان 
برای اولین بــار در ایران می تواند یکی از رویدادهای 
محیط زیســتی جذاب و نتیجه بخش باشد که در 
دانشگاه شــریف برگزار می شود. همچنین کنار هم 
قرار گرفتن دانشجویانی بااستعداد و حساس به مسائل 
محیط زیستی از چند کشور مختلف با فرهنگ ها، طرز 
فکرها و دیدگاه ها و پس زمینه های تربیتی متفاوت، 

فرصتی خوبی برای تولید و شکوفایی ایده هایی نوین 
و نوآورانه ایجاد خواهد کرد. این رویداد مشــترک 
توسط پژوهشکده سیاســت گذاری علم و فناوری 
و صنعت دانشگاه شــریف با همکاری دفترتجاری 
سازی شریف به مدت دوهفته  از 24 مهر تا 6 آبان در 
تهران برگزار می شود و با برنامه هایی آموزشی در کنار 
برنامه های تفریحی فضایی پویا و سرشار از انرژی را 
برای این تیم ها ایجاد می کند.  در ابتدای رویداد و پس 
از آشنایی های اولیه، فعالیت های ویژه ای به منظور 
تیم سازی انجام می شود و گروه هایی چندملیتی زیر 
نظر منتورها تشکیل خواهد شد. در مرحله ی بعدی 
مشکالتی توسط مؤسســات دولتی و خصوصی در 
حیطه ی آب از هلند و ایران مطرح می شــود. بدین 
منظور از هر ســازمان فردی متخصص توضیحات و 
معرفی کامل مسئله را  انجام داده و به سؤاالت و نکات 
مبهمی که باقی مانده است پاسخ می دهد. پس  ازاین 
مرحله فعالیت های فشرده  تیم ها و جلسات طوفان فکر 
و ایده پردازی تیم ها به طورجدی آغازشده و با کمک ها 

و راهنمایی های مربی های رویداد، فعالیت های خود 
را پیش خواهند برد تــا درنهایت ایده و راه حل آن ها 
آماده ی ارائه به داوران دو کشــور و برخی از مقامات 
دولتی حاضر در جلسات ازجمله وزیر محیط زیست 
کشــور هلند شــود. هیئت داوران تیم های برتر را 
انتخاب کــرده و آن ها جوایزی از طرف تیم فراایده و 
Wet Skills دریافت خواهند کرد و پس از اختتامیه  
رویــداد عالوه بر اینکه تمام اعضــای تیم ها گواهی 
شــرکت در این دوره را از سوی Wet Skills دریافت 
خواهند کرد، از حمایت های الزم جهت عملی کردن 
طرح های خود بهره مند خواهند شد. برگزارکنندگان 
این رویداد معتقدند عالوه بر ســطح علمی و محیط 
زیستی، مهارت های آفرینش، خالقیت و نوآوری که 
طی فعالیت های خاص انجام گرفته در رویداد به افراد 
آموزش داده می شود، ترکیبی از آموزه های تئوری و 
عملیاتی بسیار ویژه ای در افراد شرکت کننده ایجاد 
می کند که کمک زیادی به چند  بعدی کردن زندگی 

تحصیلی این افراد خواهد کرد.

رویداد
Event

2
کوین کروس

زندگی درباره ساختن یک تأثیر مثبت است، نه 
ساختن و درآوردن پول.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

راهکار هلندی - ایرانی
برای مشکالت محیط زیستی

اولین رویداد بین المللی فراایده آب با محوریت wet skills 2016  ایران 24 مهر برگزار می شود

 گفت وشنود اقتصادی
 رکود اقتصادی چند ســالی است گریبانگیر 

11
مهر

اقتصاد ایران شــده است. چرا این گونه شده و 
چگونه مرتفع می شود؟ در این رویداد دانش 
عمیق تری با موضوع »پــول و نقدینگی« مرتبط با این 
مباحث ارائه خواهد شــد. در هفتاد و هشتمین جلسه از 
سلسله جلسات گفت و شــنود اقتصادی، رضا بوستانی 
سخنرانی خواهد کرد؛ بوستانی اقتصاددان فعالی است که 
در سال های گذشته در روزنامه های کشور مقاله منتشر 
کرده و به عنوان یکی از کارشناسان بانک مرکزی فعالیتی 

جدی دارد. این رویداد یکشنبه یازدهم مهر1۳95 ساعت 
6 تا 9 شــب در باشگاه اندیشــه واقع در خیابان انقالب، 
ابتدای خیابان وصال )نزدیک به چهارراه ولیعصر(، کوچه 
نایبی، پالک 2۳، جنب دانشگاه دماوند  برگزار خواهد شد.

 آشنایی با تکنولوژی های نوین برنامه سازی
 ایــن رویداد تــالش دارد به دانشــجویان و 

12
مهر

فارغ التحصیــالن )به خصوص رشــته های 
کامپیوتر و فناوری اطالعات( در یافتن شغل 
مناسب با عالقه خود در زمینه برنامه نویسی و زمینه های 
دیگر رشــته کامپیوتر کمک کند. همچنین اطالعات 
جامعی درباره دوره های مختلف برنامه نویسی در اختیار 
آن ها قرار خواهد داد. این رویداد توســط شرکت تجارت 
الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در خانه فرهنگ این 

دانشگاه برگزار خواهد شد.

 مالکیت فکری و ثبت اختراع
 هر آنچه را که ناشي از فکر، خالقیت و ابتکار بشر 

14
مهر

بوده )مانند اختراعات، نشانه ها، طرح ها ، آثار 
ادبی و هنــری و...( و داراي ارزش اقتصادي و 
قابلیت دادوستد باشد، مالکیت فکری گویند. نظام های 
مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع )پتنت( برای ثبت 
رسمی این دستاورد ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری  ها و 
ابتکارات شان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم 
توجه به قوانین مالکیت فکری می تواند خسارات زیادی را 
از جمله سرقت فناوری یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف 
رقبا و سازندگان محصوالت مشابه شود. گروه مهندسی و 
توسعه نوید موذن چهارســوقی در شهر اصفهان در این 
کارگاه تالش دارد شرکت کنندگان را با این مفاهیم آشنا 
کند. این رویداد در سالن همایش های دانشگاه سیتی سنتر 
به آدرس بزرگراه وحید دستجردی، مقابل ورودی جنوبی 
سپاهان شهر، مجتمع سیتی ســنتر، طبقه سوم برگزار 

می شود.

 راه اندازی کسب وکار اینترنتی براساس عشق 
و عالقه 

 هفتمین کارگاه آموزشی ساخت کسب وکار 
14

مهر

اینترنتی براساس عشق و عالقه توسط تجارت 
الکترونیک پارس برگزار می شود. آن طور که 
برگزارکننده این رویداد اعالم کرده، شما »در این کارگاه 
آموزشی دقیقا با فرمول و سیستمی آشنا می شوید که به 
شــما می آموزد چگونه می توانید صرفا با انجام کاری که 
عاشق انجام دادنش هســتید، انجام کارهایی که به آن 
عالقه مند هســتید و یا کارهایی کــه در حوزه تخصص 
شماست، به راحتی درآمدزایی کرده و در کمتر از 6 ماه به 
استقالل مالی برســید.« این رویداد روز چهارشنبه در 
خیابان شــریعتی، پایین تر از متروی شــریعتی، کوچه 

فلسفی، پالک 1، واحد 6 برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

هشتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف برگزار می شود

استارت آپ های منتخب به برلین می روند

گردهمایی طراحان، برنامه نویسان 
20

آبان

و توســعه دهندگان وب و موبایل 
کشور در کرج برگزار می شود. این 
رویداد که در ســالن 1500 نفری شــهیدان 
نژادفالح کرج، بیستم آبان ماه ساعت 17 الی 
19، برگزار خواهد شد هم به شرکت کنندگان 
گواهی حضور معتبر می دهد و هم 90 میلیون 
ریال جایزه نقدی ویژه ۳ ایده برتر در نظر گرفته 
است. در کنار این جایزه نقدی؛ ارائه لوح برتر به 
10ایــده برتر، معرفــی ایده برتر به شــتاب 
دهندگان و ســرمایه گذاران، معرفی تیم ها و 
نفرات نخبه به برندهای معتبر، تشکیل تیم های 
استارت آپی، حمایت و پشــتیبانی ویژه تیم 
مدرســه عالی کســب وکارالبرز و حمایت از  
50ایده برتر توسط گروه شلیک و موبونت که از 
حامیان این رویداد هســتند از دیگر مزایای 
شرکت در گردهمایی طراحان، برنامه نویسان و 
توسعه دهندگان وب و موبایل کشور عنوان شده 
اســت. این گردهمایی توســط مدرسه عالی 
کســب وکار البرز و با حضور جمعی از اساتید 
دانشگاه ها و با حضور برندهای معتبر فعال در 
حوزه فناوری و اطالعات  و عالقه مندان و فعاالن 

این عرصه برگزار خواهد شد.

هفته گذشته تیتر یک »شنبه«، اختصاص 
داشــت به گفت وگو با مهــرداد خطیبی، 
مدیرعامــل جیرینگ، کــه بازخوردهای 
متفاوتی داشت. یکی از خوانندگان، صداقت 
گفت وگوشونده را ستوده بود که واقع بینانه 
از مشــکالت بیزینس اش گفته است و این 
خواننده بر این باور بــود که جیرینگ این 
قابلیت را دارد که متناســب با شرایط روز، 
مدل کســب وکارش را تغییر دهد و روزآمد 
کند.یکی دیگر از دوســتداران »شنبه« بر 
این باور بود کــه در گفت وگو تناقض هایی 
وجــود دارد؛ در حالی در این مصاحبه تیتر 
زده می شود »خداحافظی با ستاره مربع« یا 
همان یواس اس دی که هنوز بخشی از مدل 
کسب وکار جیرینگ بر این پایه استوار است. 
باید بگوییم اتفاقــا مدیرعامل جیرینگ در 
گفت وگویش تأکید دارد که این بستر هنوز 
هم در ایران جوابگو اســت اما تابع مقررات 
کشــور و بانک مرکزی است که می خواهد 
این بستر را تغییر دهد و پیوند را ایجاد کند 
)بخشی از اظهارات مهرداد خطیبی در دفاع 
از یو اس اس دی، به خاطــر کمبود فضا  در 
مجله  حذف شد که به زودی فایل صوتی آن 

در »شنبه مگ« منتشر خواهد شد(.
همچنین این دوستدار »شنبه« انتقاد کرده 
بود که چرا در حالی که مقام معظم رهبری 
بر اســتفاده از کلمات فارسی تأکید دارند، 
در مصاحبه از جمالت انگلیســی استفاده 
شــده بود. نیاز به توضیح نیست اما همگان 
می دانند تأکید رهبر معظم انقالب، بیشتر 
معطوف بــه کلمات حوزه ســبک زندگی 
مردم اســت و نه اصطالحات صرف علمی و 
تخصصی؛ چون واقعا واژه یابی برای برخی 
اصطالحات علمی و تخصصی، امکان پذیر 
نیســت. هرچنــد باز هــم در این راســتا 
هفته نامه شنبه از ابتدا فرهنگ اصطالحات 
را راه اندازی کرده و در هر شماره، معادل یابی 

تخصصی می کند.  

گردهمایی 1500 نفری!

جیرینگ جیرینگ

هشتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار 
15

مهر

شریف VCCup8 زمســتان 95 برگزار می شود. 
جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف 
)VC Cup( رویدادی اســت که به اهتمام مرکز کارآفرینی 
دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است. این رخداد در 
ادامه برگزاری موفق هفت دوره قبلی جشنواره کارآفرینی و 
توسعه کسب وکار شــریف بوده و در حال حاضر به صورت 
کشوری توسعه یافته و در بخش ها و حوزه های مختلف برگزار 
می شود. جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف از 
یکسو عرصه ای است برای ارائه دستاوردهای فنی - پژوهشی 
دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید دانشگاه ها، کارآفرینان، 
صاحبان ایده های کســب وکار و از سوی دیگر فضایی است 

برای طرح نیازمندی های 
صنعت، کــه در نهایت از 
ســرمایه گذاری  رهگذر 
صنعت در کسب وکارهای 
دانش بنیان، فرصتی را برای 
همکاری موثر و نظام مند 
صنعت و دانشــگاه فراهم 
می آورد. در طی مراحل این 
جشنواره، شرکت کنندگان 
ضمن آشنایی با مفاهیم و 

اصول کسب وکار و تمرین عملی آن ها بر مبنای ایده محوری 
و فناورانه خود، در یک محیط رقابتی نسبت به آماده سازی 

طرح خود بــرای ارائه به 
اشــخاص  و  نهادهــا 
قــدام  ا ر  ســرمایه گذا
می کنند. خروجی نهایی 
این جشــنواره، ایده ها و 
طرح های برتری است که 
ضمــن برخــورداری از 
خدمات حمایتی مرکز رشد 
دانشگاه صنعتی شریف و 
معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، امکان سرمایه گذاری صندوق پژوهش و 
فناوری شریف و سایر سرمایه گذاران به منظور تجاری شدن 

طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت. این جشنواره 
در دو بخش شــامل ایده های نوآورانه و طرح کسب وکار در 
حوزه های IT/ICT و فنی - مهندسی برگزار می شود. ایده ها 
و طرح های شــرکت کننده در هر سرفصل، به طور جداگانه 
مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته و برگزیدگان هر حوزه مورد 
تقدیر قرار می گیرند. برگزیدگان از جوایزی همچون جوایز 
نقدی، تسهیالت ارزان قیمت و امکان استقرار در مرکز رشد 
دانشگاه صنعتی شریف بهره مند می شــوند. ضمنا امکان 
سرمایه گذاری صندوق شریف و ســایر سرمایه گذاران در 
طرح های برگزیده نیز وجود دارد. مهلت ارســال طرح ها به 
دبیرخانه هشتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار 

شریف 15 مهرماه 95 تعیین شده است.

مدیر مرکز فن آفرینی نوتک با اشاره به آماده سازی 
7
مهر

شرکت های فناور منتخب جشنواره نوتک، برای 
حضور در عرصه کســب وکار بین المللی گفت: 
»شــرکت های منتخب نوتک پــس از گذراندن دوره های 
آموزشی در تهران به منظور توسعه بازار خود و آشنایی با عرصه 
کسب وکار بین المللی، عازم برلین می شوند.«  حسن حیدری، 
مدیر مرکز فن آفرینی نوتک، آشــنایی شرکت های فناور با 
عرصه بازار کسب وکار بین المللی را هدف اصلی نوتک عنوان 
کرد و افزود: »شــرکت های منتخب نوتک پس از گذراندن 
دوره های آموزشــی در تهران به منظور توسعه بازار خود و 
آشنایی با عرصه کسب وکار بین المللی عازم برلین می شوند.«

 ایجاد فضای آموزشی در قالب کمپ، شتاب دهی و توسعه 
بازار محصوالت را سه رویکرد نوتک برای توانمندی شرکت ها 
عنوان کــرد و افزود: »هفتصد تیم بــرای حضور در نوتک 
ثبت نــام کردند که از این میــان ۳0 تیم به عنوان منتخب 
معرفی می شــوند تا در نهایت 15 طرح برای شتاب دهی، 
توسعه بازار و حضور در برنامه های تخصصی انتخاب شوند.« 
وی افزود: »15 تیم منتخــب بعد از آموزش مواردی چون 
چگونگی ایجاد و تحکیم روابط، اخالق کســب وکار، روند 
توسعه بازار و فروش محصول برای آموزش های تخصصی 
در عرصه کســب وکار بین المللی برای گذراندن دوره سه 
هفته ای به برلین اعزام می شــوند.« حیدری با اشــاره به 

ایجاد زمینه برای توسعه بازار شرکت های منتخب از طریق 
جلب ســرمایه گذار داخلی و خارجی گفــت: »دو دمودی 
)Demoday( برای شــرکت های منتخب برگزار می شود 
که در هریک از دمودی ها سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
با محصول این شــرکت ها آشنا می شــوند.« مدیر مرکز 
فن آفرینی نوتک، تربیت افراد کارآفرین و نوآور را اولویتی  
مهم تر از تولید محصول برای این جشــنواره عنوان کرد و 
افزود: »این شــرکت ها برای کسب آمادگی الزم حضور در 
عرصه بین المللی در مجموع 450 ساعت آموزش در داخل 
کشور و نیز برلین به عنوان یکی از شهرهای موفق در توسعه 
استارت آپ ها پشت سر می گذرانند.« محمد دواتگر، رئیس 

هیئت داوران جشنواره کارآفرینی نوتک، با اشاره به بررسی 
و ارزیابی 60 تیم توسط 10 داور فعال در حوزه کارآفرینی 
گفت: »هر یک از این 60 تیم به مدت ۳0 دقیقه دســتاورد 
خود را ارائه کردند که بر اساس معیارهای درنظر گرفته شده 
از جمله ظرفیت موفقیت در عرصه کسب وکار بین المللی، 
امتیاز دریافت کردند.« وی با اشاره به تنوع گسترده طرح های 
ارائه شــده در این جشــنواره، افزود: »گســتره موضوعی 
طرح های ارائه شــده به این جشنواره وسیع بود، طوری  که 
از فناوری نانو تا عرصه علوم اجتماعی و ســالمت، در این 
جشنواره حضور دارند اما بیشترین تعداد طرح ها مربوط به 

حوزه فناوری ICT است.«

خبر

10 مهر 1۳95 . سال اول .  شماره سی

مدیر مرکز فن آفرینی نوتک خبر داد

تایرهاییکههنوزمیچرخند
هم می تواند موفقیت آمیز باشد و هم فاجعه بارشراکت در کار با دوستان و خانواده

کیک هایشان، باهم گرم و صمیمی اندگفت وگو با خانواده »کیک خونه« که مانند طعم 

چینی ها هنوز دوام آورده استسرگذشت ۳۲ ساله گروه صنعتی بارز که با حضور 
آخروعاقبترفیقبازی!
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5

12

استارت آپ خود را متحول کنیدبا اسکرام و چابک سازی، راهبری 

آورده استاستارت آپ های محلی را به وجد تمایل تایوانی ها به خرید آنالین، 

اماآیندهداراکوسیستمیکوچکتایوان

فسفسنکنید!

13
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ادامهدرصفحه3پاگیر استارت آپ ها هم شده است...بزرگ ترین مشکل، مشکل فرهنگی است که اعتماد کرد و... در فضای اکوسیستم نوپای ایران، مثبت هم دارد و می شــود به عابر بانک ها هم به سپیدی نشست تا جا بیفتد ،که ویدئو کارکرد بسیاری کردند و خون دل ها خورده شد و موها افراد، سازمان ها و شرکت ها هزینه های فرهنگی اما واقعیت این اســت که برای این همه تغییر، ابتدا ویدئو جرم نبوده، کسی صف نمی ایستاده؛ که این تغییرات را به یــاد نمی آوریم و گویی از است. تحوالت زمانه و گذر زمان به گونه ای است اینکه در این ســال ها چه اتفاقی افتاد، بدیهی و...   اتفاقاتی که اگر بخواهیم بشماریم، زیاد است. در بانک ها برای پرداخت قبض، صف می ایستد شماست«. حاال نه ویدئو جرم است و نه کسی شــده بود »دادن بلیت نشان دهنده شخصیت که پاره کند و... روی همه اتوبوس ها هم نوشته له می کردیم تا برسیم به راننده و بلیت را بدهیم از ته اتوبوس له می شــدیم و پای دیگران را هم یا برای پرداخت بلیت اتوبوس یک تومانی باید می ایستادیم با اینکه، عابربانک در دسترس بود؛ ساده، باید ســاعت ها یک لنگه پا توی بانک ها محسوب می شد و برای پرداخت یک قبض تلفن پیش، در این کشــور حمل کاست ویدئو جرم در گذشــته ای نه چندان دور به اندازه ۲0 سال 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

درجستوجویزاکربرگ
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مشهورترین برند جهانبررسی راهکارهای تبلیغاتی کوکوال

کهسمبلشدبطریکمرباریکی

کشور جهان، محصوالت این کمپانی...شناخته شده است؛ به طوری که امروزه در بیش از ۲00 کوکاکوال به عنوان یکی از نوشابه های محبوب جهان آمریکایی، می گذرد و در طی این سال ها برند به عنوان یک نوشیدنی توسط جان پمبرتون، داروساز نزدیک به یک ونیم قرن از زمان ارائه فرمول کوکاکوال 
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فرداافتتاحمیشودنمایشگاهتلهکام2016

روزهای آینده جیرینگی می گویدچالش بزرگی روبرو شده است؛ مهرداد خطیبی از پایان کار ستاره مربع و شکل گیری »پیوند« با ابتدا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حاال با جیرینگ روزگار خوشی را سپری می کردکه 

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

در تهران برگزار می شود8 مهرماه با حضور سخنرانان داخلی و خارجی

2

از اینترنت پیدا می کنند85درصد از مردم، کسب و کار شما را 

درگوگلحیثیتیاست؟چراصدرنشینی

استارتآپیهابخوانند!

2

تا10مهررادرشنبهبخوانیدزمانبندیایونتها

کنفرانسسئواستارتآپیهادرانتظار زندگیشادترکسبوکاریبرای

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

خودمان را به کیف پول و بستر یواس اس تی محدود نکرده ایم. در این حوزه با این برخوردهای سلیقه ای و چکشی بیزینس های 

کوچک به ویژه استارت آپ زیادی که روی همین یواس اس تی شکل گرفته بود، دچار مشکل شدند. یعنی عقب ماندگی قوانین 

از تکنولوژی ورود به برخی از فضاهای کسب وکار را با ریسک باالیی همراه کرده و هزینه قابل توجهی متوجه افراد می کند. اخیرا 

هم بحث ان ا ف سی را با اپراتور همراه اول شروع کرده ایم.فکر می کنم که نیت این است که با پیوند شماره موبایل و شماره کارت 

بانکی، اپراتوری حذف شود. یعنی در این میان شبکه های پرداختی به غیر از پی اس پی بانک ها، حذف می شوند. 



خبرنامه
N e w s L e t t e r

3
مقام معظم رهبری

با کار و تالش می شــود از مرزهایی که امروز 
دانش دارد، عبور کرد.

ن  ا عنــو  ”IoT Meetup “

11
مهر

رویداد های دوره ای است که قرار 
بــه  ســتای  ا ر در  ســت  ا
اشتراک گذاری دانش و تجربه و همچنین 
 IoT شبکه سازی اهالی کارآفرینی در زمینه
)اینترنت اشیا( اجرا شود. انتقال تجربه در 
یک اکوسیســتم جدید استارت آپی برپایه 
اینترنت اشیا جزو اهداف این همایش است. 
در این رویداد چهار استارت آپ از حوزه های 
متفاوت اینترنت اشیا به معرفی خود و ارائه 

تجاربیات شان خواهند پرداخت.
آزاده دســتمالچی کــه ازطریــق ویدئــو 
کنفرانــس از کانادا در ایــن رویداد حاضر 
خواهد شد از تجربه های خود در این زمینه 

می گوید.

دستمالچی بنیان گذار Vital Tracer است 
که محصول دستبند ســالمت هوشمند را 

ارائه داده است.
علی رحمان پور که هم بنیان گذار لینک آپ 
و تاراکسا اســت و در حوزه بستر ارتباطی 
اینترنت اشیا فعال است از دیگر سخنرانان 
این رویــداد اســت. نویــد اردکانیان که 
اســتارت آپ رادیــکال فعــال را در حوزه 
سنســورهای iBeacon راه انــدازی کرده، 
سومین نفری اســت که از تجربه های خود 
درباره اینترنت اشــیا خواهد گفت. آخرین 
اســتارت آپی هم که در این رویداد شرکت 
کرده اســمارت فارور اســت که یکی از هم 
بنیان گذاران آن یعنی ابوالفضل جعفرزاده 
پور از زمینه فعالیت استارت آپ شان یعنی 
راه حل های زندگی هوشمند حرف خواهد 
زد. “IoT Meetup” یکشــنبه 11 مهــر 
ساعت 16.۳0 تا 20 در ســالن آمفی تئاتر 
دانشــکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

برگزار خواهد شد.

زندگی در کنار
 اشیای هوشمند

نگاهی دوباره به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در حوزه علم و فناوری

پیشرفت در حوزه های علمی
ناشی از »گفتمان سازی« است

حضرت آیتاهلل خامنه ای بیان کردند: »اینکه ما امروز در 
مسائل فضایی، در مسائل هسته ای، در نانو، در فناوری 
زیســتی و دیگر موارد گوناگون، پیشرفت های زیادی 
داریم، پیشرفت های مهمی داریم، این پیشرفت ها ناشی 

از همین گفتمان سازی است.«
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت 
به مناسبت هفته دولت در ۳ شهریورماه سال جاری، به 
نکات ارزنده ای اشاره کردند که بخشی از این بیانات به 
حوزه علم و فناوری کشــور مرتبط بود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار »گفتمان سازی« را یکی از نکاتی 
دانستند که در پیشرفت حوزه های مختلف علمی بسیار 
تأثیرگذار است. در ادامه نگاهی دوباره می اندازیم به این 

بیانات درباره »گفتمان سازی«.
»...نکته  چهــارم، گفتمان ســازی اســت؛ ببینید در 
صحبت های آقای دکتر ستاری، بر مسئله علم و اقتصاد 
دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان و مانند اینها تکیه 
شد و تأکید شد )بعضی دوستان دیگر هم اشاره کردند( 
این ناشی از یک گفتمان 10، 12 ساله است. یعنی وقتی 
که بحث شکستن خطوط مقدم علمی و نهضت نرم افزاری 

و تولید علم مطرح می شود، دنبال می شود، گفته می شود 
در دانشــگاه ها و تبدیل به گفتمان می شود، نتیجه این 
می شود که بنده گاهی اوقات که اینجا می نشینم و مثال 
مجموعه دانشگاهی )چه دانشجو، چه استاد( می آیند، 
می بینم همان حرف هایی را که مــا مثال گفتیم، اینها 
دارند همان حرف هــا را به عنوان مطالبه بیان می کنند؛ 
این می شــود گفتمان، این گفتمان اســت، این خوب 
اســت؛ وقتی این جور شــد، آن وقت این پیشرفت های 
علمی پیش می آید. مــا امروز در مســائل فضایی، در 
مسائل هسته ای، در نانو، در فناوری زیستی و دیگر موارد 
گوناگون، پیشرفتهای زیادی داریم، پیشرفتهای مهمی 
داریم؛ این پیشرفتها ناشی از همین گفتمان سازی است. 
وقتی گفتمان سازی شد، آن وقت همه به این فکر خواهند 
افتاد، یعنی در همه یک انگیزه ای به وجود می آید؛ کأنه 
یک جاده وســیع و یک بزرگراهی به وجود می آید که 
همه میل می کنند از این بزرگراه حرکت کنند؛ بنابراین 
گفتمان ســازی خیلی مهم اســت. البته با تکرار کلمه 
»اقتصاد مقاومتی« گفتمان سازی نمی شود، نباید کاری 
کرد که این کلمه حرف را همین طور اینقدر تکرار کنیم 
که از دهن بیفتد؛ نه، بلکــه با تبیین و با توضیح و مانند 

این ها بیان بشود.«

خبر

10 مهر 1۳95 . سال اول .  شماره سی

چشمه نور ایران روشن شد

298 روستای استان قزوین دارای اینترنت پرسرعت شدند

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری 
گفت: »بــا آغاز عملیات اجرایی ســاخت 
فاز نخســت چشــمه نور ایــران به عنوان 
پیشــروترین و متمایزترین طرح پژوهش 
پایه ای ایران، تحولی جدی در پژوهش های 
مرز دانش و میان رشته ای کشور ایجاد شده 
است.« سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، در مراســم آغــاز عملیات 
اجرایی ساخت فاز نخســت چشمه نور ایران 
)شتابگر ملی( که همراه با سفر رئیس جمهوری 
و هیئت دولت به استان قزوین صورت گرفت، با 
اشاره به تعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
پژوهشــگاه دانش های بنیادی و سازمان انرژی 
اتمی با معاونت علمی در تحقق اجرایی سازی فاز 
نخست این پروژه مرز دانشی اظهار کرد: »چشمه 
نور ایران )شتابگر ملی( محل و پروژه فوق العاده ای 
اســت که می تواند در آینده بخش وســیعی از 
تحقیقــات کاربردی مرز دانش و بین رشــته ای 
را پوشــش دهد. ســتاری این پروژه علمی را از 

پیشــروترین و متمایزترین تحقیقات پایه ای و 
بنیادی کشور دانســت و افزود: »با اجرایی شدن 
پروژه چشمه نور ایران )شتابگر ملی(، دست یافتن 
به بسیاری از نقاط مرز دانش امکان پذیر خواهد 
بود؛ از جمله آنکه می توانیم در حوزه های راهبردی 
چون فیزیک پایه، ســلول های بنیادی، هوافضا و 
نانوفناوری، تحقیقات کاربردی بین رشته ای را به 

نتیجه برسانیم.«
نایب رئیس هیئــت امنای صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی با بیان اینکه این آزمایشگاه با تکنولوژی 
برتر برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و به 
مثابه یکی از مهم ترین زیرساخت های راهبردی و 
پیشروانه علوم و فناوری مورد نیاز نیل به اهداف و 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق اقتصاد 
دانش بنیان، اســت، اظهار کــرد: »از تأثیرات و 
کاربردهای گسترده آن می توان به تأثیر چشمگیر 
آن در حمایت و نگهداشت نخبگان و دانشمندان 
کشــور با تأمین تراز بین المللــی پژوهش های 
بین رشــته ای و بهبود وضعیت صنایع مختلف، 

توسعه فناوری های راهبردی و علوم نوین مانند 
هوافضا، هسته ای، سلول ها و یاخته های بنیادی، 
نفت و گاز، دفاعی، پزشــکی مولکولی و دارویی، 
نانو، محیط زیست و ســایر علوم و مهندسی های 

پایه، بین رشته ای و کاربردی اشاره کرد.
معاون علمی  و فناوری رئیس جمهوری در پایان 
درباره بودجه اجرای طرح »چشــمه نور ایران« 
گفت: »بودجه این طرح کالن ملی فناوری از محل 
اعتبارات اجرای بند 2-8 سیاست های کلی علمی 
و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری منظور شده 
است که درصدد اســت مبلغ ۳00 میلیارد ریال 

برای سال 95 تخصیص یابد.«
مراســم آغاز عملیات اجرایی ساخت فاز نخست 
چشمه نور ایران توســط معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهــوری در قزویــن و همچنیــن آغاز 
عملیات اجرایی شهرک تولید محتوای آی تی اس 
و سی جی آی، به دستور حجت االسالم والمسلمین 
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری از طریق 

ویدئوکنفرانس آغاز شد.

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قزوین، 
298 روستای این استان به اینترنت پرسرعت 

متصل شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطات و فنــاوی اطالعات، همزمان 
با ســفر رئیس جمهور به اســتان قزوین، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز به این اســتان 

سفر کرد.
نماینــده دولت یازدهم در ابتدای ســفر خود، 
به روســتای کبریتمیان از توابع محمدیه واقع 
در اســتان قزوین رفت تا همزمان با ورود وی، 
روســتاهای این اســتان به اینترنت پرسرعت 

متصل شوند.
بنا به این گزارش، با ورود وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به این استان، همزمان 298 روستای 
استان قزوین با اعتبار بالغ بر 40 میلیارد ریال به 

اینترنت پرسرعت متصل شدند.
وزیر ارتباطات در جمع مردم روستای کبریتمیان 
با اشــاره به فعالیت های دولت، بیان کرد: »این 
دولت متعلق به مردم است و رسیدگی به مناطق 
کم برخــوردار از امکانات، جــزو وظایف دولت 
است.« وی افزود: »آوردن اینترنت به روستاها، 
تنها برای ســرگرمی روســتاییان نیست و این 
ابزار ارتباطی می توانــد در خدمت تمام صنایع 

مختلف از جمله کشاورزی و بهداشت قرار بگیرد. 
خوشبختانه امروز نیز شاهد اتصال 298 روستا 
در استان قزوین به اینترنت پرسرعت هستیم.«

وی با اشاره به اهمیت مســئله آموزش در بین 
جوانان، خاطرنشــان کرد: »یکــی از راه های 
آموزشی و باال بردن اطالعات علمی در روستاها، 
اســتفاده از اینترنت توســط جوانان روستایی 
است.« نماینده دولت در پایان با بیان اینکه دولت 
در تالش است تا اختالف طبقاتی بین روستاها 
و شــهرها را از بین ببرد، گفت: »دولت وظیفه 
دارد جایگاه روســتاییان را ارتقا ببخشد تا مانع 

مهاجرت روستاییان به شهرها شود.«

عملیات اجرایی پیشروترین و متمایزترین طرح پژوهش های پایه ای کشور آغاز شد

با حضور وزیر ارتباطات
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در عصــر دیجیتالی، زندگی بدون 
تلفن تقریبا غیرممکن اســت. 

امروز زندگی حــول محور 
به ویژه  تلفن می چرخــد. 
وقتی شــما تلفــن دارید و 
متوجه می شوید که باتری 

آن دارد تمــام می شــود، 
یک دفعه حمله عصبی به شما 

دست می دهد و با عجله به دنبال پریز 
برق هستید تا تلفن خود شارژ کنید. افرادی که 
در مناطق روستایی زندگی می کنند و دسترسی 
به برق ندارند، باید مسافت طوالنی را طی کنند 
تا تلفن شان شارژ شود. برای حل این مشکل، 
یک اســتارت آپ در دانشگاه واشنگتن توسط 

شرکت جیکوپاور راه اندازی شده است.
راهکارچیست؟

ژنراتور ترموالکتریک جیکوپاور گرمای اضافی 
حاصــل از اجاق گاز یا آتــش را می گیرد و آن 
را به برق تبدیل می کنــد. از این برق می توان 
برای شــارژ کردن تلفن، چراغ های ال ای دی 
و سایر دســتگاه های کوچک استفاده کرد. به 
زبان ســاده، این دستگاه دغدغه روزانه شما را 

برطرف می کند.
چگونهکارمیکند؟

این دستگاه از جنس آلیاژ آلومینیومی است که 
در ساخت هواپیما از آن استفاده می شود و یک 
ماژول صاف دارد که وقتی تفاوت دمای زیادی 

بین دو طرفش باشد، برق تولید می کند.
جیکوپاور از یک پروب فلزی به شــکل فلنج 

که به یــک طرف می چســبد، 
استفاده می کند. این پروب 
بیــن شــعله های آتش و 
پایین ظرف آشپزی قرار 
می گیــرد. وقتــی آتش، 
پــروب را گــرم می کند، 
گرما بــه پایین آن و در زیر 
ماژول ترموالکتریک می شود 
و زیر آن را گرم می کند. یک منبع 
آب در باالی ماژول قرار دارد که قسمت باالی 
آن را نسبتا خنک نگه می دارد. تفاوت دمای 
حاصل می تواند یک جریان الکتریکی 2 تا 5 
واتی ایجاد کند. از آنجا، کاربران به ســادگی 
می توانند تلفن یا ســایر دستگاه های خود را 
شارژ کنند. پیش بینی می شود که این اختراع 
موجب می شود کارآفرینان روستایی جدیدی 
پا به عرصه کاری بگذارند؛ زیرا افراد می توانند 
از طریق فروش وقت شارژ به اعضای جامعه 
خود درآمد کســب کنند. همچنین گزارش 
می شود که نمونه های اولیه این اختراع اخیرا 
در کنیا و اوگاندا آزمایش شــده اســت. این 
نمونه ها توانســته اند به خوبی، یک تلفن را 
در عرض دو ساعت شارژ کنند. به عالوه، این 
شرکت قصد دارد دستگاه خود را به افراد در 
کشورهای در حال توسعه مانند کنیا بفروشد 
و به نظر می آید که آن ها مشــتاق هستند با 
سازمان های غیرانتفاعی کار کنند و در آینده 
به ویژه در مناطقی که در آنجا نیاز مبرم به این 
اختراع وجود دارد، جیکوپاور  را توزیع کنند.

موبایلتانراباشومینهشارژکنید!

هر راهی که بروید، بی تردید سنگالخ ها و پرتگاه هایی روبه روی 
شما سبز خواهد شد که عبور از آن ها دردسرساز خواهد بود. اما تلنگر

وقتی موانع از جنس آدم ها و افکار منفی و مسموم باشد، چه 
باید کرد؟ باید ایستاد و دهان به دهان و رویارو شد و زمان را از دست داد و بقیه 

راه را فدای این رویارویی کرد یا بگذرید و بعدها جواب  و پاسخ درخوری به 
ذهن هایی بدهید که روزی سد راه بوده اند؟ فرانک سیناترا، خواننده و هنرمند 
پرآوازه آمریکایی، برای جبران کردن و یا همان انتقام گرفتن از افکار مسموم، 

پیشنهاد جذابی دارد: »بهترین انتقام، رسیدن به موفقیتی بی اندازه است.« 
هرچه اندازه و حجم رسیدن های شما بیشتر باشد، هرچقدر طول و شکوه 

راهی که پیموده اید بیشتر باشد، یعنی انتقام سخت تری گرفته اید!

انتقامبگیرید!
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تغییروتحولمایکروسافتدراوتلوکموبایل
پس از اینکه شرکت مایکروسافت ابزار تقویم شخص ثالث 
را خریداری و از میدان خارج کرد، اوت لوک به عنوان یک 
سپیده دم جدید در اپلیکیشن های تلفن همراه ظاهر شد.
مایکروسافت سال گذشته این اپلیکیشن تقویم را انتخاب 
کرد و گزارش هایی وجود دارد که نشــان می دهد برای 
این ابزار مبلغ 100 میلیون دالر پرداخت کرده اســت. 
در پایان ماه آگوست، شــرکت این اپلیکیشن مجزا را از 

میدان خارج کرد.
اما قابلیت های Sunrise بــرای مدت طوالنی از چرخه 
خارج نشــد. یک به روزرســانی از اپلیکیشن اوت لوک 
برای سیستم های عامل اندروید و آی اواس ارائه شد که 
مجموعه ای از قابلیت ها را معرفی می کرد و بسیاری از این 

قابلیت ها از سان رایزگرفته شده بود.
خاویار ســولترو، معاون  اوت لوک، در بالگ خود گفته 

اســت: »همچنان که ما بــه اســتفاده از طراحی های 
تخصصــی Sunrise در اوت لــوک ادامــه می دهیم، 

قابلیت هــای مربوط بــه تاریخ و 
ساعت را به روز رسانی کرده ایم تا 
برنامه ریزی بیش از پیش آسان 
شود. طراحی جدید ما یک روش 
آســان تر و نوآورانه تــر را برای 
انتخاب تاریخ و ســاعت هنگام 
ایجاد یک جلسه ارائه می دهد 
که با نحوه کار اوت لوک  در وب 

یا دسکتاپ مطابقت دارد.«
اپلیکیشن  اوت لوک برای تلفن 
همراه از آیکون هایی استفاده 
می کند که نوع رویداد را نشان 

می دهد. این ایده نیز از Sunrise گرفته شده است. سولترو 
می گوید: »دفعه بعد که یک رویداد ایجاد می کنید، سعی 
کنید کلمه coffee یا lunch را تایپ کرده 
و ببینید در نمای برنامه شــما چه 
اتفاقی می افتد؛ کلیدواژه ها به طور 
خودکار یک آیکون را نشان می دهد 
که با عنوان رویداد شــما مطابقت 
دارد. وقتی می خواهید به سرعت روز 
خود را مرور کنید و ببینید کارهای 
بعدی شما چیست، آیکون ها به کمک 
شما می آید.« او معتقد است که این 
قابلیت ها نوعی سرگرمی نیز محسوب 
می شــود. به عالوه، نقشــه ها به طور 
مستقیم در کنار جزئیات رویدادها قرار 

خواهد گرفت. او می گوید: »دفعه بعد که یک رویداد ایجاد 
می کنید، فقط یک موقعیت مکانی را تایپ کنید، یکی از 
پیشنهادات دستی را انتخاب کنید تا اوت لوک یک تقشه 
را در جزئیات رویداد شما بگنجاند. حاال، قبل از اینکه به 
رویداد بعدی بروید، می توانید به آســانی روی نقشه در 
جزئیات رویداد تلنگر بزنید و از اپلیکیشــن نقشه های 
دلخواه خود مســیر را دریافت کنید.« ســایر تغییرات 
عبارت است از »تقویم های جالب«، که به کاربران امکان 
می دهد در یک تیم ورزشی مشترک شوند تا رویدادها را 
به طور خودکار در تقویم خود دریافت کنند. برنامه های 
تلویزیونی و سایر موضوعات نیز به زودی گنجانده خواهد 
شد. مایکروسافت یک قابلیت برای ویرایش جلسات تکرار 
از دستگاه تلفن همراه و امکان راه اندازی اسکایپ برای 

جلسات کاری از اپلیکیشن را نیز اضافه کرده است.
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توسعهفروشگاهویندوز
مایکروســافت می خواهد از پتانســیل کامل 
فروشــگاه ویندوز خود استفاده کند و در حال 
حاضر فهرستی از نرم افزار های دسکتاپ تهیه 
کرده اســت اما این فروشــگاه را به نمادی از 

»اپلیکیشن جهانی« تبدیل کند.
اگر توســعه دهندگان از ابزار دســکتاپ بریج 
مایکروسافت اســتفاده کنند، برای اولین بار، 
نرم افزار دسکتاپ اســتاندارد نیز در فروشگاه 
ویندوز قرار خواهد گرفت. ایــن ابزار نرم افزار 
جهانی را به اپلیکیشــن های ســبک جهانی 
تبدیل می کند. همچنین به توسعه دهندگان 
امکان می دهــد از ویندوز الیو تایلز  و اعالن ها 

استفاده کنند.
 Evernote,  اولین اپلیکیشن های این فروشگاه
 Arduino IDE, doubleTwist, PhotoScape,
 MAGIX Movie Edit Pro, Virtual Robotics
Kit, Relab, SQL Pro, Voya Media, Pre-
dicted Desire  و korAccount  خواهد بود.

جایشمایکروباتمینشیند؟
طبق پیش بینی ها به زودی روزی می رســد که هوش مصنوعی و 
روبات ها، نه تنها شغل های تولیدی، بلکه شغل های اداری را نیز تصرف 
می کنند. شرکت فورد می گوید این پیش بینی با سایر نوآوری های 
فناورانه تفاوت دارد؛ زیرا این سناریو ترکیبی از سه عامل است که 
موجب می شود هوش مصنوعی به یک تهدید اقتصادی تبدیل شود. 
اول اینکه، دستگاه ها، ماشین ها و نرم افزارهای آن ها به لطف قانون 
مور، قدرتمندتر و پیچیده تر می شــوند. مدیر فناوری این شرکت 
گفته است: »اگر شما اواخر دهه 1950، زمانی که اولین مدارهای 
یکپارچه به وجود آمد، را در نظر بگیرید، ما به ترتیب 27 یا 30 برابر 
در قدرت رایانشی پیشرفت کرده ایم.« امروز فناوری اطالعات بخش 
جدانشــدنی از هر کسب وکار به شــمار می رود. به عبارت دیگر، بر 
خالف پیشرفت های فنی گذشته که معموال روی یک بخش در یک 
زمان تأثیر می گذاشت، اختراعات و پیشرفت های جدیدتر ممکن 
است مشــاغل در بســیاری از صنایع را به طور همزمان در معرض 

خطر قرار دهد.
مهم تر از همه، دســتگاه ها امروز قابلیت های شناختی دارند. آن ها 
می توانند مسائل را حل کنند، تصمیم بگیرند و در برخی ظرفیت های 
محدود، قابلیت یادگیری دارند. حال تصور کنید که یک فرد چه تعداد 
شغل را می تواند یاد بگیرد؟ در صورت ارائه دستورالعمل ها، منابع و 
آموزش های مناسب، یک فرد باهوش می تواند نحوه کار را متوجه 
شــود. در این صورت، دانشمندان می توانند با یک الگوریتم همان 
فرآیند را دنبال کنند. برای مثال در اوایل امســال یک تیم رباتیک 
هلندی در مسابقه آمازون برنده شــد. در این مسابقه ربات ها باید 
به طور هوشمندانه اقالمی را برمی داشتند، بسته بندی می کردند 
و روی هم می انباشتند، بدون اینکه هیچ ورودی زمانی یا کمک از 
سوی سازندگان خود دریافت کنند. ربات هلندی توانست 12 قلم 
مختلف با اندازه ، شکل و وزن های مختلف را شناسایی کرده، آن ها را 

در بخش های مختلف یک قفسه قرار دهد و به دقت در جعبه بگذارد.
برخی افراد پیش بینی می کنند چنین ربات هایی می توانند کارهایی 
را براســاس حدت بینایی، قضاوت و درک اطراف با سرعتی 6 برابر 
بیشتر از سرعت کار یک انسان انجام دهند. این مشکل فقط دست 
به گریبان کارگران در کارخانجات نیست، بلکه در اداره های مالی در 
دهه گذشته جذب نیرو 40 درصد کاهش یافته است و فورد معتقد 

است که دلیل آن جایگزین شدن نرم افزارهای هوشمند است.
متخصصان آموزش دیده و ماهر مانند وکال و مشاوران دارند جای خود 
را به الگوریتم هایی می دهند که می توانند فرآیند کشف و بررسی و 
سایر کارهای مبتنی بر داده و تکراری را به طور خودکار انجام دهند.

در حوزه هایی مانند رادیولوژی، ما شاهد آن هستیم که بخش اعظمی 
از کار اتوماسیون شده است. امروز کامپیوترها تومورها را جست وجو 

کرده و تصاویر پزشکی را تفسیر می کنند.
یکی از پاسخ هایی که می توان به ترس و واهمه افراد نسبت به اشغال 
مشاغل توسط ربات ها داد، این است که افراد را دوباره آموزش دهیم 
و آن ها را در جایگاه هایی قرار دهیم که به مهارت های باالتری نیاز 
دارند یا اینکه ســعی کنیم فناوری های جدید، نقش های تازه ای را 

برای افراد ایجاد کنند.
در سال 1979، جنرال موتورز حدود 840 هزار نفر را استخدام کرد. 
اگر امروز آن را با گوگل در سال 2012 مقایسه کنید، می بینید که 
گوگل کمتر از 5 درصد از این تعداد افراد را استخدام کرده است. در 
صورتی که درآمد گوگل حدود 20 درصد بیشتر از جنرال موتورز در 

آن روزها بوده است.
مدیر فناوری فورد هشــدار می دهد که اگر مراقب نباشیم، ممکن 
اســت با بحران اقتصادی وحشتناکی رو به رو شویم. او معتقد است 
شرکت هایی که در حال حاضر به توسعه این فناوری می پردازند، ملزم 
هستند مطمئن شوند که این کار مشکل جدی به وجود نخواهد آورد.

فایرفاکسوکرومدسترسیبهPirate Bayرامسدودمیکنند

برقگرفتنازحرارتبدن!
تاریخ شاهد آن بوده است که علم به انسان همواره کمک 

کرده تا هر چند وقت یک بار محصوالت نوآورانه ای را 
خلق کند. اخیرا دانشمندان دست به یک اختراع 
بسیار جالب زده اند. دانشمندان دانشگاه ایالت 
کارولینای شــمالی، یک ژنراتور ترموالکتریک 
پوشیدنی و سبک وزن تولید کرده اند که حرارت 

بدن را به برق تبدیل می کند. درســت شنیدید؛ 
اینجاســت که باید گفت نوآوری هیچ حد و مرزی 

ندارد. طبق گفته آن ها، این اختراع می تواند نسبت به تمام 
فناوری های پوشیدنی حرارتی گذشته، برق بیشتری تولید کند. 
به عالوه آن ها ایده آل ترین قسمت برای برداشت آسان تر حرارت 
را مشــخص کرده اند. این دستگاه از بسته متناسب با بدن کمک 
می گیرد و به ایجاد 20 میکرووات در هر ســانتی مترمربع کمک 
می کند. این طراحی پیشرفته و جدید با الیه ای از ماده ای شروع 
شد که رســانای گرماســت و به پخش حرارت کمک می کند. 
بــرای جلوگیری از اتالف گرما با توجه به جــو بیرونی، الیه ای از 

پلیمر، این ماده رسانا را پوشانده است. ضخامت ماده 
حدود 2 میلی متر بوده و بسیار انعطاف پذیر است. 
داریوش واشــاعی، که به عنوان بخشی از مرکز 
تحقیقات مهندسی سیســتم های خودکار و 
پیشــرفته حســگرها و فناوری های یکپارچه 
)ASSIST( سیستم های نانو در بنیاد علوم ملی 
در نیویورک سیتی کار می کرد، می گوید: »در این 
نمونه اولیه،TEG  فقط یک سانتی مترمربع است اما 
می توانیم بسته به نیازهای برق دستگاه، آن را بزرگ تر کنیم.« 
به عالوه او می گوید: »ASSIST قصد دارد فناوری های پوشیدنی 
ایجاد کند که می توان از آن ها برای نظارت و کنترل بهداشــتی 
طوالنی مدت استفاده کرد، از قبیل دستگاه هایی که سالمت قلب 
یا متغیرهای محیطی و فیزیکی را کنترل می کنند تا حمالت آسم را 
پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کنند، برای این کار ما می خواهیم 
دستگاه هایی بسازیم که به باتری متکی نیست و فکر می کنیم این 

طراحی و نمونه اولیه، ما را به تحقق آن بسیار نزدیک می کند.«

مرورگرهای فایرفاکس و کروم دسترسی به وب سایت 
دانلود غیرقانونی به نام Pirate Bay  را مســدود 

می کنند. شــرکت گوگل تشخیص داده است 
که Pirate Bay  حاوی برنامه ها مخرب است. 
شاید دلیل این گزارش وجود تبلیغات مخرب 
در این وب سایت باشد. در حالی که کاربران کروم 

و فایرفاکس به طور مکرر نتوانسته اند به صفحات 
دانلود تورنت دسترسی داشته باشند و به جای آن یک 

پیام هشدار را می دیدند، گفته می شود که خدمات راهکار 
نام دامنه Comodo Secure DNS نیز هشدار هک شدن را برای 
این وب سایت تورنت نشان داده است. متن این هشدار این گونه 

است: »حمله کنندگان در thepiratebay.org ممکن 
است شــما را فریب دهند تا برنامه هایی را نصب 
کنید که به جست وجوی اینترنتی شما لطمه 
وارد می کند )برای مثال با تغییر صفحه اصلی یا 
نمایش تبلیغات اضافه روی وب سایت هایی که 
شما از آن ها بازدید می کنید(. به بازدیدکنندگان 
فایرفاکس نیز گفته شــده است این صفحه وب 
حاوی نرم افزار ناخواسته ای است و به دالیل امنیتی 
مسدود شده است. این صفحات نرم افزاری ناخواسته سعی 
می کند نرم افزار مخرب را نصب کند و سیستم شما تحت تأثیر 

قرار خواهد گرفت.

USBاتوبوسهایلندن
برایشارژموبایل

روزهایناخوش
کوالکام

وقتی در اتوبوس باشید و ترافیک سنگین است، 
اگر شارژ تلفن تان تمام شود چه می کنید؟

در لندن اتوبوس هایی تولید و عرضه شده  است 
که می تواند تلفن های هوشمند شما را در حین 
حرکت، شارژ کنند. در هر اتوبوس، 12 صندلی 
به یک درگاه USB  برای شــارژ کردن مجهز 
اســت. اما این سوال مطرح می شود که آیا این 
قابلیت از نظر امنیتی خطر دارد؟ اگر شما تلفن 
خود را برای شــارژ کردن به یک لپ تاپ وصل 
کنید، ممکن است داده ها افشا شود. هر زمان 
که فرد تلفن خود را از طریق درگاه USB شارژ 
 USB می کند، تبادل داده بین دســتگاه و آن
برقرار می شــود. در پس این درگاه نیز فردی 
یا چیزی ممکن اســت وجود داشته باشد که 
فعالیت های شما را روی دستگاه کنترل کند، 
موقعیت مکانی شما را دنبال کند یا حتی تلفن 

شما را ویروسی کند.

هیئت مدیره شرکت کوالکام می گوید تجزیه 
شــرکت، بهترین راه برای حفظ عملکرد آن 
نیست. این شرکت تراشــه  تولید می کند  اما 
در ماه جوالی شــرکت گزارش داد که درآمد 
ســاالنه 14 درصد و ســود خالص 47 درصد 
کاهش داشــته اســت. اســتیو مولن کوف، 
مدیرعامل  کوالکام، قصد دارد ساختار هزینه ها 
و مخارج شرکت را تغییر دهد و کوچک کند. 
این یعنی اخراج بیش از یــک نفر از هر هفت 
کارمند. او همچنین مشــاورانی را فراخواند تا 
ساختار شرکت را بررسی کنند و ببینند که آیا 
تقسیم شــرکت می تواند روشی مناسب برای 
حفظ ارزش آن باشد یا خیر. در نهایت کوالکام 
اعالم کرد کــه قصد دارد فعالیــت طراحی و 
تولید تراشه خود را حفظ کند و ساختار فعلی 
شرکت دســت نخورده باقی خواهد ماند تا در 

طوالنی مدت، محصوالت سودآور تولید شود.
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حاال که روز به روز به استفاده هرچه بیشتر از دنیای 
خدمات آنالین، از تماس تصویری از دو سوی اقیانوس 
گرفته تا چاپگرهای سه بعدی نزدیک می شویم، انگار 
همه چیز دست به دست هم داده است تا ما را کامال 
مجازی کند؛ آن هم مجازی که، دو قدرت ســرعت و 
حل مشکالت را در دستان ما قرار می دهد. ایده سعید 
بیدرنگ، مدیر 32 ساله پروفایل)profiler.ir(، انگار ما 
را به این باور می رساند که در ایران هم می شود به روز 
بود و از خدمات الکترونیکی و شــبکه های اجتماعی 
که این روزها روی بورس است، استفاده های جالبی 
کرد و به عرصه کاربرد رساند. پروفایل، سامانه ای است 
که به شما کارت ویزیت آنالین ارائه می دهد. طراحی 
ساده و مینیمال برای دستگاه های هوشمند مختلف، 
ارائه آدرس اینترنتی منحصربه فــرد و نظم دادن به 
شبکه های اجتماعی تان از مزایایی است که پروفایلی ها 
برای کاربران خود طراحــی کرده اند. پروفایل برای 
چهره هایی که از شــبکه اجتماعی غیر رسمی که به 
نامشان می شود رنج می برند، بسیار مفید است. با سعید 
بیدرنگ که از دبیرستان برنامه نویسی را شروع کرده 
و تجربه مدیریت ارائه خدمات نرم افزاری بین المللی 
را دارد، درباره استارت آپ پروفایل که استارت آپش را 

در شهر مشهد راه انداخته است، گفت وگو کرده ایم.

درابتدابهتراســتازاینجاشروعکنیمکه
پروفایلچیستوچهکاریانجاممیدهدوازکی

تأسیسشدهاست؟
پروفایل با ارائه آدرسی منحصربه فرد به کاربران این 
امکان را می دهد کارت ویزیت آنالینی طراحی کرده 
و هویت مجازی  خود از جمله لینک کلیه شبکه های 
اجتماعی ، بیوگرافی، حرفه ها و عالقه مندی هایشان را 
در پروفایل خود قرار داده و معرفی جامع تری در فضای 

اینترنت از کسب وکارشان ارائه دهند. ایده راه اندازی 
وب سایتی به نام پروفایل، سال ها پیش و همزمان با 
تولد شبکه های اجتماعی در ذهن من شکل گرفت اما 
با توجه به مشغله ها و ایده آل گرایی که داشتم هیچ گاه 
به صورت عملی پیاده ســازی نشد و سال ها به عنوان 
پرونده بازی که هر از گاهی فکــر و ایده های تازه ای 
به آن وارد می شــد، ماند تا چندی پیش که تصمیم 
گرفتیم این پرونده قدیمی را به جریان بیندازیم. در 
همین راستا یک مدل اولیه )MVP( از این استارت آپ 
را با عنوان کارت ویزیــت آنالین طراحی کردیم که 
این سرویس در آخرین دقایق مرداد 95 و پس از یک 
کمپین شمارش معکوس که در شبکه های اجتماعی 

داشتیم، راه اندازی شد.

باچهسرمایهایپروژهراشروعکردید؟
عمــده هزینه های این پروژه مربوط به ســرورهایی 
می شد که از فضای ابری مایکروسافت اجاره کردیم 
و هزینه نیروی انسانی که از قبل در شرکت مشغول 

به کار بودند.

آیاپروفایلجــزکارتویزیتآنالینخدمات
دیگریدارد؟

در واقع کارت ویزیت آنالین تنها شــروع ســرویس 
پروفایــل بــود، در حال حاضــر امکاناتــی مانند 
جست وجوی سایرین بر اساس عالقه مندی ها و امکان 
دنبال کردن افراد و تشــکیل لیست های موردعالقه 
برای دسترسی آســان تر به سایرین به این سرویس 
اضافه شــده و در آینده ای نزدیک امیدواریم با ارائه 
مجموعه متفاوتی از امکانات، بتوانیم مخاطبان مان 

را غافلگیر کنیم.

چندنفرباچهتخصصهاییپروفایلراهدایت
میکنند؟

تیم ما متشکل از 9 نفر با تخصص های برنامه نویسی 
وب و موبایل، طراحی گرافیک، مارکتینگ و مدیریت 
پروژه اســت که با اغلب این افراد از سال های قبل در 

مجموعه ای از پروژه هــای بین المللی همکاری های 
موفقی داشته ایم. البته کماکان با توجه به برنامه ها و 
چشم اندازمان در حال توسعه و جذب نیروهای مستعد 
و با اخالق به تیم پروفایل هستیم. که می توانم اشاره 
کنم به نازنین رحیمی، مهدی پرویز، مسعود سلیمی، 
مهدی نایبان، لوییزا خشایار، مهدی سپاسه، منیره 

غفاریان، سپیده خادم پیر و فرانه طوسی.

آیاپروفایلدرنهایتتبدیلبهشبکهاجتماعی
خواهدشد؟

دنیای امروز پر است از شبکه های اجتماعی مختلف و 
نیاز به یک شبکه مجازی جدید کمتر احساس می شود 
اما ما در پروفایل اگر مطمئن شویم، می توانیم جوابی 
برای نیازهای کاربران ایرانی داشته باشیم که دیگران 

آن را محقق نکرده اند، حتما این کار را خواهیم کرد.

اینکارتویزینآنالینچــهتفاوتیبادیگر
نمونههایخارجیمانندLinkedinدارد؟

درواقع لینکدین یک شــبکه مجــازی مخصوص 
متخصصین اســت که افراد تخصص های خود را به 
اشتراک گذاشته و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
در صورتی که پروفایل در مرحله اول به کاربران یک 
صفحه شخصی ارائه می دهد تا بتوانند لینک تمامی 
شبکه های اجتماعی شان ازجمله لینکدین را در آن 
قرار داده و برای معرفی خود از آن استفاده کنند و در 
به روزرسانی بعدی، این صفحه شخصی توسعه هایی 
پیدا خواهد کرد که قسمتی از امکانات لینکدین را نیز 

به صورت بومی سازی شده ارائه کند.

چهنیازیدرایرانبهاستفادهازپروفایلدیده
میشود؟

پروفایل در قدم اول بنا دارد نیاز افراد به معرفی خود 
و راه های ارتباطی شــان را برطرف  کند که برای این 
منظور پیش از این گزینه مناســبی جــز راه اندازی 
وب سایت شخصی که شامل هزینه ها و دردسرهای 
بسیاری می شود، نداشته ایم. البته در مرحله های بعد، 

از سرویس های جدیدی رونمایی خواهیم کرد که باور 
داریم می تواند تأثیر مطلوبی در فضای کســب وکار 

کشور داشته باشد.

هزینهاستفادهازخدماتپروفایلرایگاناست؟
کاربرانچطوربایدازآناستفادهکنند؟

بله، پروفایل یک ســرویس Freemium اســت؛ به 
این معنی که اکثــر امکانات پروفایل به صورت کامال 
رایگان  به کاربران ارائه می شود. اما به زودی  امکانات 
مخصوصی برای کاربران ویژه)Premium(  معرفی 

می شود که شامل هزینه خواهد بود.

چهتوصیهایبرایآندستهازجوانانیکهدر
اندیشهراهاندازییکاستارتآپموفقهستند،

دارید؟
مهم ترین نیاز یک استارت آپ پس از ایده و راه حلی 
که ارائه می کند، تشــکیل یک تیم خوب و با تجربه 

کافی است.
در دنیای امروز که تکنولــوژی هر روز دچار تغییر 
می شود، چشم باز داشــتن به روی تکنولوژی های 
نوین و اســتانداردهای جدید می تواند در سرعت 
و کیفیت محصول ارائه شــده، کمک بسیاری کند. 
شــاید یکی از دالیلی که ما توانستیم پروفایل را در 
مدت زمان کوتاه و با سطح اســتاندارد خوبی ارائه 
کنیم، بهره گیری مناسب از تکنولوژی های جدید 
بود. ارائه نسخه اولیه )MVP( نیز یکی از کلیدی ترین 
مسائلی است که در عمل کمتر به آن توجه می شود 
اما گاهی الزم اســت ایدهآل گرایی را کنار گذاشت 
و با شناسایی یک نقطه عطف از کاری که محصول 
شما انجام خواهد داد و با یک نسخه حداقلی، ایده 
و راه حل تان را محک بزنید. در مورد پروفایل نسخه 
حداقلی ما در قالب کارت ویزیت آنالین ارائه شــد 
و به ما کمک بســیاری کرد تــا فیدبکها و نظرات 
کاربران مان را بشــنویم و بتوانیــم برای قدم های 
بعدی مان بــا توجه به نیاز واقعــی مخاطبان مان، 

برنامه ریزی بهتری کنیم.

وارد وب سایت شان )iphix.ir( که می شوید، 
زیر لوگوشان نوشته اند: »تعمیرات تخصصی 
آیفون در محل شما«. در ابتدا کمی عجیب 
به نظر می رسد و ممکن است مثل من، این 
سوال برایتان پیش بیاید که چطور می توانند 
به شکلی تخصصی و آن هم در محل و هرکجا 
که باشــید، از پس تعمیر گوشــی به این 
منحصر به فــردی برآیند؟ اما کمی پایین تر 
از لوگوی وب ســایت کــه می آیید، متوجه 
می شوید که آن ها واقعا به خوبی کارشان را 
بلدند و می دانند که برای گوشــی متفاوتی 
به نام iPhone چه باید کنند و حتی چطور 
این خدمــات را باید در ســاختار حضوری 
ارائه دهند. آیفیکس، اولین و تنها اورژانس 
  Apple تخصصی تعمیر محصوالت شرکت
در ایران است. آیفیکسی ها برای این کار از 
تعمیرکاران متخصــص و دوره دیده کمک 
می گیرند و با رعایت اصــل مهم احترام به 
مشتری خدمات تعمیرات موبایل آیفون در 
محل را ارائه می دهند. آیفیکس که به فکر 
آسودگی شماست، سه معضل را از جلوی راه 
شما برمی دارد: اول از همه با توجه به اینکه 
آیفیکس تعمیرات موبایل را در محل انجام 
می دهد، »هزینه تعمیرات« است. هرچند 
این موضوع هزینه اضافه برای آیفیکس به 
همراه دارد که این هزینه را با خرید از منابع 
اصلی و واردات قطعات و حذف واســطه ها 
تا حدود زیادی پوشــش داده اند و حتی در 
بسیاری از قطعات حذف واسطه ها موجب 
ارزان تر بودن قیمت نهایی برای مشــتری 
شــده اســت. تعمیرکاران ما پس از تأیید 
شدن نحوه انجام تعمیرات توسط مشتریان، 
راه های انتقال وجه تعمیرات را که می تواند 
دستگاه پرداخت سیار، وب سایت آیفیکس 
و یا پرداخت کارت به کارت باشد را به شما 
معرفی می کنند و شما به سهولت می توانید 
هزینه را بدون نیاز به همراه داشــتن پول 
نقد پرداخت کنید. معضل دوم »مشکالت 
تعمیر موبایل« اســت. مشکالت زیادی در 
ســر راه تعمیر گوشــی موبایل وجود دارد. 
عده ای از تعمیرکاران سودجو و غیرحرفه ای 
قطعات موبایل، افــراد را با بی دقتی و بدون 
رعایت موارد حرفــه ای بر روی موبایل های 
دیگران نصــب می کنند. همیشــه ترس 
از به ســرقت رفتن اطالعات شــخصی نیز 
بخش دیگری از نگرانی افراد بوده اســت. 
همچنین خرابی بعد از تعمیر که ناشــی از 
استفاده از قطعات بی کیفیت است، از دیگر 
مشکالت تعمیر است. به این مشکالت بعد 
مسافت و سفرهای درون شهری طوالنی را 
نیز اضافه کنید. امــا با آیفیکس تمامی این 
ســختی ها از سر راه شــما برداشته خواهد 
شد. »تعمیرات موبایل آیفون« یکی دیگر از 
مزایایی است که آیفیکس برای شما فراهم 
کرده اســت. تعمیرات در محل به شما این 
امکان را می دهد که خودتان تعمیر موبایل 
آیفون تــان را ببینید و کیفیــت قطعات را 
بسنجید و مطمئن باشید اطالعات شخصی 
شما هرگز توســط هیچ کس باز نمی شود. 
نیاز نیســت برای تعمیر به مناطق شــلوغ 
شهری ســفر کنید، موبایل شــما حداکثر 
در زمان نیم ســاعت تعمیر می شود و هرگز 
موبایل تان خاموش نمی شود. قطعات موبایل 
شما به صورت سالم پس از تعمیر، آزمایش 
می شود و شما از عملکرد کلیه قسمت های 
موبایل آیفون اطمینان پیدا می کنید. پس 
چه بهتر که اگر گوشی آیفون شما خراب شد 
به iphix.ir  بروید و پس از آن بر روی گزینه 
»برای ســفارش تعمیر اینجا کلیک کنید« 
بزنید و بعــد از اینکه فرم الزم را پر کردید و 
مشخصات گوشی شما و موارد دیگر تکمیل 
شد، کارشــناس آیفیکس با شــما تماس 
می گیرد و هزینه تعمیر را اعالم خواهد کرد؛ 
در صورتی که قیمت اعالم شــده مورد نظر 
شما باشد، کارشناس برای زمان تعمیرات 
با شــما هماهنگ می کند. چقدر خوب که 
آن ها فکر همه جای کار را کرده اند و رضایت 
مشتری برایشان در اولویت اولیه قرار دارد.

شعارشان این است:» غذای خود را سر میز سفارش 
دهید« آن ها غــذا را گرم و رأس زمــان مقرری که 
تعیین کرده اید، سر میز محل کارتان می آورند و برای 
همین نامشان را »سر میز« saremiz. ir گذاشته اند. 
سرمیزی ها در عرض هشت ماه خیلی سریع پیشرفت 
کرده اند و توانسته اند با شرکت های بزرگی مانند »تک 
ماکارون« همکاری کنند. آن ها کارشان این است که 
غذا را گرم و در رأس زمانی که تعیین می کنید، سر 
میز شما برسانند. سرمیزی ها پیشرفت خود را مرهون 
رضا حیدری، ایده پرداز و بنیانگذارشان می دانند که 
از سال ها قبل تجربه استارت آپ هایی چون زودفود و 
ریحون را هم داشته است. یکی از مهم ترین اهداف 
سرمیزی ها که تالش بی وقفه ای را برایش می کنند، 
»فرهنگ سازی احترام و توجه به منابع انسانی« در 
سازمان ها و شرکت ها است که متاسفانه این امر مهم 
سال هاست که در کشــور ما کمرنگ دیده می شود 
و یا اصال وجود ندارد! با تیم ســه نفره ســرمیز که 
می خواهند در جهت عمل به این امر کوشــا باشند، 

گفت و گو کرده ایم. 

بهتراستازاینجاشروعکنیمکه»سرمیز«
چیستوچهکاریانجاممیدهد؟

رضاحیدری:یک سرویس سفارش غذای شرکتی 
و سازمانی است که مخصوص شرکت هایی است که 
یا ســازمان هزینه غذای آن ها را می پردازد یا هزینه 
مدیریت غذایشــان را دارند و آخر ماه از حقوق آن ها 
کم می کنند. سرمیز مشابه سلف دانشگاه است از این 
لحاظ که شما از یک هفته قبل رزرو می کنید و عالوه 
بر آن تنوع غذایــی دارید. ما دو مدل ارائه غذا داریم؛ 
یکی فســت فود و دیگری سالمت. سرمیز عمال یک 
سرویس B2B است. شعاری که ما داریم »ناهار خود 
را سر میز ســفارش دهید« و اصوال ما آمده ایم تا این 
فضا را در پذیرایی سازمان ها و شرکت ها فراهم کنیم 
که غذادادن به پرسنل تنها فاکتور مهم نیست بلکه 
نوع غذا، نحوه ارائه و کیفیت غذا نیز هســت. سرمیز 
اولین وب سرویس ثبت سفارش غذای شرکتی است 
که برای بهبود روند ثبت ســفارش توسط پرسنل 
صورت می گیرد، توسط تیم سرمیز پیگیری و کنترل 
می شود. برای استفاده از سرمیز کافی است در سایت 

باچهتهیهغذاهاییقراردادبستهاید؟
حیدری: رســتوران شــیال، تهیه غذاهای فارسی، 
می ه مان، شیرین پلو و... که خداراشکر تا به حال شاهد 

استقبال خوب این مکان ها بوده ایم. 

سرمیزچهتدبیرهایااهدافیرابرایادامهکار
خوددرنظرگرفتهاست؟

اسدی:یکی از مهم تریــن اهداف ما فرهنگ سازیِ  
احترام به منابع انســانی است؛ یعنی ما توجه کردن 
به منابع انســانی را برون سپاری می کنیم و توجه به 
منابع انسانی را فرهنگ سازی می کنیم. این چیزی 
است که کمتر در کشور ما شایع است و به آن توجه 
می شــود. هدف ما هرچه نزدیک تر شدن به الگوی 
اصلی eat club و تبدیل شدن به یک بخش اصلی در 
شرکت ها و در دل آن ها جای گرفتن، گسترش دادن 
خدمات سرمیز و هرچه کامل تر کردن پروسه عمل 

به شعارمان است.

حرفآخر؟
معمار:تالش کنند و درگیر حاشیه نشوند. همیشه 
پیگیر باشند و اگر به یک دست انداز برخوردند راه را 
پیدا کنند. هدفشان و بازار هدفشان را کامال بشناسند. 
حیدری: بــه اصل این قضیــه فکرکنند که چطور 
می خواهند پــول دربیاورند و چطــور می خواهند 
استارت آپ و بیزینس خود را راه بیندازند. این مهم 
اســت که این جمله را به یاد داشــته باشند که اگر 
پس فردا بعد از تاسیس با مشــکالت روبه رو شوند 
که اغلب در کشور ما پیش می آید که دو دوتا چهارتا 
نیست شما تعیین می کنید که برای مثال پنج باشد یا 
سه! این خودت هستی که اگر به بن بستی خوردی که 
نتوانستی دربیایی و تالش نکردی خب قطعا به »سه« 
می رسی و می دانی اگر به »پنج« رسیدی با تالش و 
توان دو برابر خودت بوده است که این سد مشکالت از 
جلوی پایت برداشته شده و توانستی به »پنج« برسی. 
»تیم« و  » time« دو عامل مهم هستند که یکدیگر 
را کامل می کنند. تیم شما خیلی مهم است که افراد 
با تخصص و مسلطی باشند و از پس کار ها بربیایند و 
از طرفی »زمان« شما نیز یک مالک مهم برای ارائه 
کار شما محسوب می شود. زمان کمیت مهمی است 
که با مقدار پول شــما رابطه مهمی برقرار می کند. 
عامل بعدی که بسیار مهم محسوب می شود »صبور 
بودن« شماست. داشتن صبر یکی از فاکتورهای مهم 
در پیشبرد یک استارت آپ است و بدون صبر هیچ گاه 

نمی توانید به موفقیت یک استارت آپ دست یابید.

پروفایل در 
قدم اول بنا 

دارد نیاز افراد 
به معرفی 

خود و راه های 
ارتباطی شان 

را برطرف  کند 
که برای این 
منظور پیش 
از این گزینه 
مناسبی جز 

راه اندازی 
وب سایت 

شخصی که 
شامل هزینه ها 
و دردسرهای 

بسیاری 
می شود، 
نداشته ایم

سرمیز مشابه 
سلف دانشگاه 

است از این 
لحاظ که شما 

از یک هفته 
قبل رزرو 

می کنید و 
عالوه بر آن 
تنوع غذایی 
دارید. ما دو 

مدل ارائه غذا 
داریم؛ یکی 

فست فود 
و دیگری 
سالمت. 

سرمیز عمال 
یک سرویس 

B2B است. 
شعاری که ما 
داریم »ناهار 
خود را سر 

میز سفارش 
دهید«

گفت وگو با سعید بیدرنگ، بنیان گذار سیستم کارت ویزیت آنالین »پروفایل«

گپی با تیم »سرمیز«، استارت آپی که سرویس غذای شرکتی و پرسنلی ارائه می دهد

الوآیفیکس! یکپروفایلپُروپیمانبسازید!

saremiz. ir شــرکت تان را ثبت کنید، بالفاصله از 
این سایت با شما تماس خواهند گرفت و پس از اخذ 
قرارداد، سفارشتان را در زمانی که تعیین می کنید و 

در محل موردنظر تحویل می گیرید. 

چهخدماتیدرسرمیزارائهمیدهید؟
شیمااســدی: خدمات ما از این قــرار است: تنوع 
ســفارش غذا، حق انتخاب کارمندان به علت تنوع 
غذایی که داریم، ارسال تجمیعی غذا، به موقع بودن 
ارسال غذا و گرم بودن آن، خدمات پرداخت دوره ای 
برای شرکت ها، سیستم نظر سنجی سرمیز و باز خورد 
گرفتن میزان رضایت مشتریان، پیک رایگان و قیمت 

رقابتی و ثابت. 

ایدهسرمیزازکجاآمد؟آیاالگویامدلخارجی
داشتید؟

حیدری:ایده اولیه سرمیز از دی ماه 94 شروع شد و 
از قبل، این ایده به ذهن من رسیده بود اما جلو تر که 
رفتیم، متوجه شدم مشابه کار ما را eat club که یک 
شــرکت بزرگ آمریکایی در این زمینه است، انجام 
می دهد. البته شرکت Zero Cetter هم از نمونه های 
معروف این زمینه هســت که اتفاقا کوفاندر های آن 
 eat ایرانی هستند، اما الگوی اصلی ما شرکت موفق تر
club هست. eat club مخصوصا در ارائه خدمات و 
فرهنگ سازی سازمانی در حال حاضر خیلی جلو تر از 

نمونه های دیگر عمل می کند. 

سرمایهاولیهآنراازکجاآوردیدومدلدرآمد
آنهابهچهنحویاست؟

حیدری:ســرمایه اولیه ما مقــدار ناچیزی بود و ما 
تقریبا از صفر شــروع کردیم. درآمد حال حاضر ما از 
کارمزد متغیری اســت که از تهیه غذا ها می گیریم. 
مدل درآمدی ما هم براساس گرفتن کمیسیون است. 

تیمسرمیزشاملچهتخصصهاوسمتهایی
میشود؟

حیدری: کل تیم ما در حال حاضر شامل سه کوفاندر 
است. من متولد 65 و کار شناسی هستم، پریسا معمار، 
متولد 67 و کار شناسی نرم افزار و شیما اسدی، متولد 
74 و دانشجوی تئا تر که هرسه ما در پیشبرد مراحل 

اولیه استارت آپ مان تالش می کنیم. 

چراسازمانهاوشرکتهابایدباسرمیزقرارداد
ببندند؟

پریسامعمار: شرکت ها اگر با سرمیز قرار داد ببندند 
دیگر الزم نیست با چند جا قرارداد ببندند؛  در صورت 
عدم رضایــت از تهیه غذایی، دیگر نیازی به تعویض 
یک قرارداد با جاهای دیگر نیست، چرا که خود ما این 
کار انجام می دهیم و در صورت عدم رضایت مشتریان 
از مکان های دیگر، خودمان قرارداد اخذ می کنیم؛ در 
نتیجه اگر یک بار با سرمیز قرارداد ببندند دیگر الزم 

نیست با جاهای دیگر قرارداد ببندند.

سرمیزدرحالحاضرباچهمکانهاییطرف
قراردادبودهاست؟

حیدری:شرکت زنجیره ای افق کوروش، شرکت تک 
ماکارون، شرکت داتیس، گروه شرکت های فردآورد 

و شرکت های دیگری هم به زودی اضافه می شوند. 

ناهارتانراگرمبخورید
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  با توجه به اینکه حوزه کاری نشریه ما بیشتر 
مربوط به زیســت بوم کسب وکارهای مبتنی بر 
فن آوری و نوآوری اســت، بفرمایید که چقدر 
فضای استارت آپی و کسب وکارهای الکترونیک 
را می شناسید و آیا تصمیمی برای ورود به حوزه 

آنالین دارید؟ 
من ســال ها روی این حوزه تحقیــق کرده ام چون 
ســیگنال های زمانه را دریافتــه ام و می دانم که تا 
چند ســال دیگر بازار از حوزه آفالین تهی می شود 
به همین دلیل تصمیم جدی بــرای ورود به حوزه 

الکترونیک دارم. 

 یعنی استارت آپ راه اندازی کنید؟ 
االن در حال راه اندازی وب سایت ال ام اس هستیم که 

قرار است آموزش آنالین آشپزی ارائه کند. 

 فکر می کنید چه زمانی چنین سایتی راه اندازی 
شود؟ 

چون خودم هنوز دانش گسترده ای از حوزه آی تی و 
به طور کلی حوزه الکترونیک ندارم، فعال می خواهم 
دانش خودم را گسترش دهم و در ادامه وب سایت را 
راه اندازی کنم و فکر می کنم به زودی این کار را انجام 
دهیم. اما فعال در حال سبک ســنگین کردن اوضاع 

هستم تا بهترین شروع را داشته باشم. 

 ابعاد و چگونگی کار را هم مشخص کرده اید؟ 
ترجیح می دهم که فعال چند و چون این کار را توضیح 

ندهم تا ایده ام محفوظ بماند. 

 بازار را در این حوزه چگونه می بینید؟ 
بازار بزرگ و قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. 

 استارت آپ هایی داریم که در حوزه فیلم و ویدئو 
فعالیت می کنند مانند آپارات یا حتی شبکه های 
آنالینی که طی یکی دوسال اخیر فعالیت خود 
را آغاز کرده اند. از طرف چنین کسب وکارهایی 
پیشنهادی برای همکاری به شما نشده که حاضر 

باشند خواسته های شما را هم اجرایی کنند؟ 
اتفاقا سه سال پیش آپارات پیشنهادی برای همکاری 
و قرار گرفتن برند سانازسانیا در کنار این استارت آپ به 
ما ارائه کرد اما من قراردادی با آن ها نبستم. همچنین 
آ ی پی تی وی )iptv( پیشنهادی داده که شبکه آنالین 
آشپزی با نام سانازسانیا و با همکاری آن ها راه اندازی 
کنیم که شبکه ای برای نمایش و ارائه همه نکات ریز 
و درشت الیف استایل باشــد که من کماکان قبول 
نکرده ام و مسئوالن ایران تلکام هم از این بابت از من 

دلخور هستند. 

 چرا با آن ها همکاری نمی کنید؟ 
برای اینکه من نمی دانم مثال ۷ماه دیگر ایران تلکام 

کجاست و چه سرنوشتی دارد. 

 آپارات را هم نمی توانید پیش بینی کنید؟ 
این کسب وکار خوب پیش رفته و موفق هم به شمار 
می رود اما من ترجیح می دهم این اتفاق را روی شبکه  
یا کسب وکار آنالین شخصی ام ایجاد کنم. می خواهم 
صاحب کسب وکار خودم باشــم و کار انحصاری با 
دیگران خوشایند من نیست. چون من باید حاصل 
سال ها زحمت و تحقیقم را در اختیارشان قرار دهم و 

خودم تصمیم گیرنده نباشم. 

 این حساسیت شما چقدر مربوط به این مسئله 
است که نمی خواهید و نمی توانید برند سانازسانیا 

را هر جایی خرج کنید؟ 
راســتش را بخواهید من حساســیت زیادی روی 
برندم دارم. چون نزدیک به ۴دهه روی اینکه برندم 
به برندی محبوب تبدیل شــود، کار کرده ام. تاکید 
می کنم برندی محبوب چون همیشه روی محبوب 
شدنش حســاس بوده ام و ترجیح می دهم در جایی 
قرار بگیرم که احتمال واردشدن خدشه ای به این برند 
صفر باشد. در ادامه   همان سوال مربوط به همکاری 
من با شبکه های مجازی این نکته را هم اضافه کنم 
که حتی استارت آپ های زیادی در حوزه دیلوری و 
ارسال غذا هم از من خواسته اند با آن ها کوبرند شوم 
و برند مشترک ایجاد کنیم اما قبول نکرده ام. حتی 
شــرکت های خارجی در زمینه لــوازم خانگی هم 
پیشنهاداتی داده اند که این لوازم را وارد بازار کنند و با 
برند سانازسانیا به فروش برسانند تا مردم جنسشان 
را بخرند. اما من در قبال این برند مســئولیت دارم و 

نمی توانم به راحتی خرجش کنم. 

 به نظر می رسد در حال آماده کردن زیرساخت ها 
برای ورود به بخش آنالین هســتید. با توجه به 
محبوبیت برند سانازسانیا چرا تاکنون به حوزه 
بیزینس هایی چون کیترینگ یا فروش غذا ورود 

نکرده اید؟ 
تا االن من بیشتر روی فرهنگ ســازی کار کرده ام. 
انتشار نشــریه به همین دلیل انجام شده و تاکنون 
کار بیزینسی با برند سانازسانیا انجام نداده ام و شاید 
راه اندازی کسب وکار در حوزه آنالین سرآغازی برای 
بیزینس کردن با این برند باشــد. اما عالوه بر حوزه 
آنالین قصد راه اندازی کیترینگ و سفارش کیک را هم 
دارم چون می خواهم طعم این برند را به خانه ها ببرم. 
من مدعی هستم که آشپزی علمی انجام می دهم و به 
نوعی آشپزی می کنم که ریزمغذی های مواد غذایی 
را حفظ می کنم و هدفم این است که فرهنگ غذایی 
ایرانی را جهانی کنم. چون نوع پخت غذاهای ایرانی 
کامال علمی و بر پایه فرمول های طب سنتی است و به 

نوعی درمان گر هستند. این فرهنگ باید معرفی شود. 
همچنین همکاری هایی هم با سی آی پی  فرودگاه ها 
داریم تا توریست هایی که به ایران وارد می شوند در   
همان بدو ورود گلچینی از غذاهای ایرانی را به آن ها 
معرفی کنیم. این کار را هم با همکاری دخترانم که 
هر کدام مسئولیت بخشــی را به عهده دارند، انجام 
می دهیم. همچنین طی قراردادهایی با هتل ها قرار 
است همه مراحل پخت و پز، پذیرایی، چینش میز و... 

به آن ها آموزش دهیم. 

 نسخه آنالین سانازســانیا چه فعالیت های 
می کند؟ 

نسخه آنالین سانازسانیا از اوایل سال ۹۵ راه اندازی 
شده و قبال درگاه آموزشی داشتیم چه فروش آنالین 
پی دی اف نشــریه و چــه آموزش آنالیــن اما برای 
ریکاوری سایت و اضافه کردن امکانات جدیدی این 
بخش را فعال بسته ایم. اما سایت جدید نهایتا تا سه 

هفته دیگر بارگذاری می شود. 

 در مدت زمانی که فروش آنالین داشــتید، 
استقبال مردم چگونه بود؟ 

استقبال به نحوی نبود که فکر کنیم دیگر می توان 
به آنالین تکیه بیشتری کرد چون هنوز هم در ایران 
استفاده از تکنولوژی در بین عموم جامعه جا نیفتاده و 
افرادی که متقاضی آموزش ها و محصوالت ما هستند 
جوانان نیستند و بیشتر افرادی هستند که سن جوانی 
را پشت سر گذاشته اند که ارتباط اندکی با تکنولوژی 
و حوزه آنالین دارند و ترجیح می دهند برای آموزش 

به صورت حضوری اقدام کنند. 

 صحبت های شما نشان می دهد که برای ورود 
به این بازار کامال جدی هستید؛ از طرفی همسر 
شــما نیز به عنوان مدیرعامل برند کاله در بازار 
غذا حضور دارند و باید شــناخت خوبی از این 
حوزه داشته باشــید. اصوال حوزه غذا را دارای 
چه ظرفیت هایی برای راه اندازی کسب وکارهای 
اســتارت آپی می دانید. در واقع منظورم از این 
سوال این اســت که دیدی جامع از این بازار به 
بچه هایی بدهیم که قرار است کسب وکارشان را 

براساس غذا تعریف کنند. 
با توجه به اینکه من مبحث مورد عالقه ام آینده پژوهی 
اســت و در این زمینه تحقیقات زیادی کرده ام همه 
شــواهد از آنالین شدن پاســخ گویی به بسیاری از 
نیازها حکایت دارند. حتی می گویند تا ۵سال آینده 
جهان آنالین جایگزین جهان آفالین فعلی می شود و 
موسسات فیزیکی از بین می روند. به همین دلیل است 
که من تقریبا دو سال است که قرار است کسب وکارم را 
به بخش آنالین منتقل کنم که به دلیل مشغله بسیار 
و البته حساسیتی که خودم دارم که حتما به صورت 
اصولی وارد این حوزه شوم هنوز محقق نشده ولی در 

آینده نزدیک این اتفاق می افتد. 

 سابقه ۳۷ســاله در بازار آفالین مواد غذایی و 
آشپزی دارید ممکن است در صورت راه اندازی 

بخش آنالین کال به این حوزه منتقل شوید؟ 
با اینکه فعال ترجیح می دهم در این مورد اطالعاتی 
زیادی ندهم اما باید بگویم بله و این اتفاق ممکن است 
بیفتد. اما  ای کاش نخواهید که اطالعات بیشتری به 
شما بگویم. چون من در این مورد مطالعاتی وسیعی 
دارم و حتی به صورت زمان بندی شده می دانم که مثال 
در سال ۲۰۲۰ چه اتفاقاتی ممکن است در این حوزه 
رخ  دهد و ما باید چه اقداماتی انجام دهیم. با توجه به 
داده هایی که به دست آورده ام تنها ۷درصد از امکانات 
زمانه حاضر به آینده می رود چون این روند تغییر در 
دهه های گذشته به این صورت بود که مثال ۹۷درصد 
از گذشته به آینده می آمد ولی این درصد همواره رو به 
کاهش بوده است. بنابراین جهان آفالین هم به دنیای 

آنالین نخواهد آمد. 

 مطالعات شما نشان از اهمیت پیش بینی آینده 
بازار برای شــما دارد؛ زمانی هم شما بسیاری 
از نخســتین ها را به وجود آوردید. از نخستین 

آموزشگاه، نخســتین کتاب ها در بخش های 
مختلف آشپزی و نخستین استانداردهای آشپزی 
در ایران. پیش بینی آینــده بازار چه تاثیری بر 

کسب وکار هایتان داشته است؟ 
من معتقــدم که هــر صاحب کســب وکاری باید 
سیگنال های زمانه خودش را حس کند. سیگنال هایی 
که ممکن است نشــانه های تغییر باشند که اگر این 
تغییرات به موقع انجام نشوند، شاید کسب وکار ها از 
بین بروند.   همان زمان هم که من وارد حوزه آشپزی 
شدم و آموزشی در این زمینه وجود نداشت می دانستم 
که راه اندازی چنین آموزشگاهی نتیجه می دهد هر 
چند اطرافیانم می گفتند مگر آموزش قیمه و قورمه 
کسب وکار محسوب می شود. اما من هزینه کردم به 
خارج از کشور رفتم و آموزش دیدم و در این بازار ماندم. 
االن هم براساس سیگنال هایی که از زمانه می گیرم 
می دانم که باید تغییراتی ایجاد کنم. حتی زمانی که 
من نخســتین کتاب رنگی را در زمینه سبزی آرایی 
منتشــر کردم این نیاز را درک کــرده بودم و   همان 
کتاب چند ده دوره به چاپ رسید که موفقیتی برای 

من محسوب می شد. 

 استارت آپ های زیادی در حوزه غذا فعالیت 
می کنند که اکثرا به عنوان واسطه بین رستوران ها 
و مشتریان عمل می کنند. فروش باالیی هم دارند 
و آمارهایی تا فروش ۱۰۰هــزار غذا در ماه را هم 
ثبت کرده اند. چقدر این کسب  وکارهای را پایدار 

می دانید. 
احتیاج به غذا نیازی روزمره و همیشــگی است. از 
طرفی ســاختارهای زندگی به ســمت استفاده از 
چنین خدماتی کشش نشان می دهد اما به نظر من 
این کسب وکار ها تا زمانی می توانند پایدار بمانند که 
مشــتری از آن ها راضی باشد. مشتری هم همیشه 
دربند کیفیت است. بنابراین چنین کسب وکارهایی 
باید رســتوران های طرف قرارداد خود را براســاس 
مهارت تشــخیص کیفیت غذا انتخــاب کنند. اگر 
چنین مهارتی را به کسب وکارشــان اضافه نکنند 
و مشــتری مزه بدی از آن ها به خاطرش بســپارد 
می توان گفت ریســک بزرگی مرتکب می شوند. در 
واقع من فکر می کنم اگر استارت آپی در حال حاضر 
به عنوان واسطه ای بین رســتوران ها و به طور کلی 
مراکــز ارائه کننده غذا و مشــتریان عمل می کند و 
کسب وکارش را براین مبنا قرار داده است نمی تواند 
صرفا به اطالعاتــش از دنیای آی تی متکی باشــد 
بلکه حوزه غذا حساســیت های بسیاری دارد که در 

درازمدت نتایجش را نشان می دهد. 

 شاید بشود گفت که تیســتر ها هم می توان 
اســتارت آپی در این زمینه راه اندازی کنند کما 
اینکه االن هم هســتند افرادی کــه از این راه 

درآمدزایی دارند؟ 
اینکه چنین اتفاقی بیفتد خوب است اما افرادی که 
در ایران به عنوان تیستر عمل می کنند کارشان کمتر 
جنبه علمی داشته و بیشــتر حالت فان دارد. وگرنه 
این بخش هم می تواند به عنوان یک حلقه از بازار غذا 
محلی برای راه اندازی کسب وکاری باشد. من باز هم 
تاکید می کنم که کسب وکارهای مربوط غذا تنها و 
تنها با رعایت کیفیت ماندگار می شوند و اگر کسی 
غذای باکیفیتی به مشتری اش معرفی کند می تواند 

امیدوار باشد که در بازار غذا بماند. 

 کمی برگردیم به گذشته. عالقه به آشپزی از چه 
زمانی در ذهن خانم مینایی شکل گرفت؟ 

این عالقه به آشپزی به زمان نوجوانی و هنگامی که 
تنها حدودا ۱۳سال داشتم برمی گردد. داستان از این 
قرار اســت که روزی در خانه تنها بودم و پدر و مادرم 
نبودند و من خواستم آشپزی کنم. مقداری برنج روی 
گاز گذاشتم بدون اینکه آن را بشورم یا نمک و روغنی 
به آن اضافه کنم. کمی هم عدس ریختم با ســنگ و 
ریگ و... خالصه اینکه غذایی سیاه شده و بدون نمک 
و وارفته درست شد که پدر و مادرم نتوانستند از آن 
بخورند و گفتند ما سیر هستیم. همین موجب شد که 
به اصطالح به من بربخورد. در واقع می خواستم ثابت 

کنم که این کار را می توانم انجام دهم و می خواستم 
این مسئله را جبران کنم. بنابراین به دنبال یادگیری 
آشپزی رفتم. در واقع آشپزی من از   همان عدس پلو 

شروع شد و ۷ماه بعدش حرفه ای کار می کردم. 

 تحقیقات شــما در مورد آشپزی از چه سالی 
جدی شد و نخستین موفقیت شما در این زمینه 

چه بوده است؟ 
از سال ۵۷ به طور جدی تحقیق و یادگیری و آموزش 
آشــپزی را آغاز کردم و در سال ۶۲ نخستین کتاب 
سبزی آرایی را در ایران منتشر کردم که اولین کتاب 
رنگی این حوزه در ایران بود. مرحله به مرحله تهیه و 
درست کردن غذا را با عکس چاپ کردم که خیلی ها 
هم می گفتند چرا این همه هزینه کرده ای برای عکس؛ 
تو که آموزشــگاه نداری. اما هر کسی که آن کتاب را 
خرید بعد ها به مشتری من تبدیل شد چون هدف من 
این بود که اطالعات درست را به مردم منتقل کنم. 
فکر می کنم مردم هم سراغ دانسته هایی می روند که 

بهترین ها را از آن ها بگیرند. 

 کتاب هایتــان معموال در چــه تیراژی چاپ 
شده اند؟ 

کتاب های من به دلیل نخســتین بودن با استقبال 
بســیار زیادی مواجه می شــدند. مثال در کمترین 
حالت ۴۸بار تجدید چاپ شده اند و بیشترینشان تا 
۵۴بار تجدید چاپ شده اند و هر نوبت چاپ نیز بین ۵ 

تا ۱۰هزار تیراژ داشته اند. 

 چرا این کتاب ها طی ســال های اخیر تجدید 
چاپ نشده اند؟ 

فکر می کنم آن کتاب ها ویژه   همان ســال ها بودند 
و علــم من در زمینه غذا و آشــپزی به ویژه غذاهای 
ایرانی بسیار بیشتر شده بنابراین ۵سال است که آن 
کتاب ها را تجدید چاپ نکرده ام چون می خواســتم 
دایره المعارف آشــپزی را با عنوان »از خورشــخانه 
ایران باستان تا آشپزخانه هر استان« تالیف و تدوین 
کنم که تاکنون سه جلد آن چاپ شده است. البته در 
حال حاضر مباحث ما از پخت و پز فرا تر رفته و در کنار 
معرفی غذای لذیذ و خوشمزه به ارائه ترکیبات غذایی 
و طعم و عطر و بوی غذا ها هم می پردازیم. یعنی دقیقا 
آن چیزی که به عنوان استانداردسازی ثبت اختراع 
کرده ام. برای رسیدن به دستور ها و استاندار ها به اکثر 
استان ها رفته ایم و فیلم گرفته ایم و از بانوانی ۱۲۰ساله 
غذاهای در حال فراموشی را آموخته ایم تا این میراث 
فرهنگی غنی از بین نرود و بتوانیم به نام کشورمان 
ثبتشان کنیم. چون بسیاری از غذاهای ایرانی در حال 
حاضر توسط کشورهای دیگر ثبت جهانی شده و به 

میراث فرهنگی این کشور ها اضافه می شوند. 

 چرا تحقیقات علمی را برای آشپزی ضروری 
می دانید؟ 

غذا بخشــی از فرهنگ یک کشــور است و فرهنگ 
بخشی از تاریخ و همه این ها در کنار یکدیگر هویت 
ملت ها را می سازد. بنابراین کار اصولی این است که 
از پایه شروع شود. شاید برای خوانندگان نشریه شما 
هم جالب باشد که بدانند ایران جزو سه مکتب مادری 
آشپزی در دنیا بوده و الگوبرداری غذا از روی فرهنگ 
روم و چین و ایران انجام می شده است ولی متاسفانه 
بعد ها این فرهنگ را از دست داده ایم. این فرهنگ تا 
دوره هخامنشــی هم رونق بسیاری داشته است. اما 
چین فرهنگ غذایی اش را حفظ کرده و حتی آن را 
به کشورهای اطرافش انتقال داده است. اما فرهنگ 
غذایی ایران را ترکیه، کشورهای عربی و هندی ها در 
اختیار خود گرفته اند و به نام خودشان ثبت کرده اند. 
یا ایرانیان حیوانات وحشی را طبخ نمی کردند و مرغ 
از ایران به یونان رسید و آن ها به مرغ می گفتند پرنده 
ایرانی. من این دانش ها را از روی منابع اصیل و حتی 
از روی سفرنامه های مستشرقین استخراج کرده ام. 
این نکته را هم اضافه کنم که ایران دارای پخت و پز 
۱۰۰درصد علمی است. با وجود افرادی مانند بوعلی 
سینا ما فرمول ها و رسپی ها و شیوه های طبخ علمی 
غذا را داشتیم. اما غذاهای ایرانی به کشورهای دیگر 

 در یکی از این 
جلسات خانمی 
به من می گفت 

که تنها برای 
تشکر آمده، 

چون با استفاده 
از پرونده 
آموزشی 

درست کردن 
ترشی که در 

نشریه مان 
منتشر کرده 

بودیم این کار 
را یاد گرفته 

بود و با فروش 
ترشی توانسته 
بود زندگی اش 
را نجات دهد. 
وانتی خریده 

بود و در خیابان 
ولی عصر 

ترشی 
فروخته بوده 
و حتی خانه 
و زندگی اش 

را سامان داده 
بود. در واقع 

حوزه غذا 
ظرفیت های 
بی شماری 

برای 
کارآفرینی 

و ایجاد 
اشتغالزایی 
دارد که در 
ایران بسیار 

کم به آن توجه 
شده است
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سرآشپز آنالین
کریستف کلمب

اگر نمی توانید از ســاحل دل بکنید، هیچ وقت 
نمی توانید از اقیانوس بگذرید!

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

شاید دوســت داشته موســیقی دان شود یا 
حداقل سازی بنوازد یا قاضی شود و پرونده های 
پر از دعوا و مشــکل و گره خورده را ورق بزند 
اما انــگار جوهره ایــن زن را با چاشــنی ها و 
دستورهای آشپزی و دنیایی از لذت و زیبایی و 
خوش آب ورنگی ساخته اند که از ۱۳سالگی به 
این سمت و سو آمده و هنوز ادامه می دهد آن 
هم با شور و هیجان و عشقی که هر لحظه از آن 
حرف می زند. می گوید با عشق آشپزی کنید 
آن هم آشپزی ایرانی و البته از آنچه آموخته اید 

کسب  درآمد و ایجاد اشتغال هم بکنید. 
 نخستین کتاب رنگی

ساناز مینایی از سال ۱۳۶۱ در ایران به تدریس 
هنرهای چون تزیین سبزیجات و میوه آرایی 
آشپزی، شیرینی پزی، دکور کیک و مدیریت 
خانواده پرداخته اســت. نخستین کتابش را 
تحت عنوان »آرایش سبزیجات و میوه آرایی« 
در سال ۱۳۶۲ به صورت رنگی منتشر کرده و 
بنیان گذار نخستین آموزشگاه آشپزی با مجوز 
رسمی از سازمان فنی وحرفه ای است. در سال 
۱۳۷۴ مجوز تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی را 
در مورد شناخت و پخت غذا از وزارت فرهنگ 
علــوم و دریافت کرده و چندیــن لوح تقدیر، 
دیپلم افتخار و باالخره کســب عنوان مدیر و 
مؤسس نمونه در کل کشور آماری از فعالیت ها 

و تالش هایش است. 
 آشپز نویسنده

وی مؤلف و ناشــر ۳۰عنوان کتاب در زمینه 
آشپزی و شــیرینی پزی است. قابل ذکر است 
که صدا و سیما ایران اولین برنامه های آموزش 
آشپزی را با حضور ایشان ضبط و پخش کرد که 
این برنامه ها حدود پنج سال به صورت پی درپی 
روی آنتن بود. ساناز مینایی عالوه بر همکاری با 
صدا و سیمای ایران، برنامه های آموزش برون 
مرزی در سطح کشــورهای متفاوت ضبط و 
پخش کرده واالن تمام تجربیات حال و گذشته 
خود را در ماهنامه آشپزی ساناز و سانیا منتشر 
می کند. کسب مقام در مسابقات سبزی آرایی 
و میوه آرایی در ســال ۱۳۶۵ در توکیو ژاپن، 
کسب رتبه اول در فستیوال آشپزی در فرانسه 
که مرغ درسته بدون استخوان را ارائه داده در 
سال ۱۳۶۷ از جمله عناوین بین المللی اوست. 
ساناز مینایی در بیش از ۱۰آموزشگاه آشپزی 
بر تر دنیا حضور داشته که ماحصل این سفر ها 
به جمع آوری اســتانداردهای بر تر آموزشی و 
آشــنایی با آخرین متدهای علمی و حرفه ای 

این مراکز منجر شده است. 
 فقط آشپزی، نه موسیقی و نه قضاوت

اگر آشــپزی را دنبال نمی کرد شاید به سمت 
موســیقی می رفت هر چند می گوید: با اینکه 
من از بچگی عاشق موسیقی سنتی و آواز بودم 
ولــی هرگز خدا این اســتعداد را به من نداد و 
شرایطش مهیا نبود، بزرگ تر که شدم دوست 
داشــتم قاضی شــوم، اما بعد ها دیگر دوست 
نداشــتم قاضی باشــم چون فکر می کنم که 
قضاوت کردن کار بسیار سختی است. می گوید 
به همه آرزوهای حرفه ای اش رســیده و حتا 
بیشــتر از آرزو هایش. روزی هدفش این بوده 
که در ایران حرف اول به لحاظ آموزش آشپزی 
بزند و حاال می خواهد حرف  اول در دنیا را بزند 
و آشپزی ایرانی را دارای این ظرفیت می داند و 
می گوید: طی سالیان فعالیت در این زمینه و 
کسب تجربه، بر ترین استانداردهای و متدهای 
آموزشی و حرفه ای آموزشــگاه های جهان را 
جمع آوری کردم و به ایران آوردم ولی هیچ یک 
از آن آموزشگاه ها از شیوه آشپزی غذاهای لذیذ 
و اصیل ایرانی اطالعاتی ندارند پس ما از آن ها 
کامل تر هستیم و می توان موفقیت زیادی در 

این زمینه به دست بیاوریم. 
 گلدن شف مینایی

مینایی تدوین کننده ۱۴اســتاندارد آشپزی، 
شیرینی پزی و پذیرایی برای سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور موسوم به سرآشپز طالیی 
)golden shef( است. ساناز مینایی به همراه 
فرزندانش ســاناز و ســانیا که از دهه ۸۰ با او 
همکاری می کنند در سال ۱۳۹۱ موفق به ثبت 
اختراع فناوری تهیه، کنترل و استانداردسازی 
سرآشپز طالیی شد و مینایی در مراسم نشان 
منتخب سال ۱۳۹۱ به عنوان تنها زن برگزیده 
این همایش انتخاب شــد. وی در سال ۱۳۹۴ 
موفق به دریافت تندیس زرین مدیریت و لوح 
مدیر شایسته ملی از خانم سهیال جلودارزاده، 
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت وقت شد. 
همچنین نظارت بر سازمان تشریفات ریاست 
جمهــوری و مدیر آموزش، ناظــر و میزبانی 
اجالس ســران جنبش عدم تعهد از وظایفی 
بوده که از دفتر تشــریفات جمهوری اسالمی 

ایران به وی سپرده شده است.

بیوگرافی

وقتی موفقیت 
مزه می دهد!
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۱۰ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی

اگر استارت آپی 
در حال حاضر 

به عنوان 
واسطه ای بین 

رستوران ها و به 
طور کلی مراکز 
ارائه کننده غذا 

و مشتریان 
عمل می کند و 
کسب وکارش 
را براین مبنا 

قرار داده است 
نمی تواند صرفا 
به اطالعاتش 

از دنیای آی تی 
متکی باشد 

بلکه حوزه غذا 
حساسیت های 

بسیاری 
دارد که در 
درازمدت 

نتایجش را 
نشان می دهد

ساناز مینایی مجموعه ای از نخستین هاست. نویسنده نخستین کتاب 
در حوزه آشپزی، نخستین در راه اندازی آموزشگاه و نشریه تخصصی 
آشپزی، نخســتین تدوین کننده اســتانداردهای آشپزی ایرانی و 
نخستین های دیگر. او که آشپزی را از ۱۳سالگی آغاز کرده حاال در سن 
۵۴سالگی به دنبال راه اندازی کسب وکاری آنالین در این حوزه است. 
شاید گذشت زمان به طور کامل از حوزه آفالین جدایش کند و به دنیای 
آنالین بیاید. مینایی متولد اراک است و درکنار همسرش که بنیان گذار 
برند کاله است سال هاست زندگی اش با کار و آموزش و راه اندازی گره 
خورده است. او با ۳۷سال تجربه در دفتر کارش در منطقه زعفرانیه از 
کسب وکارهای امروزی اش، روند کسب وکار و ظرفیت های بازار مواد 
غذایی برای راه اندازی استارت آپ با »شنبه« گفت وگو کرده است. بازاری 
که این روزها جذابیت آن پای تعداد زیادی از اســتارت آپ ها را به این 
حوزه باز کرده است. جذابیتی که بهانه ای شد برای انجام این گفت وگو.

ساناز مینایی همسر بنیان گذار کاله، به عنوان کارآفرین سنتی از ظرفیت بازار غذا برای استارت آپ ها می گوید و اینکه برای ورود به دنیای آنالین تا سال ۲۰۲۰ برنامه دارد



معرفی نشده اند و االن وقتی در مورد تاریخچه کارد و 
چنگال در ایران جستجو کنید به دوره ناصرالدین شاه 
می رسید که کارد و چنگال را از اروپا وارد کرده اما در 
موزه های ایران باستان آثار و نشانه های این فرهنگ 
ایرانی وجود دارد. یا مثال دیش پلیت فرهنگ ایرانی 
است و دستمال سفره و ظرف های اردو خوری ایرانی 

در موزه ها موجود است. 

 اصوال چقدر اهمیت دارد که مثال تاریخچه یک 
غذا به ایران برگردد یا مربوط به کشور دیگری 

باشد؟ 
در همین زمانه حاضر دعوایی بیــن آمریکایی ها و 
ایتالیایی ها در گرفته و هر کدام می گویند تاریخچه 
پخت پیتزا به کشــور خودشان برمی گردد در حالی 
که براساس اســناد موجود تاریخچه پیتزا به دوران 
هخامنشــی برمی گردد و منابعش موجود اســت. 
بعد ها رومی ها این طرز پخت غــذا را از ایرانی ها یاد 
گرفته اند و االن پیتزا را به نام خودشان ثبت کرده اند 
و در چندین نوع درستش می کنند و به همه جهان 
صادرش کرده اند. مــن در کنفرانس های مختلف و 
حتی به روزنامه نگاران ایتالیایی گفته ام که تاریخ این 
غذا به ایران برمی گردد. کشور صاحب فرهنگ غذایی 
صاحب تمدن محسوب می شود. وقتی کشوری دارای 
جاذبه های فرهنگی و باستانی باشد رویکرد جهان هم 
به آن مثبت اســت. به ویژه در جهان اقتصادی امروز 
که شاخه ای از گردشگری جهان به نام فودتوریسم  
)گردشــگری غذا( نامگذاری شــده اهمیت غذایی 
و جاذبه هــای غذایی به عنــوان اهرمی برای جذب 

گردشگر عمل می کند. 

 طی تحقیقاتی که داشته اید، آماری در مورد 
تعداد غذاهایی که مختص ایران باشد به دست 

آورده اید؟ 
آمار بسیاری در این زمینه به دست آمده است؛ مثال 
تنها ۴۰۰نوع آش داریم، ۳۷نوع قرمه سبزی داریم، 
۲۷نوع خورش فســنجان داریم، ۳۰نوع آب گوشت 
داریــم و... در حالی که مردم بســیاری از این غذا ها 
را نمی شناســند. این فرهنگ غنی غذایی را مدیون 

چهارفصل بودن و تعدد اقوام ایران هستیم. 

 برگردیم به آغاز کار شــما و همکاری هایی که 
با تلویزیون داشتید. فکر کنم حدودا از سال 6۷ 
این همکاری آغاز شد و ۵سال ادامه داشت و بعد 
قطع شد. چرا دیگر با تلویزیون همکاری نکردید؟ 
بله درست است دوره همکاری من با تلویزیون ۵سال 
بود و االن ۲۰ســال است که همکاری ام را تلویزیون 
قطع کرده ام. در حالی که هــر تهیه کننده ای برای 
ساخت برنامه اش به سراغ من آمده است. مهم ترین 
دلیل این قطع همکاری برمی گردد به اینکه برنامه های 
آشپزی که طی این سال ها از تلویزیون پخش می شود 
رویکرد علمی ندارند و بیشتر تبلیغ یک برند به شمار 
می روند. من نمی گویم که هزینه برنامه نباید تامین 
شــود اما ما در قبال یک فرهنگ وظیفه داریم. باید 
آشپزی علمی و اصولی را به مردم آموزش بدهیم نه 
اینکه آشــپزی زیر سایه نام برند ها قرار بگیرد. من از 
صداو سیمای ایران در این زمینه واقعا گله مند هستم. 
چون برنامه های آشپزی فعلی به زمانی برای تبلیغ 

قابلمه، انواع برندهای مواد غذایی تبدیل شده اند.

 از تلویزیون دستمزدی هم دریافت می کردید؟ 
همین االن هم تلویزیون به افرادی که آشپزی آموزش 
می دهند دســتمزدی نمی دهد. چون نوعی معرفی 
خود آموزش دهنده است و االن از بعضی از افراد پول 
هم می گیرند که البته کار غلطی اســت. البته امروز 
به من پیشــنهاداتی از صدا و ســیما می شود که در 
برنامه های آشپزیشان به عنوان داور حضور داشتم و 
برای هر برنامه تا ۳میلیون تومان هم پرداخت می کنند 
اما من قبــول نمی کنم. دو بار به یکی از این برنامه ها 
رفتم که با حضور فوتبالیست ها و هنرمندان برگزار 
می شد حضور یافتم که چون بیشتر فان بود و جنبه 
علمی نداشت و از این رو  برای من جذابیتی نداشت. 

 سال ۷۰ شما آموزشگاه آشــپزی راه اندازی 
کردید. چند ساله بودید در آن زمان؟ 

حدودا ۲۰ســاله. البته قبل از اینکه آموزشــگاه را 
راه اندازی کنم در خانه آمــوزش می دادم و در خانه 
سه طبقه ای که در شهرک غرب تهران داشتیم یک 
طبقه را به این کار اختصاص داده بودم اما چون تعداد 
مراجعه کنندگان و عالقه مندان زیاد شــده بود، به 

سمت ایجاد آموزشگاه تمایل یافتم. 

 در آن زمان آموزشگاه آشپزی وجود داشت؟ 
در آن زمان نه تنها آموزشــی در 
کار نبود بلکه تنها یک کتاب سیاه 
و ســفید به نام »دلپذیر« وجود 
داشــت که البته بسیار کاربردی 
بود و غنیمتی به شمار می رفت. 
اما من به کشورهای ژاپن و فرانسه 
رفتم و دوره های مختلف آشپزی 

را گذراندم. بعد از خانه به خیابان فلسطین آمدم و در 
آنجا آموزشگاه راه اندازی کردم و بعد از آن به خیابان 
ولی عصر آمدم و االن ۳۰ســال است که آموزشگاه 
من در این خیابان دایر اســت و تعدادش به ۴شعبه 

رسیده است. 

 در شهرستان ها هم شعبه ای دارید؟ 
فعال نه ولی قصد حضور در شهرستان ها را هم داریم و 

در آنجا هم آموزشگاه راه اندازی خواهیم کرد. 

 اشتغالزایی این چهار شعبه به لحاظ کادر اداری 
تاکنون چقدر بوده است؟ 

بین ۸۰ تا ۹۰نفر پرسنل اداری این ۴شعبه را تشکیل 
می دهند. البته بخش آموزش آشپزی به طرز عجیبی 
شــغل ایجاد می کند. مثال زمانی اســتانداردهای 
گلدن شــف را تدوین کرده بودم و برای آموزششان 
ثبت نام می کردیم، افراد باید در جلســه معارفه ای 
شرکت می کردند. در یکی از این جلسات خانمی به من 
می گفت که تنها برای تشکر آمده چون با استفاده از 
پرونده آموزشی درست کردن ترشی که در نشریه مان 
منتشر کرده بودیم این کار را یاد گرفته بود و با فروش 
ترشی توانســته بود زندگی اش را نجات دهد. وانتی 
خریده بود و در خیابان ولی عصر ترشی فروخته بوده 
و حتی خانه و زندگی اش را سامان داده بود. در واقع 
حوزه غذا ظرفیت های بی شماری برای کارآفرینی و 

ایجاد اشتغال زایی دارد که در ایران بسیار کم به آن 
توجه شده است. 

 شــما کاری را آغاز کردید که قبال هم وجود 
نداشت. معنایی که در حوزه استارت آپی به نوعی 
وجود دارد. در واقع نوعی استارت آپ در حوزه 
سنتی کســب وکار ها بوده اید. چه مسیری را تا 

به امروز طی کرده اید؛ مسیری سخت یا آسان؟ 
طی ۳۷ سالی که کار کرده ام واقعا با مشکل عمده ای 
مواجه نبوده ام و می توانم بگویــم من همواره روند 
موفقیــت را طی کرده  و چالش و ســختی عمده ای 
نداشتم. البته وقتی برای داوری به کشورهای خارجی 
می روم از همه داوران در مورد آشپزی می پرسند و از 
من سوال سیاسی که زنان در ایران چه کار می کنند 
و چه ســختی هایی می کشــند و... اما من مشکل 

عمده ای نداشتم. 

 آماری دارید از تعداد افــرادی که تاکنون در 
آموزشگاه سانازسانیا آموزش دیده اند؟ 
ما تا به حال به ۲۷هزار نفر آموزش داده ایم. 

 فکر می کنید چند درصد از این افراد توانسته اند 
کســب وکاری راه اندازی کنند یــا در هتل و 

رستورانی مشغول به کار شوند؟ 
بیش از ۹۰درصد. چون اصوال یکی از درخواست های 
من از افرادی کــه آموزش های 
آشپزی را می بینند این است که 
نه تنها این هنــر را در خانه خود 
به کار ببندنــد بلکه حتما به فکر 
درآمدزایی از این آموزش ها هم 
باشند. چون ما ضعف های زیادی 
در رســتوران ها و هتل ها یمــان 
داریم. چه به لحاظ پخت غذا و چه ارائه و ســرو غذا و 
شیوه های پذیرایی. بنابراین افرادی که این آموزش ها 
را می بینند می توانند چنین ضعف هایی را برطرف 
کننــد. حتی افرادی از طریق پرونده های آشــپزی 
ماهنامه توانسته اند شغلی دست وپا کنند. برای نمونه 
خانمی در مشــهد با همیــن آموزش های ماهنامه 

سرآشپز هتلی در این شهر شده است. 

 مشتریان آموزشگاه شما معموال سابقه آشپزی 
دارند یــا مبتدی هســتند و اینکه معموال چه 

محدوده سنی را شامل می شوند؟ 
ما از زیر سطح مبتدی هم متقاضی داریم. افراد دارای 
سابقه کار در هتل ها و رستوران ها هم به ما مراجعه 
می کنند. همچنیــن از بچه های ۱۲ســاله تا افراد 
۷۰ساله برای آموزش به ما مراجعه کرده اند. در حال 
حاضر هم بخشی ویژه کودکان را قرار است آغاز کنیم 

که با متقاضیان بسیاری مواجه شده ایم. 

 کل دوره های آموزشی شــما چه مدت زمان 
طول می کشد؟ 

دوره های آموزشــی متنوعی داریم و بسته به اینکه 
به صورت فشــرده آموزش ببینند یا از سایر دوره ها 
استفاده کنند بین یک ماه تا دو سال طول می کشد. 

 هزینه کالس ها و دوره های آموزشــی شما 

چقدر است؟ 
از ۲۰۰هــزار تومان تــا یک میلیون ونیــم هزینه 
کالس های ما متفاوت اســت. مثال بــرای دریافت 
درجه گلدن شف باید ۱۴کالس را پشت سر بگذارند 
که هزینه  کل این دوره ها تا ۲۰میلیون تومان است. 
همین هفته گذشته هم ۱۵۹ نفر که ۱۵۵نفرشان زن 
بودند و ۴نفر هم مرد فارغ التحصیل دوره گلدن شف 

آموزشگاه ما شدند. 

 سطح آموزش های شما به کالس هایی جهانی 
رسیده است؟ 

ما مدعی هستیم که حتی تا ۵۰درصد بر تر از سطح 
جهانی آموزش می دهیم. 

با توجه به اهمیتی که سانازســانیا به عنوان 
یک برند برای شما دارد و زمانی اسم ساناز را 
برای خودتان و برندتان انتخاب کردید، اصوال 
انتخاب اسم را در فرایند برندسازی چقدر مهم 

می دانید؟ 
آموزشــگاه را در ابتدا با نام خودم )اکرم مینایی( دایر 
کردم اما وقتی دختر بزرگم ســاناز به دنیا آمد اسم 
آموزشگاه را ساناز گذاشتم. برنامه های تلویزیونی ام 
که شروع شد، می خواســتم به مردم بگویم که من   
همان آموزشگاه ساناز هستم و خودم را ساناز مینایی 
معرفی کردم و این اسم مستعار من شد و همه من را 
به این اسم می شناختند. بنابراین مجبور شدم اسم 
شناسنامه ام را به ساناز تغییر دهم چون سوابق کاری 
زیادی با نام ساناز داشــتم دادگاه هم حکم به تغییر 
اسمم به ساناز داد. زمانی هم که دخترم سانیا به دنیا 
آمد چون در   همان عوالم کودکی حساس شده بود که 
همه فقط از ساناز حرف می زنند اسم او را هم به ساناز 
اضافه کردم. نشریه ما که نخستین نشریه تخصصی در 
حوزه آشپزی بود نیز بعد ها با نام سانازسانیا منتشر شد. 

ماهنامه سانازسانیا چه سالی منتشر شد؟ 
سال ۸۹. 

 در حال حاضر چه تیراژی دارد ؟ 
۸۷هزار نسخه تیراژ داریم و در سراسر کشور پخش 

می  شود. 

 برندشدن شما مدیون چه روندی است؟ 
من همیشه سعی کرده ام در کنار مشهور شدن، برند 
محبوبی باشم و شــاید حوزه غذا به دلیل اهمیت و 
لذتی کــه دارد ظرفیت محبوب شــدن را هم دارد. 
زمانی که به عنوان نخستین فرد در تلویزیون ایران 
آموزش آشپزی می دادم، با برنامه صبحگاهی شروع 
کردیم با تهیه کنندگی آقای بخشی زاده که آن زمان 
به من می گفت تو موفق می شوی چون هنوز یک ماه 
هم از اجرای برنامه نگذشته ولی مردم که با ما تماس 
می گیرند شما را با اســم کوچک می خوانند. در آن 
برنامه برایم مهم بود که هــر چه را آموزش می دهم 
مردم هم   همان را درست کنند و همیشه نکات ریز 
را می گفتم که کســی در خانه به مشکل برنخورد. 
بنابراین مردم به من اعتماد کرده بودند. چون از سال 
۷۴ که من برنامه هایم را قطع کردم تا به امروز ۲۱سال 
می گذرد اما ساناز مینایی فراموش نشده که این امر 
نشان می دهد صداقت من و عشق من در ارائه و اجرای 

برنامه ها نتیجه داده است. 

 ســال ۷۴ همکاریتان را با صدا و سیما قطع 
کردید و سال ۸۹ نشریه خودتان روی دکه های 
روزنامه فروشی قرار گرفت. بین این سال ها عالوه 

بر اداره آموزشگاه به چه کاری مشغول بودید؟ 
تدویــن و نوشــتار ۲۷عنــوان کتــاب و ۳جلــد 
دایره المعارف، همکاری با جشنواره های مختلف در 
کشورهای مختلف و تالش برای معرفی غذای ایرانی. 
به سفیران ۲۷ کشور جهان به صورت عملی آشپزی 
آموزش دادیم. به کشــورهای زیادی رفتم و مثال در 
ایتالیا تندیس غذای سیسیل را دریافت کردم به دلیل 
معرفی غذای ایرانی به ایتالیایی ها و غذای ایتالیایی ها 
به ایرانی ها. سی دی هایی را هم برای معرفی فرهنگ 
غذایی منتشر کردیم که عوایدش را به موسسه خیریه 
محک اهدا کردیم. در واقع می خواستم بیشتر روی 

فرهنگ سازی کار کنم. 

 به عنوان یک کارآفرین که همسری کارآفرین 
هم دارید بفرمایید که زندگی دو کارآفرین در 
کنار یکدیگر چه سختی ها و چه محاسنی دارد؟ 
چون دیدگاه ها و نظراتی وجــود دارد مبنی 
براینکه یا کار یــا ازدواج یا اینکه زنان اگر کار 
کنند بنیان خانواده بر باد می رود و مســائلی 

از این دست. 
اگر واقعا کسی بخواهد از کارکردن و وقت گذاشتن 
روی کار گالیه کند، هیچ کس به اندازه من و همسرم 
نمی تواند شکایت داشته باشــد چون ما خیلی کار 
می کنیم. هر روز شش صبح از خواب بیدار می شویم 
و کارهای روزانه آغاز می شود و معموال همسرم ۹شب 
که به خانه برمی گردد هم کارکردن ادامه دارد و حتی 
در خانه بیزینس ما حضور دارد و تا پاســی از شب به 
کار مشغول هستیم. تاکنون هم مشکلی از این لحاظ 
نداشته ایم. تفریح و سرگرمی و زندگیمان را هم اداره 
می کنیم و اصوال همفکری های زیادی با هم داریم. به 
همدیگر مشورت می دهیم و فکر می کنم وقتی آدم ها 
وقت اضافه دارند درگیری های اضافه در زندگیشان 

ایجاد می کنند. 

 در ماهنامه سانازســانیا صفحه ای داشتید به 
نام صفحه آرزو ها که مدتی اســت دیگر منتشر 
نمی شود؛ دلیل انتشار چنین صفحه ای چه بود و 
چرا تعطیل شد چون جایی گفته اید آرزو می کنید 
که همیشه اینقدر پول داشته باشید که صفحه 
آرزو ها هیچگاه تعطیل نشود و بتوانید آرزوهایی 

را برآورده کنید. 
دلیل راه اندازی این صفحه به نوعی در حوزه مسئولیت 
اجتماعی من تعریف می شود و به نظر من صاحبان 
کسب وکار ها نمی توانند نسبت به جامعه ای که در آن 
شکل گرفته اند، بی تفاوت باشند. آن صفحه به همین 
دلیل منتشر می شد و طرفداران زیادی هم داشت. اما 
به لحاظ تاثری که ایجاد می کرد و اینکه بسیاری از 
افراد به محل نشریه می آمدند و مسائلی از این دست 
دیگر امکان انتشارش را نداشتیم. هر چند آرزوهای 
زیادی را در گوشــه و کنار ایران برآورده کرد. از تهیه 
هزینه عروسی آقایی در مشهد تا هزینه عمل دختری 

در یک موسسه خیره.

۷

کتاب »مستطاب آشپزی« روی میزش اســت و بخش های زیادی از کتاب را با کاغذهای کوچک مشخص کرده است. 
می گویم چقدر به این کتاب اعتقاد دارید؟ می گوید: این کتاب به لحاظ تاریخچه غذا ها دارای اهمیت بسیار است اما چون 
آقای دریابندری آشپز نیستند، دستورهای غذایی اش، دســتور غذایی نیست و اشکاالتی دارد. اما زحمت زیادی برای 
تاریخچه غذا ها کشــیده است و من از این لحاظ بهره زیادی از این کتاب می برم.  ساناز مینایی می گوید مهم ترین دلیل 
موفقیش تالش و پیگیری و پشــتکارش بوده است. می گوید در زمانه ای که هیچ آموزشگاه آشپزی در ایران نبود و تنها 
کتابی با چاپ سیاه و سفید در این زمینه داشتیم به دنبال راه اندازی آموزشگاه و چاپ کتاب رنگی رفتم. البته در   همان 
زمان آمریکا و اروپا مدرک دکتری شف و مسترشــف می دادند. بانوی آشپزخانه های ایران حاال دیگر کمتر وقتی برای 
آشپزی دارد اما می گوید افرادی در خانه دارد که خودش به آن ها آموزش داده و آن ها بهترین ها را برایش می پزند. البته 
می گوید هر فرصتی که به دست می آورد برای خانواده اش آشپزی می کند آن هم باعشق. این بانوی کارآفرین دکترای 

مدیریت کسب وکار را در سن ۵۳سالگی دریافت کرده و می گوید دوران ارشد که ام بی ای خوانده نمرات باالیی گرفته و 
همین باعث شده تا اوارد بگیرد و اسکالرشیپ شود. می گوید همیشه سعی کرده سیگنال های تغییرات زمانه را درک کند: 
همین االن هم در بازار آموزشگاه داری رقبای زیادی حضور دارند اما من ایده های نو و خالقانه به کار می بندم، علمی جلو 
می روم و صداقت همیشه چاشنی کارم بوده و همیشه سعی می کنم تمایزی ایجاد کنم. مثال تور خرید برگزار می کنیم 
تا افرادی که مهارت در خرید مواد غذایی دارند، خرید کنند و مواد باکیفیت را به مشتریان تحویل دهند. در این تور ها با 
حضور در بازار ها شــیوه های خرید مواد غذایی باکیفیت را آموزش می دهیم. همین آموزش ها در زمینه خرید و مهارت 
خرید در   نهایت می تواند به راه اندازی یک استارت آپ منجر شود. چون انتخاب مواد باکیفیت برای طبخ غذا از مهم ترین 
نکات در جلب رضایت مشتری است. وقتی از او می پرسم که چه غذایی را بیشتر دوست دارد، می گوید نمی تواند غذای 
خاصی را نام ببرد و همه غذاهای ایرانی را دوست دارد و حتی نمی تواند بین فسنجان و قرمه سبزی یکی را انتخاب کند.

تور خرید مواد غذایی برگزار می کنیم!

سرآشپز آنالین

 سه سال 
پیش آپارات 
پیشنهادی 

برای همکاری 
و قرار 

گرفتن برند 
سانازسانیا 

در کنار این 
استارت آپ به 
ما ارائه کرد اما 
من قراردادی 

با آن ها نبستم. 
همچنین 
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پیشنهادی 
داده که 

شبکه آنالین 
آشپزی با نام 

سانازسانیا و با 
همکاری آن ها 

راه اندازی 
کنیم که 

شبکه ای برای 
نمایش و ارائه 

همه نکات 
ریز و درشت 
الیف استایل 
باشد که من 

کماکان قبول 
نکرده ام و 
مسئوالن 

ایران تلکام 
هم از این بابت 

از من دلخور 
هستند

سلبریتی
C e l e b r i t y

۱۰ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی

ساناز مینایی همسر بنیان گذار کاله، به عنوان کارآفرین سنتی از ظرفیت بازار غذا برای استارت آپ ها می گوید و اینکه برای ورود به دنیای آنالین تا سال ۲۰۲۰ برنامه دارد

پل ریکــور، فیلســوف و ادیب برجســته 
فرانســوی، در »تئــوری روایت« می گوید 
کــه در جهان هیــچ حقیقــت و واقعیتی 
وجود نــدارد و واقعیــت و حقیقت چیزی 
اســت که ما روایت می کنیم. با یک مثال، 
بیشتر به کنه ماجرا می رویم؛ همه آن هایی 
کــه در اکوسیســتم اســتارت آپی ایران 
فعالیت می کنند، می دانند که اسنپ اولین 
تاکســی یاب آنالین در ایران است و پس از 
آن تپ۳۰ وارد بازار شده است. چند روز قبل 
تپ۳۰ ســفارش رپورتاژی را به تلویزیون 
می دهد کــه در بخش خبری شــبکه پنج 
سیما پخش می شود؛ در این گزارش، تپ۳۰ 
یک روایت از خودش برای مخاطب تعریف 
می کند؛ روایتی با مولفه ها و کلیدواژه های:

سه جوان از دانشــجویان دانشگاه صنعتی 
شــریف، تپ۳۰ را بنیــان گذاشــته اند؛ 
کســب وکار موفقــی دارند؛ هم مشــتری 
راضی اســت و هــم راننده؛ شرکت شــان 
دانش بنیان اســت؛ برای اولین بار در ایران، 
ما این اپلکیشن را ســاختیم؛ برترین های 
دنیا در تپ۳۰ کار می کنند؛ اولین نرم افزار 
کامال ایرانــی متعلق به ماســت؛ کیفیت، 
امنیت، راحتی، خالقیت و نوآوری و تأکید 
بر تیم ورک؛ درآمدزایی خیلی خوب؛ ده ها 
هزار راننده اضافه خواهیم کرد؛ با تپ ۳۰ هر 
راننده با ۲۵ روز کاری و ۱۰ ســاعت کار در 
روز، می تواند ۶ میلیون درآمد کسب کند؛ 
در پنج تا ۱۰ ســال آینــده، حمل ونقل در 

تهران را به کلی متحول خواهیم کرد!
این روایتی است که تپ۳۰ برای میلیون ها 
مخاطب تلویزیونی روایت می کند. روایتی 
که براســاس تئوری روایت، اگــر با برنامه 
هدفمند به روایت قالب تبدیل شود، افکار 
عمومی آن را بــاور خواهند کرد و تغییر آن 
ســخت اســت؛ مگر به روش خاصی که از 

حوصله این نوشتار خارج است.
حــاال در ایــن میــان جمعــی از فعاالن 
اکوسیستم اســتارت آپی ایران و کارکنان 
اســنپ، به حق از این رپورتاژآگهی اظهار 
ناراحتی کــرده و حتی برخی محتویات آن 
را دروغ و قسمتی از بخش های آن را توهین 
به فعاالن این حوزه می دانند. صفاتی مثل 
اولیــن، بهترین و موارد دیگــر که مدیران 

تپ۳۰ نیز به آن آگاهند.
اما از منظر تئوری روایــت، آنچه در مورد 
تــپ۳۰ واقعیت و حقیقت اســت، همین 
گزارش تلویزیونی است و نه آنچه منتقدین 
یا حتی اسنپ می گویند؛ چراکه این شرکت 
برای خودش روایت سازی کرده و مردم هم  
آن را باور خواهند کرد و این شیوه برندینگ 
است. در گذشته اگر کارشناسان بر این باور 
بودند که روایت بخشــی از برند است، حال 
معتقدند روایت، همه برند است. برای همین 
در بیلبوردها نوشته می شــود »داستانت 
را بگو«؛ شــاید بگویید داستان، ترکیبی از 
خیال و واقعیت اســت اما از نظر پل ریکور، 
داستان شما همان حقیقت و واقعیت است 

و واقعیت دیگری وجود ندارد.
صرف نظر از نادرستی یا درستی یا اخالقی 
بودن یــا نبــودن این گونــه تبلیغات که 
در این رپورتاژ به کار گرفته شــده اســت، 
باید بــاور کنیــم روزهای هیجانــی را در 
اکوسیســتم اســتارت آپی ایران پیش رو 
داریم؛ هیجانی که نویدبخش اتفاقات خوب 
و خوشحال کننده اســت؛ یعنی رقابتی که 
منجر به بزرگ شدن این مارکت خواهد شد 
و همه از آن سهم خواهند برد. البته هیجانی 
که باید همه بکوشیم به جای تخریب، منتج 
به رقابت سالم شود. البته با لحاظ واقعیات 
بیزینسی که گاه بی رحم و گاه غیراخالقی 
هم هست. در این میان سهم برندی از بازار 
بیشتر است که اوال مبتنی بر نیاز و رضایت 
شــکل بگیرد و عمل کنــد و ثانیا به جای 
حرکت سلبی و اثبات اینکه رقیب من دروغ 
می گوید، به برندینگ و ســاخت و طراحی 
اجزای روایت برند خود بیندیشــد. حسن 
ختام؛ »برتراند راسل« نظریه معروفی دارد 
که می گوید: »قدرت، تولید نتایج مورد نظر 
است.« شما وقتی قدرتمند خواهید بود که 
نتایج مورد نظر را از طریــق روایت کردن 
به دســت بیاورید و این کار از طریق مدیوم 
رسانه امکان پذیر اســت و رسانه هم دیگر 
صرفاآگهی نیســت، بلکه کانتنت و روایت 
اســت. البته این مدیوم می تواند تلویزیون 
باشــد یا تبلیغات آنالین یا نشریات چاپی 
تخصصی که بــودن در آن ها به برندینگ و 
روایت سازی می انجامد؛ چراکه این رسانه ها 
هستند که از طریق روایت و داستان گویی، 

افکار عمومی را می سازند.
پنج سال بعد؛ سوال از افکار عمومی: اولین 
اپ کامال ایرانی که توســط دانشــجویان 
کشــورمان برای تاکسی یاب آنالین نوشته 

شد، چه نام دارد؟...

اولین اپ تاکسی یاب آنالین چه نام دارد؟ 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اسنپ یا تپ۳۰ 

آلیس واکر
رایج ترین چیزی که باعث ناتوانی اســت، باور 

نتوانستن است.

به صورت 
زمان بندی شده 

می دانم که 
مثال در سال 
۲۰۲۰ چه 

اتفاقاتی ممکن 
است در این 

حوزه رخ  دهد 
و ما باید چه 

اقداماتی انجام 
دهیم. با توجه 

به داده هایی 
که به دست 
آورده ام تنها 

۷درصد از 
امکانات زمانه 

حاضر به آینده 
می رود؛ چون 

این روند تغییر 
در دهه های 

گذشته به این 
صورت بود که 
مثال ۹۷درصد 

از گذشته به 
آینده می آمد 

ولی این درصد 
همواره رو به 
کاهش بوده 

است. بنابراین 
جهان آفالین 
هم به دنیای 

آنالین نخواهد 
آمد



 )team( و تیم )group( گاهی تعابیر گــروه
یکسان تلقی می شود، در حالی که تفاوت های 
بزرگی میان این دو وجود دارد. هدف از ایجاد 
یک تیم، رســیدن به اهدافی است که فراتر از 
توانایی هر یک از اعضا باشــد. بهترین مدیران 
کسانی هستند که می توانند مجموعه ای از افراد 
را گرد هم آورده و از آن ها یک تیم بســازند. در 
ادامه 10 تفاوت کلیدی که باعث می شود یک 
گروه تبدیل به یک تیم فعال و مولد شود، به طور 

خالصه توضیح داده می شود.
 درک تیمی: در یک گروه، اعضا فکر می کنند 
که آن ها فقط بــه دالیل اداری یــک گروه را 
تشکیل داده اند و مسئولیتی در قبال بقیه اعضا 
ندارند. اما اعضای یک تیم، استقالل همدیگر 
را به رسمیت می شناسند و درک می کنند که 
اهداف فردی و تیمی تنها با حمایت و کار جمعی 
بــه بهترین وجه محقق می شــود. همچنین 
اعضای تیم، وقت خود را در جنگ بر سر مسائل 

سطحی تلف نمی کنند.
 مالکیت اهداف و ارزش ها: اعضای یک 
گروه تنها بر کارکرد فردی خود تمرکز دارند؛ 
چراکه به اندازه کافی در تبیین و برنامه ریزی 
اهداف گروهی مشارکت نداشته اند. اما در یک 
تیم، اعضا احســاس مالکیت نسبت به شغل و 
واحد خود دارند، زیرا خود را متعهد به اهداف 
ارزش محور و مشترکی می دانند که در تعریف 

و استقرار آن ها نقش داشته است.
 خالقیت و همکاری: در یک گروه، به جای 
آنکه از اعضا پرســیده شود که بهترین راه حل 
چیســت، به آن ها گفته می شود که چه کاری 
باید انجام دهند. به این صورت پیشنهاد دادن و 
خالقیت مورد تشویق قرار نمی گیرد. اما در یک 
تیم، اعضا از طریق استفاده از استعداد شخصی، 
دانش و نوآوری خود، در فعالیت ها مشــارکت 
داشته و به تحقق اهداف تیمی کمک می کنند.
 اعتماد: اعضای یک گروه ممکن اســت به 
انگیزه های همدیگر بدبین باشــند؛ چراکه از 
نقش همدیگر در گروه اطــالع کافی ندارند. 
بیــان نظرات یــا مخالفت هــا، تفرقه انگیز یا 
غیرمفید تلقی می شود. اما در یک تیم، اعضا در 
فضای اعتماد کار می کنند و برای بیان افکار و 
احساسات خود و همچنین اظهار مخالفت با نظر 
دیگران تشویق می شوند. اصوال در تیم از سوال 
کردن و ایراد گرفتن )البته منظور بهانه گیری 

نیست( استقبال می شود.
 فهم مشترک: در یک گــروه، افراد آن قدر 
در صحبــت کردن محتاط هســتند که فهم 
منظور اصلی آن ها مشــکل است. اما اعضای 
یک تیم، صادقانه و روراست پیام خود را منتقل 
می کنند و برای فهم درســت طرف مقابل نیز 

تالش می کنند.
 رشــد فردی: در یک گروه، اعضا به اندازه 
کافی آمــوزش دیده اند، اما در پیاده ســازی 
دانســته های خود توسط سایر اعضا و مدیران 
خود ناتوان هستند. در مقابل، اعضای یک تیم 
تشویق می شوند که دائما مهارت های خود را 
توســعه و بهبود دهند و از آن ها در انجام نقش 
خود استفاده کنند. آن ها مشاهده می کنند که 

از حمایت تیم در این راستا برخوردار هستند.
 حل اختالف: در یک گــروه، اعضا خود را 
درگیر مناقشــات و اختالفاتی می بینند که از 
نحوه مواجهه صحیح با آن هــا اطالع ندارند. 
مدیر گروه نیز از مداخله در این امور خودداری 
می کند تــا روزی که اوضاع بحرانی شــود و 
خسارت بزرگی به سازمان وارد آید. اما در یک 
تیم، اعضا درک می کنند که اختالفات، جزئی 
طبیعی از مناسبات انسانی است. از نظر آن ها، 
اختالفات و بروز بحث ها، موقعیتی برای رشد 
افکار و نوآوری ها است و تالش می کنند تا آن ها 

را به طور سازنده و سریع رفع کنند.
 تصمیم گیری جمعی: اعضای یک گروه 
ممکن اســت در تصمیماتی که تمام گروه را 
تحت تأثیــر قرار می دهد، مشــارکت نکنند. 
گاهی انطباق و پیروی کــردن از رهبر گروه، 
بیش از حصول نتایج مثبت برای آن ها اهمیت 
می یابد. اما در یک تیم، همه در اتخاذ تصمیم ها 
مشارکت می کنند و در عین حال می دانند که 
در صورت عدم توافق یا در شرایط اضطراری، 

رهبر تیم حرف آخر را می زند.
 رهبری موثر: در یک گروه، اعضا میل دارند 
در محیطی کار کنند که ســاختار مشخص و 
قواعد ســختی برای کارکنان وجود نداشته 
باشــد. رهبران نیز ترجیح می دهند به جای 
سرکشــی به امور و صحبت با افراد، آن ها را از 
پشت میز خود هدایت کنند. اما محیط کاری 
یک تیم ساختاریافته است و هر کس مرزهای 
خود را می شناسد و می داند که از چه کسی باید 
اطاعت کند. رهبر تیم استانداردهای باال و البته 
مورد توافق طرفیــن را تعیین می کند و اعضا 
به طور فعال و با رغبت، اســتاندارها را رعایت 

کرده و با رهبر خود همکاری می کنند.
 تعهد: اعضای یک گــروه تعهد و انگیزه ای 
برای رسیدن به کمال یا کسب افتخار ندارند. 
سطح کارآیی افراد همیشــه متوسط است و 
تغییر و تحوالت اعضای گروه نیز زیاد اســت؛ 
چراکه نیروهای بااستعداد متوجه می شوند که 
اوال توقعات شخصی آن ها برآورده نمی شود، 
ثانیا چیزی از دیگران یاد نمی گیرند و رشــد 
نمی کننــد و ثالثا همــکاران آن ها بهترین ها 
نیستند. اما در یک تیم، تنها افرادی استخدام 
می شوند که میل به اوج گرفتن و کمال دارند. 
دیگران لحظه شماری می کنند تا استخدام شده 
و وارد تیم شوند. در یک تیم، اعضا در محیطی 
هماهنگ همکاری می کنند و از این موقعیت 

برای رشد خود نیز استفاده می کنند.
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همیشه راهی را بروید که کمتر پا خورده است؛ 
چراکه تفاوت از همین جا آغاز می شود.

تیم باشیم یا گروه؟

ستون
C o l u m n

تیم  کاری، یکی از مهم ترین مســائلی اســت که 
اســتارت آپ ها با آن دســت و پنجه نرم می کنند؛ 
اهمیت تیــم کاری به قدری باالســت که برخی 
صاحب نظران حوزه کارآفرینی و استارت آپ ها، آن 
را مهم تــر از ایده محوری می دانند، می دانید چرا؟ 
همان طور که قبال هم اشاره کردیم، ایده محوری 
یک استارت آپ ممکن است طی زمان دچار تغییر 
و تحول شود ولی آن چیزی که موتور ایده پردازی و 
تجاری سازی است، تیم کاری است؛ ولی تیم کاری 
خوب یعنی چه؟ شاید این ایده به ذهن تان برسد 
که یک تیم کاری خوب یعنی تیمی که اعضای آن 
در حوزه مربوط به خودشــان متخصص و بهترین 
باشــند. بله، این موضوع یکی از ویژگی های یک 
تیم کاری خوب است ولی مهم تر از آن، اثربخشی 
و مهارت کار تیمی اعضای تیم اســت. خیلی از ما، 
با مفاهیم کار تیمی و ملزومات آن آشــنا نیستیم. 
به آخرین باری که تجربه کار تیمی داشتید کمی 
فکر کنید؟ کی بوده اســت؟ نقش شما در آن کار 
تیمی چه بوده؟ این ســوال شــاید برایتان کمی 
عجیب باشد، چون ما ایرانی ها معموال مهارت های 
انجــام کار تیمی اثربخش را آمــوزش ندیده ایم. 
این مسئله ای اســت که همه از آن ناالن هستند، 
ولی خب، چه می شــود کرد؟ ما برای موفقیت در 
استارت آپ مان، نیازمند کار تیمی هستیم، آن هم 
یک کارتیمی اثربخش؛ از کجا باید شــروع و چه 
باید کرد؟ من، شخصا معتقدم که قبل از هر اقدام 
عملی الزم اســت که کمی در این مورد اطالعات 
به دســت آوریم، دانش خودمان را باال ببریم و در 
نهایت شروع کنیم به عمل کردن. شاید بگویید که 
همه ما می دانیم که کار تیمی چیست و چه مزایایی 
دارد، چطور در عمل بتوانیم به یک کارتیمی خوب 
در استارت آپ مان دست پیدا کنیم؟ سوال خوبی 
است، در این مجموعه نوشته ها قصد دارم یک سری 
راهکار عملی در این زمینه به شما ارائه بدهم. ولی 
قبل از هر چیزی بیایید کمی بیشــتر و عمیق تر با 

مفاهیم کار تیمی آشنا بشویم.

 من و ما 
واقعیت این است که ما، آموزش های الزم در زمینه 
کار تیمی را در مدرســه، اجتماعی که در آن حضور 
داریم و ســازمان هایی که در آن فعالیت می کنیم، 
ندیده ایم؛ به عبارتی هیچ گاه تیم، محور نبوده است. 
آن چیزی که محوریت داشته، من )بله، من و منافع 
من( بوده. شــاگرد اول، بهترین کارمنــد و... یعنی 
همیشه به صورتی ضمنی منافع شخصی پررنگ تر 
از منافع جمعی بوده اســت. این تجربه و آموزه های 
نادرست، در شخصیت ما رخنه کرده و یکی از عوامل 
ضعف ما در حوزه کار تیمی است که تقریبا همه ما به 
آن مبتال هستیم. عوامل زیادی در زمینه بروز رفتار 
کار تیمــی وجود دارد؛ مثــال زمینه های فرهنگی، 
تخصصی، پیشینه زندگی، نیازهای متفاوت فردی، 

عوامل انگیزشی و...
البته، من و نیازهای من، مهم ترین عامل تأثیرگذار در 
انتخاب رفتارهای ماست؛ شاید بهتر باشد که شما قبل 
از اینکه یک استارت آپ را راه اندازی کنید، یا عضوی 
از یک تیم بشــوید، کمی با خودتان خلوت کنید و 
ببینید که اصال هدف شما از این کار چیست؟ اصال 
این من چه ویژگی هایی دارد؟ چه چیزهایی برایش 
مهم است؟ با چه چیزی راضی می شود؟ از چه چیزی 
بدش می آید؟ هر چقدر که اطالعات شما از این من 
بیشتر شود، می توانید با تنش کمتری زندگی کنید و 
تصمیماتی بگیرید که سطح رضایت شما را ارتقا بدهد. 
واقعیت این است که بسیاری از تیم های استارت آپی، 
دچار معضالت کار تیمی هستند. وقتی با اعضای این 
استارت آپ ها صحبت می کنیم، متوجه می شویم که 
برخی از اعضا و حتی موسسین، احساس خوبی نسبت 
به یکدیگر ندارند، یا اینکه دلسرد شده اند و... زیربنای 
همه این مشکالت این اســت که فرد، کم کم به این 
نتیجه رسیده است که نیازهای فردی اش در تیمی 
که در آن قرار دارد، برآورده نمی شود و این مسئله از 
درون او را ناراحت کرده و ســطح رضایت او را پایین 
آورده و در نهایت باعث دلسردی ، کاهش بهره وری و 

نهایتا ترک کردن تیم شده است.
همیشــه این ســواالت را از خودتان بپرسید: چرا 
می خواهید درگیر یک فعالیت کارآفرینی شــوید ؟ 
به چه می خواهید برسید ؟ چه چیزی در راه اندازی 
یک استارت آپ یا عضویت در یک تیم استارت آپی 
وجود دارد که شــما را وسوســه می کنــد وارد این 
حوزه بشوید؟ چرا این تیم؟ چرا این هم بنیان گذار یا 

شریک؟ انتظارات شما چیست؟ از کجا می دانید که 
این انتظارات برآورده می شود؟ چقدر حاضرید برای 
هدف خودتان از برخــی انتظارات تان کوتاه بیایید؟ 
اصال اهل کوتاه آمدن هســتید؟ آیا شما اهل تغییر 
هستید؟ آیا به شما زود برمی خورد؟ تحمل شنیدن 
انتقاد را دارید؟ و... با خودتان روراست باشید و دالیل 

رفتار های خودتان را همواره مرور کنید.
جالب است بدانید که بر اساس تحقیقات انجام شده، 
افزایش دانش، مهــارت و درک نیاز بــه کار تیمی 
می تواند یک محرک خوب بــرای بروز رفتار تیمی 
باشــد؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه هر چقدر شما دانش 
و مهــارت خود و تیم تان را در ایــن زمینه باال ببرید 
و بتوانید مزایــای آن را درک کنیــد، می توانید بر 
آموزه های غلط گذشــته غلبه کنید و فرهنگ کار 
تیمی را گام به گام در استارت آپ خود ایجاد کرده و از 

مزایای آن بهره مند شوید.

 چرا تیم؟
اصال چرا تصمیم می گیریم که یک تیم کاری تشکیل 
دهیم یا عضــوی از یک تیم بشــویم؟ قطعا تیم ها 
به واسطه یک هدف شــکل می گیرند و رسیدن به 
این هدف آن قدر برای اعضای تیم باید مهم باشــد 
که تصمیم گرفته اند عضوی از تیم شده و با یکدیگر 
تعامل داشته باشند تا آن هدف محقق شود. مسئله 
دیگر بحث سینرجی و هم افزایی است، به این معنی 
که حضور این افراد در کنار هم، قدرتی و پیشــرفتی 
را ایجاد می کند که فقط از کنــار هم بودن و تعامل 
این اعضا با یکدیگر حاصل شده است؛ اینجاست که 
همیشه آن مثال معروف زده می شود که در یک تیم 
اثربخش 1+1 = 3 می شود، یعنی توان تک تک افراد 
در کنار یکدیگر، نتیجه ای فراتر از توان هر یک از آن ها 

به تنهایی را ایجاد می کند.

 هیچ فرمــول جادویی برای کار تیمی وجود 
ندارد!

واقعیت این است که نمی توان یک فرمول جادویی 
یا نسخه یکسان را برای افراد یک گروه و برای تبدیل 
شدن به یک تیم کاری به کار گرفت، ولی یک سری 
راهکارهای ساده و تکنیک های کاربردی وجود دارد 
که شاید به کارگیری آن ها بتواند در درازمدت موثر 
واقع شــود. بروز رفتار کار تیمی در یک استارت آپ، 
مستلزم ایجاد یک سری شرایط است، شرایطی که 

بروز رفتار کار تیمی را تسهیل می کند.
برخی از این شرایط عبارت است از:

 مرور اهداف و فعالیت های تیم : این مســئله 
خیلی مهم است که تیم همواره هدف خود را مرور 
کند و این مسئله را بررســی کند که آیا در مسیر 
درستی قرار دارد، آیا کار درستی را انجام می دهد؟ 
استفاده از متد های اســتارت آپ ناب و آشنایی با 
آن، می تواند در راهبری این مســئله بســیار موثر 

واقع شود.
 بررسی هوشــمندانه محیط پیرامون: شما 
باید همواره نسبت به محیطی که در آن مشغول به 
فعالیت هستید، آگاه باشید و سعی کنید که شرایط 
را لحظه به لحظه بررسی کنید؛ محیط در حال تغییر 

است و شما نباید از آن تغییرات غافل بمانید.
 آگاهی از کارکرد اعضای تیم: هر یک از اعضای 
تیم، چه توانمندی هایی دارند؟ چه نقشی را می توانند 
ایفا کنند؟ شما چطور می توانید با کمک آن ها موفق تر 

عمل کنید؟
 خالقیت و انعطاف پذیری: آیــا توان پذیرش 
ایده های جدید و ریسک کردن بر روی آن ها را دارید؟ 
چقدر در این زمینه منعطف هســتید و به ایده های 

هم تیمی های خودمان اهمیت می دهیم؟
 تحمل ابهامات و اختالفات درون تیم ها: تحمل 
ابهام یکی از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان است؛ 
یک کار تیمی استارت آپی، مســتلزم این است که 
اعضای تیم، توان تحمل ابهام را داشته باشند یا حداقل 
در مورد فرآیند کارآفرینی مطلع باشند و این نکته را 
درک کنند که فرآیند کارآفرینی سراسر تحمل ابهام 
است و قرار اســت این تیم کاری با آزمایش هایی که 
انجام می دهد )در این زمینــه در مجموعه مقاالت 
فرآیند توسعه مشتری، قبال مفصل توضیح داده ایم( 

ریسک را کاهش داده و ابهامات را رفع کند.
 آمادگی پذیرش تغییر: تغییر را در آغوش بگیرید 
و بدانید تنها چیزی که در کارآفرینی قطعی است و 
هیچ ابهامــی در آن وجود ندارد، تغییر اســت؛ بازار 
تغییر می کند، تیم تغییر می کند، ایده کال متحول 

می شود و...
به طور کلی ایجاد این شرایط می تواند مقدمه ای در 
بروز رفتار کار تیمی باشد و این شرایط به تدریج ایجاد 
می شود و این گونه نیست که از همان اول شما بتوانید 
در یک استارت آپ همه این موارد را برای اعضای تیم 

تبیین کنید ولی آن ها را مد نظر قرار دهید.

واقعیت این 
است که ما، 
آموزش های 

الزم در زمینه 
کار تیمی را 
در مدرسه، 

اجتماعی 
که در آن 

حضور داریم و 
سازمان هایی 

که در آن 
فعالیت 

می کنیم، 
ندیده ایم؛ 
به عبارتی 

هیچ گاه تیم، 
محور نبوده 

است. آن 
چیزی که 
محوریت 

داشته، من 
)بله، من و 
منافع من( 

بوده. شاگرد 
اول، بهترین 

کارمند و...

کار تیمی در استارت آپ ها چقدر مهم است و چرا باید موردتوجه قرار گیرد؟
من و تو چطور ما شویم؟

اگر شما 
بتوانید با 
کمترین 

استفاده از 
منابع، به 

نتایج بهتری 
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کنید، گفته 
می شود که 
کارایی شما 

باالست
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این واژه بیانگر این مفهوم است که شما یک کار را 
با چه میزان منابع به انجام می رسانید؛ به عبارتی، 
افزایش کارایی به معنی کاهش اتالف منابع در 
انجام یک فعالیت اســت، مثال اگر اعضای تیم 
استارت آپی شما در محیط کاری، موبایل خود را 
در حالت بی صدا قرار دهند، تمرکز آن ها بیشتر 
می شود و می توانند با راندمان باالتری کار کنند. 

اگر شما بتوانید با کمترین استفاده از منابع، به 
نتایج بهتری دســت پیدا کنید، گفته می شود 
که کارایی شما باالســت. در تعاریف کالسیک 
مدیریت کارایی عبارت اســت از انجام درست 

یک کار.
اثربخشی )Effectiveness(: ایــن واژه به 
میزان موثر بودن اقدامات انجام شده توسط تیم 

شما اشــاره دارد. فرض کنید شما برای جذب 
کاربران بیشتر برای استارت آپ تان، می توانید از 
دو کانال اطالع رسانی استفاده کنید؛ این کانال ها 
عبارت است از: نوشتن یک مطلب در یک وبالگ 
یا انتشــار مطلب در کانال های تلگرامی. بعد از 
اجرای کمپین خود، متوجه می شوید که تعداد 
کاربران جذب شده از طریق مطلب منتشرشده 

در وبالگ بیشتر بوده است. در اینجا این کانال 
برای شما از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده و 
شما در تصمیمات آینده، تصمیم می گیرید که 
از این کانال بیشتر استفاده کنید؛ چرا؟ چون این 
کانال، شما را به اهداف تان نزدیک تر کرده است. 
در تعاریف کالسیک مدیریت، اثربخشی به معنی 

انجام کار درست است.

)efficiency(

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
Report

تیم اثربخش یعنی چه؟
وقتی از کار تیمی صحبت می کنیم، معموال اثربخشی تیم 
مهم ترین چیزی است که باید به آن توجه شود و خوب 
است که با این مفهوم آشنا شوید. اثربخشی یک تیم در 

سه مولفه خالصه می شود:
 اثربخشــی کاری: منظــور، میزان موفقیــت تیم در 
دســتیابی به اهداف مرتبط با وظایف شان است؛ یعنی 
چه؟ یعنی اینکه مثال تیم استارت آپی شما تصمیم گرفته 
است که 40 مصاحبه طی دو هفته برای درک مسئله ای 
)Problem( که قرار اســت ایده استارت آپی آن ها، آن را 
حل کند، انجام دهد؛ بعــد از دو هفته، چقدر این هدف 
محقق شــده اســت؟ آیا اعضا وظیفه خود را به درستی 

انجام داده اند یا خیر؟

 کامیابی اعضای تیم: منظور از این عبارت، این است که 
میزان رضایت اعضا، به واسطه حضور در این تیم چقدر 
است؟ آیا نســبت فشار کاری با توان آن ها تناسب دارد؟ 
رشد و پیشرفت هر یک از اعضا به طور جداگانه در تیم به 

چه صورت است؟
 پایداری تیمی: رضایت اعضای تیم نسبت به یگدیگر 
چقدر است؟ چقدر به یکدیگر وابستگی دارند و عالقه مند 

هستند که در کنار یکدیگر کار کنند؟
به طور کلی توجه به اثربخشی کاری، شادابی و موفقیت 
اعضا و پایداری تیم، مهم ترین عواملی اســت که شــما 
باید به عنوان یک موسس استارت آپ و یا عضو یک تیم 

استارت آپی، از آن ها مطلع باشید.

به منظور اثربخش کردن عملکرد تیم استارت آپی، هر یک 
از اعضای تیم باید به صورت فعال بر روی هدف هایشان 
تمرکز کنند و به طور منظم راه های دستیابی به این اهداف 
و روش های تیم برای کارکردن گروهی را مرور کنند؛ یک 
موسس، در این زمینه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. 
یادتان باشــد که همواره فیدبک های الزم را در زمینه 
اهدافی که قرار است به آن ها در مسیر رشد استارت آپ تان 
دســت یابید را با تیم تان مرور کنید و به آن ها بازخورد 
بدهید و از آن ها بازخوردهای مناسب را نیز دریافت کنید. 
از طرفی شما باید در راستای باالبردن سطح سالمتی و 
شادابی اعضای تیم نسبت به روش های پشتیبانی اعضا، 
چگونگی حل تضادها و درگیری ها و فضای کلی تیم از 

نظر اجتماعی، آگاهی های الزم را کسب کنید.
به واسطه عواملی که مطرح کردیم، مناسب ترین تیم ها، 
تیم هایی هستند که اثربخشــی باالیی دارند، سالمت 
روانــی تیم خوب اســت و پایداری تیم، یــک پایداری 
بلندمدت است؛ این ها ویژگی های یک تیم استارت آپی 
موفق و چابک است. در نوشته های بعدی به تکنیک هایی 
کاربــردی در زمینه ارتقــای توانمندی های کار تیمی 
و افزایش اثربخشــی در تیم های اســتارت آپی اشــاره 

خواهیم کرد.
یادتان باشد که آگاهی از مفاهیم پایه ای کار تیمی، اولین 
قدم در بروز رفتار کار تیمی است و شما امروز با خواندن 

این مقاله، اولین گام در این زمینه را طی کردید. 

10 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی



صحنه اســتارت آپی در ایالت پنانگ واقع در شمال 
مالزی در حال گســترش است و این توسعه حاصل 
 Tech Event 4 Penang و Piktochart تالش های
اســت. در حال حاضــر، ســرمایه گذار و کارآفرین 
زنجیره ای، داگالس خو، قصد دارد اکوسیستم فناوری 
پنانگ را هرچه بیشتر گســترش دهد و می خواهد 
نه تنها از راه ســرمایه گذاری، بلکه از طریق آموزش 

این کار را انجام دهد.
او در کنفرانس Echelon Malaysia 2015  گفت که 
این شهر برایش بیش از حد شلوغ است. به همین دلیل 
است که او پنانگ را برای اجرای پروژه خود انتخاب 
کرده است. پروژه او ساخت یک آکادمی کدگذاری 
به نــام The Coding Shophouse اســت تا تعداد 

برنامه نویسان محلی را توسعه دهد.
خو کــه موســس وب ســایت مســافرتی آنالین 
و چینی زبــان کونار نیز هســت، می گویــد: »در 
کواالالمپور فعالیت های زیادی انجام می شــود. ما 
شتاب دهندگان زیادی داریم. احساس می کنم باید 
این شتاب دهندگان را در ســایر مناطق کشور نیز 

داشته باشیم.«

او در کنفرانس استارت آپ و سرمایه گذار که توسط 
بالگ اســتارت آپ منطقه ای مستقر در سنگاپور به 
نام e27 سازماندهی  شد، گفت: »پنانگ یک مکان 
مناسب با جامعه ای بسته و پر از میراث فناوری است 
و بسیاری از تولیدکنندگان تراشه سیلیکونی در اینجا 

مستقر هستند.«

 کمبود استعداد در زمینه فناوری در مالزی
اما در مالزی با کمبود اســتعداد در حوزه فناوری 
رو به رو هســتند. داگالس خو توضیح می دهد که 
چرا کدینگ شــاپ هاوس را راه اندازی کرده است 
و قصد دارد به جوانــان کدگذاری را آموزش دهد. 
او می گوید: »در واقع ســاختمان اصلی آکادمی، 
دوره های آموزشی مقرون به صرفه ای را در رشته 
کدگذاری بــه افراد ارائه می دهــد و از این طریق 

جامعه را پشتیبانی می کند.«
اما به عنوان یک سرمایه گذار ناجی که به سراسر مالزی 
و سنگاپور سفر کرده و با اســتارت آپ ها گفت وگو 
کرده اســت، متداول تریــن و اصلی ترین دلیلی که 
شنیده اســت مبنی بر اینکه چرا اســتارت آپ ها از 

این کار خودداری می کنند، عدم حضور تعداد کافی 
برنامه نویســان در مالزی بوده است. به عبارت دیگر، 
مالزی هنوز با کمبود برنامه نویس مواجه است، چه 
برسد به اینکه بخواهد برنامه نویسان ماهر و کارآزموده 

داشته باشد.
بسیاری از استارت آپ ها معموال از کشورهای همسایه 
مانند ویتنام و اندونزی کدگذارها را برون ســپاری 
می کنند. چرا مالزی کشــوری نباشد که کدگذارها 
را به این کشــورها برون سپاری کند؟ این گونه است 
که خو قصد دارد نه تنها این اکوسیستم را در مالزی 
ایجاد کند، بلکه می خواهد مشکل کمبود برنامه نویس 

محلی را نیز حل کند.
15  نفر از اولین دانشجویان کدینگ شاپ هاوس یک 
دوره ســه ماهه را پشت سر گذاشتند. آن ها در حوزه 
زبان برنامه نویسی بک اند آموزش دیده اند. در دوره 
بعدی زبان برنامه نویسی فرانت اند نیز ارائه خواهد شد.

 اتصال نقطه ها
به این دلیل که داگالس خو یک کارآفرین زنجیره ای 
است، ارائه خدمات سرمایه گذاری خطرپذیر جدید 

برای او آسان تر شــده است. او مجبور بود با بسیاری 
از کارآفرینان فناوری در پنانگ آشنا شود و آن ها را 
متقاعد کند که فارغ التحصیالن دوره های آموزشی 

او را به عنوان کارآموز یا کارمند بپذیرند.
برخی از این افراد استخدام شــده اند اما بسیاری از 
آن ها می خواهند کسب وکار خود را راه اندازی کنند. 
خو می گوید اگر کسب وکار این افراد مورد قبولش واقع 
شود و معتبر باشد، او حتی روی آن ها سرمایه گذاری 

خواهد کرد.
اگر کدینگ شــاپ هاوس در پنانگ رشــد کند، در 
سایر شــهرها مانند ایپوه، جوهور بهرو و کوانتان نیز 
راه اندازی خواهد شد. اما مرکز و مقصد اصلی پنانگ 
است. او می گوید: »در طوالنی مدت، با کمک  کدینگ 
شاپ هاوس، برنامه نویسانی که ما پرورش می دهیم 
موجب می شوند شتاب دهندگان بیشتری به پنانگ 

بیایند.«
تا آن زمــان موج بزرگــی از کارآفرینان به پنانگ 
خواهند آمد و انتظار مــی رود که برای افرادی که 
می خواهند کارآفرین باشــند، یک محیط مناسب 

ایجاد شود.

بســیاری از افراد معتقدند کــه در هند،یک 
انقــالب دیجیتالی درحال رخ دادن اســت. 
در اوایــل دهه 90 افراد بیشــتر وقت خود را 
با تماشــای تلویزیون می گذراندند، اما امروز 
مردم زمان زیادی را صرف گشتن در اینترنت 
می کننــد. در حال حاضر نزدیــک به 250 
تــا 300 میلیون نفر در کشــور هند آنالین 
هستند و بیش از 50 میلیون نفر به طور آنالین 
خرید می کنند. این آمار خرید فقط شــامل 
محصوالت می شود و خرید بلیت یا سفر و رزرو 

هتل در آن گنجانده نشده است.
تا ســال 2020، 650 میلیــون نفر آنالین 
خواهند بــود و در وهلــه اول از طریق تلفن 
همراه به اینترنت متصل خواهند شــد؛ زیرا 
کشــور هند، دنیایی است که تلفن همراه در 
آن حــرف اول را می زند. بیش از 60 درصد از 
جست وجوها در گوگل از طریق تلفن همراه 
انجام می گیرد و بیش از 70 درصد از معامالت 
برای بازیکنانی مانند Flipkart از طریق تلفن 
همراه صورت می گیرد. اولین گام در استفاده از 
اینترنت رفتن به ایمیل و رسانه های اجتماعی 
است. ســپس این رفتار به سمت بانکداری 
آنالین، رزرو بلیت و سفر پیش می رود. بعد از 
آن خرید محصوالت به طور آنالین است. در 
کشورهای توسعه یافته، حدود 15 سال طول 
کشیده است تا کشــور به این مرحله دست 
یابد و در هند این روند فقط در طی چهار سال 
اتفاق افتاده اســت. این نشان دهنده سرعت 
دیجیتالی شــدن هند اســت. تخمین زده 
می شود که تا سال 2020، تجارت الکترونیک 

به بیش از 80 میلیارد دالر برسد.

جان لنون
زندگی چیزی اســت کــه اتفــاق می افتد، در 

حالی که شما مشغول برنامه هایتان هستید!

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

اکوسیستم استارت آپ مالزی شهرهای مختلف این کشور را نشانه گرفته است

اکوسیستم استارت آپی تایلند رشد و جذب سرمایه را همزمان پیش می برد

تایلند در جنوب شرق قاره آسیا واقع شده است؛ 
قاره ای که غنی از منابع طبیعی است. این کشور 
سرمایه گذاران و مسافران زیادی را هر ساله به خود 
جلب می کنــد. هزینه های پایین زندگی موجب 
شده است که تایلند مکان عالی برای راه اندازی 
کسب وکار و ترویج فرهنگ سرمایه گذاری باشد.

عالوه بــر این ویژگی هــای کارآفرینی خارجی 
جذاب، تایلند یک مکان فوق العاده برای زندگی 
نیز هســت. تعادل بیــن کار و زندگــی در این 
منطقه بی نظیر اســت و نــرخ درآمد و هزینه ها 
متناسب است. بخش اعظمی از جمعیت تایلند 
در محیط های کاری از مهاجرین تشــکیل شده 
اســت. اکثر آن ها کوچ نشینان دیجیتالی و خود  
راه اندازهایی هستند که در هر کجا کار و زندگی 
می کنند. این محیط برای آن ها بســیار مناسب 
اســت. بســیاری از آن ها از اروپا، آمریکا و سایر 

مناطق اعم از ژاپن و کره جنوبی آمده اند.
وقتی تمام ایــن عوامل را کنار هم قرار می دهیم، 
متوجه می شویم که صحنه استارت آپی در تایلند 
در حــال حاضر بســیار پررونق اســت. چندین 
ســرمایه گذاری  ســری ب در حال حاضر انجام 
 .HotelQuickly می شود، از جمله سرمایه گذاری
این اولین مــورد برای کارآفرینــان در بانکوک 
اســت و نشــان می دهد که اکوسیســتم تا کجا 

پیش رفته است. دو سال گذشته بسیاری از افراد 
می خواستند شرکت هایی را راه اندازی کنند، اما 
تعداد کمی این کار را انجام دادند. امروز بسیاری 
از مهندســین بااســتعداد و باهوش را می بینید 
که با اســتفاده از مدل هــای کاری فوق العاده، 
شرکت هایی را راه اندازی و به خوبی کارها را اداره 
می کنند.  AIS، بزرگ ترین بازیکن مخابرات از راه 
دور در بازار، یک بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر 
را افتتــاح کرده اســت و به دنبال پشــتیبانی از 
اســتارت آپ ها اســت. برخی از استارت آ  پ های 
تایلندی در سایر بازارهای جنوب شرق آسیا مانند 
اندونزی و فیلیپین توسعه یافته اند. دو سال قبل 
تمام این رویدادها غیرممکن به نظر می رســید، 
اما این تصور تغییر کرده اســت. استارت آپ های 

تایلندی صحبت از توسعه می کنند.

کاربرد تلفن همراه
استارت آپ ها در تایلند باید به تلفن همراه توجه 
خاصی کننــد، چراکه نفوذ تلفن همراه در تایلند 
بسیار زیاد اســت. تعداد افرادی که در تایلند از 
تلفن همراه اســتفاده می کنند، امسال یک سوم 
بیشتر از کل جمعیت است؛ زیرا برخی افراد بیش 
از یک شماره تلفن دارند. بازار تلفن همراه محلی 9 
درصد رشد داشته و به 95.5 میلیون رسیده است. 

این بازار 25 میلیون مشتری 3G دارد.
اکثریت جمعیت فقط از طریق تلفن همراه خود 
به اینترنت دسترسی دارند. ضرورت، مادر اختراع 
است؛ بنابراین تجارت تلفن همراه دارد به موضوع 
اصلی در تایلند تبدیل می شــود. با وجود روابط 
قوی در شبکه اجتماعی، تایلند می تواند در آینده 

در صنعت اپلیکیش های موبایل و اشتراک گذاری 
محتوا پیشرو باشد.

سرمایه گذاران
هنوز سرمایه گذاری زیادی در اکوسیستم تایلند 
انجام نشده اســت. واقعیت این است که قسمت 
زیــادی از بودجه بــرای این منطقــه از مناطق 
خارجی در سنگاپور از دفاتر اصلی سرمایه گذاری  
خطرپذیر در ژاپن تأمین می شود. در نتیجه اگر 
شما در جنوب شرق آســیا هستید و می خواهید 
بودجــه راه اندازی اســتارت آپ خــود را تأمین 
کنید، باید با ســرمایه گذارهای خطرپذیر ژاپنی 
که به دنبال سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا 
هســتند و در ســنگاپور دفاتر ماهواره ای دارند، 

صحبت کنید.
با این حال، برخی کارآفرینان استارت آپی هستند 
که به ســرمایه گذاران بزرگــی در تایلند تبدیل 
شــده اند؛ برای مثال Khailee Ng یک کارآفرین 
سریالی است که دو شرکت آخر خود را به گروپان 

فروخته است.

4  استارت آپ قدر تایلندی 
Builk:  اســتارت آپ Builk.com یــک شــبکه 
اجتماعــی حرفــه ای اســت کــه متخصصان 
ساخت وساز را از طریق فعالیت های کاری آن ها 
اعــم از بودجه بنــدی، هزینه کار، خریــد، ارائه 
صورتحساب و همکاری در وب سایت به یکدیگر 
متصل می کند. شرکت های ساخت وساز به طور 
رایگان کار کرده و تأمین کننــدگان، طراحان و 

مشتریان را آسان تر با همدیگر آشنا می کنند.

2C2P؛ پرداخت هــای الکترونیکی جهانی: روند 
کارت پرداخت بــا بهترین روتینــگ پرداخت، 
مدیریــت کالهبــرداری و اطالعــات کاری. 
گزینه های پرداخت جایگزیــن )نقدی، آفالین 
یا از طریق دبیت مســتقیم و آنالین( برای ارائه 
گزینه های بیشــتر به مشتریان و یکپارچه سازی 

گزینه های پرداخت فعلی.
 Computerlogy: این شرکت یک ابزار مدیریت 
رسانه اجتماعی قدرتمند اســت که به کاربران 
امکان می دهد کانال های رسانه اجتماعی مختلف 
از قبیــل صفحه طرفداران فیس بــوک، توییتر، 
گوگل پالس، اینستاگرام و... را از یک اپلیکیشن 
مدیریت کنند. این اپلیکیشن حاوی قابلیت های 

مدیریت و ارزیابی کمپین است.
-  :JobTalents  یک پلتفرم شغل آنالین است که 
قابلیت برگزاری آزمون آنالین دارد و توصیه هایی 
را به افرادی کــه دنبال شــغل می گردند، ارائه 
می دهد و هدف آن جذب نیــروی اجتماعی در 
آسه آن )انجمن کشــورهای جنوب شرق آسیا( 

است.
قطعا راه اندازی یک استارت آپ جدید در تایلند 
خوب اســت. محیط نظارتی این کشور بسیار 
خوب است و از نظر کســب وکار رتبه 18 را به 
خود اختصاص داده است. مخارج در این منطقه 
بسیار پایین است و استعدادهای زیادی در تایلند 
وجود دارند که فقط باید از آن ها اســتفاده کرد. 
نوع کار تیمی و روحیه کار در بین استارت آپ ها 
در تایلند قابل تحسین است. به نظر من تایلند 
می تواند به بقیه دنیــا در این زمینه درس های 

زیادی بدهد.

مالزی فقط کواالالمپور نیست

حامد رسولی

گزارش
R e p o r t

 نفوذ تلفن 
همراه در تایلند 

بسیار زیاد 
است. تعداد 
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همراه استفاده 
می کنند، 

امسال یک سوم 
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شماره تلفن 
دارند. بازار 
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25 میلیون 
 3G مشتری

دارد

اگر کدینگ 
شاپ هاوس 

در پنانگ رشد 
کند، در سایر 
شهرها مانند 
ایپوه، جوهور 

بهرو و کوانتان 
نیز راه اندازی 

خواهد شد. اما 
مرکز و مقصد 
اصلی پنانگ 

است

تایلند بهشت سرمایه گذاران خطرپذیر می شود؟

راه هند به سوی ایجاد یک 
اکوسیستم دیجیتال کامل 

کدام یــک گزینــه  بهتری بــرای تجارت و 
ســرمایه گذاری اســت: طال یا بیت کوین؟ 
برزیلی ها مانند بسیاری از کشورهای دیگر 
گزینه دوم را ترجیح می دهند. حجم تجارت 
ارزی دیجیتالی در برزیل در 6 ماه گذشته از 

حجم تجارت طال پیشی گرفته است.
مجموع حجم تجارتی بیت کوین در تبادالت 
ارزی برزیــل از فعالیت تجاری طال حدود 7 
درصد بیشتر بوده است. حجم تجارت از آغاز 
این سال تا پایان ماه ژوئن محاسبه شده است. 
مجموع ارزش تجارت طال در دوره 6 ماهه در 
حال حاضر حدود 44 میلیون دالر است، در 
حالی که در طول همین مدت، ارزش تجارت 

بیت کوین 47 میلیون دالر بوده است.
روند صعــودی تجارت بیت کویــن فقط به 
بازارهای برزیلی محدود نمی شــود. موجی 
از مصرف ارز دیجیتال در بین جامعه تجاری 
در طول چند ماه گذشته مشاهده شده است 
که به افزایش ارزش بیت کوین کمک کرده 
است. افزایش اخیر قیمت های بیت کوین از 
حدود 450 دالر به بیش از 700 دالر قبل از 
تثبیت روی 650 دالر بــه افزایش تقاضا در 
بازار چین، خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و 
سایر عوامل خارجی مربوط می شود. به دلیل 
ماهیــت غیرمتمرکز ارز دیجیتــال، انتظار 
می رود که افراد در اقتصادهای بسته و در حال 
سقوط، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در 

بیت کوین داشته باشند تا سایر دارایی ها.
کل حجم تجارت بیت کویــن در برزیل در 
طول ماه ژوئن 2016 نســبت به این حجم 
در طول همین دوره در سال گذشته بیش از 
45 درصد افزایش داشــته است. در عرض 6 
ماه، ارزش کل تجارت بیت کوین از کل حجم 
تجارت بیت کوین در سه ســال گذشته در 
این منطقه پیشــی گرفته است. بزرگ ترین 
 ،Banco Bradesco ،موسسه مالی در برزیل
خود را برای اجرای آزمایشی یک کیف پول 
دیجیتال و مبتنی بر بالکچین جدید آماده 
می کند. این کیف پول را استارت آپ ای وال 
ایجاد کرده اســت که بخشی از برنامه بانک 
به شــمار می رود. یک موسســه دیگر به نام 
BBVA Brazil  در پلتفــرم ارزی کوین بیس 

سرمایه گذاری کرده است.

برزیلی ها بیت کوین را به 
طال ترجیح می دهند

10 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی



شاگرد دیجیتالی-4
C o l u m n

محمدرضا وکیلیان

بیــش از 5 دهه از تأســیس یکــی از بزرگ ترین 
خرده فروشی های جهان، یعنی وال مارت، توسط 
ســام والتون آمریکایی می گذرد؛ این شرکت که 
در ســال 1962 به عنوان یک فروشگاه تخفیف دار 
تأسیس شــده بود، هم اکنون یکی از بزرگ ترین 
شرکت های خرده فروشــی جهان به شمار می رود 
و دارای بزرگ تریــن فروشــگاه های زنجیره ای، 
سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها در سراسر جهان 
است. این شرکت که در حال حاضر چندین فروشگاه 
داخلی و بین المللی را در ســطح جهان پوشــش 
می دهد، طیف متنوعی از مواد غذایی تا پوشــاک 
را ارائــه می کند. یافتن جایگاهی جهانی برای یک 
شرکت خرده فروشی، نشان دهنده روش های درست 
بازاریابی و نحوه فروش صحیح محصوالت در طی 
سال ها است و بر همین اساس نیز در این گزارش به 
روند بازاریابی این شرکت و استراتژی های کاربردی 
آن برای نفوذ بر مشتریان و فروش بیشتر محصوالت 

می پردازیم.

تربیتکارکنانمشتریمدار
شــرکت خرده فروشــی وال مارت به خوبی آگاه 
است که جذب مشتریان، مهم ترین عامل فروش 
بیشتر و در نتیجه ســوددهی بیشتر خواهد بود، 
بنابراین اقداماتی را برای خدمت رســانی بیشتر 
به مشــتریان خود پی ریزی کرده اســت که در 
رأس آن ها، تربیت درســت کارمندان قرار دارد. 
از آنجایی که برخورد مناســب کارکنان می تواند 
تأثیر مثبتی روی مشــتریان گذاشــته و خاطره 
خوبی از وال مارت را در ذهن آن ها باقی بگذارد، 
این شرکت در سال گذشته میزان حقوق کارکنان 
خود را به ازای هر ســاعت، 9 دالر افزایش داده و 
با برنامه ریزی برای یک دوره آموزشــی 6 ماهه، 
سعی در آشــنا کردن کارکنان خود با نحوه رفتار 
درست با مشتریان و جذب مشتری داشته است. 
دست اندرکاران این شرکت معتقدند که هر چقدر 
کارکنان آموزش دیده، در سمت های فروش قرار 
بگیرند، امکان تکریم مشتری و خدمت رسانی به 
وی باالتر رفته و پروسه جذب مشتری، به صورت 

بهتری پیگیری می شود.

قیمتپایینوجذبمشتریوفادار
عمومــا همه مــردم در هنــگام خریــد به دنبال 
قیمت های پایین هســتند و این ویژگی مشتریان 
زیادی را جذب خواهد کرد، بر همین اســاس نیز 
یکی از ویژگی های بارز فروشــگاه های وال مارت و 
قیمت های پایین محصوالت آن اســت، به طوری 
که هر فردی با دیدن آگهی های این شــرکت در 
رابطه با قیمت های پاییــن محصوالت آن و رفتن 
به فروشگاه ها و یا وب سایت های فروش آن، تبدیل 
به یک مصرف کننده وفادار خواهد شد و وال مارت 
را به عنوان یکی از مراکز محبوب خود برای خرید 
انتخاب خواهد کرد؛ شــایان ذکر است که قیمت 
پایین محصوالت وقتی در حجم باالیی فروش برود، 
نه تنها زیان آور نخواهد بود، بلکه سود قابل توجهی 
را نیز به دنبال خواهد داشــت و خصوصا با جذب 
مشتریان وفاداری که به طور ثابت خرید خود را از 
این فروشگاه انجام خواهند داد، یکی از اهداف مهم 
این شرکت، یعنی جذب طیف بیشتری از مشتریان، 

تحقق خواهد یافت.

هرکجاوهرلحظــهمیتوانیدازوالمارت
خریدکنید

روش های بازاریابی تنها به تهیه پیام های تبلیغاتی، 
ساختن کلیپ ها و عکس های تأثیرگذار، طراحی 
پلتفرم های تبلیغاتی و... محدود نمی شــود، بلکه 
روش های غیرمســتقیمی نیز وجود دارد که با در 
نظر گرفتن رفاه مشــتریان، به طور غیرمستقیم، 
آن ها را به شرکت مذکور متمایل می کنند؛ در همین 
راستا، خدمات آنالین و در دسترس بودن همیشگی 

وب ســایت های وال مــارت، یکــی از راهکارهای 
بازاریابی موفق این شرکت به شمار می رود. دنیای 
الکترونیک، خدمات زیــادی را برای فعالیت های 
بازاریابی در اختیار شــرکت ها و برندهای مختلف 
قرار داده است که یکی از ساده ترین  و در عین حال 
مهم ترین آن ها، در دسترس بودن برای مشتریان 
است؛ به این معنا که یک مشتری وال مارت، حتما 
نباید در یکی از فروشــگاه های آن حضور فیزیکی 
داشته باشد، بلکه وب سایت های فروش این کمپانی، 
به صورت آنالین و 24 ساعته در خدمت مشتریان 
بــوده و آن ها می توانند یک خرید آســان را بدون 

زحمت رفتن به فروشگاه، انجام دهند.

کمپینهایمتعدددررسانههایاجتماعی
خرده فروشی بزرگ وال مارت، به درستی اهمیت 
رسانه های اجتماعی را در برنامه های بازاریابی خود 
دریافته است و اســتفاده قابل توجهی از فضاهای 
مذکور بــرای فعالیت های تبلیغاتی خــود دارد؛ 
همچنین با توجه به اهمیتی که روند اشتراک گذاری 
در صفحات اجتماعــی دارد، کمپانی وال مارت با 
یافتن کاربران فعال و برنامه ریزی دقیق، بسیاری از 
آگهی ها، عکس ها، پیام ها و ویدئوهای خود را در این 
فضاها به اشتراک گذاشته و از این منظر نیز با طیف 
گسترده ای از مخاطبان خود ارتباط برقرار می کند، 
ضمن اینکه امکان خرید آنالین در وب سایت های 
فروش ایــن کمپانی نیز باعث می شــود کاربران 
رسانه های اجتماعی، به آســانی در فروشگاه های 
مجازی این شــرکت حضور پیدا کنند و با توجه به 
تخفیف های ارائه شده و محصوالت متنوعی که این 

فروشگاه عرضه می کند، جزو گروه خریداران این 
کمپانی قرار بگیرند.

بازاریابیآمیختهدروالمارت
این کمپانی بزرگ خرده فروشی، سعی در استفاده 
از همه روش های تبلیغاتی مناســب را داشــته و 
می توان گفت در این زمینه موفق نیز بوده است؛ در 
فروشگاه های وال مارت، فروشندگانی را می بینیم 
که برای امر فروش، آموزش دیده و با صبر و حوصله 
با مشــتریان در حال گفت وگو هستند و به دنبال 
متقاعد کردن آن ها برای خرید هســتند؛ از طرفی 
تبلیغات این فروشگاه در بســیاری از روزنامه ها و 
مجالت به چشم می خورد و در عین حال بسیاری 
از کاربران صفحات مجازی نیز به صورت روزانه، با 
محصوالت جدیــد و تخفیف های ویژه فروش این 
کمپانی آشنا می شوند؛ همچنین ممکن است نام 
وال مارت در مراکز خیریه نیز به عنوان یک حامی 
مالی به چشم بخورد؛ بنابراین می توان گفت این غول 
خرده فروشی، برای انجام فعالیت های بازاریابی خود، 
طیف گسترده ای از روش های تبلیغاتی را به صورتی 
آمیخته مورد استفاده قرار می دهد و از شگردهای 

بازاریابی سنتی و مدرن، نهایت استفاده را می برد.

بازاریابیویروسیوالمارت
روش تبلیغات دهان به دهان که یکی از راهکارهای 
بازاریابی قدیمی و موثر به شمار می رود، در دنیای 
امروز نیز کماکان ارزش خود را حفظ کرده اســت 
اما این استراتژی بیشــتر در فضای مجازی و با نام 
بازاریابی ویروسی شناخته می شود؛ به این معنا که 
برندهای مختلف می توانند آگهی های تبلیغاتی خود 
را مانند ویروسی در بین کاربران مجازی خود منتشر 
کنند؛ در همین راستا نیز شرکت وال مارت، با ارائه 
یک آگهی جالب در بین مخاطبان خود در صفحات 
مجازی، ســعی در شــکل دادن به یک بازاریابی 
ویروســی داشته اســت؛ به این صورت که آهنگ 
کریسمس توسط یک هنرپیشه محبوب خوانده 
می شود و در پایان شــرکت وال مارت از مخاطبان 
خود می خواهد که آهنگ مذکور را با صدای خود 
خوانده و ویدئوی آن را برای این کمپانی بفرستند 
که در صورت انجام ایــن کار، پاداش مالی به آن ها 
تعلق خواهد گرفت. با توجه بــه راهکار بازاریابی 
ویروســی، اقدام فوق باعث به اشتراک گذاری این 
آگهی در بین مخاطبان زیادی شد و در نتیجه یک 
تبلیغ دهان به دهان در فضای مجــازی برای این 

شرکت اتفاق افتاد.

حضور چهره های معروف ســینمایی و یا ورزشی 
در یــک کلیپ تبلیغاتــی می توانــد تأثیر زیادی 
روی مخاطبــان خود بگذارد و راهکار فوق، یکی از 
مهم ترین استراتژی های تبلیغاتی به شمار می رود 
که بسیاری از برندهای معتبر جهان از آن استفاده 
می کنند. اخیرا برند اچ انــدام  )H&M(که یکی از 
برندهای معروف خرده فروشــی پوشاک در سطح 
جهان به شمار می رود، در اقدامی خالق، یک کلیپ 
طنز تبلیغاتی ساخته اســت که دو چهره معروف 
سینمایی و ورزشــی در آن ایفای نقش می کنند؛ 
کوین هارت، که یکی از چهره های شناخته شــده 
سینمایی محســوب می شــود و مضمون بیشتر 

کارهایش طنــز بــوده و دیوید بکهــام، که یک 
فوتبالیست برجسته به شــمار می رود و برای اکثر 
مردم جهان شناخته شده اســت. آنچه در کلیپ 
مذکور حائز اهمیت است، جنبه باالی طنز آن است، 
به طوری که در آغاز کلیپ، مدیر برنامه های بکهام 
تلفنی به او می گوید که کوین هارت قرار است مدتی 
پیــش او بیاید تا بتواند نقــش او را در فیلم هایش 
بازی کند و این درحالی اســت که هنوز، بکهام از 
شوک این خبر بیرون نیامده، هارت در کنارش قرار 
گرفته و صمیمانه او را در آغوش می گیرد. در ادامه 
کلیپ مذکور، این دو شــخصیت را می بینیم که با 
پوشــش برند اچ اند ام، در کنار یکدیگر قرار گرفته 

و هارت ســعی در تقلید حرکات بکهام دارد؛ روند 
مذکــور تقریبا تا پایان کلیپ بــا حالتی طنزگونه 
ادامه می یابــد و در نهایت نیز موفقیت هارت را در 
بازی کردن نقش بکهام از طریق مدیر برنامه هایش، 
گوشزد می کند. کلیپ مذکور از چند خصیصه عمده 
برای ارائه یک تبلیغ خالق برای محصوالت اچ اند ام 
برخوردار است؛ اول اینکه دو شخصیت محبوب و قابل 
استناد مردم در آن ایفای نقش کرده و همین مسئله 
باعث جذب مخاطبان بسیاری به سوی آن می شود، 
از طرفی صبغه طنزآمیز کلیپ مذکور نیز تا حد زیادی 
مخاطبان را به دیدن آن و یا حتی به اشتراک گذاری 
آن متمایل خواهد کرد. همچنین پوشش واحدی که 

این دو شخصیت در مراحل مختلف کلیپ دارند نیز 
بر تأثیرگذاری دیداری برند اچ اند ام بی تأثیر نیست 
و چشــم مخاطبان را با محصوالت این برند، بیشتر 

مأنوس می کند.
شایان ذکر است که از دیگر استراتژی های تبلیغاتی 
که در ادامه پخش کلیپ مذکور شکل گرفته، اقدامی 
است که دیوید بکهام در صفحه اینستاگرام خود انجام 
داده و تصاویر خودش و هارپ را با لباس هایی که در 
کلیپ بر تن داشته اند، قرار داده است که این اقدام نیز 
به نوبه خود، تأثیر زیادی بر مخاطبان خواهد داشت و 
خصوصا طرفداران بکهام را بیشتر به سمت استفاده 

از محصوالت اچ اند ام، ترغیب خواهد کرد.

برند و تبلیغات
B r a n d & A d s
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هفته پیش، کالس بازاریابی پنجشــنبه ها 
به مناسبت تعطیالت آخر تابستان برگزار نشد. 
برای همین این هفته مروری داریم بر جلسه 
مقدماتی دوره دیجیتال مارکتینگ »بهار«  که 
در آن ابعاد مختلف حوزه تبلیغات دیجیتال 

توسط علی سالک مورد بررسی قرار گرفت.
پوستاندازیآفالینبهآنالین

سفر دیجیتالی شدن کسب وکار سنتی تان 
را آغاز کنید؛ آنالین شــدن بــه چه دردی 
می خورد؟ چه نیازی دارید که سمت وسوی 
دیجیتالی بگیرید؟ پاسخ به این سوال سرآغاز 
آگاهی از حوزه دیجیتال و فرصت هایی است 
که حوزه دیجیتال می تواند برای شرکت شما 
رقم بزند. از CRM ساده بگیرید تا شبکه های 
اجتماعی و فروش آنالین کاال و خدمات تان. 
پس شــروع کنید به ایده پــردازی و تصور 
موقعیت هــای تجاری بکری کــه تا به حال 
به آن فکــر نکرده اید. چشــم انداز دیجیتال 
شرکت خود را ترســیم کنید و آینده آنالین 
شــدن کســب وکارتان را ببینید. خروجی 
این ایده پردازی، طراحی جایگاه آینده برند 
شماست. این مراحل اصلی را که طی کردید، 
تازه موتور ماشین دیجیتالی شدن شرکت تان 

برای آغاز این سفر روشن شده است.
چرخراازنونسازید

وقتی مسیر راه تان مشخص شد، الزم نیست 
تمام ابزارهای ســفر دیجیتال تان را از ابتدا 
خودتان بســازید یا خرید کنیــد. در حوزه 
دیجیتال این یک اصل اســت: چرخ را نباید 
از نو ساخت! بســیاری از ابزارها رایگان است 
و بسیاری دیگر قبل از شما ابزارهای الزم تان 
را ســاخته اند. پس عجله نکنید و سر فرصت 
بخوانید و یاد بگیریــد و خوب بگردید. مثال 
اگر احتیاج به ســرور دارید، قرار نیست یک 
سیستم سرور کامل برای شرکت تان خرید 
کنید؛ چراکه شرکت های بزرگ هاست و سرور 
قبال کار را برای شما راحت کرده و می توانید با 
سرورهای اشتراکی نیاز سرور کسب وکارتان 

را برطرف کنید.
بازاریابیسنتییامدرن

در بازاریابی سنتی، مسیر مشخص و خطی 
اســت. قدم اول تحقیق درباره محصول تان 
بود و انــدازه بازار و رصد رقبــا. بعد از ایجاد 
طرح توجیهی، تولید محصول شروع می شد 
و مراحــل قیمت گــذاری و تأمین و فروش 
جنس آغاز می شــد. تازه در این مرحله بود 
که بازاریابی و برندینگ برای فروش بیشــتر 
محصوالت برای مدیریت اهمیت پیدا می کرد. 
اما در بازاریابی جدید، فرآیند به صورت خطی 
نیســت. تمام مراحل ایجاد یک محصول تا 
فروش آن به صورت چرخشی است. یعنی پس 
از فروش و خدمات و پشتیبانی از مشتری ها، 
فیدبک آنان دوباره به واحد تحقیق و توسعه 
محصول داده می شــود تا نظرات مشتریان 
در تولید محصــوالت جدید اعمال شــود. 
در بازاریابــی جدید، بازاریابــی مرحله آخر 
نیســت، بلکه همواره در تمامی مراحل در 
کنار ســایر بخش ها راهنمایی های الزم را 
انجام می دهد. از این رو اســت که بازاریابی 
جدیدنقش کلیدی ســازمان را ایفا می کند. 
در کنار بازاریابی آفالیــن، بازاریابی آنالین 
بازوی دیگر یک کمپانی مدرن اســت تا به 
بهینه ســازی لحظه ای محصول و خدمات، 
پرداخته و رضایت مشــتریان را فراهم کند. 
در بازاریابی دیجیتــال، داده مربوط به رفتار 
مشــتریان همواره حــرف اول را می زند و 
بازاریاب ها از طریــق اندازه گیری و تحلیل 
مداوم کسب وکار می توانند رشد سازمان را 
هدف قرار دهند. از این روســت که رویکرد 
جهانی دیجیتال مارکتینگ به سمت آنالیز 
داده های بــزرگ )Big Data( پیش می رود 
تــا هرچه دقیق تــر بتوان رفتــار و حرکات 
مشتریان را سنجیده و در مرحله بعد تحلیل 
و پیاده سازی کرد. پس هر کلیک یک کاربر، 
سیگنالی اســت برای بازاریابان نسل جدید 
تا بتوانند عالیق و ســلیقه مخاطب خود را 

شناسایی کنند.

پیامهرکلیک؛یککاربر
براییکبازاریاب

این غول 
خرده فروشی، 

برای انجام 
فعالیت های 

بازاریابی 
خود، طیف 
گسترده ای 

از روش های 
تبلیغاتی را 
به صورتی 

آمیخته مورد 
استفاده قرار 
می دهد و از 
شگردهای 

بازاریابی سنتی 
و مدرن، نهایت 

استفاده را 
می برد

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

ستاره  های لباس فروش

هوتسوئیتپرکاربردترینپلتفرمتبلیغاتیدرشبکههایمجازی
بیشــتر مردم جهان در مواجهه با شبکه های اجتماعی 
مشهور و همه گیری مانند فیس بوک، توییتر، گوگل پالس، 
اینســتاگرام و... قرار گرفته اند و هر یک از این شبکه ها، 
پتانسیل فوق العاده ای برای فعالیت های بازاریابی فراهم 
آورده و به دلیل داشــتن حجم زیادی از کاربران آنالین، 
بهترین موقعیت های تبلیغاتی را برای کســب وکارهای 
امروزی رقم زده اند؛ بنابراین طبیعی اســت که مدیریت 
این رسانه ها و استفاده مناسب و به موقع از آن ها، یکی از 
مهم ترین دغدغه های روند بازاریابی در جهان محسوب 
شــود؛ از طرفی وفور روزافزون شــبکه های اجتماعی 
باعث شده است که شرکت ها و کسب وکارهای مختلف 
در اســتفاده تبلیغاتی از این رســانه ها دچار مشکالتی 
شــده و در به کارگیری آن ها به صــورت همزمان، دچار 
سردرگمی شوند؛ بنابراین در همین راستا، آژانس های 

تبلیغاتی متعددی برای مدیریــت برنامه های بازاریابی 
در این شــبکه های اجتماعی پدیــد آمده اند که یکی از 
مهم ترین و پرکاربردترین آن ها، آژانس هوت ســوئیت 

)Hootsuite( است.
جالب است بدانید پلتفرم هوت سوئیت که در سال 2008 
توسط ریان هولمز تأسیس شده است، به منظور مدیریت 
رسانه های اجتماعی به وجود آمده و با تقویت یکپارچگی 
رسانه هایی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل، اینستاگرام، 
یوتیوب و... فعالیت های بازاریابــی خود را پی می گیرد. 
مقر اصلی این شرکت تبلیغاتی در ونکوور بوده و در حال 
حاضر تعــداد کارکنان آن در شــهرهایی چون ونکوور، 
لندن، ســنگاپور و... به بیش از یک هزار نفر می رســد. 
همچنین این شــرکت با داشــتن بیش از 10 میلیون 
کاربر در 175 کشور جهان، یکی از رسانه های تبلیغاتی 

پرکاربرد فضای مجازی به شــمار می رود. آژانس مذکور 
با ارائه پلتفرم های طراحی شده خود، امکان اینکه بتوان 
به صورت همزمان در چند شبکه اجتماعی فعالیت کرده و 
مطالب مورد نظر را به روزرسانی کرد، در اختیار شرکت های 
مختلف قرار می دهد. با توجه به اینکه پیشخوان مدیریت 
هوت سوئیت، امکان حضور در چندین رسانه اجتماعی را 
فراهم می آورد، شرکت های تولیدی می توانند همزمان 
در چندین شبکه اجتماعی، فعالیت های تبلیغاتی خود 
را تنها با یک کلیک انتشــار داده و در فواصل زمانی مورد 
نظر نیز آن ها را به روزرسانی کنند. همچنین یکی دیگر 
از خصوصیات پلتفرم مذکور، امــکان پیگیری مطالب 
منتشرشده در رسانه های اجتماعی و بررسی بازخورد آن ها 
در میان مخاطبان است، به گونه ای که گزارش های آماری 
نسبتا دقیقی را ارائه خواهد داد. از آنجایی که استفاده از 

شــبکه های اجتماعی، یکی از روش های نوین بازاریابی 
محســوب می شــود، هولمز و همکارانش نیز به دنبال 
گسترش فعالیت های تبلیغاتی خود در رسانه های مذکور 
بوده و ســرانجام پلتفرمی را ارائــه دادند که از طریق آن 
می توان چندین شبکه اجتماعی را مدیریت کرد؛ به گونه ای 
که بتوان همزمان چندین حساب کاربری را در رسانه های 
اجتماعی متفاوت، هدایت و رهبری کرد. با توجه به اینکه 
مدیریت شبکه ها و رسانه های اجتماعی از جمله مهم ترین 
مسائلی است که کســب وکارها و شرکت های امروزی با 
آن مواجه هستند، پلتفرم های پیشنهادی هولمز در این 
راستا می توانست بسیار راهگشا باشد و بنابراین بازخورد 
مناسبی را از سوی مصرف کنندگان دریافت کرد. مدیریت 
برندهای مختلف در رسانه های مجازی ازجمله خدمات 

اصلی  هوت سوئیت است.

خردهفروشخوبیعنیاین!

تأثیر بکهام و هارت برای کلیپ تبلیغاتی اچ. اند.ام

بازاریابی آمیخته؛ آنچه وال مارت را طی چندین دهه سرپا نگه  داشته است
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تا زمانی که ذهن شما باور به توانستن داشته 
باشد، می توانید موفق باشید.

دستمزدبرابربرایهمه!
کمپانی زاپوس راه حل عجیبی برای کارمندانش در نظر گرفته است

در شماره قبل راجع به افزایش تعداد شرکت هایی که به 
کارمندان خود اجــازه کار در منزل را می دهند، صحبت 
کردیم. همچنین مــواردی که در این زمینه باید با دقت 
بیشتری با آن ها برخورد کرد را بیان کردیم. در این شماره 
تصمیم داریم تا راه هایی را معرفی کنیم که به واســطه 
آن ها می توان کارمندان مشــغول در منزل را تا اندازه ای 

مدیریت کرد.

مدیریتکارمنداندرداخلمنزل
انتخاب گزینه کار در خانه به شیوه های مدیریتی متفاوتی 
 ACAS نیازمند اســت. بســیاری از مدیران به موسسه
گفته اند که مدیریت کارمندان در خانه به مراتب دشوارتر 

از کارمندان مشغول در محیط کار است.
ممکن است عده ای از کارمندان شرکت شما، آن هایی که 
در منزل مشغول به فعالیت هستند، افرادی باتجربه باشند 
که نیاز چندانی برای آموزش شیوه کار نداشته باشند. اما 
شما به عنوان یک مدیر برای ایجاد انگیزه و القای کار تیمی 
در این گونه از افراد، باید تالش بیشتری را به انجام برسانید. 
بهتر این است که ارتباط شــما با این گونه از کارمندان، 
بیشتر و روشن تر باشــد تا از طریق این ارتباطات افراد از 
نقش خود در پیشرفت و پیشبرد امورات شرکت و آینده 

آن مطلع باشند. 
کار در منــزل، اغلب به افراد کمــک می کند تا به تعادل 
بهتری از زندگی کاری و غیرکاری دســت یابند. این در 
حالی اســت که کم رنگ شــدن مرز بین این دو قسم از 
زندگی، مشــکالت مهمی را به همــراه دارد. همچنین 
براساس گزارشــی که در موسسه ACAS به چاپ رسید، 
کارمندان شاغل در منزل نسبت به همتایان خود در محیط 
شرکت، زمان بیشتری را برای انجام کارها صرف می کنند.

شاید در مقام یک مدیر، این به نفع شما باشد تا کارمندان 
شــما با پرداخت حقوقی ثابت، مدت زمان بیشتری کار 
کنند؛ اما باید بدانید که اگر تجارت شما تنها شانس کاری 
این کارمندان باشد، نه تنها این کار از لحاظ اخالقی صحیح 
نیست، بلکه سالمت آنان را نیز به خطر می اندازد. عالوه 
بر این شما باید از کارمندان شاغل در خانه بخواهید تا بر 
وسوســه های موکول کردن کارها به آخر شب مقاومت 
کنند؛ چراکه اســتفاده از این روش، یعنی کار در خانه، 
به منظور کاهش بار اســترس بر روی کارمندان است و 

نه افزایش آن.

کاردرخانه،شیوهایانعطافپذیر
امروزه شیوه کار از راه دور و یا همان کار در خانه، به مرور 
در حال گســترش اســت. صاحبان تجارت، این شیوه 
نوین کاری را پاســخی به درخواســت کارمندان برای 
انعطاف پذیر بودن ساعات کاری می دانند. والدینی که در 
خانه بچه های کوچک دارند از حق داشتن ساعات کاری 
انعطاف پذیر و قابل تغییر برخوردارند؛ اما برخورداری از 
این حق، به تنهایی آنان را به سمت و سوی کار در منزل 
راهنمایی نمی کند؛ بلکه این افراد باید خواسته خود را در 
قالب نامه ای به مدیر شرکت بیان کنند. در این نامه تمام 
جزئیاتی را که باعث می شود تا درخواست آنان معقوالنه و 
منطقی به نظر برسد، باید آورده شود. مدیر با در نظر گرفتن 
شــرایط کار در صورت امــکان و صالحدید این تغییر را 
اجرایی می کند. این شیوه، نحوه کار در شرکت هایی است 

که از کارمندانی با شرایط کار در منزل بهره می گیرند.
یک تجارت بر طبق قوانین خود این اجازه را دارد تا اگر به 
این نتیجه که یک فرد نمی تواند با کار در منزل به اندازه 
کار در محیط اداره مفید باشد، از آن فرد بخواهد تا به کار 

در منزل پایان دهد و به محیــط اداره بازگردد. در طول 
تجربه کاری، من نامه های زیــادی از طرف مادرانی که 
دوره مرخصی زایمان خود را به پایان رسانده بودند و باید 
به محیط اداره باز می گشــتند، دریافت کردم. این افراد 
خواهان ادامه فعالیت کاری خود در منزل بودند. فراموش 
نکنید که استفاده از شیوه کار در منزل یا همان کار از راه 
دور، نباید تنها برای جلوگیــری از پرداخت هزینه های 
پرســتاری از یک بچه باشــد، بلکه اهداف مهم تری نیز 

وجود دارد.

کارفرمایــان روشــنفکر، همچنان کــه کار از راه دور 
را به عنوان شــیوه ای با انعطاف پذیــری مطلوب برای 
تجارت خود می دانند، آن را روشی برای رضایتمندی، 
خوشحالی و سالمت کارمندان خود نیز تلقی می کنند. 
پس بدون تردید و اتالف وقت از آن دسته از کارمندانی 
از شرکت خود که گمان می برید که امکان بهره گیری 
از کار آنان در منزل وجود دارد، بخواهید تا لپ تاپ های 
خــود را در خانه نگه دارند و از این پس، فعالیت ها را در 

منزل انجام دهند.

نتایج یک پژوهش که طیف وسیعی از کارکنان 
بخش صنایع در سراسر ایالت متحده آمریکا را 
تحت پوشش قرار می دهد، حاکی از آن است 
که 62 درصد از کارمندان به کارفرمایان خود 
نمرات خیلی خوب و یا عالی، حدود یک پنجم 
)22 درصد( نمره خوب، 10 درصد از این افراد 

متوسط و تنها 6 درصد بد را داده اند.
برداشت مردم از مدیران خود به طرز محسوسی 
از یک بخش از آمریکا به بخشی دیگر متفاوت 
است. محققان چهار منطقه غرب، غرب میانه، 
جنوبی و شمال شــرقی را مقایســه کردند و 
متوجه شــدند که کارفرمایان غربی باالترین 
امتیــاز )32 درصد خیلی خوب( را کســب 
کرده اند. این در حالی است که کارفرمایان در 
منطقه شمال شــرقی تنها  23 درصد از امتیاز 
خوب بهره مند شــدند. دالیــل این تفاوت ها 
هنوز به طور دقیق مشــخص نیســت. این در 
حالی است که به عنوان مثال بیش از 30 درصد 
کارکنان در غرب می گوینــد که تعامل آن ها 
با کارفرمایان شــان در حد یک بار در هفته و یا 
حتی کمتر است. در مقابل این عدد در منطقه 
شمال شــرقی 24 درصد است. همچنین 69 
درصــد از کارکنان منطقه غربــی از هدایت و 
بازخوردی که ازمدیران شان می گیرند، راضی 
هستند و کارکنان شمال شرق آمریکا 59 درصد 
رضایتمندی از تعامل مدیران شان دارند. در این 
میان ما شاهد تغییراتی از سیستم های خشن 
مدیریتی به سمت سیســتم های دوستانه تر 
مدیریتی جدید هستیم. بدین گونه که کارکنان 
می خواهند اعتمــاد و احترام مدیران شــان 
را احســاس کنند. طبق جملــه ای از رزماری 
هنفینر، مدیر ارشــد منابع انسانی: »هرکس 
مشتاق اســت که محترم انگاشته شود.« این 
بررسی همچنین نشان می دهد که 40 درصد 
از کارکنان، شغل قبلی خود را ترک کرده اند؛ 
چراکه نتوانســته اند خواسته های غیرمعقول 
کارفرمایان شــان را اجابت کنند. برای نمونه، 

مدیران از کارکنان شان می خواستند که:
مادربزرگ شان را به دکتر ببرند

خوراک پرندگان حیاط خلــوت را به آن ها 
بدهند

راکــون مرده داخل ماشــین مدیر را بیرون 
بیاورند

برای بهبود رابطه مدیر و نامزدش راهکاری 
ارائه کنند

طعم داروی سگ مدیر را امتحان کنند
تلفن همراه مدیر را که در توالت افتاده بود، به 

تعمیرکار برسانند و...

از هر طریق هم که محاســبه کنیم،Slack  از 
جمله اســتارت آپ هایی اســت که با سرعت 
چشمگیری در دره سیلیکون پیشرفت کرده 
اســت. ماهانه 1.5 میلیارد پیام از طریق این 
پلتفرم انتقال می یابد. 2.5 میلیون نفر روزانه 
از آن اســتفاده می کنند که 20 درصد از این 
افراد به تازگی و کمتر از یک سال است که با آن 
آشنا شده اند. استوارت باترفیلد، مدیرعامل این 
استارت آپ موفق، گفته است که هیچ نگرانی 
از ســمت محصول این شــرکت، این پلتفرم 
پیام رســانی ندارد؛ و به طــور واضح هم این را 

ثابت کرده است.
در عــوض او در مقابــل حاضران در جلســه 
چهارشــنبه کنفرانس گرایند کــه مربوط به 
شرکت های اســتارت آپ است، اعالم کرد که 
بیش از هر چیز نگران رشد تعداد کارمندانش 
است. اسلک در شــروع فعالیت خود در سال 
2015 ، در حدود 80 نفر را اســتخدام کرد. در 
پایان آن سال این تعداد به 320 نفر رسیده بود. 
در حال حاضر در ســال 2016، این شرکت با 
افزایش تعداد نیروهای خود، تعداد کارمندان 
خود را به حدود 385 نفر رســانده اســت )در 
واقع یک کارمند در هر روز(. باترفیلد  می گوید: 
»چیزی که من را نگران می کند، همین افزایش 
تعداد کارمندانم اســت؛ این رشد سریع واقعا 
نگران کننده است.« او در ادامه صحبت خود، این 
نرخ رشد تعداد کارکنان را به گونه ای دیوانه وار 
توصیف کرد. او همچنین اضافه کرد که با وجود 
غیرمنطقی بودن این رشــد، عامل پیشرفت و 
برطرف کردن نیازها را همین افزایش می داند. 
مســئله بزرگ تر، ادغــام کردن ایــن تعداد 
کارمندان تازه و هماهنگ کردن آنان با فرهنگ 
اسلک بود. باترفیلد گفت: »ما باید با تالش به 
جلو حرکت می کردیم و خوشبختانه مسائل 
فرهنگی نیز همگام با رشد و پیشرفت مان با ما 
به جلو حرکت کرد.« او گفت: »تالش به معنای 
تکرار مستمر و قدرتمند ارزش های شرکت بود. 
ما باید مطمئن می شدیم که ارزش هایمان در 
کنار رشد سریع شرکت گم و یا حتی کم رنگ 
نشــود.«  این شــرکت دارای 6 هسته ارزشی 
اصلی اســت که به گفته باترفیلد در سه جمله 

بیان شده است:
1. همدلی که از طریق حســن نیــت ایجاد 

می شود
2. کار حرفه ای همراه با شوخ طبعی و مالیمت

3. موفقیت و کامیابی برای خود و دیگران

مادربزرگرییستانرا
بهدکترببرید!

اسلکروزییککارمند
استخداممیکند

یکخطایفاحشایناستکهبخواهیدهمهکارکنانتانراشبیههمکنید!

چطور تیم کاری مستعد را کنار هم نگه داریم؟

از مهم ترین موارد در موفقیت هر کســب وکاری، 
اســتعداد کارکنان آن تجارت و کسب وکار است. 
بدون یک تیم بااستعداد حتی با کار کردن سخت 
و طوالنی هرگز به آنچه می خواهید، نمی رســید. 
اما چگونه می تــوان افراد بااســتعداد را در کنار 
یکدیگر نگه داشــت؟  خودخواهی، جاه طلبی و 
بلندپروازی، نگرانی های مالی و درخواســت های 
زیاده خواهانه، همگی از مواردی است که ممکن 
است به تیم بااستعداد شما لطمات جدی بزند. و 

اما راهکارهایی برای حفظ کارکنان بااستعداد.

بهجاییافتنشــباهتها،تفاوتهاراکشف
کنید

همه کارکنان بااســتعداد شــبیه 
یکدیگر نیستند؛ یکی با اشتیاق به 1

هر چیزی توجه می کند و دیگری از توجه و تمرکز 
کردن بیزار  است.

یکی به طور خودکار، کارهایش را انجام می دهد و 
دیگری توسط یک هدف باید هدایت و راهنمایی 
شــود. اگر شــما تنها یک متد و الگو برای جذب 
کارکنان داشــته باشــید، فقط یک گونه از این 
کارکنان بااســتعداد را حفظ می کنید. با گذشت 
زمان، شــما تیم خود را تبدیل بــه مجموعه ای 
می کنید که همه مثل هم هستند و یک جور فکر 
می کننــد؛ و زمانی که چنیــن رویدادی محقق 
بشــود، شــما دیگر صاحب یک تیم بااستعداد 

نخواهید بود.

بهافرادبهگونهایکهخودشاندوستدارند،
پاداشدهید

زمانی که متوجــه تفاوت های افراد 
شدید، قدم منطقی بعدی این است 2

که با افراد مختلــف، برخورد های 
متفاوتی داشته باشید. به عنوان مثال، اگر شما یک 
نابغه خجالتی در تیم خود دارید که ترجیح می دهد 
در پشــت صحنه کار کند، به او اجازه دهید تا در 

خلــوت و بــه دور از تمــام جلســات عمومی و 
سخنرانی ها کار خود را انجام دهد و بهترین نتیجه 

را برای شما به ارمغان بیاورد.

اجازهدهیدکارکنان،خودشانانتخابکنند
 بــرای دریافتن نظرات و ســپس 

تصمیم گیــری، دو راهکار در پیش 3
روی شماســت؛ جمع آوری نظرات 
به صورت تلویحی و یا آشکار و صریح. اولی زمانی 
اســت که شــما آنچه را که افراد انجام می دهند، 
مشاهده می کنید و خودتان نتیجه گیری می کنید. 
و دومی وقتی است که صریحا افراد را مورد سوال 
قرار می دهید که هر کدام مزایا و معایبی دارد. سوال 
پرســیدن از خود شــخص، نتیجه دقیق تری را 
به دنبال دارد اما ممکن است افراد کمی پاسخگوی 

سوال شما باشند. 
بنابراین بهتر است از هر دو راهکار استفاده کنید. 
مثال بپرسید که آیا پول و یا انعطاف پذیری ساعات 
کار برای آن ها مهم تر است. بپرسید که آیا ماموریت 
خارج از کشور به نظر آن ها یک نکته منفی است 

یا مثبت؟

پیشرفت
اگر اولویت اصلی شما حفظ یک تیم 

کاری بااســتعداد است، پس چاره ای 4
ندارید جز اینکه به دنبال راهکاری برای 
پیشرفت و رشد در کسب وکار خود باشید. بسیاری و 
نه همه )شماره یک را ببینید( به دنبال چالش های تازه 
هستند. آن ها دوست دارند در هر دو جنبه شخصی و 
حرفه ای پیشرفت کنند. اگر کسب وکار شما مثال سالی 
یک درصد پیشرفت داشته باشد، شما نمی توانید همه 
کارکنان بااستعداتان را حفظ کنید؛ چرا که هر سال 
تقریبا مشابه سال گذشته خواهد بود. بنابراین شما 
باید پیشرفت های جدی داشته باشید؛ مثال ورود به 
کســب وکار جدید، گســترش محصول، گسترش 
خدمات توزیع، ایجاد خدمات جدید مورد درخواست 
مشتریان و پیدا کردن مشتریان جدیدی که شبیه 
بهترین مشتریان فعلی تان هســتند. بهترین تیم 
کارکنان، کارکنان مستعد و متفاوت است. برای جذب 
و حفظ چنیــن تیمی شــما باید بــه تفاوت های 
کارکنان تــان احترام بگذارید. همــه کارکنان باید 
فرصت های برابر داشته باشــند اما این فرصت برابر 
ممکن است برای همه آن ها از یک مسیر عبور نکند.

یکی از کارمندان کمپانی زاپوس)Zappos(  می گوید 
که یک ونیم ســاعت با تلفن یکی از مشــتریان را 
راهنمایی کرده است. کارمندان این شرکت از اینکه 
بدون نگرانی می توانند با مشتریان خرده فروشی شان 
تلفنی صحبت کنند و یا جعبه های هدیه و هدیه های 
تشکر برای مشتریان شــان بفرستند، کامال راضی 

هستند.
از همه بیشــتر کارکنان شــرکت از اینکه مدیری 
در شــرکت وجود ندارد تا آن ها را بابت کارهایشان 

بازخواست کند، بسیار خوشحال هستند.
یکی از کارکنان سابق زاپوس که حاال راهنمای تور 
در این شرکت است، می گوید: الزم نیست کسی را 
پشت خط تلفن منتظر نگه داریم و برای جواب دادن 
از رئیس اجازه بگیریم. در شرکت زاپوس، ما رئیس 

نداریم و این خیلی لذت بخش است.
مدیرعامل این شــرکت، تونی هسیه، که خود یک 
کارآفرین و صاحب نظر در زمینه مدیریت است، در 
یک ایمیل به همه کارکنان توضیح می دهد که چگونه 

کل شرکت باید توسط یک روش شناخته شده به نام 
هوالکراسی)Holacracy(  کار کنند.

این روش از واژه ای که توسط نویسنده سیاسی ضد 
توتالیتر، آرتور کستلر، ابداع شده، استفاده می کند. 
اصول محوری این روش شــامل اســتقالل فردی 
و حکومــت بر خود اســت. در این روش کســی به 
کارمندان نمی گوید که چگونه کار کنند. در عوض 
کارمنــدان به گروه های داوطلبانه بــه نام »دایره« 
تعلق دارند. در این گروه ها همه، حقوق برابری دارند 
و کارکرد و پاداش توسط هم گروهی ها و نه رئیس، 

ارزیابی می شود.
کارکنانی که مایل نیستند به این روش در شرکت کار 
کنند، می توانند خود را بازخرید کنند. تنها 14 درصد 

از 1600 کارمند، چنین تقاضایی داشتند.
زاپوس که در زیرمجموعه آمازون اداره می شود، دو 
سال است که به شــیوه هوالکراسی اداره می شود. 
کارکنان این شرکت اعالم کرده اند که هنوز بسیار زود 
است که در مورد این شیوه اداره کردن ارزیابی شوند 

اما آن ها عمدتا از این روش راضی هستند.
هوالکراسی ممکن است قدری نامرتب به نظر برسد؛ 
اما جلســات در این شیوه بسیار قانونمند است و هر 
فرد می تواند مواردی را به دستور کار جلسه، که در 
نرم افزار آنالین قرار دارد، اضافه بکند. همچنین همه 

افراد می توانند دستور کار جلسه را ببینند. از رهبران 
جلسات با عنوان »گیره مرتبط« نام می برند؛ افرادی 
که نقش آن ها تنها کارگردانی جلسه و پیگیری زمان 

و منابع مالی است و نه بیشتر.
حکومت هوالکراسی زاییده افکار برایان رابرتسون، 
کارآفرینی است که به دنبال راه هایی بهتر برای اجرا در 
شرکت خود است. او این سیستم را به زیست شناسی 

سلولی تشبیه می کند.
رابرتسون می گوید: »سلول رئیس الزم نیست به بقیه 
سلول ها بگوید که چه کاری انجام دهند. هر سلول، 
خود روند کار را می داند. در عین حال همه سلول ها 
در زیرمجموعــه یک ارگان کار و یک هدف اصلی را 

دنبال می کنند.«
رابرتسون می گوید در حدود 300 سازمان بزرگ 
و کوچک از جمله شــرکت واشــنگتن گورمنت 
خواستار استفاده و یا ازمایش این روش در شرکت 
خود بوده اند. وی اضافه می کند این روش بســیار 
منعطف است و قابلیت انطباق باالیی دارد. هرچند 
که ممکن اســت برای سازمان هایی که به سلسله  
مراتب از باال به پایین عادت کرده اند، قدری دشوار 
باشد، اما او پیشنهاد می کند که تمام  تالش خود 
را برای رهایی از سیســتم های فعلــی مدیریتی 

هزینه بکنند.

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

محمدرضا تجلی

گزارش
R e p o r t
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آنهاراازدوربپایید!
کارکردنکارمنداندرخانهچموخمهاوظرفیتهاییداردکهنبایدآنهارافراموشکنید

ستون
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»فیلیپس« یکی از آن شــرکت های انگشت شمار 
الکترونیکی است که سابقه فعالیت بیش از یک قرن 
را در کارنامــه خود دارد. رقبایــش یکی از رمزهای 
جاودان ماندن این نام در میان شــرکت های مشابه 
را دست به دست شــدن فیلیپس در خانواده جرالد 
فیلیپس می دانند که نسل اندرنســل اجازه ندادند 
کسی مگر خودشــان در سیاست گذاری های اصلی 
این برند وارد شــود و تصمیم گرفتنــد تا جایی که 
 می توانند خودشان مسئولیت رشد این فرزند ۱۲۵ 

ساله را عهده دار شوند.
این روزها از فیلیپس به عنوان برندی یاد می شود که 
توانسته با مهارت از دنیای برقی قرن نوزدهم به عصر 
الکترونیک منتقل شود و در هر زمانه ای متناسب با 
نیازهای بازار، راهی به سوی خلق یک محصول خالق 
بگشاید. فیلیپس عالوه بر حفظ جایگاه برترین شرکت 
جهانی در زمینه صنعت روشنایی، در حوزه محصوالت 
الکترونیک نیز توانسته مقام دهم جهان را حفظ کند. 
گرچه طوفان حوادث جنگ های جهانی تأثیر بسیاری 
در جایگاه شرکت داشــت، اما پس از فروخفتن آن، 

تدبیر رهبران شرکت به خوبی کارگر افتاد و توانست 
به فیلیپس جایگاهی درخور، در صحنه رقابت اروپا 

و جهان ببخشد.

چرخفیلیپسچگونهمیچرخد؟
شرکت فیلیپس که فعالیت خود را در حوزه روشنایی 
و تولید المپ های مختلف شروع کرده بود، امروز در 
حوزه های دیگری چون لوازم خانگی و شــخصی، 
سیســتم های پزشــکی و محصــوالت و وســایل 
الکترونیک نیز در بازار حضور دارد. فیلیپس از سال 
۱۹۵۳ در زمینه تولید محصــوالت نیمه هادی نیز 
فعالیت می کرد، به طوری که در سال ۲۰۰۶ مقام دهم 
برترین شرکت های فروشنده نیمه هادی در جهان را 
از آن خود کرد. اما در همان ســال، بخش تولیدات 
نیمه هادی، با وجــود موفقیت زیاد، به علت زحمت 
و سختی فرآیند تولید، فروخته شد و به نام شرکت 
مستقل نیمه هادی NXP به فعالیت ادامه داد. بعد از 
آن هم ۵۳ درصد بخش لوازم خانگی و شخصی نیز 
با ۱۰ هزار نفر پرسنل که در بیش از ۶۰ کشور جهان 

فعال است، به شرکت »ویرپول« فروخته شد.
اکنون چرخ تولیدات فیلیپس در ســه حوزه اصلی 
فعالیت می کند؛ اولین آن ها حوزه تولیدات روشنایی 
با نزدیک بــه ۵۰ هزار نفر پرســنل در زمینه تولید 
انواع مختلف المپ و نورافکن اســت. تولیدات دیگر 

این برند در عرصه سیســتم های پزشکی با ۳۳ هزار 
کارمند و کارگر با تمرکز بر سیستم های عکسبرداری 
عارضه یابی پزشکی و خدمات بالینی انجام می شود 
و ســومین حوزه مربــوط به وســایل و محصوالت 
الکترونیک است که با ۱۴ هزار نفر پرسنل در زمینه 
تولید نمایشگرها، وســایل صوتی و چندرسانه ای، 
ویدئو و شبکه های خانگی فعالیت می کند. فیلیپس از 
سال ۲۰۰۵ به بعد، سیاست هایی مبنی بر روان سازی 
کارها و ساده سازی ســاختار سازمانی برندش را در 
پیش گرفته و اعالم کرده که قصد دارد فعالیت خود 
را صرفا بر زمینه های فناوری، ســالمتی  بهداشتی و 
ســبک زندگی متمرکز کند. با وجود محدود کردن 
فعالیت های تولیــدی، به گفته وب ســایت فوربز، 
فیلیپس در رتبه ۹۶ در میان یکصد برند ارزشــمند 
جهان قرار دارد و ارزش آن بیش از ۲۶ میلیارد دالر 

برآورد شده است.

آغازراه۱۲۵سالهیکبرند
جرالد فیلیپس در ســال ۱۸۹۱ شرکت فیلیپس را 
با هدف تولید المپ در کشــور هلند تأسیس کرد و 
به مرور، سایر تجهیزات و وسایل برقی را به تولیدات 
آن افزود. در سال ۱۹۱۴ اولین آزمایشگاه تحقیقاتی 
مجهز در زمینه های فیزیکی و شیمیایی توسط این 
کارآفرین خالق راه اندازی و چهار ســال بعد، المپ 

پرتو X توسط شرکت به دنیای الکترونیک و پزشکی 
معرفی شــد. کمتر از ۱۰ سال بعد، اولین تجربه این 
برند در عرصه تولید تلویزیون با اســتفاده از المپ 
تصویرهای فیلیپس کلید خورد و بعد از آن فیلیپس 
شــانس خود در تولید رادیوهای الکترونیکی را هم 
امتحان کرد. ورود به عرصه تولیدات صوتی - تصویری 
در دهه ۱۹۳۰، فروش بیش از یک میلیون محصول را 

برای فیلیپس به همراه داشت.
یک دهه بعد و زمانی که این برند توانســته بود پای 
خــود را در دنیای لــوازم الکترونیکی محکم کند و 
تعداد کارکنانش به ۴۰ هزار نفر رســیده بود، اولین 
دســتگاه اصالح صورت در قالب محصول بهداشتی 
این برند هلندی به بازار آمد. شــتاب رشد فیلیپس 
در بازار الکترونیک جهان، به واسطه واحد تحقیق و 
توسعه قوی که در پس آن قرار داشت، چشمگیر بود. 
تولیدات دیگری چون کاست، دستگاه ویدئو خانگی، 
لوح فشرده و دی وی دی پلیر فیلیپس، همه تا پیش از 
سال ۲۰۰۰ میالدی به بازار آمده بود. اکنون فیلیپس 
که با وجود درآمدهای فراوان تصمیم به محدودکردن 
فعالیت های تولیدی خود گرفته است، در حوزه صنایع 
الکترونیکی پس از شرکت های زیمنس، سامسونگ، 
سونی و پاناســونیک قرار می گیرد و نام خانوادگی 
فیلیپس حاال دیگر برندی است که به طور متوسط، 
بیش از ۶.۸ میلیارد دالر سود خالص به دست می آورد.
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داستان ۱۲۵ ساله برترین صنعت روشنایی جهان 
که بیش از ۹7 هزار کارمند دارد

فیلیپسفقطریشتراشنیست

پیتر تیــل در ســیلیکون ولی تنها به عنوان 
یک کارآفرین موفق، بنیان گذار استارت آپ  
بزرگی چون پی پال و یکی از سرمایه گذاران 
فیس بوک شناخته شده نیست؛ او را بیش از 
هر چیز با خالقیتش در مهار مشکالت و موانع 
استارت آپی می شناســند. همه همکاران و 
رقبایــش حاضرند هــر کاری کنند تا چند 
دقیقه کلمات الهام بخش او را بشــنوند و به 
یاد بیاورند که مشــکالت برند شدن بر سر 
راه همــه کارآفرینان و ایده هایشــان وجود 
دارد و تنها باید راه رهایــی را پیدا کرد. این 
کارآفرین ۴۸ ســاله باور دارد برای آنکه یک 
تجربه استارت آپی سر از ناکامی درنیاورد، باید 
همگام با نیاز مخاطبان جهان پیش برود؛ نه 
باید از آن عقب بماند و نه اینکه نیازی سراسر 
کاذب برای آن ها خلق کند. یکی از روایت های 
متفاوت شکست، داستان سرمایه گذاری پیتر 
پیل در صندوق ســرمایه گذاری آمریکایی 
کالریوم کپیتال است. شرکتی که به همت 
پیل و یکی از دوســتانش در ســال ۲۰۰۲ 
بنیان گذاری شد و می خواست استارت آپی 
برای جذب ســرمایه های کالن و ایده های 
خالق جهانی باشــد. هرچند پیل پیشتر از 
این شرکت، یکی از موسسان شرکت معروف 
پی پال هم بود. اما به گفتــه خودش، وقتی 
کالریوم کپیتــال را راه انــدازی کرد، گمان 
می کرد با بزرگ ترین پدیده قرن روبه روست 
و بــه زودی همه اســتارت آپ های دیگر در 

شرکت تازه تأسیس اش، هضم خواهند شد.
صندوق تأمین ســرمایه پیتر تیل تا ســال 
۲۰۱۰ به ارزشــی معــادل ۸ میلیارد دالر 
رسید. سرمایه ای که همان سال تقریبا تمام 
آن به واسطه سرمایه گذاری در شرکت نفتی 
آمریکایی از دســت رفــت و پیتر تیل هرگز 
نتوانست رنگ آن پول را مجددا ببیند. خودش 
در کتــاب از صفر تا یک دربــاره این تجربه 
می نویســد: »هنگامی که یک شرکت روی 
مســئله ای کار می کند که آن را می شناسد، 
در حال حرکت رو به جلو است؛ حرکت از ۱ 
به سمت  N+۱. این حرکت همواره به موفقیت 
ختم می شود، حتی اگر ظاهرا طعم شکست 
بدهد. اما ما در کالریوم کپیتال از جایی به بعد 
حرکت از سمت یک به سمت صفر داشتیم؛ 
حرکت های رو به عقب. درســت زمانی که 
ســرمایه کالنی به هم زده بودیم، من تنها با 
وسوسه ســود چندین برابر بیشتر به سراغ 
ســرمایه گذاری روی شرکتی رفتم که هیچ 
شناختی از قراردادها و نحوه کارش نداشتم و 
این اولین حرکت رو به عقب من بود؛ حرکتی 
که محکوم به شکست است.« آنچه پیتر تیل 
در کتابش با عنوان حرکت ناشناخته از آن یاد 
می کند، همان اشتباهی است که کارآفرینان 
در شــناخت از بازار ســرمایه، مشتریان و 
رقبــا به آن دچار می شــوند. زمانی که همه 
فاکتورهای اثرگذار در یک ســرمایه گذاری 
را نمی بینند و بی توجه به وضعیت اقتصادی 
یک حوزه، ســرمایه اولین شرکت همکار و 
تقاضای متقابل شرکت ها در قرارداد به سراغ 
سرمایه گذاری کورکورانه می روند و چنین 
تجربه ای بی شــک شکست به همراه خواهد 
داشت. پیل مي نویســد: »یکی از اشتباهات 
ما این بود که در ســال ۲۰۱۰ و در اوج افول 
اقتصادی بازار نفت آمریکا، تنها با وسوســه 
چند برابر شدن سرمایه مان در دوران رکود، 
وارد کار در این حوزه شدیم. شرایط اقتصادی 
حوزه ای که در آن سرمایه گذاری می کنید، 
از مهم ترین فاکتورها است. مهم نیست شما 
چقدر سرمایه دارید و به بازار تزریق می کنید؛ 
هرگز نمی توانید به تنهایی بار رکود اقتصادی 

را به دوش بکشید و دنیا را متحول کنید.«

شــعار تبلیغاتی اش در تلویزیون را، احتماال همه ما 
به خاطــر داریم که می گفت: »به ســالمت خانواده 
می اندیشد.« همین جمله برای بسیاری از خانواده های 
ایرانی کفایت می کرد، تا سهمی از سبد محصوالت 
بهداشتی و سالمتی و شــوینده خود را به این برند 
اختصاص دهند. پیش از آنکه خیلی از ما به دنیا آمده  
باشیم و خبری از ماشــین های لباسشویی در خانه 
تک تک ایرنی ها باشــد، مادرها از پودر رختشــویی 
برف خاطره دارند و این تنها یکی از نام های آشــنای 
محصوالت برندی است که بیش از پنج دهه از تولدش 
می گذرد. با وجود فعالیت گســترده شــرکت های 
جوان تر در میدان محصوالت بهداشــتی و شوینده، 
قطار تولیداتش هرگز متوقف نشــده و همچنان با 
نام های گلنار، ســیو، ارکید، سپید، گلی و رخشا در 
فروشگاه های ایرانی خودنمایی می کند. شرکتی که 
امروز با نام تجاری پاکسان آن را می شناسیم، از ابتدای 
دهه ۴۰ شمســی به ثبت رسیده و فعالیت تولیدی 
خود را آغاز کرده اســت. حاال با گذشت ۵۴ سال از 
آغاز به کارش، کتاب افتخارات این برند در حال قطور 
شدن است و دیگر نه تنها به عنوان یکی از نام های برتر 
صنعت مواد شوینده در ایران شناخته می شود، که 
آوازه محصوالتش به کشــورهای همسایه و  آسیای 

میانه هم رسیده است.

پاکسان؛فرزندیکهدستبهدستشد
پیش از آنکه نامی در قالب پاکســان شکل بگیرد، 

شــرکت تولیدی پاک کن در دی ماه ســال ۱۳۴۱ 
به طور رسمی به ثبت رسید و فعالیت تولیدی خود 
در زمینه مواد شوینده و بهداشتی را آغاز کرد. هشت 
سال بعد، این شــرکت نام پاکسان به خود گرفت و 
در قالب ســهامی خاص فعالیت خود را ادامه داد و 
تا ســال های بعد از انقالب هنوز به عنوان شــرکت 
ســهامی عام کار نمی کرد. با وجــود آنکه مالکیت 
پاکسان در این ۵۰ و چند ســال بارها عوض شده 
و سرنوشــت این برند حکایت از فرازونشیب های 
زیادی در روند فعالیت هایش دارد، تولیدات شرکت 
در تمام این سال ها هرگز متوقف نشده است. پاکسان 
یک سال بعد از انقالب به سازمان صنایع ملی ایران 
واگذار شــد و وقتی به دنبال این واگذاری، شرکت 
دچار رکود شــد، در ســال ۱۳7۰ آن را به بخش 
خصوصی منتقل کردند. عمر خصوصی سازی این 
برند چندان به درازا نکشــید و سال 7۳ زمانی بود 
که پاکسان به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در 
بورس اوراق بهادار تهران هم پذیرفته شــده است. 
از آن زمان تاکنون، هنوز نام ســهامی عام زیر اسم 
شرکت به چشم می خورد. هرچند 7۰ درصد سهام 
آن به شــرکت توسعه صنایع بهشــهر تعلق دارد و 
اکنون می توان پاکســان را فرزندی از فرزندان این 

هولدینگ دانست.
حاال کارخانه اصلی پاکســان در کیلومتر ۸ جاده 
قدیم کرج مســتقر شــده و محصوالت بهداشتی، 
صنعتی و سالمتی اش از همین کارخانه به نقاط دور 
و نزدیک ایران و جهان صادر می شــود. کشورهای 
همســایه ایران و جمهوری های مســتقل آسیای 
میانه، میزبانان اصلی محصوالت صادراتی پاکسان 
هستند. جالب اســت که یکی از شرکت های تابعه 
پاکسان، با نام »پاکسان ایروان« در ارمنستان واقع 

شده است و یکی از مقاصد اصلی صادرات این برند را 
به خود اختصاص داده است. پاکسان طبق برآوردها 
با ســرمایه ۵۰۰ هزارتومانی در بدو تولد، فعالیت 
تولیدی اش را آغاز کرده است؛ هرچند اکنون آمار 
دقیقی از سرمایه شرکت وجود ندارد، اما مدیرعامل 
پاکســان می گوید که سود خالص شرکت در ۶ ماه 
اول ســال ۹۵، جهشی ۹۲ درصدی داشته و به ۱۹ 

میلیارد تومان رسیده است.

سهمپاکساندرســبدخانوادههایایرانی
وخارجی

عمر طوالنی برند پاکسان نسبت به رقبای تجاری 
خود در این عرصه تولیدی، مهر تأییدی بر ســهم 
قابل توجه آن در بازار داخلی است. معموال برندهای 
کهنه کاری که در سال های متمادی کیفیت خود را 
حفظ کنند، کم کم تبدیل به جزئی جدایی ناپذیر از 
سبدهای خرید خانواده می شوند و به نظر می رسد 
پاکسان هم به واسطه کیفیت مناسب، در کنار آن 
تبلیغات تلویزیونی و اخیرا هم حمایت مالی اش از 
برنامه رمضانی »ماه عسل« بیش از قبل نام خود را 
در یادهای ایرانی حک کرده اســت. در حال حاضر 
۴۵ درصد تولیدات صابــون، ۲۰ درصد انواع پودر 
رختشویی و لباسشویی و ۲۰ درصد تولید کف شو 

در بازار داخلی ایران، از آن پاکسان است.
محمدرضا حیدری، که چندی اســت به ســمت 
مدیرعاملی این بنگاه تولیدی برگزیده شده است، 
درباره آن می گوید: »پاکسان از ابتدای تأسیس خود 
تاکنون که بیش از پنج دهــه از عمرش می گذرد، 
همواره در پی آن بوده که کیفیت را به عنوان محور 
تبلیغاتی خود برگزیند؛ تعهد شرکت به کیفیت تا 
جایی است که در بدترین دوران اقتصاد ایران و در 

اوج تحریم ها نیز مشــتری محوری را رها نکردیم 
و برای باور بیشــتر مشــتریان داخلی و خارجی و 
وفاداری آنان بــه محصوالت مان، تمام تالش خود 
را به کار خواهیم گرفــت. اکنون که فضای تازه ای 
در اقتصاد کشور ایجاد شــده و این فضا بی شک بر 
روی مبادالت تجاری کشور تأثیرگذار خواهد شد، 
به دنبال آن هستیم تا بر پایه نوآوری مبتنی بر سلیقه 
مشتریان عزیز، نه تنها سهم بازار داخلی را افزایش 
دهیم، بلکه به نمایندگی از بخش تولیدی کشــور 
در حوزه سالمت، ســهم بازار خارجی خود را ارتقا 
بخشیم. بدون تردید موفقیت، یک کار تیمی است؛ 
برای موفق شدن پاکسان، همه عوامل مذکور موثر 
است و ما دســت همه  ذي نفعان شرکت پاکسان را 

برای رسیدن به قله های جدید می فشاریم.«
امروز پاکسان می رود تا با تکیه بر خانواده اش که تا 
چند ماه دیگر ۵۵ ساله می شود، سهم خود از بازار 
ملی و بین المللی را افزایش دهــد. در حال حاضر 
۱۵ کشــور دنیا میزبان محصوالت این برند ایرانی 
هستند. صادرات پاکسان از ابتدای امسال تاکنون 
رشد ۱۸ درصدی داشته و کشورهای روسیه، عراق، 
ترکیه، عمان و افغانســتان بزرگ ترین شــرکای 
صادراتی این شرکت به شمار می روند. شرکایی که 
بیش از همه از محصوالت پودری و صابونی پاکسان 
اســتقبال می کنند. با این حال پاکســان درصدد 
افزایش ســهم خود در منطقه اســت و محمدرضا 
حیدری، مدیرعامل این مجموعه، می گوید: »شعار 
شرکت پاکسان »پیشــگام در ایران و خوشنام در 
منطقه است« و ما معتقدیم که باید امروزمان بهتر 
از دیروزمان باشــد و همه برنامه ریزی ها و اقدامات 
مــا نیز در جهت تحقق و اجرایی شــدن این هدف 

خواهد بود.«

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

500 هزارتومانی
کـه برند ساخت...

پاک کن سابق یا همان پاکسان در عمر ۵۴ ساله خود 
چه تجربیاتی را پشت سر گذاشته است؟

هرچند اکنون 
آمار دقیقی از 

سرمایه شرکت 
وجود ندارد، 

اما مدیرعامل 
پاکسان 

می گوید که 
سود خالص 
شرکت در ۶ 
ماه اول سال 
۹۵، جهشی 
۹۲ درصدی 

داشته و به ۱۹ 
میلیارد تومان 

رسیده است

۱۰ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی



کارگاه
W o r k s h o p

وینس لومباردی
برنده شــدن، همه چیز نیست اما اراده برنده 

شدن، داشتن همه چیز است.

۱3

هرچه شما 
از روش های 

نوآورانه و 
خالق  تری 

استفاده 
کنید، احتمال 
اینکه برندتان 

شهرت 
بیشتری پیدا 
کند، بیشتر 
خواهد بود 
و در این راه 

خلق ایده های 
جدید به شما 
کمک شایانی 

خواهد کرد

اداره یک کســب وکار در دنیایی که اســتفاده از 
اینترنت روز بــه روز در حال افزایش اســت، کار 
دشواری است و بسته به اینکه شما در چه صنعتی 
رقابت می کنید، ممکن است کار شما دشوارتر شود. 
اینترنت و جهانی شدن، مزایای بسیاری دارند اما 

ممکن است ضررهایی نیز داشته باشند.
در این شرایط استارت آپ ها باید بدانند که چگونه 
می توانند مشتریان جدیدی را به سمت خود جذب 
کنند و مشــتریان فعلی خود را نیز نگه دارند. مهم 
نیست چقدر در کارتان موفق هستید، همیشه باید 

این موارد را مد نظر داشته باشید.

بازسازی
فروشگاه شما جایی اســت که محصوالت خود را 
می فروشــید و مهم ترین بخش کســب وکار شما 
به شــمار می رود. مهم نیســت چه کسب وکاری 
راه انداخته اید؛ یک گاراژ، یــک مغازه، یک کافه، 
رســتوران یا هتل، همه این ها باید منظره خوبی 

داشته باشد تا مشتری را به خود جذب کنند.
مهم تر آنکه باید طراحی فروشــگاه شما متناسب 

با مشــتریان تان باشد. اگر یک رستوران سطح باال 
دارید، درست نیســت که ظاهر غیررسمی داشته 
باشــید. فقط کافی اســت بدانید کــه در چه نوع 
رســتورانی می توانید راحت کار کنید و مشتریان 

شما چه می خواهند.

بازاریابیسنتی
وقتی کسب وکار شما کمی شکل گرفت، وقت آن 
است که برند خود را تبلیغ کنید. این مرحله بسیار 
مهم اســت و به همین خاطر بسیاری از شرکت ها 
و اســتارت آپ ها وقت زیادی را صــرف بازاریابی، 

تبلیغات و جست وجوی مصرف کننده می کنند.
می توانید در رادیو، تلویزیون و روزنامه آگهی دهید؛ 
چراکه تعداد زیادی از مشــتریان به این رسانه ها 
دسترسی دارند. حتی می توانید از آگهی های روی 
خودروها و وســایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا 

برند خود را به افراد بشناسانید.

بازاریابیاینترنتی
بازاریابی اینترنتی یا بازاریابی دیجیتال به مشهور 
شدن تمام کسب وکارها از استارت آپ های کوچک 
گرفته تا شرکت های بزرگ کمک می کند. افزایش 
مصرف اینترنت در زندگی روزانه ما و دسترســی 
جهانی به این فناوری موجب شده است بازاریابی 

دیجیتال بیش از پیش رونق پیدا کند.
بازار دیجیتالی برای کسب وکار ها و استارت آپ های 

محلی اهمیت خاصی یافته است؛ زیرا افراد معموال 
برای یافتن هــر چیزی به موتور جســت وجوی 
خود رجوع می کنند؛ برای مثال عبارت »بهترین 
رستوران در تهران« را جســت وجو می کنند. در 
نتیجه اگر اســتارت آپ شــما در اینترنت حضور 
داشته باشــد، ممکن است فرد جست وجوکننده، 
مشتری جدید شما شــود. فقط استفاده از یکی از 

روش های فوق نمی تواند به جذب مشتریان جدید 
برای استارت آپ شما کمک کند و این ها فقط چند 
مورد از دنیای پیچیده بازاریابی است. هرچه شما 
از روش های نوآورانه و خالق  تری اســتفاده کنید، 
احتمال اینکه برندتان شهرت بیشتری پیدا کند، 
بیشتر خواهد بود و در این راه خلق ایده های جدید 

به شما کمک شایانی خواهد کرد.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

حتیپشتشیشهماشینتانهممیتوانیدتبلیغکنید

در به کارگیری بازاریابی ایمیلی مراقب باشید اشتباه رایج استارت آپ ها را انجام ندهید
ایمیل هایی که خوانده نمی شود!

بازاریابی ایمیلی به هر استارت آپی امکان می دهد 
تا با هزینه کم به مخاطب مورد نظر خود دسترسی 
پیدا کند. متخصصان در کمپین مانیتور، که یک 
شــرکت بازاریابی ایمیلی اســت، تخمین زده اند 
که یــک پیام بازاریابی ایمیلــی می تواند ۳۸ دالر 
درآمد ایجاد کند. در اینجا می خواهیم به برخی از 
نکات بازاریابی ایمیلی در استارت آپ های کوچک 

بپردازیم:

تگهایتوصیفیراهمراهباتصاویربگنجانید
نمودارهای بازاریابی آنالین نشــان 

می دهد که افراد به طور متوسط بیش 1
از ۴۰۰ ایمیــل در مــاه دریافــت 
می کننــد. ایمیل هایی که دارای تصاویر اســت، 
می تواند به استارت  آپ کوچک شما کمک کند تا در 
بین جمعی از ایمیل ها خود را نشان دهد و توجه فرد 
را به خود جلب کند؛ به ویژه اگر پیام شــما از نظر 
احساســی فرد را برانگیزاند تا در برابر یک مفهوم 
کمپین تبلیغاتی یا محصول یا برند، از خود واکنش 

نشان دهد.
با این حال، متخصصان در یک شــرکت تحلیل و 
تجزیه ایمیل به نام لیتموس می گویند با توجه به 
اینکه نیمی از تمام پیام های ایمیل روی یک دستگاه 
تلفن همراه چک می شود، بازاریابی ایمیلی با شانس 

دیده شدن یک بیست و دوم همراه است. در حالی که 
دستگاه های تلفن همراه ممکن است روی پاسخ 
به پیام های حســاس به زمان، تأثیر مثبت داشته 
باشــد، صفحه نمایش های کوچک این دستگاه ها 
همیشه برای نمایش تصاویر مناسب نیستند. اگر 
یک گیرنده ایمیل خود را باز کند برای اینکه فقط 
ببیند تصاویر بالک شده است، ممکن است شما به 
جعبه اسپم ایمیل او بروید. هرچه بیشتر این اتفاق 
بیفتد، سخت تر می توانید به عنوان فرستنده ای که 
ایمیل هایش قانونی اســت، شناخته شوید. طبق 
گفته متخصصان شرکت ســندر اسکور، تنها ۲۸  
درصد از پیام های ایمیل فرستاده شده در صندوق 

پیام های ورودی کاربران قرار می گیرد.
تگ های ATL می توانند در این زمینه به شما کمک 
کند و خطر تصاویــر در بازاریابی ایمیل را کاهش 
دهد. ســازمان غیرانتفاعی WebAIM گفته است 
که  کپی تگ ALT کــه از نظر بافت و عملکرد قابل 
اعمال است، می تواند معنای یک تصویر را منتقل 
کند؛ حتی اگر گیرنده نتواند آن تصویر را مشاهده 
کند. بهتر است هر استارت آپی تصاویر موجود در 
تگ های ALT خود را در وب سایت و در کمپین های 
ایمیل خود بررســی و از واژگان توصیفی استفاده 
کند که مشتری را به انجام یک کار ترغیب می کند.

پیامهایبدونمقصدارسالنکنید
بــا اینکه ممکــن اســت داده های 

تقویت کننده نداشــته باشــید، اما 2
می توانید اطالعاتی درباره واکنش 
آن ها نســبت به هر پیامی که ارســال می کنید، 

به دست آورید. با پشــتکار نرخ کلیک و باز کردن 
ایمیل را پیگیری کنید. این گونه می توانید از بهترین 
زمان برای ارسال پیام بر اساس پاسخ و عنوان ایمیل 
مطلع شوید. گیرندگان ایمیل را بر اساس یافته های 
خود در بخش ها قرار دهید تا یک کمپین کارآمد 
ایجاد کنید که بر اساس فعالیت آن ها شخصی سازی 
شده است. وب سایت اینترنت ریتیلر گزارش داده 
  Isotoner که تمام ســرویس های خرده فروشی
وقتی از تحلیل های انجام شــده بر اساس فعالیت 
ایمیل قبلــی کاربران، تاریخچه جســت وجوی 
وب ســایت و خریدهای قبلی برای ارسال پیام  از 
طریق ایمیل اســتفاده می کنند، درآمد حاصل از 
کمپین بازاریابی ایمیلی آن ها 7 هزار درصد افزایش 

می یابد.

زیادهخواهنباشید
کمپین های بازاریابی ایمیلی خود را 

به گونه ای قسمت بندی کنید که هر 3
گیرنده مرتبط تریــن خدمات را بر 
اساس اولویت های خود دریافت کند و یک پیام یا 
فراخوان واضح و شفاف به او ارائه شود. تخفیف های 
ویژه ای را که ممکن است پیام ایمیل در بر داشته 
باشــد، از قبل پر کنید تا الزم نباشد که مشتریان 
کد های تخفیف را که بخشی از ایمیل است، وارد 
کنند. با یک ارائه دهنــده خدمات پرداخت تلفن 
همراه مشــهور همکاری کنید تا خدمات ایمن و 
معتبری را ارائه دهید و نگرانی کاربران از امنیت 
در پرداخت را برطرف کنید، یا از مشــتری خود 
بخواهید مراحل اضافی را بــرای تکمیل معامله 

انجام دهد. برای مثال، وب سایت موبایل کامرس  
گــزارش می کند که با وجود محبوبیت شــرکت 
پی پل در بین خرده فروشــان در خرید و فروش 
آنالین، شواهد نشان می دهد که این کار تقریبا ۱۵ 
درصد از سرعت تبادل را کاهش می دهد )به ویژه 
وقتی مصرف کننده از طریــق تلفن همراه خرید 
می کند(، زیرا این روش مســتلزم انجام مراحل 

اصلی برای خرید کردن است.

ازایمیلبرایایجادیکرابطهمستمراستفاده
کنید

کمپین های ایمیل باید از تجربیات 
یکدیگر استفاده کنند و دانسته های 4

شما درباره مشتری را تأیید کنند. در 
حقیقت، شرکت بازاریابی Epsilon نشان می دهد 
ایمیل هــای »تحریکی« کــه افراد را بر اســاس 
مشارکت گیرنده و پیام های گذشــته هدف قرار 
می دهند، نرخ های بازی دارند که 7۶ درصد باالتر 
از نرخ های مربوط به پیام رسانی عمومی است. اگر 
شما نمی توانید مشتریان خود را متقاعد کنید که 
روی پیام شــما کلیک کنند، دیگر مهم نیست که 
قیمت و کیفیت محصول شما چقدر رقابتی است، 

شما نمی توانید آن ها را مشتری ثابت خود کنید.
بازاریابــی ایمیــل یــک روش مقرون به صرفــه 
برای برقراری ارتباط با مشــتریان، دســتیابی به 
چشم اندازهای ارزشمند درباره اولویت های آن ها و 
افزایش فروش است. با این حال، این کار مستلزم 
راهبردی اســت که بتواند گیرنــدگان پیام را به 

خریداران یک استارت آپ تبدیل کند.

ستون
c o l u m n

وقتی صحبت از بهینه سازی وب سایت می شود، 
جســت وجوی کلیدواژه بخــش مهمی از آن 
را برای موفقیت در بازاریابی و بهینه ســازی 
موتور جســت وجو تشــکیل می دهد. وقتی 
می خواهید این عبــارات را پیدا کرده و آن ها 
را به کلیدواژه های مفید تبدیل کنید، مراحل 

دشواری را پیش رو خواهید داشت.
اما یکی از راه های آسان برای یافتن کلیدواژه 
مناسب آن اســت که به رقبای خود که رتبه 
خوبی را در موتورهای جست وجو دارند، نگاه 

کنید. چگونه می توان این کار را انجام داد؟
ابتدا فهرستی از رقبای موفق خود تهیه کنید. 
برای این کار می توانید از موتور جست وجوی 
گوگل استفاده کنید. ســپس از ابزارهای زیر 
برای مشــخص کردن کلیدواژه هــای آن ها 

استفاده کنید.
Webbee نسخهرایگان+پولی(

وبی جامع ترین اسپایدر سئوی دنیاست که به 
شما کمک می کند معماری وب سایت خود را 
تجزیه و تحلیل کنید و از این طریق با مسائل 
سئوی فنی آشنا شوید و بر آن ها نظارت داشته 
باشید. این ابزار یک قابلیت اصلی به نام »حالت 
هوشــمند کلیدواژه« دارد که به شما کمک 
می کند کلیدواژه های موجود در وب ســایت 
خود را بررسی کنید. این قابلیت تناقض های 
کلیدواژه ای در لینک ها، عناوین و سرفصل ها 
را به شــما نشــان می دهد. فقط کافی است 
وب ســایت رقیب خود را در حالت »هوشمند 
کلیدواژه« قرار داده و دکمه شــروع را فشــار 
دهید. این ابزار به طور خودکار کلیدواژه های 
وب سایت مورد نظر را جست وجو کرده و نتایج 

را نشان خواهد داد.
SEMRush)پولی(

ســم راش یک ابزار جست وجوی آنالین برای 
افــراد حرفه ای در حــوزه بازاریابــی آنالین 
اســت. این ابزار می تواند به شما کمک کند تا 
دریابید که رقبای شــما چگونه در موتورهای 
جســت وجو عمل می کنند. می توانید از این 
ابزار بــرای شناســایی کلیدواژه های اصلی و 
پولی رقبای خود اســتفاده کنید. وقتی وارد 
وب سایت SEMRush.com می شوید، کافی 
است وب ســایت رقیب خود را در نوار آدرس 
وارد کنید. سپس با کلیک روی »کلیدواژه های 
اصلی« نتایج خود را محدود کنید. سپس این 
ابزار، فهرستی از کلیدواژه ها را با رتبه بندی آن ها 

نشان خواهد داد.

کلیدواژههایرقبایخود
رابشناسید

وقتی از تحلیل 
فعالیت ایمیل 
قبلی کاربران، 

تاریخچه 
جست وجوی 

وب سایت و 
خریدهای 
قبلی برای 

ارسال پیام  از 
طریق ایمیل 

استفاده شود، 
درآمد حاصل 

از کمپین 
بازاریابی 

ایمیلی آن ها 
7 هزار درصد 

افزایش 
می یابد

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

چگونه مشتریان جدید را جذب یک استارت آپ کنیم؟

۱۰ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی

در بین گزارش هایی که درباره اخراج افراد در 
سراســر بخش خودروی اپل به گوش رسیده 
است، چندین گزارش اعالم کرده که منظور از 
این اخبار آن است که پروژه تیتان عمال شکست 
خورده است و اپل از تالش برای تولید خودرو 
دست کشیده اســت. تیتان یک استارت آپ 
جدید است که شرکت اپل می خواهد راه اندازی 
کند و اکوسیستم خود را از این طریق گسترش 
دهد. در ابتدا، شرکت اپل تعداد زیادی از افراد 
را از رشته های مختلف استخدام کرد؛ چرا که 
مشغول تحقیق و مطالعه کارهایی بود که باید 
در حوزه خودرو انجام می داد. با شــناختی که 
از اپل داریــم، می توانیم بگوییم که تعجب آور 
نیست اگر این شرکت هم به فکر تولید خودروی 
خود باشــد و هم روش های جدیــدی را برای 
یکپارچه ســازی فناوری خود در خودروهای 
موجود ارائه دهد. به نظر می رسد که پروژه تیتان 
به تولید یک خودروی اپل مربوط نمی شــود. 
چنین کاری نمی تواند توجیه منطقی داشته 
باشد؛ زیرا تولیدکنندگان خودروی قدرتمندی 
هستند که رقابت با آن ها بسیار مشکل است. 
در عوض، اپل می تواند نرم افزاری را ایجاد کند 
که خودروهای فعلی را هوشــمند یا خودکار 
کند. اگر اپل بتواند یک »مجموعه« یا بســته 
رانندگی خودکار ایجاد کند که یک فروشنده 
یا مکانیک به آســانی بتوانــد آن را در خودرو 
قرار دهد و حسگرها و دوربین های موجود در 
خودروهای رانندگــی خودکار گوگل را با یک 
خودرو یکپارچه سازی کند، چه می شود؟ یک 
آیپد در داشبورد می تواند اطالعات و مسیرها 
را ارائه دهد. دیگر الزم نیست یک دوربین ۳۶۰ 
درجه روی خودرو نصب شود. با این کار هزینه 
استفاده از چنین خودروهای هوشمندی کاهش 
خواهد یافت زیرا استفاده از این خودرو بسیار 
ارزان تر از خرید یک خودروی خودکار خواهد 
بود. یکی دیگر از مزایای این کار آن است که افراد 
بیشتری وارد اکوسیستم خدمات اپل خواهند 
شد و کســب و کار این شرکت توسعه می یابد. 
انجام چنین کاری آسان نیست، اما با توجه به 
اینکه گوگل اخیرا این کار را روی خودروهای 
موجود انجام داده است، احتمال دارد اپل نیز 
بتواند از پس آن برآید. به نظر می رسد در طی 
پنج تا ۱۰ سال آینده، تولید خودروهای بدون 
راننده به کسب وکار بزرگی در دنیا تبدیل شود 
و استارت آپ های بسیاری راه اندازی خواهند 
شد و در حوزه های مرتبط با این رشته مشغول 

فعالیت می شوند.

تیتاناپل،خودرومیسازد
یانه؟

در سال های اخیر تعداد افرادی که به دنبال ایجاد کسب و کار 
خود بوده اند افزایش چشمگیری داشته است. هرکسی به نوعی 
و با ایده ای شــروع به راه اندازی یک استارت آپ می کند ولی 
درصد بسیاری در ادامه کار با مشکالت متعدد مواجه می شوند. 
حتی استارت آپ هایی هم که در یک شتاب دهنده مستقر و یا 
موفق به جذب سرمایه گذار می شوند ادامه کار را بسیار دشوار 
می بینند. مشــکالت موجود در رشد استارت آپ ها به عوامل 
زیادی بســتگی دارد، اما یکی از عواملی که شاید بسیاری از 
کارآفرینان به آن توجه نمی کنند نوع سرمایه و سرمایه گذاری 
است که وارد کسب و کار خود می کنند. داستان ورود سرمایه 
جدید به مجموعه استارت آپ مانند تزریق خون به بدن است، 
با این تفاوت که با یک آزمایش بسیار ساده می توان نوع خون 
فرد را تشخیص داد و متناسب با آن خون جدید وارد بدن کرد 
اما تشخیص نوع سرمایه گذار به این سادگی ها رخ نمی دهد و 

جذب سرمایه نامناسب می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای 
استارت آپ داشته باشد و در برخی موارد منجر به مرگ آن شود.  
تقسیم بندی های متفاوتی از سرمایه و سرمایه گذار وجود دارد. 
استارت آپ ها معموال با سرمایه شخصی شروع می کنند و در 
ادامه با کمک دوستان و آشنایان و پیدا کردن شریک به مسیر 
خود ادامه می دهند. در مراحل بعدی افراد حقیقی، فرشتگان 
کسب وکار و شــتاب دهنده ها از گزینه های سرمایه گذاری 
هستند. ســرمایه گذاری از طریق شرکت های متخصص در 
این زمینه یا بنگاه های اقتصادی بزرگ نیز می توانند به توسعه 
فروش و گسترش محصوالت استارت آپ ها کمک کنند. و در 
  نهایت با بزرگ شدن تدریجی استارت آپ سهام آن می تواند 
در بازار ســرمایه عرضه شــود. یک کارآفرین برای تشخیص 
سرمایه گذار مناسب خود باید به عوامل و نکات متعددی توجه 
کند و پرسش های مناسب با ماهیت کسب و کار و مرحله ای 
که در آن قرار دارد از خود بپرسد تا بتواند تصمیم گیری موثری 
داشته باشد. تشــخیص صحیح نیاز به مشارکت و انتظارات 
واقعی به کارآفرینان کمک می کند که سرمایه گذار مناسب 
خود را انتخاب کند.  بررسی عملکرد سرمایه گذاران با پرتفولیو 
سرمایه گذاری شــده و میزان موفقیت های کسب  وکاری از 
عوامل بســیار موثری اســت که به انتخاب نوع سرمایه گذار 

در اســتارت آپ کمک می کند. استارت آپی که نیاز به شبکه 
تخصصی برای توسعه کسب و کار دارد با واگذاری سهام خود 
به سرمایه گذاری که در حوزه موردنظر تخصص ندارد و تنها 
می تواند سرمایه موردنیاز را تامین کند مسیر رشد خود را کامال 
به خطر خواهد انداخت. از سوی دیگر مشارکت سازمان های 
بزرگ در جهت تکمیل زنجیره ارزش را آگاهانه انتخاب کنید 
و بدانید و آگاه باشــید که احتمال هم سطح شدن با سازمان 
بزرگ مشــارکت کننده در ســال های بعد ضعیف است و در 
  نهایت می توانید به ادغام در هلدینگ و سازمان، از هر سناریوی 
دیگر بیشتر امید داشته باشید. بررسی تاریخچه کارآفرینان 
مشارکت کننده را در این حالت فراموش نکنید!  ورود به یک 
شتاب دهنده برای استارت آپی که ماه های اولیه رشد خود را به 
سرعت نمی تواند طی کند بسیار ویران کننده  است. از طرفی 
همکاری و تامین مالی با یک بنگاه اقتصادی بزرگ که چابکی 
الزم برای همراهی با استارت آپ را ندارد و همه فعالیت های آن 
در قالب یک بروکراسی سنگین انجام می شود اثرات مخربی 
می تواند برای توسعه کسب و کار داشته باشد.  سابقه و تخصص 
تیم اصلی سرمایه گذاران و مدیریتی می تواند به تعیین نوع خون 
شما را نزدیک تر کند، درک تفاوت فضای کارآفرینی سازمانی و 
کارآفرینی شخصی نکته مهمی است که اکثر شرکت های بزرگ 

و مدیران ارشد آن با این تفاوت فضا و چارچوب مرجع آن بیگانه 
هستند، کارآفرینان شخصی برای عقد یک قرداد ۵ میلیون 
تومان فروش، فرآیند سخت و طاقت فرسایی را طی خواهند کرد 
و در واقع از هیچ به درآمد می رسند ولی در سازمان های بزرگ 
که مدیرانی غیر از بنیانگذاران اولیه دارند )عموما در اقتصاد نیمه 
دولتی ما حتی بیشتر هم هستند( با فرض رویکرد کارآفرینی 
سازمانی نه کارمندی، آموخته اند با پول، پول بسازند. این تفاوت 
دیدگاه در بلند مدت یکی از چالش های جدی چون عدم درک 
صحیح از نیازهای کسب  وکار های نوپا را ایجاد می کند. ورود 
بی موقع به بازار سهام نیز یکی دیگر از عوامل شکست است. در 
این خصوص شرکت اوبر را می توان مثال زد که پس از گذشت 
سال ها هنوز وارد بورس نشده است و همچنان منتظر عملکرد 
مثبت در بازار اســت تا بتواند ارزش گــذاری ۶۲. ۵ میلیارد 
دالری خود را پوشش دهد. اوبر با ورود به بورس ناچار به ارائه 
صورت های مالی دوره ای خود خواهد شد و در صورت عملکرد 
ضعیف در کسب درآمد، قیمت سهام آن به شدت کاهش پیدا 
خواهد کرد و ارزش گذاری کنونی آن به شدت سقوط خواهد 
کرد.  در فضایی که تعداد شــتاب دهنده ها، ســرمایه گذاران 
ماجراجو بیشتر شده انتخاب آگاهانه سرمایه گذاران، شما را به 

تحقق رویایتان در فضای مبهم کسب وکار نزدیک تر می کند.

سرمایهگذارترادرستانتخابکن!

آیت حسینی
مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار های نوآور و فناور 

یادداشت



هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مخابرات 
و اطالع رســانی »ایران تلــکام 2016« پــر بود از 
اتفاقات جدید و دستاوردهای نو. نمایشگاه امسال 
که از 4 تا 7 مهرماه برگزار شد، همراه با دستاوردها 
و رونمایی هایــی بود که یا از ســوی شــرکت های 
اســتارت آپی و یا شــرکت های مخابراتی به عرصه 
نمایش گذاشته شــد. نمایشــگاه تلکام که طبق 
روال هرساله در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار شد، با حضور وزیر ارتباطات، معاونان 
و دست اندرکاران و مدیران ارشد صنعت مخابرات 
کشور در تاریخ 4 مهرماه افتتاح شد. افتتاحیه امسال 
با چند اتفاق مهم همراه بــود؛ رونمایی از »اپراتور 
شبکه ملی علمی« که مبتنی بر یک استاد دانشگاه 
عمل می کند و دسترســی را به سمت پایان نامه ها، 
مقاالت و درسنامه ها فراهم می کند. دومین اتفاق، 
رونمایی از »اینترنت ملی« یا »شبکه ملی« اطالعات 
بود که امکان اســتفاده از داده های داخل کشور با 
سرعت و امنیت بیشتر را می دهد. سومین رونمایی 
از دســتاوردهای ملی مخابراتی و ارتباطی امسال، 
رونمایی از »نســل پنجم« ارتباط موبایلی بود که با 
سرعت بی سابقه 100 مگابیت همراه بود و رونمایی 
»نســل 4.5« با ســرعت 80 مگابیت هم، از دیگر 
رونمایی هایی بود که تلکام 2016 برای مخاطبانش 
به ارمغان آورد. نمایشگاه امسال، در چهار روز، میزبان 
220 شرکت و واحد تولید داخلی و 95 شرکت و واحد 
خارجی بود، که از 22 کشور در تلکام حضور داشتند. 
شرکت های خارجی از کشورهای اسپانیا، اسلواکی، 

انگلســتان، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، 
آلمان، جمهوری  چک، چین، ژاپن، سوئد، فرانسه، 
فنالند، قزاقستان، کانادا، کره جنوبی، کویت، لهستان، 
هلند، هند، ویتنام و یونان در نمایشگاه تلکام هفدهم 
حضور یافته بودند و حضور شــرکت های خارجی 
نسبت به تلکام 2015، 22 درصد افزایش یافته بود. 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و 
اطالع رســانی، در فضایی بالغ بر 32 هزار مترمربع 
و در 12 سالن برگزار شد. اگر از فضای تلکام 2016 
بازدید کرده باشید، پی می برید که بیشترین فضای 
ترویجی امسال در دست همراه اول و ایرانسل و پس 
از این دو، جیرینگ و رایتل بود. سالن 7 که به همراه 
اولی ها و اول مارکت اختصاص داشــت، با فضاهای 
سرگرمی و گیم و دستاوردهای نوینی نسبت به بعضی 
بخش های دیگر نمایشگاه در ارائه و ترویج همراه بود 
و از طرفی ایرانسلی ها هم کم نگذاشتند و با ارائه های 
ویژه ترویجی و برگــزاری کارگاه ها و همین طور با 
رونمایی از فناوری سیم کارت NFC برای اولین بار در 
خاورمیانه، فراهم کننده بستری شدند که از طریق آن 
می توان از فضای سیم کارت و بستر شبکه ارتباطی، 
انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را ارائه کرد. 
این فناوری، نوعی ارتباط رادیویی است که در فاصله 
کمتر از 10 ســانتی متر بین دو دســتگاه مجهز به 
ماژول NFC برقرار شده و انجام تراکنش را امکان پذیر 
می کند. خدمات شبکه همراه سازمانی، شبکه امن 
همراه )APN(، کدهای دستوری و خدمات اینترنت 
اشیا )IOT( از مهم ترین خدماتی بود که ایرانسل در 
تلکام 2016 ارائه کرده بود. امســال، اول مارکت در 
سالن 7 نمایشگاه در کنار همراه اول، حضور پررنگی 
داشــت. دکتر مســعود لک، مدیر روابط عمومی 
اول مارکت، در پاســخ به اینکــه حضور اول مارکت 
در نمایشگاه امسال چه تمایزی نسبت به سال های 

گذشته داشته است، به »شنبه« گفت: »تلکام امسال، 
فرصتی برای ارتباط بهتر اول مارکت با مشتریانش 
بوده کــه این فضای ارتباطی را بــرای  همه فضاها 
از توســعه دهنده ها گرفته تا دیگر بازدیدکنندگان 
فراهم کرده است.« لک، با توجه به حضور در تلکام 
سال های گذشته از تمایز نمایشگاه امسال این طور 
گفت: »تلکام 2016، شاهد حضور پررنگ تر و بیشتر 
شرکت های جدید و استارت آپ های نوپا نسبت به 
سال های گذشته بود و این امر با حضور شرکت های 
کسب وکار فعال تر، نمایشگاه 2016 را کارآفرینانه تر، 
جوان تر و فناورانه تر کرده بود و باعث اقبال بیشــتر 
مردم شده است.« از دیگر غرفه هایی که نمود فعال 
و شاخصی در تلکام داشــتند، غرفه جیرینگ بود . 
بهنام خاکباز، که مدیریت استراتژیک جیرینگ را 
برعهده دارد، درباره تمایز حضور جیرینگ در تلکام 
امسال نسبت به سال های دیگر گذشته اشاره کرد که 
جیرینگ امسال نیز یک سری خدمات جدیدی را ارائه 
کرده است که ظاهرا نسبت به سال های گذشته بسیار 
قابل توجه تر برای بازدیدکنندگان بوده اســت. هر 
سال جیرینگ در نمایشگاه این طور به نظر می رسید 
که یک کیف پول و یک دمو بوده اســت اما امسال 
وارد مباحث خدماتی دیگر از جمله تاکســیرانی، 
)M. Insurance mobile( وارد شــده است. یکی از 
اپلیکیشن های دیگری که امسال از سوی جیرینگ 
رونمایی شد، »جیرینگ سیتی« یا »شهر جیرینگی« 
بود. جیرینگ سیتی، اپلیکیشنی است که خدمات 
پرداختی که یک کاربر در داخل شهر به آن نیاز دارد را 
پوشش می دهد. خاکباز گفت: »سیستم ام اینشورنس 
ما نیز برای اولین بار است که خدمات بیمه ای در داخل 
تلفن همراه و بدون نیاز به بیمه نامه برای کاربران ارائه 
می کند.« خاکباز درباره ارائه خدمات جدید جیرینگ 
به استارت آپ ها نیز گفت: »از آنجایی که جیرینگ در 

نظر دارد تا یک پلتفرم پرداخت ایجاد کند و پلتفرم 
پرداخت بدون شبکه کســب و کاری معنایی ندارد، 
از تمام شــرکت هایی که در این زمینه  کار می کنند 
چه به صورت قــراردادی و یا به شــیوه های دیگر، 
حمایت خواهد کرد. جیرینگ می تواند از ایده های 
فین تکی و فناوری مالی حمایت و چه بسا روی آن ها 
ســرمایه گذاری کند و از یک سری ایده های خاص 
حمایت کند.« از دیگر غرفه هــای خدمات دهنده 
در زمینه اینترنت که حضور فعالی در تلکام داشتند 
»آسیاتک« بود. محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل 
این مجموعه،  فضای نمایشگاه امسال را با شور و شعف 
بیشتر و همراه با تکنولوژی های بیشتر دانست و گفت: 
»شرکت آسیاتک با توجه به تغییرات جدیدی که از 
سال گذشته حاصل شــد سرویس های جدیدی را 
در نمایشگاه امسال رونمایی کرد. خدمات عمومی 
وایرلس، پهنای باند بی سیم، راه اندازی شبکه تلفنی ، 
ایجاد CDN  در چهار نقطه اصلی کشــور، راه اندازی 
دیتاسنتر در تهران برای سرویس های اختصاصی 
و نگهــداری محتواهای پرترافیــک از مواردی بود 
که شــرکت عرضه و فضای ارتباطی با مخاطبان را 
فراهــم کرد. این نمایشــگاه را فراخوانی دیدیم که 
از دارندگان محتوا که منتظــر بودند دعوت کنیم 
تا وب ســایت جدید و محتوای جدید آســیاتک را 
ببینند.« به گفته یوسفی زاده راه اندازی دیتاسنتر  با 
ظرفیت ترافیکی 640 گیگابیت در ثانیه را می توان 
دستاوردی یگانه و بی نظیر در ایران محسوب کرد. 
یوســفی زاده درباره تمایز تلکام 2016 نســبت به 
سال های گذشــته نیز این گونه گفت: »نمایشگاه 
امسال پر بود از تکنولوژی های نو، از تجهیزات جدید 
و از سرویس های جدیدی که می توانند سرعتی که 
مشترکان به دنبال آن هستند را ارائه دهند و باعث 

جلب رضایت مردم شوند.«
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رایج ترین چیزی که باعث ناتوانی اســت، باور 
نتوانستن است.

حضور پررنگ استارت آپ ها و بازار داغ رونمایی ها، وجه تمایز  نمایشگاه امسال بود
سوت پایان تلکام 2016

»ایران تلکام 
2016« پر 

بود از اتفاقات 
جدید و 

دستاوردهای نو. 
نمایشگاه امسال 

که از 4 تا 7 
مهرماه برگزار 
شد، همراه با 
دستاوردها و 
رونمایی هایی 

بود که یا 
از سوی 

شرکت های 
استارت آپی و 
یا شرکت های 

مخابراتی به 
عرصه نمایش 

گذاشته شد

گزارش
R e p o r t
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یادداشت
C o l u m n

مهدی جعفری منش 
 مشاور کسب و کار

امپراتور واژه ای است که از زبان های اروپایی به 
پارسی آمده است، لقبی است که به سرداران 
برجســته رومی و پس از آن به فرمانروای روم 
می گفتند و پس از فروپاشــی امپراتوری روم 
پادشــاهان نیرومندی که بر چندین کشور و 
ســرزمین فرمان می راندند ، امپراتور نامیده 
می شــدند. با اینکــه مورخان هنــوز به نظر 
مشترکی در خصوص چگونگی قدرت یافتن 
یک امپراتوری نرســیده اند اما مشترکاتی در 
نوع نگــرش و برخورد حاکمانــی که امپراتور 
می شدند وجود داشــت. در ادامه به توضیح و 
تســری این الفاظ و ابعاد در حیطه شخصی و 
سازمان می پردازیم. قدرت طلبی، تنگ نظری، 
احتکار، بیگاری کشیدن از دیگران، سرکوب، 
اعتنا نکردن به حقوق و افکار دیگران، ترس از 
شکست که عامل کنترل و حفظ و تالش برای 
جمع آوری ثروت و قدرت بیشــتر می شود و ... 
همه و همه اشتراکاتی است که اکثر قریب به 
یقین امپراتوری هــا از آن تبعیت می کردند. 
پس از ســال ها کار در حوزه سازمان و کسب 
تجربیات بســیار در صنایع مختلف و تحلیل 
رفتاری کارکنان آن سازمان ها ،یقین حاصل 
کردم که در همه سازمان ها افرادی وجود دارند 
که پتانســیل انجام این کار را دارا هستند و در 
مواردی موفق به پیاده ســازی ایده های خود 

نیز شده اند.
به واسطه شــغلم که وارد کردن تکنولوژی و 
فناوری اطالعات به سازمان ها بود، مجبور به 
شناخت بیشتر و کشف امپراتوری های افراد و 
ورود به آن ها بودم ، تجربه سختی که موفقیت را 
بجز با پشتکار و نفوذ به امپراتوری افراد سازمان 
حاصل نمی کرد. در این بین موارد مثال زدنی 
فراوانی هست اّما قصد ورود به جزئیات را ندارم 
و به همین بسنده می کنم که بعد از این سال ها 
با نگاهی دیگر )کل گرا و سیستمی( و از بیرون به 
درون، شباهت های بسیاری را در امپراتوری های 
افراد با امپراتوری های سنتی و تاریخی یافتم و 
به این نتیجه رسیدم که ممکن است در ابعاد 
کوچکتر مثل خانــواده و حتی خطرناک تر از 
آن در سطح دیگر، در درون افراد در مغز، جان 
و روح و فکر انســان ها نیز این موضوع مصداق 
داشته باشد. توضیح بیشتر اینکه ممکن است  
افراد به صورت ناخودآگاه و با یافته های سنتی و 
تجربی خویش در طول عمر و زندگیشان درست 
یا غلط بت هایی را در ذهن خود ساخته باشند و 
بخش اعظمی از منابع فکری و ذهنی و روحی 
و حتی جســمانی خویش را در جهت حفظ و 
قدرت گیری این امپراتوری های خود ساخته 
در محدودیت نگه دارند و فرصت های روزگار 
کنونی را که فرصت های لبه تیغ نام نهاده اند را 

یکی یکی از دست دهند.
در سازمان ها هم وضع به همین منوال است، 
این گونه افراد عالوه بر ایجاد محدودیت برای 
خود و تجاوز به منافــع و حقوق دیگران، راه را 
برای توسعه و تحول و پیشرفت سازمان تنگ 
می کنند و مســیر را با در اختیار گرفتن منابع 
و اطالعــات و کارکنان و بودجه و حق تصمیم 

گیری و .... دشوار و سخت می کنند.
هنگامی که آنها با ایجاد تعارض و عدم مشارکت 
و در نهایت ناکارآمدی راه توسعه را سد می کنند 
در واقع منابع سازمان را هدر می دهند و در واقع 
مسیر رقابت و مبارزه با رقیب خارجی به درون 
سازمان شما را هدایت می کنند و با تنگ نظری 
مانع تحقق پروژه های شما در زمان و با بودجه 
متعارف می شوند و در واقع سازمان را به محل 
جنگ داخلی مبدل کــرده و در نهایت آن را از 

مسیر موفقیت دور می کنند.
مهمترین مسئله، تشخیص این امپراتوری ها و 
چگونگی مواجه با آنان برای مدیران و رهبرانی 
است که بدور از خودکامگی ها و با تصمیم های 
مشارکتی و استفاده از ســرمایه های انسانی 
در حال هدایت ســازمان در مســیر درست 
هســتند،گاهی یک تصمیم گیری خودکامه 
و اجبار در پیــروی و مشــارکت کارکنان در 
همراهی با آن تصمیم و نشــنیدن حرف های 
دیگران به دلیل اینکه محمل ذهنی برای درک 
آن توسط مدیران و رهبران وجود ندارد، آغاز 
گام نهادن در مسیر انحراف است، مدیران ممکن 
است احســاس کنند که هیچ انتخاب دیگری 
ندارند و در مواردی هم ناخواسته خود سرگروه 
امپراتوری های دیگران می شــوند که صاحب 
قدرت هســتند و از منابع قــدرت دیگران در 
سازمان استفاده ابزاری می کنند و گاهی ترس 
از شکست این امپراتوری ها مدیران و رهبران 
سازمان را دچار ســردرگمی و ابهام می کند، 
اّما به قول بودو شــفر: »در همان جایی قدرت 
دارید که ترس هایتان نهفته است.« ریزبینی 
و تشخیص های درست در سازمان خصوصاً در 
حوزه های داخلی و تشخیص اشکاالت و تعیین 
روش های درست حل آن ها امروزه به مسئله 
بسیار مهمی در ســازمان ها مبدل شده اند که 
عملکرد موفق در این زمینــه می تواند انرژی 
و پتانســیل بالقوه ای را برای مبارزه در بازار و 
بیرون از ســازمان برای دستیابی به فرصت ها 
خلق کند. آلبرت اینشــتین می گوید : » شما 
نمي توانید مشــکالت جاري را با تفکر جاري 
حل کنید. مشکالت جاري زاییده تفکر جاري 
شما هستند.« لذا باید نگرش خود را عوض کنیم 
و شاید مجبور باشــیم ابراهیم وار و با شجاعت 
بت هایی را که به طور اشــتباه در طول سالیان 
در ذهنمان یا سازمان خود ساخته ایم را خراب 
کنیم. در این راه اســتفاده از افراد متخصص و 
با انگیزه و با تجربه مفید )کارا و موثر( از بیرون 
ســازمان می تواند کمک های قابل توجهی را 

برای ما به همراه داشته باشد.

امپراتوری در سازمان!

دومین کنفرانس ســئو صبح روز پنجشنبه هفته 
گذشــته در آواتک برگزار شــد. در این کنفرانس 
پیتر کورولِو، فرید اسدی و سعید نجاران سخنرانی 

داشتند. 
در دومین کنفرانس ســئو که امســال با کیفیت 
باالتری نسبت به سال گذشته برگزار شد. ابتدا فرید 
اسدی مدیر بازاریابی داخلی در ای نتورک که پیش 
از این مشاور سئو و تجربه کاربری )UX( بوده است 
و عالقه فراوانی به بهینه سازی فاکتورهای تعاملی 
)engagement( برای طراحی وب ســایت هایی 
کاربر و موتورمحور دارد تاکید کرد آینده موتورهای 
جستجو به ما مسیر درست استفاده از استراتژی های 
مختلف و نحوه ســئوی اصولی را نشان می دهد. او 
برای شرکت کنندگان در مورد آینده فاکتورهای 
سئو صحبت و چند تکنولوژی جدید در این زمینه را 

معرفی کرد. بعد از اسدی که سخنرانی اش با استقبال 
حضار مواجه شده بود سعید نجاران روی سن رفت. 
نجاران هم در زمینه بهینه سازی سایت فعالیت و به 
کسب و کار ها کمک می کند تا مخاطب بیشتری از 
طریق موتورهای جستجو به اطالعات آن ها دست 
پیدا کنند. نجاران در این دوره از کنفرانس در مورد 
این صحبت کرد که یکی از نیازهای اساســی هر 
کســب وکار آنالین، ترافیک اســت. او به شرکت 

کنندگان توضیح داد که چگونه می توانند از طریق 
موتورهای جستجو برای کسب وکار خود ترافیک 
ارگانیک بدست آورند. پی تر کورولِو سخنران بعدی 
که تجربه فعالیت در زمینه  بهینه سازی موتورهای 
جستجو در شرکت های آلمانی، سوئیسی، یونانی 
و روســی را دارد و در حال حاضــر مدیر محصول 
بین المللی کوبو است به زبان انگلیسی سخنرانی 
خــودش را ارائه کرد. کورولِــو گفت که همه چیز 

On-Site نیست! بلکه وب ســایت کسب وکار در 
کنار سئو On-Site خوب، به بک لینک هایی برای 
تقویت جنبه سئو Off-Site خود نیاز خواهد داشت. 
بحث سئو بحث جدیدی نیست بلکه آنچه این بحث 
را جذاب می کند یافته ها و تغییرات مولفه های جدید 
است، به همین دلیل سخنرانی های این کنفرانس 
با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد. چرا که بخش 
قابل توجهی از شرکت کنندگان جوانانی بودند که 
کسب  وکارشــان بر بستر وب شکل گرفته و به این 

اطالعات برای رونق کسب وکارشان نیاز داشتند.
اولین کنفرانس سئو، سال گذشته 29 مرداد برگزار 
شد که رفیق فیلیپس )Rafiq Phillips( کار شناس 

بازاریابی و سئو در آن به سخنرانی پرداخت. 
در کنفرانس سال قبل رفیق فلیپس ابتدا اشاره ای 
به تاریخچه سئو و سپس موضوعات تاثیر محتوا بر 
سئو، آف پیج سئو، معماری سئو و فاکتورهای موثر 
بر سئو را بررســی کرده بود. بروزرسانی های انجام 
شده توسط موتور جستجوی گوگل و ارائه آمارهای 
آن، بخش دیگری از این کنفرانس بوده است. دومین 
کنفرانس ســئو  توســط Cubo  و ای نتورک و با 

حمایت هفته نامه شنبه برگزار شد.

فعاالن وب و استارت آپ های ایرانی استقبال خوبی از یک رویداد پرمحتوا کردند
ترافیک؛ کلیدواژه کنفرانس سئو

مهدی رحمتی

گزارش
R e p o r t



در ایران تلکام 2016 برای اولین بار در خاورمیانه 
و شمال آفریقا از راه حل جامع پرداخت موبایلی 
NFC رونمایی شــد. شهرام رشتی از کارشناسان 
صنعت پرداخت در این زمینه می گوید: »پیش  از 
این در جهان چنین تجربه ای فقط در انگلستان 
توسط شــرکت وودافون وجود داشــت و دیگر 
راه حل های NFC مانند ایــن روش جامع نبوده 

است.«
 NFC ایرانسل، اپراتوری که اســتفاده از فناوری
را برای پرداخت هــای همــراه عملیاتی کرده، 
 Trusted یا TSM ،برای پیاده سازی روش جدید
Service Manager را با ســرمایه گذاری نسبتا 
ســنگین از شــرکت جمالتو تأمین کرده است. 
راه حل این سرویس هم توسط شرکت اینفوتک 
ارائه  شده که شــامل کیف پولی با قابلیت تعریف 
هشت نوع کارت اســت. به گفته یکی از مدیران 

شــرکت اینفوتــک در بخشــی که مربــوط به 
شماره حساب مجازی است، بانک صادرات ایران 
به عنوان اولین بانک وارد این همکاری شده است. 
همچنین در حوزه پیاده سازی این راهکار، شرکت 
فرتاک کیش نیز فعالیت می کند؛ به عبارت دیگر، 
بازاریابی پرداخت خرد توســط شــرکت فرتاک 

انجام می شود.
با توجه بــه اینکــه در این روزهــا موضوع داغ 
اپراتورهای موبایل ترابردپذیری اســت؛ احتماال 
راه حل جامــع پرداخت NFC بتواند ارزش افزوده 
بزرگی برای ایرانسل ایجاد کند. این راه حل عالوه 
بر کاربرد در پرداخت موبایلی، کاربردهای دیگری 
در حوزه هــای مدیریت مــدارس، حمل ونقل، 
گردشگری و... دارد. شــهرام رشتی در مورد این 
راه حل می گویــد: »مهم ترین تفاوت این راه حل 
نســبت به راه حل های پیشــین مانند اپل پی و 
سامســونگ پی که در یک پلتفرم خاص فعالیت 
می کنند، این است که یک راه حل چند پلتفرمی 
و فارغ از ابزار کاربر اســت و حتی با گوشی قفل یا 
خاموش هم امکان استفاده از این روش پرداختی 

وجود دارد.«

 NFC  چیست؟
با گسترش اســتفاده از تلفن همراه، نقش آن در 
تغییر سبک زندگی بسیار پررنگ شده است. در 
حال حاضر بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای 
روزمره خــود از تلفن همراه اســتفاده می کنند 
و همین باعث شــده که در تجارت الکترونیکی 
نقــش تلفن همراه بســیار جدی گرفته شــود. 
اکنون با توســعه راهکارهــای پرداخت همراه، 
وارد فاز جدیدی از کاربرد تلفن همراه در تجارت 
الکترونیکی خواهیم شد. با سرمایه گذاری نسبتا 
سنگینی که ایرانسل انجام داده، می توانیم امیدوار 
باشیم که بســترهای نوین پرداخت و بانکداری 

همراه در کشور توسعه یابد.
فناوری NFC بســتری را فراهم می کند که بتوان 
به کمک زیرساخت های مخابراتی و سیم کارت، 
انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را انجام 
داد. فناوری NFC نوعی ارتباط رادیویی است که 
در فاصله کمتر از 10 سانتی متر بین دو دستگاه 
مجهز به ماژول NFC )گوشی تلفن همراه دارای 
ســیم کارت NFC  و کارت خوان( برقرار شــده و 
 NFC تراکنش انجام می شود. با داشتن سیم کارت

بدون نیاز به کارت های بانکی می توان اطالعات 
مربوط به آن ها را بر روی ســیم کارت به صورت 
امن ذخیره کــرد و کلیه تراکنش ها و پرداخت ها 
را با نزدیک کردن گوشــی بــه پذیرنده و بدون 

واردکردن رمز به سرعت انجام داد.

 مزایای پرداخت از طریق ســیم کارت های  
NFC

استفاده از NFC مزایای فراوانی برای کاربران دارد. 
ازجمله، امکان تعریف انواع کیف پول با کارت های 
بانکی، پرداخت سریع و آسان، عدم نیاز به حمل 
کارت های بانکی متعدد یا پــول نقد، امکان غیر 
فعال ســازی فوری در صورت گم شدن گوشی، 
امکان مشــاهده و مدیریــت تراکنش ها بر روی 
اپلیکیشــن پرداخت همراه. در راه حل ارائه شده 
توسط شرکت های ایرانی حتی گوشی خاموش 
هم امکان پرداخت دارد و ایــن نگرانی در مورد 
پرداخت همراه که اگر گوشی خاموش شود امکان 
استفاده از آن نیست، اینجا به کلی رفع می شود. 
 NFC یکی از مهم ترین کاربردهای سیم کارت های

در حمل ونقل عمومی است.

آرامــش، گمشــده ایــن روزهای ماســت. 
اســتارت آپ های فین تک این روزها شــبیه 
کسب وکارهای پرداخت در 10، 15 سال قبل 
هســتند و همان طور که این کسب وکارها در 
این ســال ها دوام آوردند، بچه های فین تک 
هم بایــد با حفظ آرامش، بداننــد که قدم در 
چه راه بزرگی گذاشــته اند و نگذارند عجله یا 
حرف وحدیث هایی بــا منابع نامعلوم، آن ها را 
دچار مشــکل کند. هفته گذشته مشکالت 
پیش آمده برای استارت آپ های فین تک رفع 
شــد و فعال با دســتور روزهای گذشته بانک 
مرکزی، ســرویس دهی به این کسب وکارها 
انجام می شود. بچه های باهمتا در وبالگ شان 
نوشــتند »توانســتیم با همکاری گروهی از 
فعاالن حوزه فین تــک )فناوری های مالی(، 
رسانه ها، مرکز توســعه تجارت الکترونیک، 
بانک مرکزی، ســازمان فنــاوری اطالعات، 
شرکت شاپرک و شرکت پرداخت الکترونیک 
سامان، شــرایط ادامه خدمت رسانی را فراهم 
کنیم.« باهمتایی ها خیلی خوب گفتند که »به 
باور ما، رسیدن به تفاهم با نهادهای نظارتی در 
مدتی کمتر از یک ماه، روندی بی سابقه و یک 
همصدایی مثال زدنی در راســتای پیشرفت 
به حســاب می آید. ما به عنوان تیم »باهمتا«، 
از تک تک این بزرگواران، به خصوص همکاران 
حــوزه فین تک که با وســعت نظــر، عرصه 
رقابت را به رفاقت بدل کردند، سپاسگزاریم. 
امیدواریم با تدوین قوانین به روز و کارآمد برای 
کسب وکارهای نوین حوزه فینتک در ایران، 
زمینه کارآفرینی، گســترش کسب وکارهای 
نوپا و ارائه خدمات نوآورانــه به ایرانیان عزیز 
فراهم شــود. تیم »باهمتا« نیــز به نوبه خود 
با کارگروهی کــه برای تدویــن قوانین این 
حوزه تشــکیل خواهد شد، همکاری و تعامل 
کامل فنی و مشــورتی به عمــل خواهد آورد 
تا مناســب ترین قانون برای حمایت از منافع 

کاربران تدوین شود.«
در روزهای آخــر، مدام با بی حوصلگی بچه ها 
مواجه می شــدم و از طرفی هم می دیدم که 
کسانی ســعی می کنند آب را گل آلود کنند. 
بودند فعاالن رســانه ای که سعی می کردند 
پیازداغ ماجرا را زیاد کنند یا کسانی که دوست 
داشتند در صف بچه های فین تکی قرار بگیرند تا 
شاید از این طریق بتوانند به دفتر مدیران ارشد 
راه پیدا کنند. نامه هایی زده شــد که ارتباطی 
بین فرستنده نامه و موضوع آن وجود نداشت. 
این روزها هم مهم تر از تشکیل انجمن و فوروم 
و کنسرســیوم و هر نوع گعده دیگر، مهم این 
است که شفاف سازی شود و درباره این موضوع 
هر فرد از هرجایی که هست اطالع رسانی کند. 
دقت داشته باشــید که وقتی درباره فین تک 
صحبت می کنیم، لزوما درباره یک مفهوم واحد 
و مشترک صحبت نمی کنیم و همان گونه که 
در هر صنفی ممکن است موارد خالف قاعده 
وجود داشته باشد، در این صنف هم ممکن است 
این موارد وجود داشته باشد. مهم ترین مسئله 
حفظ آرامــش و دوری از هر فعالیت هیجانی 
اســت. جامعه به اندازه کافی مشکالت دارد و 

قرار نیست به مشکالت اضافه کنیم.
االن مهم ترین اولویت کسب وکارهای فین تک 
این است که از فرصتی که دارند استفاده کنند 
و دانــش، توانایی، مهارت و شایســتگی های 
فردی و سازمانی شــان را افزایش دهند. فعال 
حس خوبی نســبت بــه این فضــای جدید 
وجــود دارد و تمرکز نه بــر کارهای هیجانی 
بلکه باید بر انجام فعالیت های کســب وکاری 
باشــد و بدانیم که در نبود قوانین مشــکالت 
کم نیست؛ بنابراین نمی توان کارهای بزرگ 
و ناگهانی انجام داد. بانک ها مهم ترین رقبای 
استارت آپ های فین تک هستند و آن ها نباید 
امیدوار باشــند که بانک ها چراغ سبز به آن ها 
نشان دهند. فین تکی ها باید بدانند راهی که 
در پیش گرفته اند، راه پرخطری است و برای 
موفقیت باید توان تاب آوری داشــته باشند. 
تاب آوری این روزها یکی از مفاهیمی اســت 
که در ادبیات مدیریت موردتوجه قرارگرفته 
و خصوصــا در ایران بســیار بــرای خیلی ها 
جالب توجــه بوده اســت. در آینــده نزدیک 
کسانی از رقابت موفق بیرون خواهند آمد که 
در این فضا تاب آورده باشــند و تاب آوری هم 

آسان نیست.
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فرصت فین تک را 
دریابیم!

طلسم NFC در ایران می شکند

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

بسیاری از بانک های ایرانی هنوز طراحی هایی دارند 
که مربوط می شــود به چند سال پیش و هنوز پیدا 
کردن یک چیز ساده در آن ها مشکل است. بسیاری 
از وب سایت ها بیشتر از اینکه یک وب سایت بانکی 
باشند، یک وب سایت خبری هستند و سایه روابط 
عمومی باالســر آن ها ســنگینی می کند. در ادامه 
6تا از بهترین وب ســایت های بانکــی در جهان را 
معرفی می کنیم. این بخشــی از یک مطلب نسبتا 
طوالنی است که متن کامل آن در روزهای آینده در 

»شنبه مگ« منتشر می شود.

 فرست دایرکت؛ یک تجربه کامل همراه با حفظ 
رضایت و امنیت اما کمی کند

فرســت دایرکت جزو برترین بانک ها بــرای ارائه 
خدمات 24 ساعته بانکداری تلفنی از سال 1990 
است. یک دهه بعد، تجربه فرســت دایرکت آن را 
در حــوزه بانکداری آنالین در جایــگاه خوبی قرار 
داد. وب ســایت و اپلیکه دوزی هایش جامع و کامل 
هســتند؛ همچنیــن ســرویس های اضافی برای 
پشــتیبانی از نرم افزار اصلی نیز دارد. وب ســایت 
فرســت دایرکت اکثر نیازهای اساسی بانکی شما 
را پوشــش می دهد، امکان پرداخت را برای شــما 
مهیا می کنــد، امکان انجــام پرداخت های ثابت و 
امکان درخواست وام نیز به شما می دهد. همچنین 
نمایشــی از وضعیت حساب بانکی شــما و امکان 
مدیریت دســتور پرداخت نقدی را نیز برای شــما 
مهیا می کند. به سیستم فرست دایرکتپالس جای 
امیدواری هست. این سیستم اطالعات حساب مانند 
کارت های اعتباری و کاربردها را از شرکت های غیر 
از فرست دایرکت جمع می کند تا شما بتوانید یک 
بررسی کلی از وضعیت مالی خود داشته باشید؛ اما 
این کار کمی گیرودار دارد. اســتفاده از اپلیکیشن 
فرســت دایرکت بســیار ســاده و راحت اســت، 
مانده حساب شما را بر روی یک صفحه نمایش نشان 
می دهد و دسترسی به اطالعات هر حساب بی نهایت 
آسان و راحت است. شما تنها می توانید به کسانی 
که به تازگی پرداختی به آن ها انجام داده اید، انتقال 
 iOS پول داشته باشید. این اپلیکیشن بر روی ورژن

کار نمی کند و پیام خطا می فرستد.

 هالیفکس؛ کاربرد کاربردپذیری
هالیفکس ویژگی ها و کاربردپذیری دیگر رقبایش 
را همیشــه در نظر دارد و اپلیکیشنی به شما ارائه 
می دهد که نصب و استفاده بســیار آسانی دارد. با 
وجود تغییــرات اخیر، خدمــات بانکداری آنالین 
هالیفکس چیزی بیشــتر از نرخ بهره مطلوب برای 
ارائه به شــما دارد. برای ورود سه بخش اطالعاتی 
مجزا الزم است: کلمه کاربری )که می تواند بر روی 

 با داشتن 
سیم کارت 

NFC بدون نیاز 
به کارت های 

بانکی می توان 
اطالعات مربوط 

به آن ها را بر 
روی سیم کارت 

به صورت امن 
ذخیره کرد و 

کلیه تراکنش ها 
و پرداخت ها 
را با نزدیک 

کردن گوشی 
به پذیرنده و 

بدون واردکردن 
رمز به سرعت 

انجام داد، حتی 
اگر گوشی 

خاموش هم 
باشد پرداخت 

امکان پذیر است

معرفی بهترین وب سایت های بانکی جهان

کامپیوتر ذخیره شود(، رمز عبور عددی - الفبایی 
و بخشی از اطالعات به یادماندنی که برای غیرفعال 
کردن کی الگرهای موجود به کار گرفته می شــود. 
قبل از اینکه بتوانید وارد شــوید و به سراغ حساب 
خود بروید، صفحه تبلیغاتی هالیفکس برای تان به 
نمایش درخواهد آمد. صفحه اصلی به شما تصاویری 
از مانده حساب تان می دهد، همین طور لینک های 
میانبری که برای دیدن اظهارات تان و پرداختی ها 
یا انتقال وجه در دسترس شماست اما هنوز اندکی 
راه برای دســتیابی به ویژگی های برتر مانده است. 
بررسی وضعیت بانکی شــما کار دشواری است اما 
درنهایت عملیات جست وجو به خوبی انجام می شود؛ 
این کار این امکان را می دهد تا تراکنش های خاصی 
را از یک سال پیش جســت وجو کنیم )برای مثال 

پرداخت مالیات(.

 HSBC؛ نه جذاب و نه سریع
 HSBC بااینکه نه جذاب است و نه سریع، با این حال
در حالی که به شــدت حواس اش به امنیت اســت، 
تمام ویژگی های اصلی را نیز دربرمی گیرد. درنهایت 
HSBC  توانست اپلیکیشن کامال توسعه یافته خود 
را تولید کند و خب باید گفت که اپلیکیشن خوبی 
است. یکی از ویژگی های خوبش دسترسی سریع 
به  حساب اســت که به شما این امکان را می دهد تا 
تراز حســاب  جاری خود را از طریق صفحه خانگی 
و بدون نیاز به ورود، بررســی کنید. مدیریت پول 
این اپلیکیشــن بــه انجام یکســری کارهای پایه 
محدود اســت، مانند پرداخت قبض و انتقال پول 
به حساب هایی که قبال در وب سایت قرار داده  شده 
است. همچنین شما می توانید پرداخت های فوری 
را از طریق Paym )paym.co.uk( انجام دهید اما 
دریافت کننده باید بر روی ســرویس تعریف شده 
باشــد.  اپلیکیشن iOS بومی نیســت و به همین 

دلیل به شدت سرعت پایینی در باال آوردن صفحه 
دارد و زمانی که شــما در انجام کاری عجله دارید 
این موضوع کامال آزاردهنده است. همچنین عدم 
پشتیبانی از تشــخیص هویت لمسی نیز خودش 
مشــکلی اســت. اگر شــما بخواهید که از طریق 
اپلیکیشن و یا به صورت آنالین وارد شوید، اقدامات 
امنیتی به خصوصی انجام می شود. نام کاربری 12 
رقمی )که می شود توســط اپلیکیشن و یا مرورگر 
ذخیره شود( مورد نیازتان خواهد بود تا بتوانید به 
یک سوال ساده امنیتی پاسخ دهید و بعد از آن به طور 
تصادفی ســه رقم از رمز عبورتان را وارد کنید. قبال 
یک کلید فیزیکی برای ایجاد رمز عبور وجود داشت، 
اما امروزه HSBC افراد را ملزم به استفاده از اپلیکیشن 
می کند. هرســال،HSBC  خدمات و سرویس های 
آنالین بیشتری ارائه می دهد تا جایی که تقریبا همه 
کارها را می شود با ســرویس های آنالینش انجام 
داد؛ ماننــد متوقف کردن یک چک، درخواســت 
تغییر اضافه برداشت و دانلود گزارش ساالنه تان. با 
اینکه این سیستم فاقد ظرافت است، HSBC اساسا 
لینک هایش را در قسمت پایین و سمت چپ ویندوز 
قرار داده است؛ اما پیدا کردن چیزی که به دنبالش 

هستید، بسیار ساده است.

 LIoyds؛ یک پیشنهاد کامل
یک پیشنهاد کامل: چه از تلفن استفاده می کنید، 
چه از تبلت و یا  PC، تقریبا کاری نیست که نتوانید 
انجامش دهید. لویدز جزو اولین بانک هایی است 
که اپلیکیشن ارائه کرده است. در دهه 90 میالدی 
که دیگر بانک های پیشــرو تمام تالش شان را بر 
روی بانکداری مبتنی بر وب گذاشته بودند، لویدز 
سیستم دســته چک الکترونیک خود را به وجود 
آورد که بر روی شــبکه های امن مجــازی قابل  
اجراست. امروز لویدز ســبد کاملی از محصوالت 

بانکداری آنالین را ارائه می دهد: امکانات بانکداری 
آنالین مبتنی بر وب که منطبق با موبایل و تبلت 
و نیز اپلیکیشن های ویندوز فون و اندروید است. 
همچنین اپلیکیشــن های آیفــون و آی پد را نیز 
جداســازی می کند. درواقع، اپلیکیشــن بر روی 
آی پد یک مفهــوم بی محتواســت، درواقع یک 
وب سایت ساده است که اپلیکیشن هایی آن را در 
برگرفته است. حداقل کاری که می کند این است 
که شرایط ورود را از دیگر اپلیکیشن ها می گیرد و 
زمانی که دســتگاهی فقط یک بار با لویدز ثبت نام 
کــرد، به راحتی می توانید فقط با واردکردن ســه 
رقم تصادفی از رمز عبورتان دوباره وارد شــوید. 
هم اپلیکیشــن های لویدز و هم وب ســایت آن 
بســیار جامع و کامل اســت، امکان دسترسی به 
تمامی حســاب هایتان حتی آن هایــی که امضا 
مشــترک دارید را نیز می دهد. همچنین به شما 
امکان انجام کارهای بانکی مانند پرداخت قبض، 
انتقال پول بین حسابی و مدیریت پرداخت های 
ثابــت را می دهد. نقطه ضعف عجیب آن در بخش 
جســت وجوی تراکنش ها است. شما می توانید بر 
روی وب سایت فقط تراکنش های مربوط به سه ماه 
را در یک زمان انجام دهید و این موضوع وقتی که 
می خواهید اظهارنامه مالیاتی خود را انجام دهید 
واقعا مشکل ســاز اســت. هنوز هم بر روی نسخه 
موبایلی وب سایت و دیگر اپلیکیشن ها، این قابلیت 
اصال وجود ندارد و ایــن موضوع کامال آزاردهنده 
است. این وب ســایت امکان مدیریت پول را دارد 
که هزینه هایتان را به شما به صورت تفکیک شده 
نشــان می دهد، همچنین تقویم نشــان دهنده 
مهلت پرداخت قبوض و امکاناتی برای برنامه های 
پس انداز و مخارج دارد. افرادی که با بودجه بندی 
مشــکل دارند، این ویژگی مزیت عالی برایشــان 

محسوب می شود.

غول های بانکی چنین وب سایت هایی دارند!

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

رضا قربانی

یادداشت
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برگزیدهها

Google Duo  یک اپلیکیشن تماس ویدئویی 
اســت که یکی از پرطرفدارتریــن برنامه های 
کاربردی در سیســتم عامل اندروید به شمار 
می رود. این اپلیکیشــن دارای طراحی ساده و 
قابل اطمینان است. از قابلیت های منحصربه فرد 
این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 رابط آســان: با داشــتن یک رابط آسان 
می توانید سریع با عزیزان خود تماس ویدئویی 

برقرار کنید.
 صدای در زدن: قبل از اینکه تلفن را جواب 
دهید، می توانید بــا قابلیت پیش نمایش زنده 

Duo، تماس گیرنده را ببینید.
 ویدئوی باکیفیت: تماس هــای ویدئویی 

سریع تر و قابل اطمینان تری را تجربه کنید.
 پلتفرم چندگانه: فقط با یک اپلیکیش ساده 
با دوستان خود که دستگاه اندروید یا آی اواس 

دارند، تماس ویدئویی برقرار کنید.

 Blood Pressure and Sugar اپلیکیشــن
Checker prank برنامــه ای اســت بــرای 
سرگرمی که فشار و قند خون شما را محاسبه 
می کند. این برنامه بهترین اپلیکیشــن برای 
فریب دادن دوســتان تان اســت. این برنامه 
به گونه ای طراحی شده اســت که اگر فردی 
از اندروید اطالعاتی نداشــته باشد، نمی تواند 
تشــخیص بدهد که یک اپلیکیشن شوخی 
است و واقعیت را نشان نمی دهد. برای استفاده 
از این برنامه کافی است پس از نصب آن، نشانگر 
قند یا فشار خون خود را انتخاب کنید. سپس 
انگشت خود را به آرامی روی صفحه اثر انگشت 
قرار دهید و منتظر بمانید. پس از مدتی، نتیجه 
قند و فشار خون غیرواقعی شما به طور خودکار 
نمایش داده خواهد شــد. این اپلیکیشــن به 
دفعات بســیار زیادی دانلود شــده است. این 
برنامه فقط برای سرگرمی طراحی شده است و 
فشار یا قند خون واقعی شما را نشان نمی دهد.

این اپلیکیشن 
میزان کالری 
مصرفی شما 

را به طور 
روزانه نمایش 
می دهد و به 
شما می گوید 

که چقدر 
از کالری 

مصرفی شما 
باقی مانده 

است و کالری 
دریافتی و 
مصرفی از 
طریق غذا 
و فعالیت 
را تفکیک 

می کند

معرفی اپلیکیشنی که مدام به شما یادآوری می کند چه به خورد خودتان داده اید!

این هفته با اپ های برگزیده می توانید کمی جنگولک بازی دربیاورید و از کالس های دانشگاه های معتبر هم بهره ببرید

یک بشقاب سالمت میل کنید

اپلیکیشن بشــقاب در حوزه سالمت و تناسب اندام 
طراحی و تولید شــده و امکاناتی را به طور رایگان در 
اختیار کاربران قرار می دهد. این اپلیکیشن به افراد 
کمک می کند تا از میزان کالری مصرفی خود مطلع 
باشــند و بدانند که چقدر باید کالری در روز مصرف 
کنند تا وزن آن ها ثابت بماند و دچار اضافه وزن نشوند. 
حتی کاربران می توانند برای کاهش وزن از این برنامه 

کمک بگیرند.
یکی از ویژگی های بشقاب آن است که شما می توانید 
تعیین کنید که می خواهید به چه وزنی برسید و کالری 
مورد نیاز روزانه خود را بر اساس افزایش یا کاهش وزن 
خود محاسبه کنید. شــما می توانید روند افزایش یا 
کاهش وزن خود را پیگیری کنید و ببینید که چقدر 

در این زمینه موفق بوده  و درست عمل کرده اید.
پس از نصب برنامه، وقتی آن را اجرا می کنید، از شما 
خواسته می شود تا جنسیت، قد، وزن، تاریخ تولد و 
میزان فعالیت روزانه خود را وارد کنید. در قســمت 
میزان فعالیت، گزینه هــای بی تحرک، کم تحرک، 
نســبتا فعال، خیلی  فعال و ورزشکار حرفه ای وجود 

دارد.

یکی از گزینه های جالب این برنامه آن است که شما 
می توانید یــک عکس از وضعیت بــدن فعلی خود 
بیندازید و خودتان را پس از کار با برنامه مقایسه کنید. 
این عکس صرفا برای خود شما نمایش داده می شود و 
حتی برای پشتیبان های اپلیکیشن نیز ارسال نخواهد 
شــد. پس از آن برنامه مشخص می کند که شاخص 
توده بدن شما چقدر اســت و در چه وضعیتی قرار 
دارید. سپس نشان می دهد که میزان مصرف روزانه 
کالری شما باید چقدر باشد تا وزن شما در همین حد 
فعلی باقی بماند. در اینجا شما می توانید بین دو نوع 
فعالیت یک مورد را انتخاب کنید. مورد اول ثبت غذا و 
فعالیت روزانه و مورد دوم تعیین وزن هدف و محاسبه 

میزان کالری مورد نیاز.
این اپلیکیشــن میزان کالری مصرفی شما را به طور 
روزانه نمایش می دهد و به شما می گوید که چقدر از 
کالری مصرفی شما باقی مانده است و کالری دریافتی 

و مصرفی از طریق غذا و فعالیت را تفکیک می کند.
وقتی دایره موجود در صفحه اصلی را لمس می کنید، 
به قســمتی می روید که وعده  هــای غذایی در آنجا 
تفکیک شده است. در هر قسمت می توانید مشخص 
کنید که برای آن وعده غذایی، چه مواد غذایی و چه 
مقدار از آن مواد خورده اید. در قسمت فعالیت ها نیز 
نوع و میزان فعالیت خود را انتخاب می کنید. سپس 
این اپلیکیشن با محاســبه میزان فعالیت و کالری 
مصرفی شما، مشخص می کند که در آن روز چقدر 

کالری مصرف کرده اید و چقدر کالری هنوز می توانید 
مصرف کنید.

از امکانات دیگر این اپلیکیشن می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

  افزودن روزانه وزن به همراه تصویر
 افزودن غذاها و فعالیت های خودتان

 یادداشت گذاری بر روی هر روز
 محاســبه و تعیین شــاخص توده بدنی و تعیین 

وزن مناسب
 سابقه وزن و کالری روزانه و امکان مشاهده تصویری 

روند کاهش یا افزایش وزن
 کامل ترین لیست غذا و فعالیت همراه با به روزرسانی 

مستمر و هفتگی آن ها
 یادآوری افــزودن غذا و فعالیت روزانــه و وزن با 

تنظیمات انتخابی و بازه زمانی مورد نظر کاربر
یکی از امکانات مفید این برنامه آن است که مقاالت 
آموزشی، دســتور آشپزی و پخت غذاهای رژیمی و 
تمرینات ورزشــی را ارائه می دهد که مطالب بسیار 
مفیدی است. به عالوه این اپلیکیشن دارای قابلیت 
قدم شمار اســت و می تواند گام های شما را به طور 

روزانه بشمارد و کالری مصرف شده را نمایش دهد.
کاربران می توانند از طریق تقویم روزانه، به ســابقه 
کالری مصرفی و دریافتی روزانه خود دسترسی داشته 
باشند و غذاهای مصرفی و فعالیت های خود را به آسانی 

حذف یا ویرایش کنند.

همچنین کاربران می توانند میزان موفقیت و روند 
کاهش یا افزایش وزن خود را در شبکه های اجتماعی، 
اینستاگرام، توییتر و تلگرام به اشتراک بگذارند و این 
نوعی روند تشــویقی برای آن ها خواهد بود تا با اراده 
بیشــتری وزن خود را کم یا حفظ کنند. در قسمت 
منوی اصلی برنامه، کاربران می توانند به این اپلیکیشن 
امتیاز دهند یا با مسئوالن تماس بگیرند و خطاهای 
موجود در برنامه را گزارش دهند. در این قسمت اگر 
وارد گزینه تنظیمات شوند، می توانند مشخص کنند 
که چند روز یک بار اطالعیه هایی را دریافت کنند. این 
اطالعیه ها درباره یادآوری افزودن غذا و فعالیت روزانه 
و نیز یادآوری افزودن وزن است. حتی کاربر می تواند 
ســاعت دقیق این یادآوری را مشخص کند. اما این 
اپلیکیشن امکانات دیگری دارد که با خرید اشتراک 
ماهیانه یا سالیانه می توانید به آن ها دسترسی داشته 
باشید. برای مثال با داشتن اشتراک، این برنامه وزن 
هدف شما را مشــخص می کند. غذا و فعالیت های 
روزانه شما را تعریف می کند، شما می توانید به مقاالت 
و آموزش های آشــپزی دسترسی داشــته باشید، 
تمرینات ورزشی را به شما آموزش می دهد. همچنین 
نسخه پولی این اپلیکیشن دیگر تبلیغات درون برنامه 
نخواهد داشت و غذاها به طور خودکار به روزرسانی 
خواهد شد. این اپلیکیشن به کاربران کمک می کند 
تا کالری روزانه و میزان فعالیت بدنی خود را مدیریت 

کنند و بدنی سالم داشته باشند.

Skyscanner  اپلیکیشنی است که تمام امکانات ســفر را به صورت یک جا ارائه می دهد. این 
اپلیکیشن یکی از برنامه های کاربردی برتر در پلی استور است که با استفاده از آن کاربران می توانند 

به آسانی پروازها، هتل ها و خودروها را به طور یک جا جست وجو کنند.
جست وجو، مقایسه و رزرو پروازها، هتل ها و کرایه خودروهای ارزان در هر کجا با این اپلیکیشن 
امکان پذیر است. این اپلیکیشن کامال رایگان بوده و مستقل از هرگونه سازمان و نهاد کار می کند. 
این برنامه در کوتاه ترین زمان، بهترین پیشنهاد سفر را به شما ارائه می دهد. این اپلیکیشن که در 
حوزه سفر، برنده جایزه شده است، از موتور جست وجوی سفر جهانی استفاده می کند و به بیش 

از 30 زبان دنیا در دسترس است.
از ویژگی های این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 دریافت هشدار قیمت: در صورت کاهش قیمت ها و تخفیف، شما از آن مطلع خواهید شد. 
 جست وجوی پروازهای ارزان: به آســانی می توانید ارزان ترین روزها و ماه ها را برای پرواز با 
استفاده از تقویم نمودارهای رنگی پیدا کنید.  پیشنهادات الهام بخش: شما می توانید با انتخاب 
گزینه »همه جا« در قسمت مقصد تمام پروازهای ارزان به هر کجا از دنیا را مشاهده کنید. به عالوه 

می توانید بهترین پیشنهادات و قیمت ها را از نزدیک ترین فرودگاه پیدا کنید.  جست وجوی 
آنچه می خواهید: شما می توانید گزینه های خود را محدود کنید. می توانید بر حسب مدت زمان 
سفر، تعداد توقف ها، شــرکت هواپیمایی، کالس پرواز، زمان ورود و خروج نتایج جست وجوی 
خود را محدود کنید.  جست وجوی هتل ها: امکان مقایسه بهترین پیشنهادات برای هزاران 
هتل، اقامتگاه، آپارتمان و متل وجود دارد. شــما می توانید اتاق هایی را در موقعیت مکانی خود 
پیدا کنید. حتی امکان جســت وجوی هتل های لحظه آخری نیز وجود دارد.  جست وجوی 
خودروهای کرایه ای: امکان جست وجوی شرکت های کرایه خودرو در عرض چند ثانیه وجود 
دارد. شــما می توانید ا بین 30 هزار فرودگاه یا شهر یکی را انتخاب کرده و سپس بر اساس نوع 
خودرو، نوع سوخت و قابلیت های دیگر جست وجوی خود را محدود کنید و خودروی مورد نظر 
خود را با بهترین قیمت بیابید.  جست وجوهای اخیر: در این اپلیکیشن قابلیت دسترسی به 
آخرین جســت وجوهای پرواز از صفحه نمایش خانگی و انتخاب سریع آن ها وجود دارد.  این 
اپلیکیشــن هیچ هزینه اضافه ای را دریافت نمی کند.  شما می توانید پرواز خود و هشدارهای 
قیمت را با تمام دستگاه ها همگام سازی کنید و این اطالعات را در چندین دستگاه داشته باشید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

کاریکاتور خودتان را بکشید و آنالین درس بخوانید

Photo Lab Picture Editor FX
اپلیکیشن Photo Lab یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین مجموعه  جلوه های ویژه 
عکس است که تعداد زیادی کاربر دارد. بیش از 500 جلوه ویژه تاکنون در این 
اپلیکیشن ارائه شده است. این برنامه از قابلیت مونتاژ عکس، قاب عکس، جلوه های 
ویژه متحرک و فیلترهای عکس برخوردار است. کاربران می توانند در عرض چند 
ثانیه بدون استفاده از یک ویراستار حرفه ای، تصویر خود را به طور خالقی درست 
کنید و آن را آیکون مخاطب یا کاغذ دیواری قرار دهید، یک کارت پستال مجازی 
برای دوست خود بفرستید یا آن را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی به اشتراک 

بگذارید. از قابلیت های برتر این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 قاب عکس: اگر می خواهیــد تصویر مورد عالقه خود را کمی تغییر دهید، 
می توانید یکی از قاب های زیبای این برنامه را انتخاب کنید.  جلوه های ویژه 
واقعی: کاربران می توانند تصویر خود را در یک فضای جدید قرار دهند؛ برای 
مثال در کنار دریا یا داخل یک خودرو.  مونتاژ عکس چهره: کاربران می توانند 
صورت را به آســانی پاک کند و صورت خود یا دوست خود را در آن قرار دهند. 
این مونتاژ صورت به طور خودکار و با استفاده از الگوریتم تشخیص چهره انجام 
می شود.  فیلترهای عکس: شما می توانید فیلترهای عکس مختلف مانند 

سیاه و سفید، نئون، نقاشی روغنی و... را به عکس خود اضافه کنید.

Coursera: Online courses
اپلیکیشن کورسرا یک برنامه رایگان است که تعداد دانلود بسیار زیادی را در بین 
اپلیکیشن های اندرویدی دارد. کاربران در این برنامه می توانند به بیش از 1000 
درس و مطالب آموزشی که بیش از 140 دانشکده و دانشگاه معتبر در سراسر 
دنیا آن ها را تهیه کرده اند، دسترسی داشته باشند و از این طریق شغل خود را 
گسترش دهند یا با تسلط روی موضوعات مختلف از برنامه نویسی و علم داده ها 

گرفته تا عکاسی و موسیقی سطح تحصیالت خود را باال ببرند.
با استفاده از این اپلیکیشن شما می توانید از آموزش استادان برتر دنیا بهره مند 

شوید:
 جست وجو در بین بیش از 1000 درس در موضوعات مختلف، از ریاضی گرفته 
تا موسیقی و پزشکی  پخش ویدئوهای سخنرانی به طور آنالین و در هر زمان یا 
دانلود آن ها برای تماشای آفالین ویدئوها  جابجایی بی وقفه بین آموش وب و 
اپلیکیشن، با انجام تمرینات، آزمون ها و پروژه های ذخیره شده در هر دو پلتفرم
 یادگیری چندین زبان اعم از چینی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی و روسی

 دریافت گواهی آموزشی و تخصصی و اشــتراک گذاری موفقیت خود بین 
کارفرمایان، همکاران و دوستان

همچنین می توانید اطالعات خود را در رشته های زیر افزایش دهید:
 علوم کامپیوتر: برنامه نویسی، تلفن همراه و توسعه وب  علم داده: یادگیری 

ماشینی، آمار، احتماالت و داده   تجارت: حسابداری، بازاریابی و کارآفرینی
 علوم: روباتیک، شیمی، تغذیه و پزشکی  هنر: از قبیل طراحی، عکاسی، 

موسیقی و نویسندگی خالق

Skyscanner Flights, Hotel, Car

تماس های با کیفیت 
ویدئویی بگیرید

شوخی دستی با 
فشار خون!

چارلز سویندال
زندگی 10 درصــد از چیزی اســت که اتفاق 
می افتد و 90 درصد واکنشی است که ما انجام 

می دهیم.

Pencil Caricature Effect
Pencil caricature  اپلیکیشــنی اســت که با آن می توانید چهره خود را به 
یک تصویر کاریکاتوری خنده دار تبدیل کنید. این برنامه سرگرم کننده یکی 
از پرطرفدارترین اپلیکیشن ها در پلی استور است. این اپلیکیشن بیش از 100 
کاریکاتور بامزه مرد و زن و تصاویر کارتونی متنوعی را ارائه می دهد که با آن ها 
می توانید تصاویر خود را به کاریکاتورهایی تبدیل کنید که با مداد کشیده شده 
و آن ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. پس از تبدیل عکس به کاریکاتور، 
کاربران می توانند اســتیکرهای مربوط به کارتون های مختلف را به آن اضافه 
کنند. به عالوه کاربران می توانند مجموعه ای از شکلک ها و احساسات متحرک و 
شخصی سازی شده را ایجاد کنند که با آن ها می توانند دوستان خود را بخندانند. 

ویژگی های این اپلیکیشن عبارت است از:
 ایجاد و استفاده آسان از یک آواتار کارتونی شخصی سازی شده به عنوان تصویر 
پروفایل  تبدیل خود به یک شخصیت کارتونی و متحرک سازی آن  خنداندن 
دوستان با استیکرهای خنده دار  نوشتن متن روی عکس با بیش از 25 فونت 
و اشتراک گذاری آن ها با دوســتان  ذخیره کاریکاتورهای جذاب در کارت 
حافظه شما  اشتراک گذاری کاریکاتور خود از طریق واتس اپ، فیس بوک، 

توییتر، اینستاگرام و وی چت ی را
ت آپ
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