
چگونه بلیک راس 15 ساله
فایرفاکس را خلق کرد؟

پوستر را ببین 
و روی تبلیغ کلیک کن

مهدی ربیعی یگانه، بنیان گذار 22ساله گروه فندق و دوستان 
جوانش با 5میلیون تومان استارت آپ شان را جهانی کرده اند

گفت و گو با وحید کریمانی 21 ساله
بنیانگذار  استارت  آپ فول فکر

راهکارهای فروش و بازاریابی »گپ«
یکی از معروف ترین تولیدکننده های لباس جهان

برندی که روی صفحه کامپیوتر نیم میلیارد 
کاربر مجازی خودنمایی می کند

لذت برگزاری رویداد با تیکیوی 
بچه های فندق

مشاوره آنالین روانشناسی 
بگیرید
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شب است، شب چهارم محرم... در تحریریه 
»شــنبه« داریم صفحه هــا را می بندیم تا 
بفرستیم چاپخانه؛ از بیرون صدای دسته های 
عزاداری می آید. طبل ها و ســنج ها تاریخ را 
به هم می کوبد. این صدا انعکاس صدایی است 
که 1400 سال اســت در هستی چرخیده و 
هنوز امتداد دارد و گویی تا بشــریت هست، 
صدای مظلومیت حسین بن علی و یارانش به 
گوش خواهد رسید ...  ادامه در صفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l
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فرهنگ سازمانی »زاپوس« 
حدومرزی برای احترام به 

مشتری قائل نیست

مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت خبر داد

دهه آخر آبان ماه برگزار می شود

زنجانی ها برگزار می کنند

گزارش ماهرحکیم از تالش های 
شیخ نشین حاشیه خلیج فارس

چگونه اپ شما موفق خواهد شد

حرف های کسرا ترابی وکیل 
پتنت در سیلیکون ولی

گزارشی از تاریخ بانکداری 
 NFC ایران تا روندهایی که به

ختم می شود

هرگز روی شکست تان 
ننشینید

ماشین زمان پرداخت 
الکترونیکی در ایران

اپلیکیشنی 
برای یک کابوس!

مکالمه 10 ساعته با 
مشتری!

ارائه اینترنت به زائران 
اربعین حسینی

ایده تا کسب وکار
 در تبریز

برپایی مجمع جهانی 
کارآفرینی جوانان و 
استارت آپ اکسیر

سیلیکون ولی خاورمیانه
به قطر می رسد؟

سراغ سرمایه گذار 
نروید!
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

11

تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

کمپین »در جست وجوي زاکربرگ ایرانی« را با همکاري دونیت آغاز کرده ایم و بخشي از شماره هاي قبلي »شنبه«، 
به جاي خمیر شدن یا فروخته شدن به دالالن کاغذ، به روستاهاي دورافتاده کشورمان ارسال مي شود. یک روایت از 
مسعود جعفري جوزاني، فیلمساز موفق کشورمان، الهام بخش ما براي این ماجرا بود؛ جوزاني مي گوید در سنین کودکي 
در روستاي شان، روي دیوار کاهگلي با آپارات فیلمي نمایش داده می شود و او با تصور کودکانه، تا چند روز پشت دیوار 
در جست وجوي شخصیت هاي فیلم بوده و همان جا، جادوي سینما او را مي گیرد و این جادو او را به فیلمسازي بزرگ 
تبدیل مي کند. ما نیز معتقدیم همه ایران، تهران نیست و براي یافتن استعدادهاي جوان باید به همه جاي ایران عزیز، 

به خصوص به مناطق محروم، سرک بکشیم؛ شاید »زاکربرگ ایراني« در روستایي دورافتاده، انتظار ما را مي کشد. 

اولین ایمیل را از جوانی در 
روستای برازین در توابع تبریز 

دریافت کردیم که می گوید 
فوق دیپلم آی تی دارد و 

بخشی از کارش به چرا بردن 
دام ها است؛ او می خواهد 

استارت آپش را راه بیندازد.

برای کسب 
اطالعات بیشتر 

به وب سایت
 2nate.com

مراجعه کنید.

حمیدرضا احمدی از »ایوند«
اطالع رسانی رویدادها و اکوسیستم 

استارت آپی ایران می گوید

 با100 هز ارتو ما ن شر وع کر دیم
10 میلیارد  هم  نمی  فر وشیم

 کبریت توکلی بر خالف اکثر کبریت هایی که در جهان با 
قیمت ۲ دالری عرضه می شود، تنها به قیمت 50 سنت در 

کشورهای خارجی به فروش می رسد و با تولید ساالنه 
10 میلیارد قوطی کبریت، بزرگ ترین تولیدکننده 

کم هزینه و موثر در نوع خودش در 
جهان است. 99 سال از عمر این برند 

ایرانی می گذرد و می توان آن را قدیمی ترین 
کارخانه خصوصی کشور دانست...

1231

] تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد [

صدسالعمربیخطر!
کبریت توکلی، باتولید 10میلیارد قوطی کبریت در سال 

بزرگ ترین کارخانه کبریت سازی جهان است



رویــداد اســتارت آپ »اکســیر« بــا 
28

مهر

محوریت هــای موضوعــی »مدیریت 
شــهری« و »گردشــگری« در زنجان 

برگزار می شود.
رویداد استارت آپی اکسیر، نخستین استارت آپ 
ایرانی اســت کــه با نظــارت محتوایی ســتاد 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست  
جمهوری طراحی و مدل سازی شده و اوایل آبان  

ماه در زنجان برگزار خواهد شد.
در این رویداد آموزشــی و رقابتی، دانشجویان و 

فارغ التحصیــان آموزش می بینند که چگونه به 
یک ایده بکر و ناب دســت یابنــد و بعد از آن در 
راستای ترویج همکاری های تیمی به دانشجویان 
آموزش داده می شــود که چگونه تیــم خود را 
تشــکیل دهند و هم در نهایت ایــده خود را به  
یک کسب  و کار نوپا، با قابلیت اجرا و جذاب برای 

سرمایه گذاران تبدیل کنند.
در این برنامه شــرکت کنندگان با قرارگرفتن در 
فضای مشــترک کارآفرینانه بــه فعالیت توامان 
با خاقیت می پردازند و در فضــای کار تیمی با 
روش ها و ابزارهایی که آموخته اند به ایده پردازی و 
ارزیابی ایده و طراحی یک ارزش قابل پیاده سازی 
و سودمند پرداخته و در نهایت نتایج کار خود را به 

داوران ارائه می کنند.
هدف اصلی اجرای این رویداد، آشــنایی و کسب 

تجربــه عملی بــا فرآیند ایده پردازی درســت، 
ارزیابی ایــده و ارائه آن در حــوزه کارآفرینی و 
کسب و کار اســت؛ از این رو شــرکت کنندگان، 
اهدافی مانند آشــنایی با مفاهیم اولیه کسب و 
کارهای نوپا )استارتاپ ها( و کارآفرینی، آشنایی 
و تجربه فرآیند ایده پردازی برای کسب وکارهای 
نوپا و نوآوری در حوزه کســب ایده متناســب با 
بازار و نیازهای مشــتری، تجربــه ارائه تاثیرگذار 
ایده به ســرمایه گذاران و داوران، تجربه یک کار 
تیمی و آمــوزش مفاهیم اولیــه آن و راه اندازی 
کســب و کارهای جدیــد مبتنی بــر راه اندازی 

تعاونی ها را خواهند آموخت.
همه دانشــجویان ســطوح مختلف رشته های 
مهندسی، مدیریت، علوم انسانی و هنر می توانند 
در رویداد اســتارت آپی »اکسیر« زنجان شرکت 

کننــد. نکته مهــم و بنیادین بــرای این رویداد 
وجود تنوع رشته ها، تخصص ها و دیدگاه ها است 
که باعث باال رفتن کیفیــت تجربه تخصص ها و 
دیدگاه ها است که باعث باال رفتن کیفیت تجربه 
ایده پردازی آن و افزایش محســوس خاقیت در 

تیم ها خواهد بود.
مهلــت ثبت نام در ایــن رویداد تــا 18 مهر ماه 
جاری بوده و برای آشــنایی شــرکت کنندگان 
با مفاهیم پایه، دوره آموزشــی یــک روزه ای در 
قالب پیش رویــداد در 28 مهر ماه برگزار خواهد 
شــد و زمان برگزاری رویداد اصلی پنجم و ششم 
آبان  ماه خواهد بود و عاقه مندان برای کســب 
www. اطاعات بیشــتر می توانند به وب سایت
iranelixir.ir  و یا با دبیرخانه اکســیر با شــماره 

تماس 33035300-024 تماس بگیرند.

رویداد
Event

2

آلبرت الیس
بهترین سال های عمر شما، زمانی است که قبول 

کنید مشکات تان به خود شما مربوط است.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

اکسیری بر ای مدیریت شهری و گر دشگر ی
زنجانی ها رویداد استارت آپی برگزار می کنند

بازیگری در اکوسیستم کارآفرینی فارس

جشــنواره ایــده تا کســب وکار 
20

آبان

همزمان با چهارمین نمایشگاه و 
جشــنواره فناوری هــای نــو و 
پیشرفته ربع رشیدی تبریز برگزار می شود. 
در این جشنواره هم نمایشگاه ایده ها و هم 
مســابقه ایده ها برگــزار خواهد شــد. در 
نمایشــگاه ایده ها100 ایده، 4 روز فرصت 
دارند تــا با نمایش ایده هایشــان، آنها را به 
کسب و کارهای واقعی تبدیل کنند. در طول 
چهار روز نمایشگاه، سالن اختصاصی برای 
ایده ها در نظر گرفته شده است تا صاحبان 
ایــده بتواند بــه ارائه ی دقیــق ایده خود 
بپردازند و در طول چهار روز از فرصت جذب 
ســرمایه گذار و یافتن هم تیمــی بهره مند 

شوند.
در مســابقه ایده هــا هم20 ایــده از میان 
100 ایده برای حضور در مســابقه انتخاب 
می شــوند. هر ایده ۶ دقیقه فرصت دارد تا 
کار خود را ارائه دهد و ۶ دقیقه به ســواالت 

داوران پاسخ دهد. 
مربیان ایــن جشــنواره ناصر فــرج زاده، 
محمد خاهانی، مســعود اقدسی فام، علی 
اسدی، فرشــید زرین آرا هستند. همچنین 
وحید نامــوری در ســخنرانی بــا عنوان 
اعتبارسنجی ایده به این تصور عمومی که 
»اگر محصول مان را بســازیم، مردم آن را 
خواهند خرید« با نگاهــی انتقادی خواهد 
پرداخت و به این ســوال پاسخ می دهد که 
قبل از ساخِت محصول یا سرویس، چطور 
می توانیــم بفهمیــم که آیا مــردم حاضر 
هستند از آن استفاده کنند یا بابت اش پولی 

بدهند یا نه؟ 
این جشنواره از 20 لغایت 23 آبان 13۹5 و 
از ساعت 15 الی 20 در نمایشگاه بین المللی 

تبریز برگزار خواهد شد.

دهه آخر آبان ماه برگزار می شود

بازاریابی شبکه های اجتماعی را از 
24

مهر

کجا شــروع کنیم؟ در بازاریابی 
شبکه های اجتماعی به چه نکاتی 
باید توجه کنیم؟ تأثیر بازاریابی شبکه های 
اجتماعی بر کســب وکار ما چیست؟ این ها 
ســواالتی است که بســیاری از کسانی که 
به دنبــال راهکارهــای بازاریابــی بــرای 
اســتارت آپ خود هســتند، می پرســند. 
»کافه وب« تــاش دارد با برگزاری رویداد 
»دومیــن دوره بازاریابی در شــبکه های 
اجتماعی«، به آن ها جواب دهد. رویدادی که 
مهم ترین سرفصل های آن، بررسی وضعیت 
کاربران در شبکه های اینترنتی و اجتماعی، 
چــرا باید در شــبکه های اجتماعی حضور 
داشته باشیم، بررسی شبکه های اجتماعی 
داخلی و خارجی و وضعیت هرکدام، بررسی 
شبکه های اجتماعی کنونی موثر در بازاریابی 
و تبلیغــات ایران، در کــدام فضاها حضور 
داشته باشیم؟، آموزش نحوه تبدیل کاربران 
به مشــتری، مدیریت تجربه های مشتریان 
در شبکه های اجتماعی  scrm، بازی نمایی 
)Gamification(  در شبکه های اجتماعی، 
طراحی ســناریوی حضور در شــبکه های 
اجتماعــی، ترفندهای به اشــتراک گذاری 
ویدئو در شــبکه های اجتماعــی، ارتباط 
شــبکه های اجتماعی با برندینگ سازمان، 
طراحی مسابقات در شبکه های اجتماعی در 
راســتای افزایش تعامل مشتری، آموزش 
کامــل بازاریابی در اینســتاگرام و آموزش 
کامل بازاریابی در تلگرام است. مدرس این 
دوره بهزاد رزمگیر و تاریخ برگزاری آن 24 

مهرماه ۹5 در شهر اهواز است.

ایده تا کسب وکار
 در تبریز

شبکه های
اجتماعی و بازاریابی

کارآفرینی و گسترش کسب وکارها به طور قطع مخصوص 
چند سال اخیر نیســت و همیشــه کارآفرینانی با تاش 
و پشــتکار، به ارتقای کســب وکار و اقتصاد کشــور همت 
ورزیده اند. کسب و کارهای اینترنتی و نوپا چند سالی است 
جوانان جویای نام را به خود جذب کرده و جامعه ای هر چند 
کوچک، در این حوزه تشکیل شده که به پیشبرد و پیشرفت 
کشــور و ارزش آفرینی پرداخته اند. در میــان این جوامع 
کوچک، عاوه بر پایتخت، سایر شهرها نیز فعالیت های خود 
را گســترش داده اند. شیراز، به عنوان قطب صنعتی جنوب 
کشور، این روزها شاهد ظهور کسب و کارهای نوپا و همچنین 
تولد کارآفرینان و ارزش آفرینان بسیاری است که همگام با 
تمامی متخصصان پایتخت و سایر شهرها، تاش می کنند 
تا ایران به قطب کارآفرینی و فناوری اطاعات در خاورمیانه 

تبدیل شود.
عاوه بر آموزش های دانشــگاهی و بــازار کار، کارگاه های 
آموزشی و همچنین رویدادهای شبکه سازی در یادگیری 
تأثیرگذار است. از همین رو، از سال ۹1 رویدادهای متفاوتی 
برای انتقال تجربیات کارآفرینان حوزه فناوری اطاعات در 

ایران برگزار شده است.
»جامعه کسب وکار شــیراز« با هدف هم افزایی و گسترش 
دانش، فعالیت خــود را با برگزاری کارگاه های آموزشــی، 

جلسات هفتگی و رویدادهای ماهانه با دعوت از کارآفرینان 
حوزه تکنولوژی و کسب وکارهای نوپا آغاز کرد تا تجربیات 
خود را در اختیار جوانان، فعاالن و عاقه مندان به این حوزه ها 

قرار دهد.
این جلسات و رویدادها از خردادماه سال 13۹3 با فعالیتی 
مردم نهاد و برخاسته از دل جوانان مشتاق به یادگیری آغاز 
شــده و با حضور و حمایت کارآفرینــان و متخصصانی که 

به دنبال جذب نیروهای مستعد بودند، صورت تازه ای به خود 
گرفته است. جلسات هفتگی با هدف شبکه سازی و آشنایی با 
متخصصان، باعث رشد اکوسیستم و گسترش دانش در شهر 
شد و از این رو شناسایی و جذب کارآفرینان بزرگ تسریع شد.
از مردادماه 13۹4 تا امروز، ۶ رویداد برگزار شد که در پی این 
برگزاری، کارآفرینان و عاقه مندان به کسب تجربه در تمامی 
حوزه ها از کامپیوتر تا رشته های علوم پزشکی، در این جمع 

حضور یافته و با پیگیری و حمایت خود، جامعه کسب وکار 
شیراز را در تمامی حوزه های دانش گسترش دادند.

کارآفرینی، منحصر به رشته های کامپیوتر و فناوری اطاعات 
نیســت؛ جامعه کسب وکار شــیراز به دنبال ایجاد تعامل و 
پیوندی میان این دو رشته با سایر حوزه های تخصصی است، 
چراکه بر این باور است فناوری اطاعات ابزار و بستری برای 

تسهیل فعالیت ها در تمام بخش های زندگی است.
راه اندازی یک کســب وکار آن هم در شهری مثل شیراز و 
نه در کان شهری مثل تهران، کار ساده ای نیست. تجربه 
کارآفرینی در این دو شهر بســیار متفاوت است. جامعه 
کسب وکار شیراز با برگزاری رویدادها، برآن است تا افراد 
موفق شــیراز را ابتدا به همه شهر و استان و در ادامه راه به 

تمام کشور معرفی کند.
جامعه کسب وکار شــیراز با فعالیت های خود، این امید را 
دارد که از مهاجرت به شــهرهای بــزرگ و یا حتی خارج از 
کشور، بکاهد و به جوانان این نوید را بدهد که غیرممکن های 
زیادی حتی در شیراز ممکن خواهد شد؛ فقط کافی  است که 
چم و خم راه را بدانید و از تجربه بزرگوارانی استفاده کنید که 
این راه را پیموده اند. برای آشنایی، کسب اطاعات بیشتر و 
ثبت نام در رویدادهای »جامعه کسب وکار شیراز« به آدرس 

اینترنتی http://shirazbc.ir مراجعه کنید.
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جامعه کسب وکار شیراز؛ از آغاز تا امروز

برپایی مجمع جهانی »کارآفرینی جوانان« در قطب الکترونیک کشور
ســومین مجمــع جهانــی ارزش آفرینــی 

22
آبان

)کارآفرینی( جوانان ایران امسال با موضوع »از 
تئوری تــا عمل )ویژه اســتارتاپ های حوزه 
فناوری(« در شهر زنجان بعنوان قطب آی  تی و الکترونیک 
و برق کشور، 22 آبان ماه امسال برگزار می شود. مجمع 
جهانی کارآفرینی )ارزش آفرینی( جوانان )JWEF( که 
مشتق شده از مجمع جهانی کارآفرینی )ارزش آفرینی( 
 EM-Lyon است از ســال 2008 تاکنون توسط دانشگاه
فرانســه و با همکاری برخی از مؤسسات و شرکت های 

بزرگ و معتبر بین المللی برگزار می شود.
ماموریت ایــن برنامــه، ترویج و سرعت بخشــیدن به 
کارآفرینی )ارزش آفرینی( در میان جوانان و دانشجویان 
به صورت محلی و در سراسر جهان، با هدف ایجاد ثروت 
و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر با چشم انداز 

سال 2050 است.
این برنامه همه ساله به میزبانی و همکاری یک دانشگاه 
معتبر در کشورهای مختلف برگزار می شود و کشورهای 
فرانسه، سنگاپور، مالزی، چین، آرژانتین، شیلی، و ... بطور 

فعال برگزارکننده این برنامه بین المللی هستند.
مجمع جهانی ارزش آفرینی )کارآفرینی( جوانان ایران 
برنامه ساالنه خود )JWEF( را امسال با موضوع »از تئوری 
تا عمل )ویژه اســتارتاپ های حوزه فناوری(« در شــهر 

زنجان برگزار می کند.
ایــن برنامــه محلــی بــرای ارتبــاط دانشــجویان، 
کارآفرینان جوان، اعضای مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری، عاقه مندان کارآفرینی )ارزش آفرینی( و صاحبان 
کسب وکار و کارآفرینان از سراسر کشور و در حد امکان 

از سایر کشور هاست و برنامه های آموزشی مختلفی را نیز 
شامل می شود.

ســخنران ویژه این همایش دکتر بهزاد ناجی از ایرانیان 
موفق و با تجربه در حوزه تکنولوژی در آمریکاست که برای 
نخستین بار پس از سال ها به ایران خواهد آمد و برای اولین 
بار در ایران در این همایش سخنرانی خواهد کرد و تجارب 

خود را در اختیار جوانان قرار خواهد داد.
از مهم ترین سوابق دکتر ناجی می توان به نایب ریاست 
  AT&T، Excite@Home شرکت های بزرگی همچون

و BlackBerry اشاره کرد. وی برنده بیش از 20 جایزه 
مهم جهانی در حوزه نوآوری کســب وکار و توســعه 

نرم افزار است.
دکتر ناجی همچنین ســابقه عضویت در هیات مدیره و 
یا هیات مشاوران در شرکت های IBM و HP و همچنین 

دپارتمان برق و الکترونیک دانشگاه USC را داراست.
 JWEF( در برنامه  امســال مجمع جهانی ارزش آفرینی
201۶( عاوه بر ســخنرانی دکتر ناجی و جلسه پرسش 
و پاسخ با وی، ســخنرانی های دیگری نیز در قالب پانل 
ارائه خواهد شد. مهندس بهزاد صادقی مدیر تیم نرم افزار 
شــرکت هواپیمایی ماهان، دکتر زاهد شیخ االسامی 
رییس مدرسه کسب وکار صوفی، پروفسور یوسف ثبوتی 
بنیانگذار دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان و 
دانشگاه صوفی رازی و دکتر فریدون کورنگی، بنیانگذار 

مرکز تکنولوژی MAPS از جمله این سخنرانان هستند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، عاقه منــدان می توانند 
 بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــه وب ســایت

 http://zanjan2016.jwef.ir/  مراجعه کنند.
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باید علم و پژوهش را به عنوان یک باور 
عمومی دربیاوریم تا یک همت همگانی بر 

این کار گماشته شود.

بازخوانی بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با اعضای هیئت دولت 
به بهانه جشنواره »ایران ساخت«

باید مسئله علم و فناوری
به یکی از ستون های اصلی کشور تبدیل شود

»ما در قضیه ی علم و فناوری، برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله  علم و 
مسئله  فناوری، بشود مسئله مطرح کشور؛ یعنی یکی از آن سه نقطه  اصلی و سه ستون اصلی  
که کشور امروز به آنها متکی است.« به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، رهبر معظم انقاب اسامی در دیداری که به مناسبت هفته 
دولت در 3 شهریور سال جاری با اعضای هیات دولت داشتند علم و فناوری را به عنوان موضوع 
اساســی و مطرح برای پیشرفت کشور مطرح کردند. به بهانه انتشار فراخوان جشنواره ملی 
فرهنگی هنری »ایران ساخت«، بخشی از متن بیانات ایشان درباره علم و فناوری را در ادامه 
می خوانید. »سر فصل سوم، مسئله  علم و فناوری است؛ خب، ما در قضیه  علم و فناوری، برای 
پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله  علم و مسئله فناوری، بشود مسئله مطرح 
ـ  کشور؛ یعنی یکی از آن سه نقطه  اصلی و سه ستون اصلی که کشور امروز به آنها متکی استـ 
ـ یکی همین مسئله علم و فناوری است که خب ما الحمدهلل  و شاید عمیق ترینش این استـ 
پیشرفتهای خوبی داشته ایم؛ تاش شد، کار شد، دنبال گیری شد، ]اما[ رشد پیشرفتهایمان 
ـ چون من در سخنرانی گفته  کم شده. آقای دکتر فرهادی یک گزارش برای من فرستادندـ 
ـ که نه، ما رشدمان خوب است. من حرفی ندارم، بنده می دانم، آنچه  بودم که رشد ]کم شده[ـ 
ایشان فرستادند برای من جدید نبود، آنچه من گفته بودم و به آن توجه نشد، مسئله  شتاب بود؛ 
شتاب رشد. ببینید ما از طرفهای مقابلمان و از رقبایمان، مبالغ زیادی عقبیم؛ ما اگر بخواهیم 
به او برسیم، اگر با سرعتی که او پیش می رود پیش برویم، این فاصله همیشه می ماند؛ ما باید 
با یک سرعتی و با یک شتابی پیش برویم که چند برابر سرعت او باشد تا بتوانیم به او برسیم یا 
احیاناً از او جلو بزنیم، حرف من این است؛ ما این شتاب را چند سال داشتیم. شتاب وقتی زیاد 
شد، این مطلوب است؛ ]اما[ شتاب کم شده، حرف من این است؛ اینکه آقای دکتر فرهادی 
باید به آن توجه کنند ]این است[. علی ای حال، اینکه مورد توجه من است، این است؛ یعنی 

باید رشــد را شتاب بدهید؛ َواال من می دانم که رشد هست، خب داریم رشد می کنیم، پیش 
می رویم، طبیعی اســت، اما رشد عادی کافی نیست. آن سرعت رشد ما بود که در دنیا آوازه 
پیدا کرد، منعکس شد، یک عده ای حسودی کردند، یک عده ای نگران شدند! در دنیا بعضی ها 
از پیشرفت علمی ما نگران شدند؛ خب، این به خاطر همین بود که شتاب، شتاب خوبی بود. 

قضیه  دانش بنیان ها را هم که عرض کردیم.
حاال الحمدهلل معاونت علمی راضی ]اســت[؛ من اینجا نوشته ام »از سوی 

دستگاه ها حمایت نمی شوند«، اما حاال ایشان می فرمایند که حمایت 
می شوند، خیلی خب اگر شما راضی هستید دیگر ما چه بگوییم؟ 

قضیه  ما قضیه  شما است. و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید 
ادامه پیدا کند، یعنی این را نباید بگذارید متوقف بشود. شماها 

ـ دانشگاهی هستید، اوالً من  ـ همه ی دوستانـ  همه تانـ 
توصیه ام این است که دوستان مســئول، با دانشگاه 

رابطه شان را قطع نکنند؛ یعنی رفت و آمد با دانشگاه 
داشته باشند؛ هرجا هستید، هرجور، با هر مجموعه  
دانشگاهی  که روبه رو می شــوید، روی مسئله  
گفتمان تولید علم و پیشــرفت علمی و همین 
جنبش نرم افزاری و شــتاب رشد، تکیه کنید؛ 
جوری بشود که هر استادی، هر دانشجویی، هر 

پژوهشگری احساس بکند که این وظیفه  او است 
که این کار را بایستی انجام بدهد. این هم یک نکته 

در مورد این قضیه«.
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ارائه اینترنت به زائران اربعین حسینی
آذری جهرمی معاون وزیــر ارتباطات و رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از ارائه اینترنت به تمامی 

زائران در مسیر حرکت به سمت کربا خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات، وی با تاکید بر اینکه اربعین امسال همایش 
باشکوه تری نسبت به سالهای گذشته است افزود: تمام تاش 
خود را در جهت خدمت به زائرین امام حسین انجام می دهیم. 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر شناسایی مسیرهای کور در 
جاده ها و ســعی در جبران این نقاط گفت: ســرعت اینترنت 

موبایل را ارزیابی می کنیم و ســه اپراتور تا فرارسیدن آن ایام 
22سایت نسل سه و چهار در شهر مهران نصب می کنند. وی با 
اشاره به رقابت اپراتورها در ایام اربعین حسینی گفت:  الزم  است  
نقاط محروم روستایی استان ایام نیز،  بعد از اربعین پوشش 
داده شــود. جهرمی اظهارکرد: از دانشــگاه ایام می خواهیم 
در زمینه اپلیکیشــن های روز موبایل فعال تر شود چراکه این 
اپلیکیشن ها ســرویس دهی را راحت تر می کنند. وی با اشاره 
به اینکه  ایام به عنوان  مسیر ثبت شده زائران اربعین حسینی 
شناخته شده  است؛ افزود: اطاع دهی در خصوص پایانه مرزی، 

وضعیت جاده ها،  هزینه بر نیست اما اگر هزینه زیرساختی نیاز 
داشته باشد قطعاً کمک می کنیم. وی بر اطاع رسانی به موقع، 
برنامه ریزی مناسب و سرویس دهی به زّوار تاکید کرد و گفت: 
دانشجویان دانشگاه ایام می توانند ایده های خود را  در زمینه 
اپلیکیشن های اربعین حسینی در سایت ایرانسل ثبت کنند و ما 
نیز از آنها که خدماتی مناسب برای زّوار باشد حمایت می کنیم. 
جهرمی در خصوص درگاه بین المللی ایران و عراق در اربعین 
حسینی گفت: تصمیم بر این است، ایران و طرف عراقی هزینه 

ارتباطات را به حداقل برسانند.
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معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری 
گفــت: شــرکت های دانش بنیــان حوزه 
نانوفناوری ســال گذشــته بالــغ بر 310 
میلیــارد تومان فروش داشــتند که قطعا 
امســال این رقم چندین برابر می شود. به 
گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در مراسم افتتاحیه نهمین 
جشنواره نانو که با حضور دکتر جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 
شــد، با بیان این که ســرمایه های کشور 
نیروی انســانی متخصص آن است، اظهار 
کرد: ســرمایه گذاری های ما باید بر روی 
این نیروی انســانی باشد. در این صورت ما 
شاهد ایجاد زیست بوم کارآفرینی در کشور 

خواهیم بود.
رییس ستاد توســعه فناوری نانو به وجود 
152 پژوهشکده فعال در سطح کشور اشاره 
کرد و افزود: در تولید علم حوزه نانوفناوری، 
حائز رتبه ششم دنیا هستیم و از نظر نیروی 
انســانی متخصص بهترین نیروی انسانی 
متخصص دنیا را داریم. ستاری، با اشاره به 
فعالیت 1۶0 شــرکت دانش بنیان در حوزه 
نانو ابراز کــرد: شــرکت های دانش بنیان 
حوزه نانوفناوری سال گذشته بالغ بر 310 
میلیارد تومان فروش داشتند که قطعا امسال 
این رقم چند برابر می شود. معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری ادامه داد: ما شاهد 
تغییرات گسترده در حوزه نانوفناوری کشور 
هســتیم که راه اندازی و فعالیت گسترده 
المپیاد نانو، پژوهش سراهای دانش آموزی 
و انجام آموزش های پایــه از مهم ترین این 

تغییرات هستند.
 امکانات الزم برای فعالیت سرآمدان 

حوزه نانو فراهم است
رییس بنیــاد ملی نخبــگان با اشــاره به 
فراهم شــدن بســتر فعالیت نخبــگان و 
سرآمدان علمی در عرصه فناوری نانو گفت: 
امروز بابت خروج نخبگان حوزه نانو از ایران 
وجود ندارد زیرا امکانات الزم برای فعالیت 
این نیروها در کشور فراهم شده است؛ زیرا 
به صورت صحیــح در حــوزه نانوفناوری 
ســرمایه گذاری کردیم و امروز شاهد نتایج 

و ثمرات آن هستیم.
رییــس هیئت امنــای صنــدوق حمایت 
از پژوهشــگران و فناوران کشــور با بیان 
این که نوع نگرش بــه مقوله پژوهش دچار 
تحول های اساســی شــده اســت افزود: 
اکنون شاهد سرمایه گذاری های خوبی در 
پژوهش های مرز دانش کشور هستیم. البته 
در حوزه  هایــی که بخــش خصوصی ورود 
پیــدا می کند دولت نباید دخالتی داشــته 
باشــد و باید فرهنگ سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در حوزه پژوهش، استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان گسترش پیدا کند 
که در این صورت ســرمایه وارد شده شاهد 

رشد چندبرابری خواهد بود.
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری، 
به ارائه دســتاوردها و نوآوری های منحصر 
بــه فــرد توســط شــرکت های حاضر در 
نهمین جشــنواره نانوفناوری اشاره کرد و 
افزود: با ورود شــرکت های جدید به عرصه 
نانوفناوری، هرســاله شــاهد نوآوری های 
خوبی هستیم که فروش باالی این شرکت ها 

را رقم می زند.

ستاری در افتتاحیه نهمین 
جشنواره نانوفناوری

شرکت های دانش بنیان 
حوزه نانوفناوری سال 

گذشته بالغ بر 310 میلیارد 
تومان فروش داشتند

شب است، شــب چهارم محرم... در تحریریه 
»شــنبه« داریــم صفحه هــا را می بندیم تا 
بفرستیم چاپخانه؛ از بیرون صدای دسته های 
عزاداری می آید. طبل ها و سنج ها تاریخ را 
به هم می کوبد. ایــن صدا انعکاس صدایی 
اســت که 1400 سال اســت در هستی 
چرخیــده و هنوز امتــداد دارد و گویی تا 
بشریت هست، صدای مظلومیت حسین 
بن علی و یارانش به گوش خواهد رسید. دلم 
می خواهد بزنم بیرون، بروم توی دسته های 
عزاداری و در ازدحام مردم سیاهپوش، گم 
شوم. اما گویی سرنوشــت ما روزنامه نگاران 
چنین است: در روزهایی که همگان مشغول 
استراحتند یا در راه سفر یا عزاداری، باید برای 
فردا بنویسیم؛ برای فردایی که تمامی ندارد. 
نمی دانم شمایی که این نوشته ها را می خوانید، 
چه باور یا عقایدی دارید اما معتقدم آدمی، با 
هر عقیده ای باید خودش باشــد و هرگز خود 
واقعی اش را انکار نکند. من از نسلی هستم که 
در دهه 50 و ۶0، جهان مان همه سال هایش 
محرم بود و عاشورا در همه ر وزهایش امتداد 
داشــت. اول انقاب شد و بعد هم هشت سال 
جنــگ تحمیلی؛ نســل ما شــاهد رنج های 
یک ملت بود، شــاهد رفتن و بازنگشتن های 
پســران جوان همسایه، شــاهد اشک های 
زنان شــوهرمرده، مادران و پدران داغدیده، 
ضجه های کودکان بی بابا و... ما با تماشای درد 

و رنج یک ملت بزرگ شدیم، بزرگ...
هرگز از درد و رنج خوشــحال نبوده ام و حاال 
هــم نمی خواهم رنــج و درد را تقدیس کنم 
اما معتقدم آدمی که رنــج یا غمی بزرگ در 
زندگی اش نداشته باشد و تجربه نکرده باشد، 
موفق نخواهد شد. شــما می توانید مخالف 
حرف من باشید، این تفکر من است و می تواند 
از دیدگاه شــما حتی اشتباه باشد؛ اما تجربه 
زیسته بشریت چنین نشان می دهد و به صورت 
خاص تر، تاریخ کسب وکار می گوید آن هایی به 
بزرگی رسیده اند که رنج و غم بزرگی را تجربه 
کرده اند. آدمی یا به قد بزرگ می شود یا به غم؛ 
غمی که انتهایش پروانه شدن است و پریدن و 
اوج گرفتن، نه گوشه عزلت گزیدن و در خود 

خمیدن و خرد شدن و نابود شدن.
بزرگان دین می گویند واقعه عاشورا اگرچه یک 
تراژدی تمام عیار غم انگیز بود اما همین واقعه 
دردآور و همین رنج و غم بزرگ، تشیع را زنده 
نگه داشت. هر سال شیعیان بر طبل می کوبند 

تا آیندگان این واقعه را فراموش نکنند.
همان قدر کــه شــادی هایمان را بزرگ تر 
می داریم، باید اندوه و غم هایمان را هم پاس 
بداریم تا روح مان بزرگ شود، بزرگ تر. به جای 
آنکه مدام موفقیت مان را برای دیگران تعریف 
کنیم که درســت هم هســت، باید بر طبل 
شکست هایمان هم بکوبیم تا آن ها که مأیوس 
شده اند، بدانند موفقیت مانند زایمان کودکی 

است که بدون درد به دنیا نمی آید.
صدای دسته های عزاداری، نزدیک و نزدیک تر 
می شود؛ ذکر »حسین حسین« توی تحریریه 
می پیچدگویی تحریریــه، میزبان عزاداران 
حسینی است. با احترام و اندوه، دست بر سینه 
می گذاریم و می گوییم »سینه زنان شاه دین 

خوش آمدید، خوش آمدید...«

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

غم پروانه ای

رییس پژوهشــگاه دانش های بنیادی گفت: 
توجه و شناخت توانمندی های ساخت داخل 
نیازمند فرهنگ سازی است و ضرورت استفاده 
از تولیدات داخلی می بایســت به یک غیرت 

ملی بدل شود.
به گزارش ســتاد خبری جشــنواره »ایران 
ســاخت«، محمدجــواد الریجانی رییس 
پژوهشگاه دانش های بنیادی جشنواره ملی 
فرهنگی و هنری ایران ساخت را زمینه ساز 
ایجاد تحرک و جنبش ملی در عرصه توجه 
به تولیدات داخلی دانســت و افــزود: این 
جشــنواره که در ابعادی ملی و با مشارکت 
همه اقشــار جامعه خصوصــا هنرمندان و 
فناوران برگــزار می شــود می تواند ضمن 
ایجاد تحرک و جنبش در اقشــار مردمی به 
مقوله تولیدات دانش بنیان ایران ســاخت، 
همراهی متولیان و دست اندرکاران اجرایی 
به این عرصه را نیز ایجاد کند. الریجانی ابراز 
امیدواری کرد، فعالیت های مختلفی که در 
زمینه ترویج فرهنگ عمومی به خصوص در 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
از جمله برگزاری جشــنواره ملی فرهنگی 
هنری »ایران ســاخت« صورت می گیرد به 
یک غیرت و تحرک ملی بدل شود.  ادبیات، 
هنرهای تجســمی، رســانه های دیداری و 
شنیداری، رسانه های دیجیتال، بازی های 
رایانه ای و ایده بازار بخش های جشــنواره 
»ایران ساخت« هستند. این رویداد ملی با 
اهداف »جریان ســازی و تولید محتوا برای 
فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، 
کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان«، »حمایت 
از خدمات و تولیدات دانش بنیان ســاخت 
ایران«، »ارج نهــادن به کاالها و محصوالت 
ایرانی باکیفیت« به همت ســتاد توســعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 

از 1۶ تا 18 دی ماه برپا می شود.

رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی
تاکید کرد

غیرت ملی الزمه توجه به 
تولیدات ایرانی است

خبر

اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح 
جشنواره فناوری نانو با تاکید بر لزوم کاهش وابستگي اقتصاد 
به منابع طبیعي گفت: »دانش باید اصلي ترین جانشــین 
درآمدهاي نفتي باشد و تنها ذخیره و منبعي که تمام نشدني 

است، دانش و مغز انسان است.«
جهانگیري با تسلیت ایام سوگواري امام حسین )ع(  اظهار 
داشت: »ایران کشوري است که از پیشینه مهمي در تولید 
علم برخوردار بوده اســت و دانشــمندان ایراني در تاریخ 
نقش مهمي ایفا کرده اند اما متاسفانه در یک دوره تاریخي 
فاصله اي ایجاد شــد و ایران از چرخــه علم و دانش قدري 

عقب ماند.«
وي افزود: »خوشبختانه در سال هاي اخیر موضوع تولید علم 
و فناوري به یک گفتمان غالب در کشور تبدیل شده و انصافاً 
باني اصلي این حرکت مقام معظم رهبري بودند که همواره 
نسبت به این موضوع حساســیت نشان دادند و دولت ها را 
تشویق نمودند که به این عرصه ورود کنند و امروز آثار آن در 
کشور قابل مشاهده است و امیدوارم که روز به روز سرعت و 

شتاب تولید علم و فناوري در کشور بیشتر شود.«
جهانگیري تصریح کرد: »بر همه ما و به خصوص نخبگان و 
دانشمندان کشور واجب است که از این گفتمان در کشور 
حراست کنیم و اجازه ندهیم که سرعت این حرکت کاهش 

پیدا کند.«
معاون اول رییــس جمهور یکي از مســائل و چالش هاي 
پیش روي کشــور را وابســتگي اقتصاد به منابع طبیعي و 
درآمدهاي نفتي عنوان کرد و گفت: »پیش از تحریم هاي 
نفتي باورمان نمي شد که کشورهاي صنعتي قادر باشند از 
خرید نفت ما امتناع کنند. تصــور مي کردیم که نفت یک 
محصول استراتژیک است و این ما هستیم که مي توانیم آنها 
را به عدم فروش نفت تهدید کنیم ولي در دوران تحریم ها 
نفت کشور ما را نخریدند و نشــان دادند که مي توانند این 

تهدید را عملي کنند.«
وي با اشــاره به بیماري هلندي که در دهه 50 گریبانگیر 
کشورهاي نفتي شــد افزود: »پس از این اتفاق بسیاري از 
کشورها تصمیم گرفتند راهکاري براي جبران این مشکل 
پیدا کنند و عمدتاً به سمت ایجاد صندوق هایي رفتند که 
درآمدهاي نفتي را در آن پس انداز کنند و در مواقع کاهش 

درآمدها از این صندوق استفاده نمایند.«
جهانگیري ادامه داد: »در این میان هیچ کشوري به دنبال 
جانشــین کردن درآمدهاي نفتي و کاهش اتکاء اقتصاد به 

این درآمدها نرفت.«
معاون اول رییــس جمهور اقتصاد ایران را اقتصادي بزرگ 
و جزو 20 اقتصاد برتر دنیا برشــمرد و گفت: »باید اقتصاد 
کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم و تجربه 

تاریخي، ســابقه ایران، تعداد نیروي انساني تحصیلکرده و 
وضعیت مطلوب دانشگاه هاي کشور نشان مي دهد که تحقق 

این امر کاري شدني و امکانپذیر است.«
وي اضافه کــرد: »در حال حاضر 4 میلیــون و ۶00 هزار 
دانشجو در سطح کشور وجود دارد و تعدادي از دانشگاه هاي 
کشور حرکت رو به رشدي را در پیش گرفته اند و به سمتي 

مي روند که در سطح جهان مطرح باشند.«
جهانگیري با تاکید بر اینکه این ظرفیت ها و وجود نیروي 
انســاني پرانگیزه و توانمند مي تواند ما را به سمت اقتصاد 
دانش بنیان رهنمون سازد گفت: »آنچه در این مسیر مهم 
است این اســت که نقشه راه مشــخصي در اختیار داشته 

باشیم.«
معاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر ضرورت ثبات و عدم 
تغییر در سیاست هاي صحیح و مهم کشور گفت: »متاسفانه 
گاهي با تغییــر دولت ها و حتي یک مقــام دولتي، برخي 
سیاست ها دچار تغییر مي شوند اما خوشبختانه براي دانش 
بنیان شدن اقتصاد کشور اراده اي جدي شکل گرفته و مقام 

معظم رهبري نیز بر این موضوع تاکید کرده اند.«
وي با اشاره به اباغ سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به 
رویکردهاي پنج گانه این سیاست ها اشاره و خاطرنشان کرد: 
»یکي از این پنج رویکرد، دانش بنیان کردن اقتصاد اســت 
که تا حد زیادي جهت گیري اقتصاد کشور را نشان مي دهد 
و اقتصاد را به سمتي هدایت مي کند که از اتکا و وابستگي 
به درآمدهاي نفتي به ســمت اقتصادي با محوریت علم و 

دانش حرکت کنیم.«

جهانگیري همچنین با اشــاره به ایجــاد معاونت علمي و 
فناوري ریاســت جمهوري گفت: »خوشــبختانه در کنار 
فعالیت هاي ایــن معاونت، شــرکت هاي دانش بنیان نیز 
شروع به فعالیت کرده اند و عاوه بر تاش در جهت دانش 
بنیان شدن صنایع کشور، استفاده از دانش و فناوري هاي روز 

در صنایع و کشاورزي کشور را دنبال مي کنند.«
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از برنامه هاي 
معاونت علمي و فناوري رییس جمهور و شرکت هاي دانش 
بنیان حمایت مي کند از تاش هاي شرکت هاي دانش بنیان 
در حوزه فناوري هاي نانو قدرداني و رشد بوجود آمده در این 

حوزه را تحسین کرد.
 وي با تاکید بر ضرورت ایجاد بازار 10 هزار میلیارد توماني 
براي صنایع برتر کشــور گفت: »در 10 ســاله دوم ســند 
چشم انداز بیست ساله یکي از کارهاي مهم این است که از 
بازار داخلي حراست کنیم و براي صنایع برتر کشور بازارهاي 

بین المللي نیز پیدا کنیم.«
جهانگیري افزود: »این پذیرفته نیست که بازارهایي که در 
دوران تحریم در کشور ایجاد شد و در روزهاي سخت با کمک 
و همت جوانان این کشــور بوجود آمد، حاال که تحریم ها 
برداشته شــده این بازارها را نادیده بگیریم و از محصوالت 

خارجي در صنایع داخلي استفاده کنیم.«
معــاون اول رییس جمهــور ادامه داد: »امیــدوارم که در 
برنامه هایي که در آینده تدوین خواهیم کرد بتوانیم با ایجاد 
هماهنگي در میان دستگاه هاي مختلف، از بازارهاي داخلي 

حمایت کنیم.«

باید اقتصاد کشور را به سوی دانش بنیان سوق دهیم

آذری جهرمی خبر داد

معاون اول رییس جمهوری در افتتاحیه نهمین جشنواره فناوری نانو:



متن کامل را در
شنبه مگ بخوانید

هوش مصنوعی به پای چشم انسان می رسد؟

ممکن است الزم باشد که فناوری 
اطالعات از تالش برای آگاهی 
امنیتی خود بکاهد. تحقیقات 
جدید روانشناســان درباره 
میزان امنیت رمز ورود نشان 
داده اســت که کاربرانی که 

اطــالع کافــی درباره شــدت 
تهدیــدات امنیتی دارنــد، برای 

حفاظت بیشتر از خوشان رمز ورود قوی تر 
ایجاد نمی کنند. آن ها درواقع می خواهند رمز 
ورود ضعیف تری ایجاد کننــد زیرا هرچقدر 
اطالعات آنها بیشــتر باشــد، بیشتر متوجه 
می شــوند که تالش برای محافظت از خود در 

برابر این تهدیدها بی معنی و بیهوده است.
تحقیقات نشــان داده اســت کــه کارمندان 
فناوری اطالعات باید مطمئن شوند که روی 
میزان قدرت دفاعی رمز ورود، پین ها و عبارات 
امنیتی در هنــگام دفاع در برابــر تهدیدات 
تأکیــد می کنند. آن ها بایــد حداقل تا زمانی 
که محققان بتوانند ابزارهــای تعیین هویت 
بهتری را بــه وجود آورند، بــه کار خود ادامه 
دهند. محققان می گویند نتایج این تحقیقات 
به شدت غیرمنتظره بود. انتظار می رفت افرادی 
که در این تحقیق شرکت کرده بودند بخواهند 
از خود در برابر تهدیدات محافظت کنند؛ اما در 
عوض این آگاهی از تهدیدات موجود موجب 
شده بود که آنها احساس ناتوانی کنند و دیگر 
برای حفاظت از خود کاری انجام ندهند. وقتی 
کاربران سعی می کنند چیزهایی را داخلی کنند 

از قبیل کاربران نیــم میلیاردی 
یاهو که حقوقشــان نقض شد 
و یک حمله بزرگ توســط 
دستگاه های اینترنت اشیاء 
صورت گرفت، آن ها ممکن 
است احساس کنند که هیچ 
دفاعی بــرای حفاظت از خود 
در برابر این حمالت کافی نیست 
یا حداقل کاربر نمی تواند کاری انجام دهد 
مانند یک انتخاب یک رمز ورود. اما واقعیت این 
است که هر کاربر فقط باید از داده های یک نفر 
دفاع کند. یــک رمز ورود پیچیده یا حتی یک 
رمز ورود طوالنی می تواند کمک کند به ویژه 
اگر کاربر هرگز از همــان رمز ورود برای بیش 
از یک خدمات اســتفاده نکنــد. کاربرانی که 
می خواهند داده های آنهــا در یک محل امن 
نگهداری شوند، ممکن است به فکر استفاده از 
رمز ورود بسیار قوی بیفتند و تصور کنند که این 
رمز ورود می تواند صد دفاعی بسیار قدرتمندی 
باشد. می توان گفت که رمز ورود شما فقط باید 
قوی تر از همکاران شــما باشد. در این صورت 
حمله کنندگان مجبور می شوند زمان زیادتری 
را روی رمز ورود شما صرف کنند. این کار برای 
آنها مقرون به صرفه نخواهد بود و درنتیجه آنها 
به ســراغ یک رمز ورود دیگر می روند. مهم آن 
است که مطمئن شوید مدت زمان الزم برای 
باز کردن رمز ورود شــما بیشتر از مدت زمانی 
است که یک دزد برای باز کردن یک رمز ورود 

در نظر گرفته است. 

کاربران شما رمز ورود مختل کننده دارند؟

امید بیش از اینکه در جهان بیرون باشد، در ذهن شماست؛ بیش از 
آنکه نیاز به جست وجویش باشد، عناصر پیرامون تان را بکاوید. باید تلنگر

آن را در پستوهای ذهنی و هزارتوی اندیشه تان بیابید و متجلی 
کنید. واسالو هاول، نویسنده و سیاستمدار نامدار جمهوری  چک، چنین 

اعتقادی داشته است. او می گوید اگر امید را به جهان بیرونی پیوند بزنید، ممکن 
است هیچ گاه آن را نیابید. باید آن را در اندیشه و فکر و نگاه خودتان 

جست وجو کنید و این شما باشید که آن را به جهان تزریق 
می کند. این شما هستید که بیرقدار امید می شود و این 

شما هستید که امیدبخش هستید؛ با کارتان، با 
زندگی تان و البته با همان افکار روشن و 

زندگی بخش تان.
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رقابت تازه جی سوئیت گوگل با آفیس مایکروسافت
گوگل بــا افــزودن قابلیت های هوشــمند، مجموعه 
محصوالت خود را مجدداً برندسازی  کرده و توسعه داده 
است. با این کار شرکت گوگل می تواند با مایکروسافت 

آفیس 365 بهتر رقابت کند.
G Suiteنام جدید گروهی از اپلیکیشــن هایی است که 
 Gmail، Google Calendar، Docs، Sheets شــامل
و Slides می شود. این گروهی از اپلیکیشن ها است که 
شرکت سعی می کند آنها را در بین سازمان هایی که به 
دنبال بازدهی بیشتر کارمندان خود هستند، ترویج کند 
و به همین دلیل بیشــتر روی قابلیت های همکاری این 

اپلیکیشن ها تاکید دارد.
Docs ، Sheets و Slides هر یک قابلیت های جدیدی 
پیداکرده اند که به کاربران امکان می دهد به ســرعت و 
به آسانی فایل هایی را ایجاد کنند. به عالوه، تقویم گوگل 

یک نسخه به روزرسانی ارائه داده است که تعیین وقت 
مالقات را آســان تر کرده است و درایو یک قابلیت 

جدید دارد که با اســتفاده از آن گروه ها 
می توانند راحت تــر از این قابلیت ها 

استفاده کنند.
همه ایــن قابلیت ها با یک هدف 
ارائــه می شــوند و آن رقابــت 
هوشــمندانه  باقابلیت هــای 

مایکروسافت است.
یکی از مهم ترین قابلیت هایی که 

شــرکت اعالم کرده است؛ قابلیت 
Team Drives جدیــد اســت کــه به 

ســازمان ها امکان می دهد گروه هایی را ایجاد 
کنند که دارای فایل هایی داخل گوگل درایو هستند. این 

با طراحی قبلی این محصول متفاوت اســت و فقط یک 
فرد صاحب یک سند، صفحه گسترده یا اسالید باشد. 
این تغییر برای سازمان هایی که می خواهند 
آسان تر فایل ها را مدیریت کنند بسیار 

مهم است.
در حال حاضــر، گروه ها می توانند 
پوشه خود را در داخل  درایو داشته 
باشند و همه فایل های داخل آن 
به آنها تعلق داشته باشد. مدیران 
می توانند دسترسی به  درایو گروهی 
را کنترل کنند و افراد می تواند در آن 

رفت وآمد کنند.
Google Hang�به عالوه، خدمات ویدئو کنفرانس 

outs قابلیت هایی دارد که به افراد امکان می دهد از هر 

دستگاهی و بدون نیاز به داشتن یک اپلیکیشن یا نصب 
پالگین به جلسات بپیوندند.

Ex� هــر یــک قابلیت های Slides و Docs، Sheets
plore جدیدی دارند که هدف آنها تســهیل در ایجاد 
هوشمندانه اسناد اســت. در Docs، قابلیت جستجو 
اکســپلور نام گذاری شده است و به ســرعت و به طور 
خودکار می توانــد اطالعات درباره موضوع ســند را 
هم از وب و هم از فایل های اشــتراک گذاری شده در 

گوگل درایو جستجو کند.
در Sheets، قابلیت اکسپلور به کاربران امکان می دهد 
تا به زبان طبیعی پرسش هایی را درباره داده های موجود 
در یک صفحه گسترده مطرح کرده و اطالعاتی دریافت 
کنند. این شــبیه به خدمات Power BI مایکروسافت 

است.
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چاپگرهای سه بعدی، 
فناوری یا دغدغه؟

دوربینهارفتارشماراتشخیصمیدهند
کامپیوترها می توانند شما را در یک تصویر تشخیص دهند، اما 
آیا می توانند یک ویدئو یا اشیاء واقعی را ببینند و دقیقاً بگویند 

که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
محققان ســعی می کنند تشــخیص ویدئویی کامپیوتر را به 
واقعیت تبدیل کنند و آنها از برخی از شیوه های تشخیص تصویر 

استفاده می کنند تا این موضوع تحقق یابد.
محققان در داخل و خارج از شــرکت گوگل در حوزه تشخیص 
ویدئو پیشرفت هایی کرده اند، اما هنوز چالش هایی وجود دارد 

که باید به آنها پرداخت.
مزایای تشــخیص ویدئویی بســیار زیاد اســت. برای مثال، 
یــک کامپیوتر می تواند فعالیت های یک فــرد، یک رویداد، یا 
یک موقعیت مکانی را تشــخیص دهد. تشــخیص ویدئویی 
تولید خودروهای بدون راننده را نیــز محتمل تر خواهد کرد. 
تشخیص ویدئویی این پتانســیل را دارد که به ربات ها کمک 
کند دنیای بیرونی را ببینند و بتوانند کارهای روزمره را -مانند 
خشکشویی- انجام دهند. تشخیص تصویر در حال حاضر بسیار 
متداول اســت، اما تشخیص ویدئویی شــامل تجزیه وتحلیل 
رشــته ای از تصاویر اســت که در یک توالی به یکدیگر پیوند 
زده شده اند. تشخیص ویدئویی مانند حس بینایی انسان عمل 
می کند که در آن مجموعه ای از تصاویر مشــاهده می شــوند، 
اشیاء بالفاصله تشخیص داده شده و فرد متوجه می شود که در 
اطرافش  چه اتفاقی در حال رخ دادن است. به لطف پیشرفت های 
حاصله در مدل های یادگیری عمیق مبتنی بر تشخیص تصویر، 
پیشرفت های زیادی در حوزه تشخیص ویدئویی به دست آمده 

است.
باوجود ترتیبی از فریم ها در یــک ویدئو که به یکدیگر مرتبط 
هستند، چشم انداز غنی تری از دنیای واقعی ارائه می شود و به 

مدل ها امکان می دهد تا یک نمای سه بعدی از دنیا ایجاد کنند 
بدون اینکه بــه یک دیدگاه اســتریو]دارای دو یا چند کانال[ 

نیاز باشد.
در بافت یادگیری عمیق، چالش هایی در خصوص تشــخیص 
تصویر وجود دارد. کامپیوترها می توانند برخی از آیتم ها را در 
تصویر تشخیص دهند، اما قادر به تشخیص همه آنها نیستند. 
وقتی هدف آن باشد که ربات ها حس بینایی مانند حس بینایی 

انسان داشته باشند، این موضوع یک عیب به شمار می رود.
کامپیوترها باید آموزش ببینند تا بتوانند تصاویر را در مدل های 
یادگیری عمیق تشخیص دهند، مخزن های بزرگی وجود دارند 
که می توان از آنها برای ارجاع متقابل اشیاء در تصاویر استفاده 
کرد. مجموعه داده های بزرگ ماننــد ImageNet که حدود 
14 میلیون تصویر دارند، به پیشرفت تشخیص دیداری کمک 

کرده اند؛ اما هنوز به مجموعه داده های بزرگ تری نیاز است.
گــوگل در حال تبدیل هــوش مصنوعی  به بخــش بزرگی از 
عملیات فضای ابری خود اســت و از یادگیری ماشــینی برای 
Google Now، مســیریابی خیابان ها و ســایر خدمات بهره 
می گیرد. در خــارج از گوگل، خودروهای بــدون راننده برای 
قابلیت کنترل و تثبیت سرعت خود از یادگیری عمیق استفاده 
می کنند. شرکت ها نیز برای رهایی از ایرادات موجود در کدها 

از هوش مصنوعی بهره  می گیرند.
به عالوه نیاز بــه مجموعه داده های بزرگ تــر و الگوریتم های 
بیشتری که ارائه دهنده فرموالسیون بنیادی برای انجام عملیات 

یادگیری عمیق هستند، به شدت احساس می شود.
بدون داشتن این مجموعه داده های بزرگ، آموزش شبکه های 
عصبی که مدل هــای یادگیری عمیق را آمــوزش می دهند، 

دشوار است.

کفش  هوشمندتان را به روزرسانی کنید!

اسکن عنبیه چشم، امنیت تلفن هوشمند را افزایش می دهد
وقتی شما تلفن هوشمندتان را جلوی صورتتان 

می گیرید، زاویه و فاصله روی صفحه نمایش 
تشــخیص داده می شود. دســتگاه نور 
نزدیک بــه مادون قرمــز )NIR( را در 
چشمان شما روشن و خاموش می کند 
که یک نــور قرمزرنگ اســت. تلفن 
هوشمند ســپس یک یا هر دو عنبیه 

چشم را تشــخیص می دهد و قفل خود 
را باز می کند. حداقل، این سناریوی ورود 

به تلفن هوشمند جدید است. درگذشته این 
فناوری در دستگاه های نظامی استفاده می شد. اسکن 

عنبیه چشم امروزه به سایر شیوه های تعیین هویت )از قبیل 
اسکن اثرانگشت، تشخیص چهره و تشخیص صدا( پیوسته 
است. همه این روش ها قصد دارند دستگاه های تلفن همراه 

را ورای محدودیت های مربوط به امنیت مبتنی 
بر رمز ورود قرار دهند.

اما نحوه کار اسکن عنبیه چشم چگونه 
است؟

عنبیه همان حلقه رنگی در کره چشم 
است که بین مردمک مرکزی و صلبیه 
قرار دارد. عنبیه حــاوی عضله هایی 
اســت که دیافراگم مردمک چشــم را 
همراه با رباط متصل بافت همبند کنترل 
می کند. وقتی رنگ عنبیه توسط علم ژنتیک 
تعیین می شود، الگوهای موجود در رباط ها در طول 
بارداری ایجاد می شوند و این رنگ در هر کره چشم متفاوت 
و منحصربه فرد اســت که از طریق همین وجه تمایز هویت 

افراد تشخیص داده می شود.

نوآوری در فناوری پوشــیدنی در حوزه ورزش 
گسترش یافته است. معموالً گجت هایی مانند 

ردیاب های تناسب اندام و ساعت هوشمند 
تمام انواع داده های را پیگیری می کنند؛ 
امــا اخیــراً کفش های هوشــمندی 
معرفی شــده اند که ایــن قابلیت ها را 
ارائه می دهند. یکــی از این کفش های 

هوشمند و خاص Altra IQ نام دارد.
 AltraRunning  یک گجت پیشــرفته و 

جدید در فناوری مربوط به دویدن اســت که 
با همکاری iFit عرضه شــده اســت. Altra IQ موج 

جدیدی از فناوری دوی هوشــمند است که در هنگام حرکت، 
اطالعات مربوط به دویدن را ارائه می دهد. این کفش هوشمند 

با یک حسگر غیرقابل تشخیص که در کفی کفش 
 iFit تعبیه شده است، کار می کند و با فناوری
جفت سازی شده است. کاربران با استفاده 
از این فناوری پوشــیدنی توصیه های 
مربوط به دو را در زمان واقعی دریافت 
می کنند تا بتوانند روش دویدن خود را 
تغییر دهند یا بهبود بخشند. این کفش 
نکات مهمی را درباره آهنگ، منطقه فرود، 
نیروی ضربه / تعــادل و زمان تماس و نیز 
معیارهای متداول مانند سرعت گام ها، فاصله 
و غیره ارائه می دهد. این کفش به اپلیکیشن هوشمند 
iFit وصل می شود. این اپلیکیشن داده ها را جمع آوری می کند 

و اگر طریقه دویدن شما اشتباه باشد، به شما گوشزد می کند. 
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17 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

تولید قطعه یا مدل عمدتا مستلزم 
صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی 1

متخصص است. از طرفی در برخی 
موارد نیاز به ساخت یک نمونه از مدل مورد نظر 
وجــود دارد. با توجه به هزینه بــاالی مواد اولیة 
ســاخت برخی از قطعات با مواد اصلی ریسک 
باالیی دارد. از این رو بشــر از سال 1950 به فکر 
ایجاد روشــی جهت تولید نمونــه ای از قطعه 
مورد نظر با سرعت باال و سهولت ممکن افتاد که 
آن را »نمونه سازی سریع« نامید. اولین نمونه این 
دستگاه تحت عنوان SLA در سال 1986 تولیدشد 
که امروزه به این دستگاه ها »چاپگر سه بعدی« 
گفته می شود. امروزه از این سیستم ها در صنایع 
قطعه ســازی، اتومبیل، لوازم خانگی، نظامی، 
معماری، ماکت ســازی، تجهیزات پزشــکی، 

مجسمه سازی و.... استفاده می شود.
با نگاهــی اجمالــی به تحوالت 

صنعتی چند دهه اخیر کشــور 2
بی شــک ما همواره همــراه با 
تکنولوژی های نوین دنیا بوده ایم. درحال حاضر 
و  نرم افــزاری  جدیدتریــن سیســتم های 
سخت افزاری با فاصله کمی از تحوالت جهانی در 
کشــور استفاده می شــود کــه از جهتی باعث 
خوشحالی و دلگرمی است. نکته تأسف بار در این 
زمینــه عدم تحلیل میزان نیاز بــازار داخلی به 
تکنولوژی های نوین جهانی است که به هیچ وجه 
به آن توجهی نمی شــود. نتیجه این بی توجهی 
ایران را به قبرســتان تجهیزات، ماشین آالت، 
تکنولوژی های بالاســتفاده و نیروی انســانی 
متخصص بی کار تبدیل نموده است. در حال حاضر 
تعداد قابل توجهی ماشین CNC توسط صنایع 
دولتی، کارگاه هــا و کارخانه های خصوصی در 
سال های اخیر خریداری شده که بازدهی، کارآیی 
و بهروری آنها با توجه به حجم فعالیت صنعتی 

موجود پایین است. 
تکنولوژی نمونه ســازی سریع 

در ایران در سطح صنایع خودرو، 3
لوازم خانگی و نظامی حدود 15 
ســالی قدمــت دارد اما ظرف ســال اخیر یک 
تکنولوژی تحت عنوان چاپگرهای سه بعدی اقبال 
باالیی یافته و جو آن تقریبا همه گیر شده است. 
در  تولید کننده خارجــی  شــرکت های 
سطح گسترده ای نســبت به واردات و فروش آن 
اقدام نموده اند. از طرفی با توجه به حمایت های 
دولتی صورت گرفته از شرکت های دانش بنیان 
تعداد قابل توجهی پــروژه تحقیقاتی، تولیدی 
ضمن بهره گیری از این تســهیالت نســبت به 
طراحی و تولید این تکنولوژی با کیفیت نامناسب 
نموده اند. جالب اینکه موسســات آموزشی نیز 
نسبت به آموزش نحوه استفاده از این تکنولوژی 
اقدام  کرده اند. ادامه ایــن روند قبر جدیدی به 
قبرستان تجهیزات بالاستفاده کشور می افزاید و 
منابع مالی، زمانی و نیروی انسانی که می تواند در 
بخش توجیه پذیری صرف شود به هدر خواهد رفت. 
سوال مهم این است که با توجه به نیاز داخلی چه 
تعداد چاپگر ســه بعدی در کشــور نیاز است؟ 
تحقیق، طراحی و ساخت آن در کشور چه نفعی 

خواهد داشت و اساسا صرفه اقتصادی دارد؟ 
خریداران چاپگرهای سه بعدی 

قبل از اقدام بــه خرید صرفه 4
اقتصــادی بایــد آن را با توجه 
به برآورد تعداد قطعات تولیدی، دقت و ابعاد 
قطعات تولیدی سنجیده و به عبارتی برای آن 
BP توجیهی تنظیم کننــد. درصورت عدم 
توجیه پذیــری اقتصادی می تــوان از مراکز 
ارائه کننده خدمات نمونه سازی سریع موجود 
بهره گرفت. محققان نیز قبل ازاقدام به  تولید 

چنین فناوری به میزان 
تقاضــای بــازار داخلی 

توجه کرده و تــوان  خود را صرف محصوالت 
مورد نیاز کشور کنند.  

یادداشت

فرهاد ضرابی 
کارشناس طراحی صنعتی
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فول فکر! نامش را که می شــنوید، احتماال این به 
ذهن تان خطور می کند که مکانی اســت تا بتوانید 
مشــورت بگیرید و یا خدمات مشاوره ای تخصصی 
را دریافت کنید. بله، دقیقا درســت حدس زدید! 
فول فکــر )fullfekr.com( چنین جایی اســت. 
سیستمی که شما از طریق آن می توانید از خدمات 
روان شناســی و مشــاوره آنالین برخوردار شوید. 
دریافت مشاوره های آنالین در زمینه های مختلف، 
امکان برقراری ارتباط به صورت چت وارسال صدا، 
امکان برقراری ارتباط به عنوان ناشناس و فضای امن 
و خصوصی از امکاناتی است که فول فکر در اختیار 
شما قرار می دهد. با وحید کریمانی، بنیانگذار سی 
و یک ساله فول فکر از ایده تا عمل این استارت آپ 

گفت و گو کرده ایم.

 از اینجا شروع کنیم که فول فکر چیست و 
چه کاری انجام می دهد؟

فول فکر پلتفرمی است که کارش در واقع برقراری 
ارتباط بین آدم هایی اســت که دسترســی به یک 
مشــاور یا روان شــناس را ندارند. به کســانی که 
دسترسی به مشاور ندارند یا اصال دسترسی به یک 
روان شناس برای شان دشوار است، خیلی ساده به 
این ارتباط کمک می کند. سیستمی تقریبا مشابه به 
تلگرام اما در حوزه روان شناسی و مشاوره است. در 
واقع فول فکر به شما خدمات روان شناسی و مشاوره 
آنالین ارائه می دهد. فول فکر از آذر 94 متولد شد.

 چطور باید از فول فکر استفاده کرد؟
شما سوال یا مشــکل تان را به صورت ناشناس در 
سایت قرار می دهید. برای شروع مثال شما ده هزار 
تومان اکانت خود را شــارژ می کنید. سپس کلیک 
می کنید و با هرکدام از روان شناســانی که آنالین 

هستند و چراغ شان سبز است آنالین مشاوره کردن 
را شــروع می کنید و عالوه بر این امکان رزرو وقت 
حضوری، مراجعه به مشاورین و روان شناسان فعال 
هم وجود دارد. همین طور فضایی برای شما فراهم 
شده اســت که بتوانید به صورت امن و خصوصی با 
روان شناسان متخصص و با تجربه به صورت آنالین 

صحبت کنید.

 هزینه استفاده از این خدمات چقدر است؟
هزینه برای اســتفاده یک جلسه مشــاوره به طور 
میانگین بیســت هزار تومان اســت. اما این مقدار 

می تواند متغیر باشد و کم و زیاد شود.

 با این حســاب باید تیم بزرگی را داشته 
باشــید؛ تیم فول فکر شامل چند نفر و با چه 

تخصص هایی است؟
منهای روان شناسان، ما تقریبا یک تیم اصلی شش 
نفره داریم که همگی آنها دارای تخصص بوده و در 
ســمت های مختلفی حضور دارند. »علی آتیک« 
فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار و برنامه نویس 
و همین طور یکی از کوفاندر های فول فکر، »ملیکا 
قبادی« کارشناســی نرم افــزار و مدیر محصول، 
»سروش خسروی« کارشناســی نرم افزار و مدیر 
فنــی و همینطــور یکی دیگــر از کوفاندر های ما، 
»نیما احمدی« کارشناســی ارشــد روان شناسی 
بالینی و مدیر کنترل کیفی و »ساســان الهوتی« 
کارشناسی نرم افزار و برنامه نویس اندروید فول فکر 
و من کارشناسی نرم افزار و مدیر پروژه تیم فول فکر 
را تشــکیل می دهیم. بچه های ما شماره یک های 
حوزه تخصصی خود هســتند و همگی راه و چاه را 
خوب می شناسند و می دانند که از پس کارها باید 

چطور بر بیایند.

 ایده فول  فکر  از کجا آمد؟ آیا الگوی خارجی 
داشتید؟

فول فکر الگوی خارجی نداشته است. ایده ما در واقع 
از یکی از صفحات فارسی پرطرفدار روان شناسی در 
فیس بوک آمد. با خودم گفتم چه می شد که اصال 

یک شبکه و سیستم اختصاصی برای مشاوره های 
روان شناسی شکل می گرفت و اینطور شد که فول 
فکر را تاسیس کردم؛ اما نکته جالب اینجاست که 
تقریبا همزمان با تاســیس و شروع فول فکر در آن 
طرف دنیا  »تالک اسپیس« که مشابه فول فکر است، 

شروع به کار می کند.

 مدل درآمدزایی شما  چیست و کمی درباره 
چرخه درآمدتان توضیح دهید.

شــیوه درآمدزایی ما به این شــکل است: پولی که 
کاربران بابت مشاوره واریز می کنند ما قسمتی از آن 
را به روان شناســان می دهیم و مقداری از آن را هم 

خودمان بر می داریم.

 در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارید؟
در حال حاضر در پروســه جذب سرمایه و پایداری 
کسب و کار هستیم و انشااهلل که بتوانیم خوب قدم 

برداریم و در این راه بدرخشیم.

 سرمایه اولیه شما چقدر بوده است؟
بــرادرم  50 میلــون تومان در ازای ســهامی که 
داشــتند به من برای شــروع این کار دادند. پس 
از آن با شــتابدهنده آواتک گفت وگــو کردیم و 
مبلغ 25 میلیون گرفتیم. در مجموع 75 میلیون 
داشتیم که این کار را شــروع کردیم اما متاسفانه 
این ســرمایه آن طور که به نظر می آید برای تیم 
بزرگ ما و تخصص و کیفیتی که می خواهیم ارائه 
دهیم، کافی نیســت و بهتر اســت بگویم حتی تا 

حدودی کم است.

 فول فکر چه برنامه هــا و تدبیرهایی برای 
آینده خود دارد؟

ارائه اپلیکیشن »آی او اس« مان، شناسایی اثربخشی 
مشــاوره ها، اینکه در چه گرایش هایی اثر گذاری 
باالتری داریم، شناســایی طیف رده سنی حداکثر 
مخاطبان مان و رســیدگی بیشتر و تخصصی تر به 
نیازهای آنان بخشــی از برنامه هایی است که برای 

آینده در نظر داریم.

 چه توصیه یا توصیه هایی برای آن دسته از 
افرادی که در اندیشه  یک استارتاپ هستند، 

دارید؟
به دلیل تحریم ها و یا فشار هایی که از سوی خارج 
بر ما وارد می شــود، مواردی پیش آمده که اعتماد 
به ســرویس های آماده مخصوصــا در پروژه های 
استارتاپی را با مشــکل مواجه کرده است. چرا که 
ســرویس های زیادی بوده اند که بــه علت اعتماد 
به سرویســی خارجی، با بسته شدن آن به مشکل 
برخــورده و دو فاکتور مهم زمان و ســرمایه خود 
را هــدر داده انــد. بنابراین اولیــن توصیه ای که 
دارم این اســت که تالش کنند برای جلوگیری از 
این گونه مشکالت، خودشان تا حد امکان سرویس 
موردنیاز شان را طراحی کنند. بعد متوجه می شوند 
این کار خیلی به نفع آنهاســت و به پیشرفت آن ها 
کمک شایانی می کند. توصیه دوم من این است که 
باید زحمت بکشند و زحمت به این معنا که چه بسا 
چیزهای بسیار گران بهایی را هم در راه رسیدن به 
هدف ار دست بدهند و هزینه های زیادی برایشان 
پیش آید. اغلب کارآفرینان بزرگ هم همیشه بهای 
زیادی را در این راه داده اند وگرنه نمی توانســتند 
به عنــوان یــک کار آفرین بزرگ جایــی در میان 

نام آوران پیدا کنند.
توصیه  سوم من این است که فریب زیبایی های یک 
استارت آپ را نخورند و بدانند برای اینکه به همان 
زیبایی ها برسند، باید آستانه  تحمل باالیی داشته 
باشند. »ایالن ماسک« کار آفرین معروف جمله ای 
در ایــن باره دارد که می گویــد:» کارآفرینی مثل 
خوردن خرده شیشــه می ماند.« واقعا هم همین 
است و نباید پس از چند بار با شکست مواجه شدن 
آن را ترک کنید. باید پی ســختی ها را بر تن خود 
بمالند و آگاه باشــند که دارند به سراغ انبوهی از 
مشــکالت هم می روند! توصیه آخر من این است 
که کســی که دارد یک استارت آپی راه می اندازد، 
باید بداند که تیم یکی از مهم ترین بخش های یک 
پروژه اســت و 70 درصد تمرکز کار به دست تیم 
خوب اســت و همین تیم خوب است که نتیجه را 

مشخص می کند.

موردنیــاز  خدمــات  همــه  روزگاری 
مصرف کنندگان دســتی انجام می شد، اما 
حاال اوضاع به کلی تغییر کرده است.کافیست 
پشت کامپیوتر تان بنشینید و خیلی ساده از 
پشت مانیتورتان شروع به سفارش همه جور 
کاال و خدمــات کنیــد! حتــی می توانید 
کامپیوتر خودتان را هم با استفاده از همین 
خدمات تعمیر کنید. پی ســی دکی ها که 
می گویند: »ما هســتیم، جمع شدیم تا کار 
شــما را راحت تر کنیم«. آمده اند تا هم ما را 
از شــر ترافیک و کمبود وقت نجات دهند و 
هم خیال ما را از مشکالت امنیت اطالعات، 
ســرقت یا تعویــض قطعه ســخت افزاری 

راحت کنند.
حتما می گویید چطور همه  این کارها را برای 
ما انجام می دهند؟ کافیست با ورود به سایت 
پی سی دکی)pcdoki.ir( مشکل کامپیوتر 
خود را از طریق کلیک بر روی »کامپیوترم 
رو تعمیر کن« اطالع دهید تا در راس زمان 
و همان مکان تعیین شــده شــما، پی سی 
دکی تیم متخصص خود را به ســراغ شما 
می فرســتد تا در حضور خودتــان و بدون 
هیچ گونه ســرقت قطعه ای و یا تعویض آن، 
کامپیوتر یا سیســتم شما را تعمیر می کند 
و پس از نمایان شــدن لبخند رضایت شما 
در اینجاســت که می توانید وجــه خود را 

پرداخت کنید.
آنها در قســمت »درباره ما« سایت شــان 
نوشته اند:»ما چند جوان ایرانی از همان هایی 
که قرار اســت آینده مملکت را بســازند، 
هستیم. ما در زمینه کامپیوتر تقریبا همه فن 

حریفیم! 
دور هــم جمع شــدیم، کــه خدمتی به 
هموطن هایمــان بکنیم و کامپیوترشــان 
را در هــر مکان و هر زمان درســت کنیم. 
مشــکل کامپیوترتــان را به ما بســپارید. 
ظرف کمتر از یک ســاعت متخصص های 
ما سیستم تان را درســت می کنند.« آنها 
عالوه بر مشتری مداری، درباره اشتغال زایی 
هرچه بیشتر ایده شــان نیز فکر کرده اند و 
قسمتی را با عنوان »اســتخدام« برای آن 
دســته از جوانانی که عالقــه به همکاری 
دارند را در سایت شان قرار داده اند. پس اگر 
سیستم شــما دچار مشکل شد، می توانید 
پی سی دکی را خبر کنید تا کامپیوتر شما 

را تعمیر کنند. 

بیمه بازار ســامانه ای است که شما از طریق 
آن می توانید با یک تیر چند نشان را هدف 
بگیرید. بیمه بازار )bimebazar.ir( کارش 
این اســت که هر گونه خدماتــی که برای 
داشتن یک بیمه احتیاج دارید، به شما ارائه 
می دهد. سایتی ایرانی که امکان مقایسه و 
خرید آنالین بیمه نامه از چندین شــرکت 
بیمه بــا امکان مشــاوره تلفنــی را فراهم 
کرده اســت. بیمه بازار با اغلب شرکت های 
بیمه از جمله؛ »ایران«، »آســیا«، »البرز«، 
»پارسیان«، »پاسارگاد«، »رازی«، »دانا«، 
»کارآفریــن«، »نوین« و... طــرف قرارداد 
اســت و نمایندگی اکثر آنهاست. در حال 
حاضر هم این امکان را فراهم کرده است که 
دو نوع بیمه »شخص ثالث« و »بیمه عمر« 
را با تخفیف تهیه کنید. برای اینکه بیمه ای 
را از بیمه بازار تهیه کنید، کافیســت فقط با 
چند کلیک این کار را انجــام دهید: اولین 
قدم، مقایســه بیمه ها و دریافت مشاوره و 
سپس تکمیل اطالعات و در خواست خرید 
است. پس از صدور و ارسال بیمه نامه، بیمه 
خود را می توانید در محل و در همان روز )در 
صورت ســفارش تا ســاعت 3 بعد از ظهر( 
تحویل بگیرید. ارسال بیمه ها از طریق پیک 
موتوری انجام شده و پرداخت هزینه ارسال 
بر عهده بیمه بازار اســت. بیمه بازار به همه  
مناطق 22گانه شهری تهران سرویس دهی 
می کنــد. ظاهرا آنها فکر همــه جای کار را 
کرده انــد و بیمه نامه شــخص ثالث قبلی، 
به همراه کوپن های تخفیفی که تصویر آن 
در مدارک ارسالی به بیمه بازار وجود دارد، 
بایســتی در هنگام تحویل بیمه نامه صادر 
شــده، به پیک بیمه بازار تحویل داده شود، 
در غیر این صورت بیمه نامه صادرشــده، به 
شما تحویل داده نمی شــود. عالوه بر  همه 
این موارد آنها برای یادآوری تمدید بیمه نیز 
قسمتی را در سایت شان اختصاص داده اند 
که با وارد کردن، »نام خانوادگی«، »شماره 
موبایل« و »تاریخ سررســید بیمه نامه« و 
کلیک بر روی گزینه »به من یادآوری کن« 
تا قبل از پایان اعتبار بیمه نامه، به شــما یاد 
آوری شود تا بتوانید به آسانی بیمه خود را 

تمدید کنید. 

نام گروه شــان فندق اســت و همگی از دانشجویان 
آی تی و مهندســی کامپیوتر  دانشگاه »امیرکبیر« 
هســتند. آنها جوان اند و با انگیــزه و در حال حاضر، 
در کنار استارت آپ شان، مشــغول طراحی سامانه 
اطالع رسانی دانشگاه شان هم هستند. وارد سایت شان 
که می شوید، در زیر نام گروه شان نوشته اند:» مجری 
طرح های نرم افزاری و ســامانه های هوشــمند«. 
فندقی ها با کسب رتبه در بین 60 استارت آپ رویداد 
»بوت کمپ« نام شــان را تا »ام آی تی« هم برده اند و 
بنابراین تا حدودی می دانند که برای داشــتن یک 
استارت آپ موفق راه و چاه چیست. با »مهدی ربیعی 
یگانه« یکی از بنیانگذاران این گــروه و مدیر پروژه 

استارت آپی »تیکیو« گفت و گو کرده ایم.

 Tiki-IO  برای آغاز، از اینجا شروع کنیم که 
چیست و چه کاری انجام می دهد؟

»تیکیو« یک پلتفرم قدرتمند و راحت برای فروش 
آنالین بلیت و مدیریت رویداد هاست. گروه ما، گروه 
فندق، مجری طرح های نرم افزاری و ســامانه های 
هوشمند است و تیکیو یکی از پروژه هایی است که از 
دل »فندق« متولد شده و یکی از همین طرح های 
گروه ماست. تیکیو، شــعار خود را »رویداد خود را 
رایگان برگزار کنید« انتخاب کرده است و بنابراین ما 
بر این اعتقادیم که فرآیند فروش و ثبت نام در رویداد ها 
باید کامال بی دردسر و رایگان صورت گیرد. ایده اولیه 
آن از آنجا شکل گرفت که تقریبا چهار سال پیش ما 
در دانشگاه امیرکبیر اولین گروهی بودیم که مجری 
برگزار کننده یک کنسرت شدیم و »گروه چارتار« را 
به دانشگاه مان آوردیم. از آنجا بود که این ایده شکل 
گرفت که به عنوان بچه های انجمن صنفی کامپیوتر، 
سامانه ای را ایجاد کنیم که هم مسئولیت برگزاری 
رویداد ها را داشته باشــد و هم از طریق آن بتوان از 
رویداد ها مطلع شــد و هم خرید بلیت و یا هرگونه 
هماهنگــی الزم را برای شــرکت در آن رویداد ها را 
ترتیب داد. از اول تابستان 93 شروع به کار کردیم و 

تیم این پروژه را تشکیل می دهیم.

 سرمایه اولیه تیکی او برای شروع اولیه اش 
چقدر بوده است؟

ســرمایه اولیه ای که گذاشــته ایم، همگی از جیب 
خودمان بوده است و با سرمایه ناچیز 5 میلیون تومان 
این اســتارت آپ را آغاز کردیم و از مهرماه تبلیغات 

تیکی او را شروع کردیم.

 چه مشکالتی سد راه شما بوده است؟
مشــکالت ثبــت شــرکت ، درگیــر کار هــای 
مالیاتی شدن،دانشــجو بودن و کمبود وقت و اخذ 
مجوز هایی مثل »ای-نماد« که آن هم مشــکالت و 
پروسه ی طوالنی را طی کرد مهم ترین چالش های 

ما تا اینجای کار بوده است.

 با عبور از این مشکالت، »فندق« تا به حال به 
چه موفقیت هایی داشته است؟

یکــی از بزرگترین افتخارات گــروه فندق، با اینکه 
عمر آنچنانی ندارد و نســبتا نوپاست، قرارگیری در 
بین شــش اســتارت آپ برتر از بین 60 استارت آپ 
شــرکت کننده از کشــور های مختلــف در رویداد 
»بوت کمپ« دانشــگاه ام آی تی بود که تا به حال در 
ایران هیچ اســتارت آپی موفق به کسب مقام در این 

رویداد نشده است. 

 حاال که شــما این مشــکالت را پشت سر 
گذاشته اید و این افتخارات را به دست آروده 
اید، چه توصیه یا توصیه هایی برای جوانانی که 
در اندیشه راه اندازی یک استارت آپ هستند، 

دارید؟
 اولیــن توصیه من، آگاهی از فضای اســتارت آپ و 
آشنایی با ساز وکار های آن و کسب دانش استارت آپی 
است. دومین توصیه که کمتر به آن توجه می شود، 
کسب علم بازاری است که می خواهند واردش شوند. 
باید به خوبی از همان ابتدا بازار هدف شان را بشناسند. 
سوم »بیزینس پلن« روشن و واضحی داشته باشند 
و آخرین توصیه، در رویا ســیر نکنند. این اشتباه و 
توهمی است که بسیاری از استارت آپ های ناموفق 

دچار آن می شوند.

با هرکدام از 
روان شناسانی 

که آنالین 
هستند و 

چراغ شان سبز 
است آنالین 

مشاوره کردن 
را شروع 

می کنید و 
عالوه بر این 
امکان رزرو 

وقت حضوری، 
مراجعه به 
مشاورین و 

روان شناسان 
فعال هم 

وجود دارد. 
همین طور 

فضایی برای 
شما فراهم 
شده است 

که بتوانید به 
صورت امن و 

خصوصی با 
روان شناسان 
متخصص و 
با تجربه به 

صورت آنالین 
صحبت کنید

مشکالت 
ثبت شرکت ، 

درگیر کار های 
مالیاتی شدن، 
دانشجو بودن 

و کمبود 
وقت و اخذ 
مجوز هایی 

مثل »ای نماد« 
که آن هم 
مشکالت و 

پروسه  طوالنی 
را طی کرد 

مهم ترین 
چالش های ما 
تا اینجای کار 

بوده است

وحید کریمانی 21 ساله، بنیانگذار  استارت  آپ فول فکرمی گوید: »نباید پس از چند بار با شکست مواجه شدن، کار را ترک کنید«

مهدی ربیعی یگانه، بنیانگذار 22 ساله گروه فندق و دوستان جوانش با 5 میلیون تومان استارت آپ شان را جهانی کرده اند

پی سی دکی؛ کامپیوترم 
رو تعمیر کن!

مشاوره، مقایسه و خرید 
آنالین بیمه با بیمه بازار

مشاورهآنالینروانشناسیبگیرید

در تابستان 95 شرکت ما به ثبت رسید.

 از 93 تا 95! چرا این قــدر فاصله  از ایده تا 
عمل تیکیو؟

به این دلیل که ما خواستیم یک مدت دست نگه داریم 
تا این زمان به ما کمک کند که طبق تحقیقات بازار و 
»آر اند دی« )تحقیق و توسعه( انتخاب تکنولوژی را 

به صورت کامل انجام داده باشیم.

 چه نیازی به تیکیو، در کنار دیگر نمونه هایی 
که می بینیم، وجود دارد؟

تیکیو هم کنترل و مدیریــت یک رویداد را بر عهده 
می گیرد و هم فروش بلیت را انجام می دهد. نظم دهی 
یک رویداد یکی از موارد مهم در برگزاری یک رویداد 
اســت. تیکیو، نظم دهی یک رویــداد را در مراحل 
مختلف مانند تبلیغات پیش از رویداد، فروش بلیت، 
کنترل و مدیریت رویداد و آمار دهی پس از رویداد را 
انجام می دهد که همگی ایــن موارد وجه تمایز ما با 

نمونه های مشابه می تواند باشد.

 تیکیو، چه خدماتــی را ارائه می دهد؟ چه 
مزیت یا مزیت هایی نســبت به سایت های 

مشابه دارد؟
تیکیــو بــه برگزار کننــدگان امــکان ســاختن 
وب پیج)صفحــه تبلیغ و فروش بلیت( را به صورت 
رایگان ، پنــل آماردهی آنالین بــه تفکیک انواع 

بلیت فروخته شــده، لیست شــرکت کنندگان به 
صورت پرداخت شده و پیش فاکتور )برای کسانی 
که ثبت نــام اولیه را انجام داده انــد ولی پرداخت 
نکرده اند، جهت اطالع رســانی و تکمیل ثبت نام 
به صورت پیش فاکتور این کار انجام می شود.(، به 
تفکیک بلیت ها میزان فروش مشخص است، امکان 
تعریف چند نوع بلیت برای یک رویداد، اگر از بخش 
»حرفه ای« سایت اســتفاده کنند امکاناتی مثل؛ 
انتخاب صندلی، حضور افــراد برای کنترل بخش 
رویداد )مانند ورود و خروج و یا چک کردن پذیرش 
و پذیرایی ها( شامل شــان می شود، امکان تعریف 
تعداد نا محدود کد تخفیف و در آینده ای نزدیک نیز، 
پنل اطالع رسانی یا نوتیفیکشن ابداع می شود که 
امکان ارسال ایمیل یا پیامک به شرکت کنندگان 

به تفکیک بلیت های مختف را دارد.

 این طور که معلوم است برای تیکیو باید تیم 
بزرگی داشته باشید. تیم شما چند نفر و شامل 

چه تخصص ها و سمت هایی می شود؟
»پویا پارسا« مدیر ارشد فناوری، دانشجوی آی تی 
و متولد 73، »ســجاد رهنما«، توسعه دهنده وب، 
دانشجوی نرم افزار و متولد 73، »محمد تکبیری«، 
برنامه نویس اندروید، دانشــجوی نرم افزار و متولد 
74، »سپهر صبور«، دانشجوی آی تی، متولد 74 و 
توســعه دهنده کراس پلتفرم و من، »مهدی ربیعی 
یگانه«، مدیر پروژه، کارشناســی آی تی و متولد 73 

لذت برگزاری رویداد با تیکیو

هستی صلح جو
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  سال 87 و با دانش نرم افزار وارد ایران شدید 
یعنی در زمانی که تب و تاب استارت آپی هنوز 
داغ نشده و حتی می توان  گفت آغاز هم نشده 
بود. چقدر از این حوزه شناخت داشتید و اینکه 
اصوال برای راه اندازی کسب وکار در این زمینه 

راهی ایران شدید؟
چون قصد ماندگاری در آمریکا را نداشــتم در اولین 
فرصت به ایران برگشتم. اما شروع کار من در حوزه 
سنتی بود؛ زمانی که به ایران آمدم یکی از آشنایان که 
شرکتی در زمینه تجهیزات پزشکی داشت، به یک 
نفر در بخش فروش نیاز داشــت که زبان انگلیسی 
بداند و بــه راحتی بتواند مفاهیم فروش در آن حوزه 
را یاد بگیرد. من هیچ شناختی از فروش نداشتم و در 
آن زمان کارهای فری لنس انجام می دادم که گاهی 
خوب بود و گاهی نبود. در حال ازدواج هم بودم و باید 
کاری دست وپا می کردم. البته معموال از تجربه فروشم 
به خوبی یاد می کنم. یک سال و نیم آنجا بودم و سال 
91 بود که شنیدم شرکتی به نام خاورزمین و فردی 
به نام محســن مالیری در ایران رویداد استارت آپی 
برگزار می کنند. بنابراین به تیــم داوطلبان تهران 
پیوستم و تیم تشکیل دادیم که بعدها همین تیم به 
کانون کارآفرینی ایران به عنوان یک ان جی او تبدیل 
شد و اوایل سال 92 تا سال تابستان 94 یعنی حدود 
دو سال و نیم در این مجموعه بودم سعی مان بر این 
بود کمک کنیم جامعه کارآفرینی ایران در این حوزه 
ساخته شــود. یک بخش مهم از کارمان هم رویداد 
بود. بنابراین پروژه ای به نام مای ایونت داشــتم که 
بیشتر برای راحت تر کردن کارهای کانون رویش کار 
می کردم و البته قصد داشتم که بعدها تمام وقت روی 

این پروژه کار کنم.

  چه بازاری متصور بودیــد یا حداقل پیش 
روی خود می دیدید کــه با کمک به برگزاری 
رویدادها در ایران بتواند زمینه آغاز به کار یک 

استارت آپ باشد؟
همه چیز از مشکلی شروع شــد که برای برگزاری 
رویدادها در کانون داشــتیم. همین االن هم چنین 
مشکالتی در ارتباط با ثبت نام افراد، پرداخت هزینه ها، 
شیوه های حضور و ... وجود دارد. من می دانستم که 
این روش ناقص است و باید راهی برای تسهیل گری 
در این حــوزه ایجاد کنیم ولی اینکــه این مارکت 
چقدر بزرگ اســت و چقدر ظرفیت آغاز به کار یک 
استارت آپ را دارد، در ذهنم نبود و تنها می خواستم 

آن مشکالت را حل کنم. 

  در حال حاضر بازار را چگونه می بینید؟
دید من نسبت به بازار برگزاری رویداد در ایران مثبت 
است و میزان رشد ایوند هم می تواند چنین نکته ای 
را نشان دهد. چون ما هر فصل تقریبا رشد دو برابری 
نسبت به فصل قبلش داشته ایم و اگر همین رویه را 
ادامه دهیم به جایگاه خوبی می رسیم. چون از مهرماه 

سال گذشــته تاکنون هر ماه رشدی  25 درصدی را 
تجربه کرده ایم. 

  ایوند چه سالی النچ شد؟
ایوند در واقع از همان زمانی که در کانون کارآفرینی 
بودم با مای ایونت النچ شد که بعدها شد ایوند. در آن 
زمان اصال زمانی برای مای ایونت صرف نمی کردم و 
بیشتر روی برگزاری استارت آپ  ویکندهای تهران و 
شهرهای دیگر و ســایر رویدادها تمرکز کرده بودم. 
شاید اگر سال 93 یا 94 استعفاء می دادم و همه زمانم 
را برای مای ایونتی که بعد شد ایوند صرف می کردم، 
االن خیلی جلوتر بودیم اما مــن کارهای مربوط به 
کانون را خیلی دوست داشتم چون هم برای خودم 
به لحاظ برندینگ شخصی و به لحاظ شبکه سازی 
خیلی موثر و برای کلیت این حوزه مهم بود. ولی در 
طول هفته تنها دو تا سه ساعت روی مای ایونت زمان 
صرف می کردم تا اینکه یکم مهرماه سال 94 تصمیم 
گرفتم که همه زمانم را صرف مای ایونت بکنم. نیروی 
فنی هم گرفته بودیم. از اول با کوفاندر شروع کردم و 
تا االن دو هم بنیان گذار عوض کرده ام و تابستان سال 
گذشته با امیر حبیب زاده که اتفاقا در همین زمینه 
کارهایی را انجام می داد صحبت کردیم و استارت آپ 
را راه  انداختیم و همه زمان مــان را روی مای ایونت 

ایوندشده گذاشتیم. 

  با چه سرمایه اولیه ای کار را آغاز کردید؟
یعنی باید عدد بگویم؟! عدد نمی توانم بگویم ولی باید 
اشــاره کنم که تاکنون در دو مرحله سرمایه جذب 
کرده ایم که مرحله اول عدد کوچکی بود و در مرحله 

دوم میزان سرمایه بزرگتری جذب کردیم. 
  

  اشــاره ای به میزان ســرمایه جذب شده 
نکردید. خودتان چقدر سرمایه داشتید؟

در واقع هیچ و رشــد ایوند از طریق جذب سرمایه و 
درآمدزایی خودش است. 

  اشتغال زایی ایوند تاکنون چقدر بوده؟
در حال حاضر 14 نفر هستیم که یکی دو نفر دیگر هم 

به زودی به ما ملحق می شوند.
 

  به عنوان یک استارت آپ در حوزه رویدادها 
آغاز بــه کار کردید؛ دســته بندی خاصی از 
رویدادهایی که می توانید برگزار کنید، دارید؟

نه. همه نوع رویداد می تواند در ســایت ما ثبت شود. 
البته در آغــاز بیشــتر روی رویدادهایی که صبغه 
کارآفرینی داشــتند، تمرکز کرده بودیم. در مراحل 
بعد رویدادهای مدیریتی و مدیریت کارآفرینی را هم 
اضافه کردیم. اما در حال حاضر انواع رویدادهایی چون 
پزشکی و کارآفرینی و ... را برگزار می کنیم. در واقع 
ایوند فکر می کند که هر رویدادی که آغاز و پایانی دارد 
و افرادی بابت آن دور هم جمع می شــوند، می تواند 
به عنوان یک رویداد تلقی شود که ایوند می تواند در 

برگزاری آن کمک کند. 

  سازوکار ایوند برای برگزاری رویدادها چگونه 
است و مشتریان برای اســتفاده از ایوند چه 

راه هایی پیش رو دارند؟ 

برگزارکننده رویداد در ایوند حساب  کاربری ایجاد 
می کند و رویداد را تعریف می کند؛ یعنی درج محل 
برگزاری، زمان شروع، برگزارکننده و ... در این صورت 
صفحه ای اختصاص در اختیار فــرد قرار می گیرد. 
بلیت ها مشــخص می شــوند که مثال بخشی ویژه 
دانشجویان اســت و قیمت مشخصی دارد یا بخش 
قیمت گران تــری دارند. همچنیــن برگزارکننده 
می تواند ایوندش را بین مخاطبان مختلفش پخش 
کند. در کنار پروسه ثبت نام به مشتری ابزاری برای 
اطالع رسانی می دهیم که اطالع رسانی بیشتری انجام 
 دهد. همچنین قبل و بعد از رویداد گزارشی در دست 
برگزارکننده است که چه افرادی از چه مسیرهایی به 

رویدادش آمده اند. 

 هزینه رویداد چگونه پرداخت می شود؟
افرادی که ثبت نام می کنند، پول شان به یک حساب 
موقت می آید که در ســایت ایوند است. هر روز و هر 
هفته و هر زمانی می توان درخواست تسویه داد که بعد 
از 24 ساعت با کسر 4 درصدی که سهم ایوند است، 

پول به حساب برگزارکننده واریز می شود. 
 

 چقدر می توان روی درآمدزایی از برگزاری 
رویدادهای تخصصی حســاب کرد. منظورم 

برای خود فرد برگزارکننده است؟
100درصد درآمدزایــی ایجاد می کند حتی اگر در 
آدرس های خیلی دور از ذهن واقع شوند که دلیلش 
هم این است افرادی که هدف شان از برگزاری رویداد 
آموزش مهارت خود و کسب درآمد است معموال توان 
مالی باالیی برای دسترسی به آدرس های سرراست 
و مکان های معروف مانند تاالرها را ندارند. چون هیچ 
اســتانداردی برای دریافت هزینه های اجاره چنین 
مکان هایی وجود ندارد. از طرفی رویدادها مکانی برای 
نزدیک شدن به آدم هاست و نتایجش بیشتر در آینده 
مشخص می شــود. صنعت رویداد به نظر من هم به 
لحاظ جنبه های درآمدزایی و هم به لحاظ شناساندن 
شهرهای محل برگزاری رویداد کمک زیادی می کند 
که به رشد گردشگری آن مکان هم منتهی می شود. 
مثال هر ساله رویداد برنامه نویسی در زنجان برگزار 
می شود و شاید تا 10سال دیگر به نقطه ای درخشان 

برای رشد گردشگری این شهر تبدیل شود. 

  نخستین رویداد چند وقت بعد از النچ شدن 
سایت ثبت نام کرد؟

خوبی کار ما این بود که همیشــه مشــتریان مان را 
داشــتیم. یعنی هم مای ایونت و هم ایوند با مشتری 
النچ شد. حتی زمانی که پاره وقت روی مای ایونت کار 
می کردم با رشدی که داشت توانستم اسناد رشدش را 
جلوی سرمایه گذار قرار دهم و بگویم که چنین بازاری 
وجود دارد و می تواند محلی برای سرمایه گذاری و رشد 
باشــد. در واقع مهمترین مشکالت یک استارت آپ 
داشتن بازار و مشــتری است مسئله ای که از همان 

اول برای ایوند حل شده بود. 

  تاکنون چند رویداد در ایوند ثبت شده است؟
بیش از 4هزار رویداد.

  چه تعــداد از رویدادهایی که در ایوند ثبت 

شده مجانی بوده اند؟
2500رویداد مجانی برگزار کرده ایم.

 
  رقم قابل توجهی است و این سوال را ایجاد 
می کند که وقتی برگــزاری مجانی رویدادها 
عایدی مالی نصیب امثال ایوند نمی کند، چه 
توجیح اقتصادی برای برگزاری شــان وجود 

دارد؟
یکی از خوبی های این بیزینس مدل این اســت که 
پخش شدن اخبار و اطالعات در ذات خودش حالت 
ویروسی  دارد. بنابراین حتی رویدادهای مجانی هم 
در نهایت به معرفی بیشتر منجر می شود که می تواند 
مشتریانی را به سمت کســب وکارهایی چون ایوند 
روانه کند. از طرفی بسیاری از رویدادها در ابتدا رویداد 
کوچک مجانی دارند که خود را معرفی می کنند و بعد 
از آن رویدادهای بســیار بزرگی برگزار می کنند که 

بابت حضور در آنها باید هزینه پرداخت کرد. 

  بازدیدهای روزانه ایوند چه تعداد است؟
حدود 5هزار نفر در روز و با اینکه ما به الکسا اهمیت 
نمی دهیم امــا برگزارکننده ها به رتبه الکســای ما 
اهمیت می دهند، این رتبه هم اخیرا رشــد خوبی 

داشته است. 

  با توجه به حضور شــما در بازار رویدادها، 
بفرمایید که هزینه هــای برگزاری رویدادها 
در ایران معموال چه اعــداد و ارقامی را در بر 

می گیرد؟
تنوع هزینه ای باالیی در برگــزاری رویدادها وجود 
دارد. از رایگان تا برگزاری جشنواره ای مانند وب که 
250 میلیون تومان برایش هزینه می شود. به طور کلی 
برگزاری رویداد را می توان در سه دسته تقسیم بندی 
کــرد؛ رویدادهای رایگانی ماننــد همفکر که دائما 
برگزار می شوند، رویدادهای متوسطی که بین 4 تا 15 
میلیون تومان خرج دارند مانند استارت آپ  ویکند ها 
و استارت آپ گرایندها که ماهی یک یا دوبار برگزار 
می شوند و رویدادهایی ملی که سالی یک بار برگزار 
می شوند و برگزاری شــان حداقل بین 100 تا 150 
میلیون تومان هزینــه دارد. مثال برای اجاره فضایی 
در کتابخانه ملی باید چنین هزینه ای پرداخت شود.

 
  چقدر امیدوار هستید که رویدادهای دولتی  
زمانی در ایوند ثبت شوند و اگر نشوند دلیل آن 

را چه می دانید؟
اگر رویدادی ثبت نام داشته باشد، 100درصد می تواند 
در ایوند حضور داشته باشد ولی اگر بحث دعوت نامه 
در میان باشد، چنین رویدادی به دلیل اینکه جنبه 
تشــریفاتی دارد، در ایوند ثبت نمی شود و به صورت 
رســمی از خود ارگان ها و ســازمان های مربوطه به 
رویدادها دعوت می شــوند. یکی از مشکالتی که ما 
باید حل بکنیم جلب اعتماد سازمان های دولتی ثبت 
اســتارت آپ به عنوان یک شرکت دانش بنیان است 
چون در این صورت نهــاد دولتی می تواند مطمئن 
باشــد که ســازمانی اعتبارنامه ما را بررسی کرده و 
مشــکلی برای همکاری با ما وجود نــدارد. در واقع 
می خواهیم این دیدگاه را که می گویند چند جوان با 
خرید دامینی سایتی راه اندازی کرده اند و قابل اعتماد 
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دارد. می توانم 
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اشاره کنم که 
در همه جهان 
کار می کند و 

تاکنون بیش از 
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دالر از بازار 
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کارش را آغاز 
کرده و رشد 
بسیار خوبی 
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والتدیزنی
همــه رویاهای مان می تواند محقق شــود، اگر 

شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشید.
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C e l e b r i t y

بنیان گذار ایوند برخالف نظراتی که گاه ابراز می شود، 
از رشد کسب وکارش راضی است و آینده خوبی برایش 
متصور است و توانسته ســرمایه میلیاردی برای رشد 
اســتارت آپش جذب کند. 5هزار بازدیدکننده روزانه 
دارد و تاکنون 4 هزار رویداد در ایوند به ثبت رســیده 
است. رویدادهایی که بین صفر تومان برای رایگان ها تا 
250 میلیون تومان برای رویدادهای بزرگ ارزش ریالی 
دارند و ســهم ایوند از هر رویدادی که ثبت می شود  4 
درصد اســت. احمدی در گفت وگو با »شنبه« عالوه بر 
ایوند از مسائل مختلف اکوسیستم نیز حرف زده  است. 
احمدی در کنار امیــر حبیب زاده که هم بنیان گذارش 
در ایوند است به آینده امیدوارند. در این گفت وگو هم 
حرف های امیدبخشــی زده و تاکید کرده همه جوانان 
در هر کجای ایران که باشــند می توانند استارت آپ 

حمیدرضا احمدی  بنیان گذار سایت »ایوند« در گفت وگو با »شنبه«  از  اطالع رسانی رویدادها و اکوسیستم استارت آپی ایران می گویدخودشان را راه اندازی کنند. 

17 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

حرفه ای است؛ هم اخالق و رفتار حرفه ای دارد و 
هم از بهترین های حوزه کاری اش است. تالشش 
برای انتقال دانش اســتارت آپی به ایران چه از 
طریق فعالیت های کانــون کارآفرینی و چه از 
طریق برگزاری نخستین رویداد استارت آپی 
در ایران بر هیچکس پوشیده نیست. برگزاری 
رویداد رایگان همفکر از دیگر اقدامات این پسر 
خوب حوزه اســتارت آپی ایران است که نشان 
دغدغه  هایش در مورد اهمیت آموزش در این 
حوزه دارد. حمیدرضا احمدی، متولد 1360 در 
تهران است. می گوید با اینکه متولد تهران است 
اما دوست ندارد بگوید تهرانی است چون پدری 
همدانی دارد و مادری اصفهانی. به همین دلیل 
همیشه به فرهنگ ها و سنت های اصیل این دو 
شهر عالقه مند بود. سنت هایی که در گویش ها 
و لهجه های شان نهفته است. هر چند خوب که 
دقت بکنید حمیدرضا ته لهجه  انگلیسی دارد 
ولی عالقه مندی اش به ســنت های ایرانی را 

پنهان نمی کند. 
  دور دنیا با خانواده

احمدی همراه با خانواده به کشورهای مختلف 
رفته و دوران دبســتان و راهنمایی را در کانادا 
گذرانده است. در میانه دوره پیش دانشگاهی به 
نیویورک می روند و دانشگاه را هم در نیویورک 
گذرانده و نرم افزار خوانده است. بین سال های 
78 تا 87 در نیورک بــوده و بعد از آن به ایران 
می آید. می گوید روال زندگی شــان به خاطر 
شــغل پدرش ایجاب می کرده که در خارج از 
کشور زندگی کند و مانند جوانان دیگر نبوده 
که مثال تالشــی بکند و برنامه زندگی اش را به 
نوعی تعریف کند که حتما به خارج از کشــور 
برود بلکه در روال عادی زندگی اش از این کشور 
به آن کشور مهاجرت کرده  و نخستین فرصتی 
هم که برای برگشت به دست آورده بدون هیچ 
تردیدی به ایران برگشته است. برای برگشت 
هم از از اقوام و آشنایان می پرسد که شرایط کار 
در ایران چگونه است و آنها هم می گویند خوب 
اســت و بیایی کار برایت وجــود دارد. در واقع 
هیچگاه در ذهنش نبوده که بخواهد در آمریکا یا 
کشور دیگری بماند و عمرش را در آنجا بگذراند. 

  بچه های ایرانی تکنیکال هستند 
حمیدرضا که خودش در دانشگاه نیورک درس 
خوانده وقتــی می خواهد از تفاوت های آنجا با 
ایران بگوید، کفه ترازو را بــه لحاظ آگاهی به 
سمت ایرانی ها خم می کند و می گوید ناراضی 
بودن از دانشــگاه در همه نقــاط جهان وجود 
دارد. آن زمانــی هم که من در دانشــگاه بودم 
یعنی سال 2001 به نوعی دوره تغییر بود و وب 
کم کم جدی شده بود و به دوره بلوغش نزدیک 
می شد و ما هم دروسی که می خواندیم بیشتر 
مســائل پایه ای و تئوریک بود اما من خودم به 
دنبال یادگیری بســیاری از مسائل کاربردی 
رفتم. االن دانشــگاه ها با آن همه بروکراسی 
اداری به دنبال آوردن جدیدترین تکنولوژی ها 
نمی روند و خیلی برای شــان سخت است. اما 
خودمان خیلی راحت تر به نرم افزاریی دســت 
می یابیم و کارمان را جلو می بریم. مثال در ایوند 
از یک تکنولوژی جدید به نام ری اکت جاینس 
استفاده می کنیم که تابســتان سال گذشته 
فیس بوک آن را اپن ســورس کرد. بنابراین از 
یک دانشــگاه نمی توان انتظار داشت که روی 
همه تکنولوژی های جدید کار کند. اما خوبی 
دانشگاه این است که به شبکه ای از دوستان و 

مربیان و اساتید دسترسی پیدا می کنید. 
اما شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشد 
که یک تحصیل کرده حوزه نرم افزار در آمریکا 
جه تفاوت هایی بین آنجا و این حوزه در ایران 
می بیند. حمیدرضا حرف های جالبی در این 
مورد دارد: موج شدید استارت آپی در آنجا هم 
وجود دارد. اما حداقل از دوستان هم دوره  ای من 
هستند افرادی که از نظر تکنولوژی به اصطالح 
داغان هستند. حتی دوستان من بسیار کمتر 
در شــبکه های اجتماعی حضور دارند ولی ما 
در ایران با افــرادی کار می کنیم که همگی در 
این حوزه ها فعال هستند. جالب است بدانید 
در دانشــگاهی که من درس خواندم به نوعی 
معلم تربیت می کرد اما همین افراد گاه از من 
می پرســند که برای فالن کار از گوگل درایو 
اســتفاده کنیم یا برنامه دیگری. اما در ایران 
برعکس اســت و بچه هــای تکنیکالی زیادی 
داریم. من براســاس تجربه شخصی می گویم 
و البته به لحاظ تکنیکی شــاید ما بهتر باشیم 
ولی به طور کلی جو اســتارت آپی و پیشرفت 

استارت آپ در آنجا بهتر بوده است. 

پسر خوب اکوسیستم



نیستند، اصالح کنیم. به همین دلیل به دنبال راه هایی 
برای معتبرکردن هر چه بیشتر خودمان هستیم. 

  جشن تولد، مراسم ختم و ازدواج هم در ایوند 
ثبت می شوند؟

بله و داشتیم که به صورت خصوصی ثبت می کنند و 
هر کسی آنها را در سایت نمی بیند.

  ایوند الگوی خارجی هم داشته است؟
استارت آپ های ریز و درشــت زیادی در این زمینه 
وجــود دارد. می توانم به اســتارت آپ ایونت برایت 
اشــاره کنم که در همه جهان کار می کند و تاکنون 
بیش از 400 میلیون دالر از بــازار رویدادها درآمد 
داشته است. ایونت برایت سال 2006 کارش را آغاز 
کرده و رشد بسیار خوبی داشته است. اما مسئله ای 
که وجود دارد این است که ما در ایران در حال ایجاد 
بازار رویدادها هستیم و باید به شکل گیری اش کمک 
کنیم اما اســتارت آپ های جهانی با بــازاری از قبل 

موجود مواجه بوده ا ند.
  

  ایوند ممکن است رویدادهای خارج از ایران 
را هم پوشش دهد؟

هدف مان این است که یکی دو سال تنها روی ایران 
تمرکز کنیم و اگر نوآوری خاصی به دست آوردیم که 
احساس کردیم می توانیم به رویدادهای خارج از ایران 

هم سرویس بدهیم حتما این کار را می کنیم.
 

  امثال ایونت برایت ممکن اســت به ایران 
بیایند؟

به نظر من می آیند و حتمــا خواهند آمد و احتماال 
االن در حال بررسی بازار هستند تا ببینند چه زمانی 

ریسک حضور در بازار ایران کاهش می یابد.
 

  در این صورت ایوند چه عکس العملی نشان 
می دهد؟

در چنین مواقعی همیشه ثابت شده که شرکت های 
محلی که سال ها در آن زمینه کار کرده و هزینه های 
باالیی متحمل شــده اند به راحتــی کنار نمی روند. 
همانطور کــه دیوار و شــیپور هنوز نتوانســته اند 
همشهری را کامال از رونق بیندازند و شاید هیچگاه 
نتوانند، هر چند سهم باالیی از بازار را به دست آورده  
باشــند. همین االن هم اگر رقیب خارجی به ایران 
بیاید باید هزینه های زیادی بابت رقابت با شــیپور و 

دیوار بکند. 

  یکی از گزینه هایی که مدیران استارت آپ ها 
با حضور در کشورهای دیگر انجام می دهند، 
خرید اســتارت آپ های مشابه خود است. در 
شرایط فعلی ایوند را به قیمتی می فروشید و به 
لحاظ ارزش گذاری مالی چه رقمی روی ایوند 

می گذارید؟
اگر خریداری پیش قدم شــود و مثال از همین فردا 
بخواهد ایوند را در اختیار بگیرد، رقم ما برای فروش 

ایوند بیش از 10میلیارد تومان خواهد بود. 

  برگردیم به سوالی که پاسخی به آن ندادید. 
یعنی میزان جذب سرمایه ای 
که تاکنون داشته اید. پاسخ 
به این سوال می تواند افرادی 
را که ســرمایه ای ندارند و 
جذب  چم و خم  می خواهند 
سرمایه  و میزان آن را بدانند، 

امیدوار کند. 
ســال اول که به صورت پاره وقــت روی مای ایونت 
کار می کردم و به شــیبی رســید کــه بتوانم آن را 
جلو ســرمایه گذار بگذارم و از آن دفــاع کنم، تنها 
100هزار تومان برایش خــرج کردم. اما وقتی آن را 
جلوی سرمایه گذار گذاشتم براساس برنامه ریزی و 
پیش بینی هزینه ای که کرده بودیم مثال برای میزان 
زمان حدود یک ســال 500 میلیون تومان سرمایه 
خواستیم که بخشی را از سرمایه گذار دریافت کردیم 
و بخشی هم درآمدهای خود ایوند به دست آوردیم. 
همین تابســتان هم که به سراغ سرمایه گذار رفتیم 
بازه زمانی 18ماهه را در نظر گرفتیم و هزینه ها را تا 
دو میلیارد تومان برآورد کردیم که بخشی را از درآمد 

ایوند و بخشی را از سرمایه گذار گرفتیم. 

  البته عدم نیاز به ســرمایه اولیه باال موجب 
شده تا افراد زیادی به راه اندازی استارت آپ 
روی بیاورند. تا جایی که می توانیم بگوییم موج 
اســتارت آپ در ایران راه افتاده که در نهایت 
کمتر از 10درصدشان موفق می شوند. به نظر 
شما وجود چنین موجی مثبت است یا منفی 

و آیا باید کنترل کرد؟
این موج عالی اســت و نباید کنترل کرد. من از این 
بابت خوشحال هســتم و حتی افرادی را که با ایوند 
کار می کنند، تشــویق می کنم که استارت آپ خود 
را راه اندازی کنند. اما مسئله رویکرد افراد است. اگر 
مسئله پول دار شدن در ابتدای راه است، سرخوردگی 
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نشریه »شنبه« هم در حوزه اطالع رسانی اکوسیستم اســتارت آپی ایران فعالیت می کند و به نوعی در جبهه ایوند که 
رسالت اطالع رسانی دارد، جلو می رود. حمیدرضا احمدی نظرات جالبی در مورد شنبه دارد و می گوید: به نظر من شنبه 
دو نوع مخاطب دارد؛ مخاطب عام و مخاطب خاص که فعاالن حوزه استارت آپی هستند که به دنبال تجربه افراد هستند. 
من شنبه را که ورق می زنم می خواهم بدانم مثال استارت آپی مانند تسکولو مشکل نیروی انسانی اش را چگونه حل کرده 
و چه تجاربی در این زمینه دارد. اما به نظر می آید که رسالت شنبه بیشتر روی اطالع رسانی به عموم متمرکز شده که از 
این منظر هم خوب و موفق کار کرده و مخاطبان زیادی به دســت آورده است و شاید نخواهد خیلی تخصصی روی یک 
حوزه کار کند که جذابیتش را برای عموم از دســت بدهد و تیراژش افت کند. ما که خودمان استارت آپی هستیم وقتی 
به مشکلی برخورد می کنیم، دوست داریم جایگاهی برای رصد اخبار مربوط به این مشکالت وجود داشته باشد. به نظر 

من شنبه هنوز چنین جایگاهی برای فعاالن حوزه استارت آپی ندارد. مثال مطالبی در مورد شیوه های تیم جمع کردن و 
استخدام افراد، مارکتینگ و ... وجود ندارد. در واقع تجربه ناب بچه های استارت آپی در این زمینه ها در شنبه وجود ندارد. 
البته مطالبی مانند دکتر اســتارت آپ و مارکتینگ  دارید که بیشتر برای افرادی مناسب است که انگلیسی شان خوب 
نیست و جنبه تخصصی ندارند. شما باید جنبه های اختصاصی  از تجربه ناب بچه های استارت آپی ایران داشته باشید که 
الگویی برای سایرین باشد. البته در بخشی که به تجارب کارآفرینان سنتی که اسم های بزرگی دارند، می پردازید، بسیار 
آموزنده اســت و رویکرد مثبتی است که شنبه دارد چون بیشتر افرادی را معرفی می کنید که با سرمایه های اندک آغاز 
کرده اند و به برندی بزرگ رســیده اند. چون به  اشتراک گذاشتن تجارب هر فردی در هر حوزه ای از کارآفرینی را پیش 

می اندازد و بسیار مفید است.  

شنبه از دیدگاه احمدی

با100هزارتومانشروعکردیم
10میلیاردهمنمیفروشیم
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د کار بزرگ دیگری انجام دهد
فیس بوک، اکوسیستم شبکه های زاکربرگ می خواه

اجتماعی را متحول می کند
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 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و
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ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای
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این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
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هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

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

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

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

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

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

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 
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اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!
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ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

حمیدرضا احمدی  بنیان گذار سایت »ایوند« در گفت وگو با »شنبه«  از  اطالع رسانی رویدادها و اکوسیستم استارت آپی ایران می گوید

من خیلی 
حرص 

می خورم 
که تپ 30 

در تبلیغش 
این نکته را 
می گوید: 

»نرم افزاری 
که بچه های 

شریف 
طراحی اش 

کرده اند و ...« 
این حرف 
این پیام را 
می رساند 

که اگر کسی 
دانشگاه شریف 
درس نخوانده 
باشد نمی تواند 
وارد این حوزه 

شود و اصوال 
موفق باشد. هر 
کسی تخصصی 
دارد و می تواند 

در حوزه  
خودش به 

نیازی از طریق 
راه اندازی 

استارت آپ 
پاسخ دهد. 

بنابراین نباید 
این فرهنگ جا 
بیفتد که تنها 

افراد خاص 
می توانند 

چنین 
کارهایی انجام 

دهند

17 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

زیادی ایجاد می شــود چون ممکن اســت حتی تا 
ماه ها و سال ها پولی در کار نباشد. حتی آمار جهانی 
می گوید 90درصد استارت آپ ها شکست می خورند 
و درصد موفق ها ده به یک اســت. اما به نظر من در 
آینده کارآفرینی جهان، بهترین افرادی که شرکت ها 
و کمپانی های بزرگ جهانی می توانند استخدام کنند، 
افرادی هستند که تجربه راه اندازی کاری یا کارآفرینی 
هر چند کوچک در حوزه ای را داشته باشند. االن در 
ایران چنین رویکردی وجود ندارد اما تا چهار پنج سال 
دیگر در ایران هم چنین اتفاقی خواهد افتاد. چون این 
افراد روحیه خالقیت و کارآفرینی را دارند و می توانند 
نیروی انسانی پیش برنده ای باشند. بنابراین این موج 
استارت آپی هیچ چیزی که نصیب افراد نکند، تجربه  
نصیب شان می کند. این تجربه بر مدارک دانشگاهی 
افرادی که ممکن است تا 26سالگی هیچ تجربه کاری 
نداشته باشند، ارجحیت دارد. مهم تر اینکه این موج 
اســتارت آپی افراد اجرایی قوی به بازار کسب وکار 
ایران هدیه می دهد. حتی اگر این افراد در کسب وکار 

شخصی شان شکست خورده باشند. 

  بنابراین شــما دیدگاه مثبتی به این موج 
دارید و نظرتان این است که افراد مختلف از 
حوزه های مختلف باید چنین تجاربی داشته 

باشند؟
دقیقا. نکته دیگری که من دوست دارم به آن اشاره 
کنم برمی گردد به این مسئله که االن به نوعی صحبت 
می شود که تنها فارغ التحصیالن دانشگاه هایی چون 
شریف یا امیرکبیر می توانند استارت آپ راه اندازی 
کنند. در حالی که ابدا چنین چیزی درست نیست 
و هر کســی در هر حوزه ای می تواند این کار را انجام 
دهــد. مثال من خیلی حرص می خــورم که تپ 30 
در تبلیغش این نکته را می گویــد: »نرم افزاری که 
بچه های شــریف طراحــی اش کرده انــد و ...« این 
حرف این پیام را می رســاند که اگر کسی دانشگاه 
شریف درس نخوانده باشد نمی تواند وارد این حوزه 
شــود و اصوال موفق باشد. هر کسی تخصصی دارد و 
می تواند در حوزه  خودش به نیازی از طریق راه اندازی 
استارت آپ پاسخ دهد. بنابراین نباید این فرهنگ جا 
بیفتد که تنها افراد خاص می توانند چنین کارهایی 
انجام دهند. مثال مدیرعامل دی جی کاال یا کافه بازار 
االن صددرصد آدم های خاصی هســتند ولی وقتی 
کارشان را شروع کردند آدم های معمولی بودند و بعد 
در روند کار و براساس تجاربی که به دست آوردند به 
آدم های خاصی تبدیل شدند. در واقع بنیان گذاران 
استارت آپ ها موجوداتی فرازمینی و عجیب و غریب 
و نخبه های المپیادها نیستند هر چند ممکن است در 
دانشگاه شــریف هم درس خوانده باشند. کما اینکه 
تجارب سایر افراد هم نشان می دهد که این حوزه به 
افراد خاصی تعلق ندارد و ظرفیتی برای همه جوانان 
از همه حوزه هاســت. البته همه موفق نمی شوند اما 
موفقیت افراد هیچ ربطی به محل تحصیل شان ندارد 
بلکه به تالش و عدم ناامیدی شان مرتبط است و البته 

کمی هم خوش شانسی. 

 ایوند چه رقبایی در بازار داخلی دارد؟ 
چند نوع رقیب در بازار داریم. یکی آنهایی که درست 
در حــوزه ای که مــا کار می کنیم، حضــور دارند و 
استارت آپ هم محسوب می شوند مانند ایونت باکس 
و ایونت سنتر و رقبایی دیگری که بیشتر رویدادهای 
هنــری را برگــزار می کنند مانند تیــوال، تیکت و 
ایران کنسرت که البته نوع مشتریان مان با حوزه اخیر 

فرق می کنند. 

  ظاهرا شما نخستین در حوزه تخصصی خود 
محسوب می شوید؛ ایوند در مقابل رقبا از چه 
ترفندهایی برای پیشــروی در بازار استفاده 

می کند؟
بله فکر می کنم اولین هستیم ولی مطمئن نیستم. اما 
مزیتی که ما نسبت به سایر رقبا داریم این است که 
چون خود من برگزارکننده اولین رویداد استارت آپی 
بودم این بازار را بهتر می شناختم و دسترسی بهتری 
داشــتم. همچنین از نظر فنــی و فیچرهایی که ما 
داریم یــا بقیه دارند تفاوت هایــی داریم. مثال ما در 
داشبوردمان بیش از 20 نوع فیچر مختلف داریم که 
موجب می شــود وقتی برگزارکننده رویداد به ایوند 
می آید دیگر به دنبال گزینه های جایگزین نمی رود 
اما معموال وقتی به سایر رقبای ما مراجعه می کنند 
معموال ایوند را هم چک می کنند و ممکن اســت در 
نهایت ایوند را انتخاب کنند. از طرفی چند ماه زودتر 
شروع کردن ما خیلی به نفع مان شده چون تیم مان را 
زودتر جمع  کردیم و زودتر ســرمایه جذب کرده ایم 
که موجب شده فاصله ما با آنها بیشتر شود. همیشه 
ســعی می کنیم از بازارهای مدرن تر استفاده کنیم. 
برگزاری رویدادهای متوســطی 
ماننــد اســتارت آپ  ویکندها و 
رویدادهای بزرگی مانند جشنواره 
وب نیز کمک زیادی به من کرده 
و تجاربی به دست آورده ام که در 
ایوند آنها را بــه کار می گیریم و 

پیش برنده هستند. 

  آماری دارید که در طول ســال چه تعداد 
رویداد در سراسر ایران برگزار می شود؟

تخمین زدن چنین امری سخت اســت؛ اما به نظر 
می رســد هر ماه تا 5 هزار رویــداد در ایران برگزار 

می شود. 

  خط قرمز ایوند برای برگــزاری رویدادها 
چیست؟

همه خط قرمزهای مملکت خط قرمز ایوند اســت. 
ما رویدادها را چک می کنید تــا مغایرتی با قوانین 
کشور نداشته باشند هر چند تاکنون موردی نبوده 
کــه بخواهیم حذفش کنیم و همگــی رویدادهای 

قانونی بوده اند.

  در حوزه اســتارت آپی ایــران حمیدرضا 
احمدی را به عنوان یکی از نخستین افرادی 
می شناســند که به برگــزاری رویدادهای 
اســتارت آپی کمک کرده و تئوری های این 
حوزه را به خوبی می شناسد و شاید به راحتی 
بتواند تخمینی از میزان رشد یک ایده داشته 
باشد. اشاره ای هم داشتید به اینکه تصورتان 
از رشد ایوند درســت از آب درنیامده و حتی 
هستند کسانی که می گویند حمیدرضا باید با 
استارت آپ بزرگ تری کارش را آغاز می کرد که 
سرعت رشد باالتری داشته باشد. نظر خودتان 

در این زمینه چیست؟ 
مسئله این اســت که همیشــه دو نوع پیش بینی 
وجــود دارد. یکی آن پیش بینی کــه می خواهید با 
آن سرمایه جذب کنید و ســرمایه گذار می خواهد 
بهترین حالت تان را ببینید. ولی مسائلی مانند وجود 
بروکراسی های اداری در مسیر گرفتن نماد اعتماد 
الکترونیکی یا ثبت شرکت و ... که اجازه رسیدن به 
بهترین حالت را نمی دهد. جدایی نیروهای انسانی از 
مجموعه نیز ممکن است روند رشد را کاهش دهد. 
من به ایوند اعتقاد دارم و کماکان ایوند را جلو می بردم 
و100  درصد روی ایوند تمرکز کرده ام و روند رشــد 
موفقی هــم دارد. از طرفی هم من و هم کوفاندر من 
ســختی های کار را می دانیم و اصال چنین تصوری 
نداریم که 4 ســال دیگر بنز سوار شــویم و زندگی 
آنچنانی داشته باشــیم. اما به این صورت نیست که 

ایوند را کوچک یا روند رشدش را کم بدانیم. 

  االن ایوند چقدر بــه جایگاهی برای ثبت 
رویدادها تبدیل شــده و چقــدر مرجعی 

شناخته شده در این زمینه است؟
صد درصد چنین جایگاهــی دارد. چون بین 60 تا 
70درصد از ترافیکی که روی ســایت داریم مربوط 
به افرادی است که صفحه رویدادها را چک می کنند. 
کار دیگری که قرار است بکنیم مربوط به راه اندازی 
سیستم توصیه در سایت است تا رویدادهایی را که 
فکر می کنیم برای اشخاص مناسب هستند به آنها 

معرفی کنیم.
 

  ایوند به عنوان یک تسهیل گر در برگزاری 
رویدادها چقدر می تواند به رشد آموزش در 

حوزه استارت آپ کمک کند؟
حوزه رویدادها حوزه مقیاس پذیری نیست که مثال 
اگر امسال 4 رویداد برگزار کنید حتما سال دیگر 40 
رویداد برگزار می کنید. بنابراین ایوند هدف ویژه ای 
را در این زمینه دنبال نمی کند اما هم من و هم امیر 
دغدغه های شخصی در این زمینه داریم. مثال برگزاری 
همفکر یا پادکست از دغدغه های من برای آموزش 
است و امیر هم رویدادی را برگزار می کند که مختص 
برنامه نویســان اســت اما اینکه ایوند برای خودش 
رســالتی برای آموزش در اکوسیستم قائل باشد، نه 

چنین چیزی نیست.
 

 اســتارت آپ شــما در حوزه اطالع رسانی 
اســت. از طرفی این احتمال وجود دارد که 
رویدادهای ملی هم به استارت آپی چون ایوند 
سپرده شوند؛ فکر می کنید در این صورت اگر 
استارت آپی با سرمایه خارجی وارد بازار شده 
باشد، چقدر شــانس دارد که برگزاری چنین 
رویدادی در آن ثبت شــود؟ رویدادهایی که 
ممکن اطالعاتی از افرادی شــرکت کننده یا 
خود رویداد بروز دهند که جنبه امنیتی دارند 

و خیلی نباید رسانه ای شوند. 
ما در کشــورمان کال دو جناح داریم. جناح مخالف 
جذب ســرمایه خارجی و جناح موافــق ارتباطات 
گسترده با خارج از کشــور به ویژه در مسئله جذب 
سرمایه . بنابراین شرکت هایی مانند ایوند که جنبه 
اطالع رســانی دارند ممکن اســت در مورد جذب 
ســرمایه خارجی حساسیت بیشتری نسبت به آنها 
وجود داشــته باشد. حساســیتی که ممکن است 
نسبت به شرکت های اســتارت آپی حوزه خدمات 

وجود نداشته باشد. 

  بنابراین ممکن است این مسئله موجب شود 
حمیدرضا برای جذب سرمایه خارجی دست به 

عصا حرکت کند؟
سرمایه گذار فعلی ما داخلی اســت اما برای جذب 
ســرمایه گذار خارجی بله ممکن است با احتیاط و 

سنجش بیشتری حرکت کنیم.
  

  یکی از بحث هایی که وجود دارد این است 
که استارت آپ  ویکند هایی که برگزار می شود، 
مدل های غیرایرانی هســتند کــه مهمانان 
خارجی هم دارند و ممکن است ایده های ایرانی 
را بگیرند و از ایران ببرند. چقدر چنین چیزی 

درست و اصوال ممکن است؟
به نظــر من یکی از جنبه های مثبت اســتارت آپ  
ویکندها ایــن بود که ســاختار از پیش موجودی 
داشــتند و چیزی نیســت که مثال من اختراعش 
کرده باشم و این جزو مزیت های آن بود. چون همه 
شــرکت کننده ها هم این نظر را داشــتند که مثال 
اسمش عوض نشود. از طرفی ما از خارجی بودنش 
از این نظر که ساختاری مشخص و استاندارد دارد 
اســتفاده می کردیم و می کنیــم و معموال در روز 
نخست استارت آپ ویکند گفته می شود که اگر ایده 
خیلی خاصی دارید آن را مطرح نکنید چون چنین 
رویدادهایی محل آموزش است. حتی اگر خارجی ها 
می خواستند اســتفاده ای بکنند، استفاده خاصی 
نمی توانستند بکنند. حتی شرکت های داخلی هم 
به لحاظ ایده ای استفاده ای نمی کنند چه برسد به 
کســانی که کیلومترها دور از ایران باشند. اینکه 
بخواهند ایده ای را بگیرند یا نیروهای انسانی را ببرند 
اصال درست نیست چون خارجی ها هیچ نقشی در 
برگزاری استارت آپ ویکند نداشتند، هیچ ایده ای 
از ایران نبردند و هیچ اطالعاتی از ما نمی گرفتند. 
تنها چیزی که بود ســاختار و آمــوزش بود. اینکه 
چنین رویدادهایی چه ساختاری دارند. چه زمانی 
آغاز می شوند، چگونه پیش می روند و آموزش ها، 
داوری ها و ... چگونه است. از طرفی مثال از ایوند را 
هر کسی می تواند ایده بگیرد اما هر کسی نمی تواند 

آن را بسازد چون کار بسیار سختی است. 

  در حوزه استارت آپی ایران وقتی از حمیدرضا 
احمدی حرف می زنند، بــه خوبی و نیکی و 
به عنوان پسر خوب این حوزه از او یاد می کنند. 
چرا دیدگاه ها در مورد شما چنین سمت وسویی 

دارد؟
)می خندد( فکر می کنم دو دلیل داشته باشد. یکی 
اینکه وانمود نمی کنم که خیلی متخصص هستم 
چون خیلی ها سعی می کنند خودشان را بزرگ تر 
از آن چیــزی که هســتند جلوه بدهنــد ولی من 
همیشه ســعی می کنم خودم را کوچک تر از آنچه 
هســتم جلوه بدهم. دلیل دیگرش برمی گردد به 
همفکر و کانون کارآفرینی ایران. احساس می کنم 
خیلــی عرق ریختیم در این مســیر و شــاید این 
زحمت کشــیدن برای اکوسیستم ذهنیت مثبتی 

از من ایجاد کرده است.
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آلبرت انیشتین

دو راه برای زندگی دارید؛ یا همه چیز را معجزه 
ببینیــد و یا هیچ معجــزه ای را در اطراف خود 

نبینید.

راننده هایی که هنوز 
اعصاب ندارند!

 
 کسرا ترابی وکیل ثبت اختراع در بورلی هیلز 
و لس آنجلس است. ابتدا برای اینکه مخاطبان 
با شما آشنا شــوند، کمی از خودت و سوابقت 

برایمان بگو.
من وکیل مالکیت در کسب و دادخواهی از اختراعات 
ثبت شده و عالئم تجاری در علوم زیستی و صنایع 
نرم افزار متمرکزشــده، هســتم. در حال حاضر، 
وکیل مشاوره متخصص، دادســتان ثبت اختراع، 
  Swipe Out Hunger مدیر حقوقــی در شــرکت
لس آنجلس، مربــی قانونی مهندســان نرم افزار و 
مسئول آموزش مهندسان در ثبت و سند اختراعات 
و نظارت بر کد و وکیل مالکیت های فکری و دعاوی 
حق امتیاز هســتم. تحصیالت من دکترای وکالت 

از دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده قانون برکلی است.

 از کجا آمده ای؟ 
از ایران؛ کشــوری که در آن به دنیا آمدم و هنوز در 
قلبم به این سرزمین عشق می ورزم. وقتی پنج ساله 
بودم، به آمریکا آمدم و چندین سال طول کشید تا 
زیرساخت های الزم برای انگلیسی صحبت کردن 

را پیدا کنم.

 چگونه این اشــتیاق و عالقه را در حوزه ثبت 
پتنت و تکنولوژی پیدا کردیــد؟ این چگونه 

اتفاق افتاد؟
خــب این اتفاق مربــوط بــه کالس دوم ابتدایی 
اســت، تــازه از ایران مهاجــرت کرده 
بودم و انگلیســی ام لهجه داشت و 
دوستان زیادی نداشتم. چندین 
همکالســی آمریکایی داشتم 
که با مــن نامهربــان بودند، 
انگلیسی حرف زدنم را مسخره 
می کردند. یکی از این دوستان، 
با کاغذ نینجااســتار درســت 
می کــرد. او این را ســر کالس 
می آورد و بــه اطراف 
می زد و به هیچ کس 
هم یاد نمی داد که 
چطور درستش 
می کند؛ اســم 
دوســتم،  این 
جک بــود. اگر 
روزی دوبــاره 
جک را ببینم، 
مایلم به رسانه 
بیاید،  شــما 
چون مطمئن 
االن  هستم 

خیلی موفق اســت. به هرحال او، نینجااستار هایی 
داشت که با کاغذ درست می کرد. درست کردن این 
وسایل، برای من یک راز شده بود؛ رازی که احساس 
می کردم دری اســت برای رســیدن به موفقیت. 
یک دفعه کلکی زدم و کاری کردم که نشان بدهد 
چگونه این را درست می کند. او خیلی تند و سریع 
نشــان داد که چگونه این را درست می کند و من 
این را حفظ کردم و رفتم به کالس زبان انگلیســی 
که مخصوص مهاجران بود و به تمام هم کالســی 
غیرآمریکایی ام، یاد دادم. بعد از این مســئله من 
شــده بودم یک نابغه، کسی که انگار رابطه ماورای 
طبیعی دارد، و قرار اســت دانش را به بشریت اهدا 
کند. این حس خیلی خوبی بود و من عاشق آموزش 
دادن شــدم. این باعث شد یاد بگیرم که هر چیزی 
چگونه کار می کند. هر چیز جدیدی که می خریدم، 
اجزایش را جدا می کردم و یــاد می گرفتم دوباره 
چطور سرهمش کنم. من عاشق آموزش و اختراع 
شدم، بخش عمده کارم در حال حاضر همین است. 
مشتری هایی به ســمت من می آیند، که  وکالی 
ثبت پتنت متوجــه اختراع آن ها نمی شــوند؛ به 
همین خاطر، وقتی مخترعــی، اختراعی را به من 
نشــان می دهد، به آن ها کمــک می کنم که یک 
اختراع بهتر داشــته باشــند و بعد آن را برای شان 
ثبت می کنم. من در آن واحد به مخترعین کمک 
و طوری مربیگری می کنم که با شتاب بهتری کار 
خود را را به ثبت برســانند و این هیجان انگیزترین 

قسمت کار من است.

 ابتدا پزشکی خواندی؟
داشتم به سمت پزشــکی می رفتم ) در آمریکا بعد 
از کسب مدرک لیســانس، حق شرکت در امتحان 
پزشکی را پیدا می کنید(؛ رشته ام مهندسی سلول 
و بیولوژیک بــود. در کالس آمادگی برای امتحان 
پزشکی، متوجه شدم که سواالت بسیاری می پرسم 
و اساتید می گفتند »بهتر است این مسائل را حفظ 
کنی، در کالس باالترمتوجه خواهی شد.« من هم 
متوجه شدم که چاره این اشتیاقم برای کشف دالیل، 

در کسب وکالت ثبت حقوقی انحصاری است.

 چه قدر جالب؛ خب شــما که با مقدار زیادی 
مخترع کار کردید، اگر بنا باشد که توصیه ای به 

آن ها بکنی، آن توصیه چیست؟
مهم ترین چیز، این است که شما نمی توانید مخترع 
باشید و همه چیز را همین طوری که هست، قبول 
کنید. اگر ایمان دارید ایده ای که دارید توانایی ایجاد 
یک تغییر اساســی را در حوزه شــما دارد و همه به 
شما می گویند که این غیرممکن و دیوانگی است، 
این نشانه خوبی است! تمام چیزهای مفید و جالبی 
که در تکنولوژی داریم، زمانی غیرممکن و دیوانگی 
محسوب می شد. پس اعتنایی به نظر دیگران نکنید و 
مسیر خود را بروید. البته تا وقتی که پتنت را نگرفتید، 

ایده خود را با هیچ کس مطرح نکنید.
از ســال 2013 قوانین عوض شــده اســت. قانون 
االن به این شکل اســت که پتنت را هرچه زودتر و 

به صورت مرتب ثبت کنیم. برای این  کار، شــما نزد 
وکیلی مثل من می آیید و با هزینه نزدیک به 2 هزار 
دالر )7 میلیون تومان(، ایده شما ثبت می شود و بعد 
می توانید برای جذب سرمایه گذار قدم بردارید و با 
توان مالی که ســرمایه گذار در اختیار شما گذاشته 
است، مراحل بعدی و هزینه های بیشتر ثبت مجوز 

پتنت را طی کنید.

 شما که مدت زیادی اســت این  کار را انجام 
می دهید، بیشــتر تمایل دارید بــا چه نوع 

مشتری هایی کار کنید؟
من، مخترعین سریالی را دوست دارم.

 چرا؟ چون پشت سر هم، ثبت پتنت می کنند؟
شــاید؛ آن ها مخترعینی هستند که قلبا به اختراع 
عالقه دارند و بــه یک اختراع مخصوص بســنده 
نمی کنند. همچنین مشتاق به کار با مهاجران و زنان 
هســتم و احتماال جذاب ترین بخش کارم، کمک 
به کسانی اســت که خود را مخترع نمی دانند و این 
بخش کارم، برایم جذاب است. 75 درصد پتنت های 
ثبت شده در آمریکا، به وسیله کسانی ثبت می شود 

که در آمریکا به دنیا نیامده اند.

 چه می گویی؟! لطفا تکرار کن.
75 درصد پتنت های ثبت شده در آمریکا، به وسیله 
کسانی ثبت شده که در آمریکا به دنیا نیامده اند. خب 
بیایید نگاه کنیم چه بالیی ســر آمریکا آمده است؛ 
آمریکا اکثر صنایع کوچک را از دست داده و آن ها به 
کشورهای دیگر رفته اند، چون تولید صنایع دستی 
کوچک و متوسط، در خارج از آمریکا ارزان تر است. 
همراه با از دســت دادن صنایع کوچک و متوسط، 
آمریکا بخش عمده ای از طرح و توســعه را از دست 
داده است. اکثر پژوهشگران آمریکایی، مجبور به ترک 
آمریکا شده اند. این چه چیزی را به جا گذاشته است؟ 
مخترعین زن؛ زنان با مشکالت متفاوت و شدیدتری 
نسبت به مردان، دست وپنجه نرم می کنند. زنان باید 
با فرزندان، مــدارس و کار و زندگی خانوادگی کنار 
بیایند. این مسائل از آن ها انسان های مشکل گشایی 
می سازد. فقط متأسفانه اکثر زنان، خود را مخترع و 

کار آفرین نمی بینند.

 پس این یک نوع طرز تفکر است؟
بله؛ اگر شما از هر شخص عادی بپرسید یک مخترع 
را تشریح کن، آن ها بیشتر به یک مرد فکر خواهند 
کرد؛ حتی شاید من و شما، در ذهن مان یک مرد را در 
آزمایشگاه تحمل خواهیم کرد. متأسفانه نمی توانیم 
یک زن را به عنوان مخترع  قبول کنیم؛ این یک طرز 

تفکر غلط رایج در آمریکاست.

 کدام بخش کار، سخت ترین بخش است؟
سخت ترین بخش، شکســتن عدم اعتماد به نفس 
مردم نسبت به خودشان اســت؛ در جامعه، تعداد 
زیادی مخترع مخصوصا در مهاجران و بانوان وجود 
دارد که اصال خودشــان را مختــرع نمی دانند. هر 

فردی با یک سری مشکالتی مواجه می شود و حتما 
راه حل هایــی را ارائه می کند ولی خودش را مخترع 
نمی داند. شــاید حتی چندین اختراع کوچک هم 
داشــته اند اما باز خود را مخترع نمی دانند. پس اگر 
پا در این حوزه می گذارند، اگر شکست بخورند، کال 
دور اختراع کردن را خط می کشند. اولین کاری که 
من می کنم، تشــویق مردم به این است که خود را 
مشکل گشا بدانند و بعد قدم به قدم روحیه کارآفرینی 

و نوآوری را در مردم بیدار می کنم.

 برای تمام زنانی که در جامعه هســتند، چه 
پیامی دارید؟

سوال سختی است.

 فقط یک اشاره کوچک و یک پیام تا بتوانیم از 
کارآفرینان زن حمایت کنیم؟

وقتی راجع به اختراع ماشین پنبه پاک کن صحبت 
می کنیم، فکر می کنیم که مخترع واقعی کسی است 
که این اختراع به اسمش ثبت شــده، در حالی که 
مخترع اصلی این دستگاه، همسر این شخص، یعنی 

کاترین لیتل گرین، بوده است.

 پس بازهم یک مرد نتیجه زحمات یک زن را مال 
خودش می کند؟

با آســان تر کردن کارآفرینی برای زنان، می توانیم 
اقتصاد و دنیای بهتری داشته باشیم.

 کسرا برای مان از پتنت بگو.
خیلی خالصه بگویم، پتنت یک قرارداد با دولت ها 
است. شــما یک تملک انحصاری را برای 20 سال 
به دست می آورید که چیز باارزشی است. هیچ کس 
دیگری حــق انحصاری تولید و یا درســت کردن، 

اختراع و ابداع وسیله شما را ندارد.
یک شــرط این قرارداد، نوشتن یک راهنمای فنی 
برای دولت است. این به متخصص و یا شخصی که 
تجربه کار در این حوزه را دارد، کمک می کند که با 
کسب اجازه از شما، آن اختراع را تولید کند. وکیل 
اختراع، پلی اســت برای به دست آوردن آن امتیاز و 
یا مجوز انحصار و یا حتی فروختن اش به شــخص و 
یا شــرکت دیگر. افراد به دالیل مختلف، جذب این 
حیطه می شوند و ما پلی هستیم برای به دست آوردن 

آن حق انحصار.

 سوال آخر اینکه اگر توانایی این را داشتی که به 
گذشته خود برگردی و با کسرای 7 ساله صحبت 
کنی، به او چه می گفتی؟! چه نوع جســارتی به 

خودت می دادی؟
می گفتم هیچ وقت کتــاب خواندن را رها نکن! من 
هنوز هم کتــاب خواندن را مفیدتــر از هر چیزی 
می دانم. ضمنا تأکید می کنم هرگز بعد از شکست 
بی انگیزه نشــوید و به پا خیزیــد؛ این به من خیلی 
کمک می کرد که در بســیاری از مراحل زندگیم، 
بیشتر پیشرفت کنم. حواستان باشد که هرگز روی 

شکست تان ننشینید! 
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سال به دست 

می آورید 
که چیز 

باارزشی است. 
هیچ کس 

دیگری حق 
انحصاری 
تولید و یا 

درست کردن، 
اختراع و 

ابداع وسیله 
شما را ندارد. 

75 درصد 
پتنت های 
ثبت شده 

در آمریکا، 
به وسیله 

کسانی ثبت 
می شود که 
در آمریکا 

به دنیا 
نیامده اند

حرف های کسرا ترابی، وکیل پتنت در سیلیکون ولی، درباره رازهای موفقیت استارت آپی و چالش های کارآفرینی در آمریکا
هرگز روی شکست تان ننشینید

17 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

سمیه زمانی

یادداشت

در ایران خطوط هوایی بخوبی عمل نمی کنند و 
به دلیل وجود هواپیماهای قدیمی، تاخیرهای 
فراوان و خدمات نامناســب، پروازهای داخلی 
پروازهای داخلی طرفــداران چندانی ندارند. 
خطوط ریلی هم در ایــران حرفی برای گفتن 
ندارنــد و از قطارهــای تنــدرو، ترن های بین 
شهری و ایســتگاه های قطار نزدیک به محل 
کار و زندگــی مردم هم خبری نیســت. همه 
این ها فرصت هایی طالیی محسوب می شوند 
برای شــرکت های اتوبوس رانی بین شــهری. 
این شرکت ها با تنوعی وسیع از مسافر که گاها 
تنها گزینه شان همین اتوبوس هاست می توانند 
خدمات خود را متمایز کرده و هریک بخشــی 
از بازار را پوشــش دهند و با تخصص در همان 
بخش رضایت مصرف کنندگان را تا بیشترین 
حد تامین کنند. با مصاحبه ای که مدتی پیش با 
مسافران دائمی جاده های ایران داشتم دریافتم 
که با طیفی وسیع از مسافران طرف هستیم. از 
مسافران پرتردد گرفته که خانواده و کارشان در 
دو استان متفاوت است، تا سربازان، دانشجویان 
و یا کســانی که برای تفریح و ایران گردی سفر 
می کنند. از کسانی که انعطاف پذیری قیمتی 
کم دارند تا کسانی که انعطاف پذیری قیمتی زیاد 
دارند، کسانی که از لحاظ زمان حرکت منعطف 
هستند تا کسانی که لحظه آخر تصمیم به سفر 
می گیرند. همه این ها بعالوه طیف وســیعی از 
حساسیت ها و ترجیحات، دامنه گسترده ای از 
مالک ها را در اختیار شــرکت های حمل و نقل 
مسافری می دهد تا مسافران خود را بخش بندی 
کرده، خدمات خود را با نیازهای خاص مشتریان 
متناسب کرده، استراتژی رقابتی و برند خود را 
شکل داده و خدمات متمایزی به بازار هدف خود 
ارائه کنند. تا کمی بیش از یک دهه پیش همه 
خطوط، خدماتی شبیه به هم ارائه می کردند و با 
اتوبوس هایی در تقریبا یک سطح مسافران را بین 
شهرها جابجا می کردند؛ تا وقتی که برای اولین 
بار یکی از شرکت های مسافربری اتوبوس های 
وی آی پــی را به مجموعــه اتوبوس های خود 
اضافه کرد. این نقطه ای بود که برخی شرکت ها 
خدمات و مســیرهای خود را متمایز کردند و 
بازار را براســاس اتوبوس بهتر-قیمت بیشتر 
بخش بندی کردند. شــرکت های مسافربری 
که قــدرت بیشــتری داشــتند اتوبوس های 
وی آی پی خریداری کردند و براساس تعرفه ای 
مشخص قیمت و خدمات یکســان به بخش 
بازاری ارائــه کردند که انعطاف پذیری قیمتی 
بیشــتری دارد. اما بســرعت خدمات شرکت 
های دارای اتوبوس وی آی پی یکســان سازی 
شد، شــرکت های بزرگ تر به رسم بازار رقابتی 
چندجانبه به سرعت از یکدیگر تقلید کردند و 
در مسیرهای پرتردد استراتژی »همه چیز برای 
همه کس« را پیــاده نمودند. به عنوان مثال در 
مسیر اصفهان-تهران که مسیری بسیار پرتردد 
است و همه نوع مســافر در آن یافت می شود ، 
تنها استراتژی که در میان شرکت های بزرگ به 
چشم می خورد همین همه چیز برای همه کس 
بوده است. چند شرکت بزرگ که بیشترین سهم 
بازار را در دست دارند خدماتی کامال مشابه ارائه 
می دهند، اتوبوس هایی یکســان دارند و حتی 
رفتاری یکســان با مشــتریان دارند. هیچ یک 
به سیســتم CRM مجهز نیستند، اهمیتی به 
مشــتریان وفادار خود نمی دهند، با شناسایی 
رفتار مصرف کننده اهمیتی به خواست های او 
و تجربه ســفر نمی دهند و بطور ناملموس به او 
می گویند که تنها چیزی که از تو برای ما مهم 
اســت آن هزینه ای اســت که به هنگام خرید 
بلیت می پردازی و آن خدماتی که اســتاندارد 
است و ناچار به ارائه آن هستیم را نیز به روشی 
کامال ابتدایی و با دستیاری کمک رانندگانی که 
گاها اعصاب ندارند و لباس نامرتب بر تن دارند 
ارائه می دهیم. . در صورتی که این شــرکت ها 
با نصب یک ســی. آر. ام، یک پژوهــش بازار، و 
پرسیدن چند ســوال ساده درمورد ترجیحات 
ســفر به هنگام ثبت نــام آن الین یــا خرید 
حضوری بلیت می توانند بــه راحتی بازار خود 
را بخش بندی کنند و حتی به طور همزمان در 
عین افزایش رضایت مصرف کننده، هزینه های 
خود را نیز کاهش دهند. این شرکت ها به راحتی 
می توانند بسته های قیمتی متفاوتی با توجه به 
انعطاف پذیری زمان ســفر یا سایر ویژگی های 
مشتری ارائه کنند، کمی وب سایت های خود 
را کاربرپسندتر کنند، مشتریان وفادار خود را 
شناســایی کنند، نیازهای آن ها را بشناسند  و 
خدمات ویژه ای برای آن بیست درصد مشتریانی 
ارائه کنند که هشتاد درصد سود را برای شرکت 

فراهم می کنند.
دیر نخواهد بود روزی که شرکتی تشخیص 
بدهد که یک شرکت حمل و نقل مسافربری 
بیش از این که ارائه کننده خدمات جابه جایی 
باشد، ارائه کننده یک تجربه دلپذیر سفر است 
و هر بخش بازار از این تجربه انتظاری متفاوت 
دارد. دور  نخواهد بود زمانی که شــرکتی با 
سود جستن از فضای آنالین بخش خاصی از 
مسافران را هدف گیرد، و مثال با افزودن تنها 
یک پریز برای شــارژ لپ تاپ و تلفن همراه و 
وای فای و حذف بسیاری از خدماتی که مسافر 
عالقه ای به آن ها ندارد، مثل آذوقه های ناسالم 
ارائه شــده و صندلی های بزرگ وی آی پی، 
بخش بزرگی از مسافران را برباید. در این میان 

تنها یکی از شرکت های 
مسافربری با ارائه همین 
خدمات مشابه و فارغ از 

مزیت رقابتی متمایز توانســته مشتریان 
وفاداری برای خود دست و پا کند.

هر نیاز، 
خواسته، 
تقاضای 

برآورده نشده، 
کمبود، 
مشکل، 
مسئله، 
وضعیت 

نامطلوب و 
نظایر آن در 
سطح جامعه 
مصداق بارز 
فرصت است
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واژهنامهاستارتآپی:
Opportunity

تعریــف فرصــت )Opportunity( و مفهــوم 
کارآفرینی رابطه تنگاتنگی با هم دارند.

 تعریف فرصت در فرهنگ لغت آکسفورد
زمان یا شرایط مطلوب برای یک هدف و زمان 
یا شرایط مطلوب برای پذیرش انجام یا اجرای 

چیزی.

 تعریف فرصت در فرهنگ لغت وبستر
شرایط و موقعیت هایی که می تواند به پیشرفت 

و توسعه منجر شود.

 تعریف فرصت در کارآفرینی
هر نیاز، خواسته، تقاضای برآورده نشده، کمبود، 
مشکل، مسئله، وضعیت نامطلوب و نظایر آن در 

سطح جامعه مصداق بارز فرصت است تا از دل آن 
سود و منفعت )ارزش( استخراج شود. استفاده 
خالقانه از فرصت ها بــرای تبدیل به محصول 
)کاال یا خدمات( کارآفرینی محسوب می شود. 

فرصت کارآفرینی به هر موقعیتی اطالق می شود 
که در آن موقعیت ها بتوان محصوالت، خدمات، 
مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی 

.)Shane & Venkatraman2000,( را ارائه کرد
کارآفرینی فعالیتی اســت که مستلزم کشف، 
ارزیابی و بهره برداری از فرصت هایی اســت که 
از طریق ســازماندهی اقداماتی که قبال وجود 
نداشــته اند، کاالها و خدمات جدید روش های 
ســازماندهی، بازارها، فرآیندهــا و مواد خام را 

معرفی می کند.

تعریف فرصت و مفهوم کارآفرینی رابطه 
تنگاتنگی با هم دارند

وقتی صحبت همکاری با مجله شنبه در میان گفت وگوهایمان با  آقای هاشمی، پیش آمد، با اشتیاق شروع 
به کار کردم. اشتیاقم برمی گشت به چندین  ماه پیش، در محفلی که با حضور استاد گران قدر و عزیزی که 
همراه با شاگردانش در سیلیکون ولی نشســته بودیم، سوالی از او پرسیدم؛ چطور دولت آمریکا با وجود 
استفاده از سرمایه انسانی، تحصیلی و مالی متخصصان ایرانی تبار برای ارتقای اکوسیستم سیلیکون، به 
خود همان متخصصان و یا اساتیدی مثل شما، مجوز و یا اجازه رسمی حمایت و یا همکاری با اقوام درجه 
یک ساکن در ایران و درگیر در حوزه تکنولوژی و فناوری را نمی دهد؟ با متانت سرش را تکان داد و گفت: 
»چرا فکر می کنی جوابی برای سوالت دارم؟! شاید بهتر اســت خودت پاسخی برای سوالت پیدا کنی.« 
گفت وگوی پیش رو، جست وجویی است برای یافتن آن پاسخ از طریق انتقال دانش متخصصان و بزرگان 

ایرانی که در حوزه تکنولوژی و فناوری در خارج از کشور فعالیت می کنند به اکوسیستم کارآفرینی ایران.
کسرا قول داده به زودی مصاحبه ای اختصاصی با »شنبه« داشته باشد اما از آنجا که می خواستیم این سد 
انتقال تجربه نخبگان به ایران را بشــکنیم، به صورت چکیده ترجمه مصاحبه کسرا ترابی در یک کانال 
تلویزیونی را با هم مرور می کنیم؛ چراکه نکات آموزنده بسیاری در خود دارد. وی یکی از متخصصان رده باالی 
حوزه فناوری است که با وجود مهاجرت در سن پایین، هنوز قلبش برای ایران و ایرانی می تپد. ترابی یکی 
از معدود وکالیی است که در کنار خدمات حقوقی، به صورت تئوری و فنی با موکالن خود همکاری می کند. 
امید است در آینده نزدیک با یک مصاحبه اختصاصی، مستقیما به سواالت مطرح شده از سوی خوانندگان 

عزیز، پاسخ بدهیم. فقط یک نکته را بگویم، من هیچ نوع تبادل مالی با مجله شنبه ندارم.



در داخل وخــارج از مرزهای ترکیــه، مردم متوجه 
فرصت هایی هســتند که یک بازار درحال توسعه 
و رو به رشــد می تواند داشــته باشــد. در ســطح 
بین المللی، شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر  »500 
اســتارت آپ«، اعالم کرده اســت یک بودجه خرد 
15 میلیون دالری روی بیش از 100 اســتارت آپ 
ترکی ،در چند ســال آینده، سرمایه گذاری خواهد 
کرد. »500 اســتارت آپ« درحال حاضر در هشت 
شرکت که مؤسسان آنها کارآفرینان ترک هستند، 
سرمایه گذاری کرده است. در سال 2013، شرکت 
تله ســیتی گروپ، ارائه دهنده مراکز داده  پیشــرو 
در صنعت اروپا، شــرکت SadeceHosting  را که 
ارائه دهنــده مرکزداده در ترکیه اســت، خریداری 
کرد. در ســال Monitise ،2014، یک شرکت واقع 
در انگلستان، که راهکارهای پرداخت از طریق تلفن 
همراه را ارائه می دهــد، ارائه دهنده فناوری تجارت 
تلفن همراه ترکی به نــام پوزیترون را به مبلغ 100 
میلیون دالر خریداری کرد. این شــرکت انگلیسی 
با انجام این معامله قصد داشت در سراسر خاورمیانه 
توسعه پیدا کند. در هر دو معامله، ترکیه به اندازه یک 
اقتصاد دیجیتالی که به ســرعت در حال رشد است 
در محل تقاطع اروپا، آســیا و خاورمیانه جذاب بود. 
شرکت  ســرمایه گذار خطرپذیر محلی مانند 212 
Capital و Revo Capital، و پارک های فناوری که 
دولت بودجه آنها را تأمین می کند، نقش انکوباتور را 
برای رشد استارت آپ ها ایفا می کنند و موتورهایی 
هســتند که به موفقیت آنها کمک می کنند. یکی 
 ITU ARI Teknokent از این پارک های فنــاوری
است که قصد دارد اکوسیســتم محلی را از طریق 
افتتاح برنامه ها و خدماتی، که کســب وکار محلی 
را به بازارهای بین المللی پیوند می دهند، توســعه 

دهد. شیکاگو اولین مکان جذاب برای آنها است که 
خدماتی را به جامعه اکوسیستم آنها ارائه می کند.

 استارت آپ های ترک به شیکاگو می آیند
 ITU ARI Teknokent برنامه شتاب دهنده بین المللی
بهترین اســتارت آپ هایی را که در ترکیه در مرحله 
رشد هستند، انتخاب کرده تا آنها را برای ورود به بازار 
آمریکا آماده کند. مرحله نهایی برنامه شتاب دهنده 
آنها به مدت یک ماه در آمریکا )سه هفته در شیکاگو 
و یک هفته در سان فرانسیسکو( برگزارخواهدشد. 
در این مدت جلســات حضوری با مشتریان بالقوه و 
شرکای کاری و نیز ســرمایه گذارانی که جذب این 
شرکت ها شده اند، برگزارخواهد شد. در هر سفر یک 
روزه، نسخه نمایشی برای جامعه کاری محلی در نظر 

گرفته شده است.

 روز نمایش در 1871
در 21 ژانویه 2016، 1871 میزبان نمایش 9 مورد از 
موفق ترین استارت آپ های ترکیه در شیکاگو بود. این 
رویداد جلسه ای بین سرمایه گذاران، مدیران اجرایی، 
رؤسا و سهامداران اصلی بود. هیئت داوران از کریس 
 ،Techweek Chicago  بوردیکس مدیــر شــرکت
جیم اسپینلو مدیرعامل Birdsong Venture، متی 
فرانچیس مدیــر Healthbox، عزیــز اللجی مدیر 
 RPX Group و روبــرت اوکاب مدیر VentureDNA
تشکیل شــده بود. ســخنرانان اصلی نیز پروفسور 
موهامبیر سانی از دانشکده مدیریت دانشگاه شیکاگو 
 Basecamp و جیسون فراید مؤســس و مدیرعامل
بودند. گفتگو درباره فرصت های بین المللی بیشــتر 
میــان جوامع کارآفرینی و باز شــدن درب ها به روی 

بازارهای جدید بین اکوسیستم های شیکاگو و ترکیه 
 ITU بود. موهانبیر سانی بیان کرد که استارت آپ های
GATE و رویداد دمودی به افزایش ارزش اکوسیستم 
شــیکاگو کمک کرده است: »وقتی شــما افرادی را 
کــه از رشــته های مختلف، از بازارهای مختلف، و از 
فرهنگ های مختلف آمده اند، گرد هم جمع می کنید، 
به نتایج بهتر و غنی تری دست می یابید. این شرکت های 
ترک می توانند چشم اندازهایی را درباره موفقیت در 
بازارهای در حال ظهور ارائه دهند، و این بســیار مهم 
اســت زیرا آن بازارها آینده را تعییــن خواهند کرد. 
استارت آپ هایی که در اینجا حضور دارند محصوالت 
جهانی باانگیزه های جهانــی ارائه داده اند. این تبادل 

چیزی است که باید بیش از این انجام گیرد«.
 شیکاگو یک مرکز جهانی و در حال رشد

»1871«  اخیــراً به عنــوان بهتریــن انکوباتور در 
آمریکا شناخته شده اســت و در جهان رتبه چهارم 
را کسب کرده اســت. این رویداد نمونــه ای از غلبه 
درحال رشد شــیکاگو، نه تنها در حوزه کارآفرینی 
داخلی بلکه به عنوان یک مرکز کانونی و بین المللی 
برای استارت آپ های جهانی است. شیکاگو باالترین 
رشد را بین اکوسیستم های کارآفرینی آمریکا در دنیا 
داشته است. دلیل آن نیز داشتن یک جامعه متصل 
به جهان و پررونق، و مجموعه ای از استارت آپ هایی 
است که به ســرعت در حال رشد هســتند و توجه 
جهانیان را در حوزه کارآفرینی به خود جلب می کنند 
از قبیل:  Uptake، Groupon، GrubHub، Raise  و 
Avant . به طور کلی می توان گفت پیوند اکوسیستم 
استارت آپی ترکیه و شیکاگو می تواند تحول بزرگی را 
در حوزه اکوسیستم فناوری در سطح دنیا ایجاد کند. 
به عالوه تجربیات و اطالعات مفیدی درباره کارآفرینی 

تبادل خواهد شد.

ناپلئون هیل
هرآنچه را که ذهــن بتواند تصور کند، می تواند 

به دست آورد!

اکوسیستم
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پیوند اکوسیستم استارت آپ شیکاگو و ترکیه چه دستاوردهایی برای طرفین دارد؟

گزارش ماهرحکیم از تالش های شیخ نشین حاشیه خلیج فارس برای پیشتازی در اکوسیستم استارت آپی منطقه

دو سال پیش، من به همراه خانواده ام برای تدریس در 
دانشگاه کارنگی ملون در قطر به این کشور نقل مکان 
کردم. من از سان فرانسیســکو آمده بودم، جایی که 
در آن مدت تقریباً بیست ســال زندگی کرده بودم 
و تعدادی شرکت مرتبط با فناوری را در حوزه های 
مختلــف از قبیل تجــارت الکترونیــک بی تو بی، 
فناوری های تلفن همراه، مراقبت بهداشتی، آموزش 
آنالین، و کراودفاندینگ ســاخته بودم. به محض 
رســیدن به این منطقه، به مشــارکت و فعالیت در 
اکوسیستم استارت آپ فناوری، در قطر و کشورهای 
عرب زبان همسایه، شروع کردم. می خواستم بدانم 
چگونه می توان داســتان موفقیت سیلیکون ولی را 
در قطر و این منطقه عرب نشــین اجرا کرد. چگونه 
می توان فرهنگ کارآفرینی نوآورانــه را در دنیای 
اعراب ایجاد کرد؟ چگونه امکان دارد یک شــرکت 
فناوری چند میلیارد دالری، برای مثال گوگل بعدی، 
فیسبوک بعدی یا اوبر بعدی، از این منطقه برخیزد؟

در مدت کوتاهی که در قطر بودم، مشــاهده کردم 
دولت قطر توجه خاصی نســبت به سرمایه انسانی 
نشــان می دهد و به ارائه دانــش و آموزش از طریق 
دانشگاه های معروف واقع در شــهر آموزشی قطر 
اشــتیاق دارد. به عالوه برایم جالب بود که جوانان 
قطری تشویق و پشتیبانی می شوند تا خالق باشند، 
چیزهای جدید اختراع کنند و کارآفرین شــوند و 
به آنها کمک می شــد تا ایده های اولیــه خود را به 

پروژه های کارآمد تبدیل کننــد. این حمایت ها از 
سوی سازمان های مختلف مانند مرکز انکوباسیون 
تجاری قطر، پــارک علوم و فنــاوری قطر و مرکز 
انکوباسیون دیجیتال ICT  ارائه می شد. اما با وجود 
حمایت قابل توجه دولــت قطر برای ایجاد فرهنگ 
کارآفرینی نوآورانه در قطــر، کارهای زیادی هنوز 
وجود دارد که باید انجام شــوند. نوآوری فرآیندی 
است که به توسعه و گسترش محصوالت، خدمات 
یا فرآیندهای جدیدی منجر می شــود که زندگی 
افراد را دچار تغییر و تحول می کنند و برای نوآوران و 
حامیان آنها مزایای اقتصادی را در بر دارند یا مزایای 
اجتماعی فوق العــاده ای را در اختیار برخی جوامع 
خاص قرار می دهند. نوآوری یک فرآیند طوالنی و 
غیرقابل پیش بینی است که از قانون بقای طبیعت 
تبعیــت می کند. در ایــن مورد، افــراد برتر همان 
نوآورانی هستند که از یک طرف مهارت هایی دارند 
تا »ماهیت تجربی و تکراری« این فرآیند را تحمل 
کنند و از سوی دیگر می توانند به دریافت و توسعه 
منابع )اعم از سرمایه و افراد( موردنیاز برای دستیابی 
به موفقیت ادامه دهند. رونــد کارآفرینی نوآورانه 
دارای مراحل مختلفی اســت و فرهنگ نوآوری در 
سیلیکون ولی از طریق توســعه این عوامل متنوع 
محقق شده اســت. همین عوامل و مراحل در سایر 
قسمت های دنیا از برلین در آلمان گرفته تا پکن در 
چین مشاهده می شوند. اگر به خوبی به این عوامل 
توجه کنید، می توانید به راحتی سه حوزه خاص را که 
برای دستیابی به نتایج مشابه در قطر و نیز در مناطق 
عرب نشین حاشیه خلیج فارس که به رشد و توسعه 
نیاز دارد؛ شناسایی کنید. ابتدا اینکه فرآیند نوآوری 
خیلی زودتر از آنکه اولین جرقه های ایده ایجاد شود، 
شروع می شود. در اینجا، با رشد نوآوران، کارآفرینانی 

که نه تنها می توانند فکرهــای بزرگ در ذهن خود 
بپرورانند بلکه به اندازه کافی شــور و اشتیاق دارند 
و روند طوالنی مــدت و غیرقابل پیش بینی نوآوری 
را تحمل می کنند، نقش بســیار مهمــی دارند. در 
تحقیقات جدید در حوزه نوآوری مشــخص شده 
است که یک خواسته و نیاز به تغییر و یک ذائقه سالم 
برای قبول ریسک های محاسبه شده، نوآوران واقعی 
را تشویق می کند. محیطی که در آن این خواسته ها 
تشویق می شوند و توسعه می یابند، نوآوران بیشتری 
را به وجود می آورد تا یک محیط که در آن همه افراد 
سرکوب می شوند. ســیلیکون ولی، به طور ذاتی، از 
مهاجران ماهر )از داخل و خارج از آمریکا( تشکیل 
شــده اســت که  ویژگی های آنها به طور دقیق با 
پروفایل های رفتاری نوآوران واقعی مطابقت دارد. 
قطر، و دنیای عرب، باید روی تشویق کردن جوانان 
خود تمرکز کند و مشــوق آنها باشد تا مهارت های 
رفتاری موردنیاز برای نوآوران آینده در آنها ایجاد و 
تقویت شود. ما باید روی عادات فرهنگی فعلی این 
منطقه که با تغییر مخالف است و جلوی ریسک کردن 
را می گیرد، تأثیر بگذاریم. دانشگاه ها نیز نه تنها باید 
توانایی های فنی دانشجویان خود را تقویت کنند، 
بلکه الزم اســت مهارت های رفتاری موردنیاز برای 
موفقیت در مســیر نوآوری را به آنها بیاموزند. دوم 
اینکه، همانطور که ایده ها از مرحله استارت آپ اولیه 
به مرحله افزایش مقیاس حرکت می کند، باید برای 
پیگیری کار بودجه اختصاص داده شــود. به دلیل 
ماهیت خطرپذیر روند نــوآوری، این بودجه بندی 
را نمی توان از طریق تأمین مالی مبتنی بر وام های 
ســنتی )بانک ها و غیره( تضمین کرد، اما می توان 
از یک روش تأمین بودجه متفاوت به نام ســرمایه 
خطرپذیر اســتفاده کرد. قطر، و دنیای عرب، باید 

سرمایه داران خطرپذیر داخلی خود را تقویت کنند. 
این مؤسسات بهآهستگی در مکان هایی مانند مصر، 
اردن، و امارات متحده عربی در حال ظهور هستند. 
با این حال، آنها در مقایسه با همتایان آمریکایی خود 
نسبت به خطر و ریســک مقاومت بیشتری دارند و 
ترجیح می دهند بیشتر با شرکت هایی معامله کنند 
که در مرحله »رشد« هستند. ســوم اینکه، وقتی 
شرکت وارد مرحله افزایش مقیاس و رشد می شود، 
و وقتی در کســب درآمد به موفقیت چشمگیری 
می رســد تا با آن رشد خود را تســریع بخشد، باید 
اســتعدادهای الزم برای حرکت به ســمت جلو را 
جذب کند مانند متخصصان حرفه ای و ماهری که در 
کار با سازمان های توسعه محصوالت در نقش های 
مختلــف از مدیریت و فروش گرفته تــا بازاریابی و 
مهندسی، منابع انسانی، و غیره تخصص دارند. در 
سیلیکون ولی امروزی، مانند سایر قسمت های دنیا، 
شما تعداد زیادی متخصص می بینید که چندین سال 
است در مکان هایی مانند یاهو، گوگل، اینتل، اوراکل، 

و مانند اینها کار کرده اند.
این متخصصــان از مهارت و تخصــص الزم برای 
ســازماندهی تیم ها و ایجاد فرآیندهای الزم برای 
افزایش مقیاس و رشد یک اســتارت آپ برخوردار 
هستند. بسیاری از آنها از نژاد عرب هستند و آماده اند 
به کشورهای عرب نشین بازگردند و استارت آپ های 
خوش آتیه خود را راه اندازی کنند چراکه دوست دارند 
فرزندان آنها در یک فرهنگ عربی یا اسالمی پرورش 
یابند. در غیاب ســازمان های معتبر در دنیای امروز 
اعراب که محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری را 
تولید می کنند، جذب نیرو و حفظ این متخصصان 
باتجربــه کلید اصلی برای ایجاد یک اکوسیســتم 

نوآوری در دنیای عرب به شمار می رود.

ترکیه-  شیکاگو؛یک مراوده استارت آپی

ترجمه: حامد رسولی

نویسنده:ماهرحکیم
دولت قطر توجه 
خاصی نسبت به 
سرمایه انسانی 
نشان می دهد و 
به ارائه دانش و 

آموزش از طریق 
دانشگاه های 

معروف واقع در 
شهر آموزشی 
قطر اشتیاق 
دارد. جوانان 

قطری تشویق 
و پشتیبانی 

می شوند تا خالق 
باشند، چیزهای 

جدید اختراع 
کنند و کارآفرین 

شوند و به آنها 
کمک می شد 

تا ایده های 
اولیه خود را 
به پروژه های 
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این بسیار مهم 
است زیرا 
آن بازارها 

آینده را تعیین 
خواهند کرد

سیلیکون ولی خاورمیانه به قطر می رسد؟ 

اکوسیستم بیت کوین 
برزیل توسعه یافته است

هند به سوی اکوسیستم 
دیجیتال پیش می رود؟ نقش دولت قطر

با توجه به مطالب فوق، من معتقد هستم که دولت قطر 
باید به ایجاد و پشتیبانی از مراکز انکوباسیون ادامه دهد 
و کارآفرینان و نوآوران را آموزش دهد، و به آنها مهارت ها 
و پشــتیبانی های مورد نیاز را ارائه دهد تا بتوانند در این 
حوزه موفق شوند. این مراکز آموزش، پشتیبانی و بودجه 
الزم برای آزمایش های نوآورانه در مرحله استارت آپ را 
فراهم می کنند. اما فقط این کافی نیست. دولت قطر باید 

به ساخت و تأمین بودجه نسبی مشارکت های خطرپذیر 
کمک کنــد. در این مشــارکت ها از کارآفرینان نوآوری 
باتجربه و متخصصان ســرمایه گذاری استفاده می شود 
که به طور جمعی از تخصص الزم و توانایی تصمیم گیری 
درباره سرمایه گذاری بر اســاس احتمال ارزش آفرینی 
یک استارت آپ و موسسان آن برخوردار است. با داشتن 
قصد و هدف مناســب، این وجــوه می توانند در مرحله 

افزایش مقیاس یک سرمایه گذاری استارت آپی مناسب 
ســرمایه گذاری شــوند، و با جذب افراد باتجربه و ماهر، 
مدیریت شرکت در طول مرحله افزایش مقیاس و رشد به 

خوبی انجام خواهد شود.
 امــروزه، در کشــورهایی ماننــد چین، موسســان و 
سرمایه گذاران استارت آپ ها به موفقیت های بزرگی دست 
پیدا می کنند و سود خوبی از عملیات های خطرپذیر نصیب 

آنها می شود؛ آن ها این عملیات خطرپذیر را هنگام ایجاد 
شرکت هایی مانند Bidu و Alibaba   شرکت هایی که از 
بسیاری از شــرکت های سیلیکون ولی پیشی گرفته اند، 
شروع می کنند. من معتقد هستم که در دهه آینده شاهد 
ظهور ســرمایه گذاری های خطرپذیــر موفق در دنیای 
عــرب خواهیم بود و قطر می تواند بخــش مهمی از این 

موفقیت ها باشد.

17 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

یادداشت

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.
طبــق گزارش ها، مجموع حجــم تجارتی 
بیت کوین در تبادالت ارزی برزیل از فعالیت 
تجاری طال حدود 7 درصد بیشتر بوده است. 
حجم تجارت از آغاز این ســال تا پایان ماه 
ژوئن محاسبه شده اســت. مجموع ارزش 
تجارت طــال 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 تجــارت بیت کوین فقط به 
بازارهای برزیلی محدود نمی شود. 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 بــه بیش از 700 دالر قبل 
از تثبیت روی 650 دالر به افزایش تقاضا در 
بازار چین، خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و 
سایر عوامل خارجی مربوط می شود. به دلیل 
ماهیت غیرمتمرکــز ارز دیجیتال، انتظار 
می رود که افراد در اقتصادهای بسته و در حال 
سقوط، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در 
بیت کوین داشته باشــند 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 داشته است. در عرض 6 
ماه، ارزش کل تجارت بیت کوین از کل حجم 
تجارت بیت کوین در ســه سال گذشته در 
این منطقه پیشی گرفته است. اکوسیستم 
بیت کوین برزیل فقط به تجارت ارز دیجیتال 
محدود نمی شــود. بســیاری از موسسات 
بانکداری و مالی در حال حاضر روی فناوری 
بالکچین بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. 
 Banco ،بزرگ ترین موسسه مالی در برزیل
Bradesco، خود را برای اجرای آزمایشــی 
یک کیف پول دیجیتال و مبتنی بر بالکچین 
جدیــد آماده می کنــد. این کیــف پول را 
اســتارت آپ eWally ایجاد کرده است که 
بخشــی از برنامه بانک به شمار می رود. یک 
موسسه دیگر به نام BBVA Brazil  در پلتفرم 
ارزی Coinbase سرمایه گذاری کرده است.

بیت کویــن و طــال، دو دارایــی هســتند 
کــه در حال حاضــر مهم ترین ابــزار برای 
سرمایه گذاری به شمار می روند. بیت کوین 
اخیرا بسیار توسعه یافته است اما هنوز طال 

در خط مقدم قرار دارد.

امروز ما دیگر آنالین نمی شــویم، بلکه یک 
زندگی آنالین داریم. کشور هند نیز در حوزه 
دیجیتال بیش از گذشــته در حال رشد و 
پیشرفت است. بســیاری از افراد معتقدند 
کــه در این منطقه یک انقــالب دیجیتالی 
دارد رخ می دهــد. 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 کنند. در حال 
حاضر نزدیک بــه 250 تا 300 میلیون نفر 
در کشــور هند آنالین هستند و بیش از 50 
میلیون نفر به طــور آنالین خرید می کنند. 
ایــن آمار خریــد فقط شــامل محصوالت 
می شود و خرید بلیت یا سفر و رزرو هتل در 

آن گنجانده نشده است.
 هند؛ دنیایی که در آن تلفن همراه حرف 

اول را می زند
تا سال 2020، 650 میلیون نفر آنالین خواهند 
بــود و در وهله اول از طریــق تلفن همراه به 
اینترنت متصل خواهند شد؛ زیرا کشور هند، 
دنیایی است که تلفن همراه در آن حرف 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. در آمریــکا 250 میلیون نصب از 
طریق کامپیوتر انجام می شــود و نزدیک به 
200 میلیون نصــب در تلفن همراه صورت 
می گیرد. در چین نزدیــک به 500 میلیون 
تلفن هوشمند و نزدیک به 350 میلیون نصب 
کامپیوتر وجود دارد. هند آمار متفاوتی را ارائه 
داده است؛ فقط 50 میلیون نصب کامپیوتر 
در این کشور انجام شــده است. حتی وقتی 
ما به این تحول و انقالب نگاه می کنیم، اولین 
گام در اســتفاده از اینترنت رفتن به ایمیل و 
رسانه های اجتماعی است. سپس این رفتار به 
سمت بانکداری آنالین، رزرو بلیت و سفر پیش 
می رود. بعد از آن خریــد محصوالت به طور 
آنالین و در آخرین مرحله، خرید محصوالت 
زیبایی و امالک مورد توجه و اســتفاده قرار 
گرفته اســت. در کشــورهای توسعه یافته، 
حدود 15 ســال طول کشیده است تا کشور 
به این مرحله دســت یابد و در هند این روند 
فقط در طی چهار ســال اتفاق افتاده است. 
این نشان دهنده سرعت دیجیتالی شدن هند 
است. تخمین زده می شود که تا سال 2020، 
تجارت الکترونیک به بیــش از 80 میلیارد 

دالر برسد.
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محمدرضا وکیلیان

کمپین تبلیغاتی »آینده تو از آن من نیست« از جمله 
کمپین های بازاریابی برند آدیداس به شمار می رود 
که با تأکید بــر مفهوم آینده، طرفــداران خود را 
به ساختن آینده دعوت و این مفهوم را به مخاطبان 
خود القا می کنــد که هرکس در جــاده زندگی با 
کفش خودش به سوی آینده پیش می رود و بنابراین 
هر کس آینده خاص خود را خواهد داشــت. این 
کلیپ های کوتاه که توانایی نمایش در گوشی های 
هوشمند را دارند، به صورت پی در پی با چند کمپین 
دیگر، که به دنبال پیگیری همیــن محتوا ایجاد 
شده  اند ، به معرفی کفش با برند آدیداس می پردازند. 
ساختن کلیپ های تصویری برای تلفن های همراه 
یکی از روش های نوین و در عین حــال تأثیرگذار 
تبلیغاتی در دنیای امروز به شمار می رود، بسیاری 
از مردم جهان از گوشــی های همراه هوشمندی 
اســتفاده می کنند کــه قابلیت اتصــال به فضای 
دیجیتال را دارنــد و بنابراین بســیاری از برندها 
می توانند با ارسال کلیپ های تبلیغاتی خود به این 
دستگاه های هوشمند و یا نمایش آنها در شبکه های 
اجتماعی، طیف وسیعی از مخاطبان را در جریان 

روند تولیــدات خود قرار دهند. در همین راســتا، 
برنــد معروف آدیــداس نیز در ســال های اخیر با 
ساختن چند کلیپ کوتاه برای نمایش در تلفن های 
همراه هوشمند، کمپین های تبلیغاتی خالقانه ای 
را راه انــدازی کرده اســت که به دنبــال یکدیگر، 

محصوالت این کمپانی را معرفی می کنند.
کمپین های تبلیغاتی آدیداس که اخیرا راه اندازی 
شــده، حول مفهوم آینــده متمرکز گشــته اند، 
به عنوان مثال عنوان یکی از این کمپین ها )آینده 
تو از آن من نیســت( بوده و دیگــری »آینده را به 
یاد بیاور« نام دارد، در کلیــپ »آینده تو از آن من 
نیســت«، اشــخاص مختلفی را در حال راه رفتن 
می بینیم و آهنگی کــه روی این ویدئو قرار گرفته ، 
با این اشعار همراه اســت: )من هرگز به جاده شما 
نخواهم آمد، من راه خود را پیدا می کنم، من هرگز 
زمین نمی خورم، آینده تو از آن من نیست(. در این 
کلیپ افراد مختلف در موقعیت های متفاوتی در حال 
راه رفتن هستند و این صدای خوانندة کلیپ است 
که با تکرار اشــعار فوق، قدرت هر یک از این افراد 
را در ساختن آینده شــان گوشزد می کند، افرادی 

که پوشش پای همه آنها کفشــی با برند آدیداس 
اســت. هر یک از این افراد با کفش خود، در جاده 
زندگی خود قدم می گذارند و آینده هر یک نیز تنها 
برای خود وی است. مفهوم اشعار فوق وقتی در کنار 
پیاده روی افراد مختلف قرار داده می شود، می تواند 
اهمیت کفش هایی را که افــراد مذکور به پا دارند، 

برجسته تر کند.
ویدئوی مذکور که یک کلیپ سی ثانیه ای است، با 
تأکید بر این نکته که همه افراد برای رسیدن به آینده 
باید راهی را طی کنند، به طور ناخودآگاه کفش های 
برند آدیداس را برای بینندگان خود برجسته کرده 
و مفهوم جاده، رســیدن و آینده را در کنار نمایش 
کفش های مذکور قرارمی دهد. این کمپین تبلیغاتی، 
که به دنبال خود کمپین ها دیگری با همین مفهوم 
روانه فضای دیجیتالی کرده است، مخاطبان بسیاری 
را با انواع کفش های جدید این برند آشنا کرده و به 
صورت خالقانه ای بین یک مفهوم انتزاعی، مانند 
زمان و محصولی مانند کفش رابطه برقرار کرده اند. 
در واقع آدیداس از مخاطبان خود دعوت می کند تا 

آینده خود را بسازند.

در ســال 1969 در سان فرانسیســکو واقــع در 
ایالــت کالیفرنیا یکــی از محبوب تریــن برندهای 
پوشــاک جهان، توســط دونالد فیشر تأسیس شد 
کــه در حال حاضر به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پوشــاک آمریکا محسوب می شود. 
گپ )Gap( برندی نام آشنا که تقریبا برای بسیاری 
از مردم جهان شناخته شده است و لوگوی آبی و سفید 
آن به چشم بسیاری از مردم جهان آشناست. با توجه 
به حضور برندهای مختلف پوشــاک در جهان، گپ 
توانسته اســت جایگاه خود را حفظ کرده و در ردیف 
مهم تریــن و معتبرترین برندهای پوشــاک جهان 
قرار بگیــرد، به طوری که در بســیاری از نقاط دنیا، 
پوشاک ساده و در عین حال خاص گپ، شناخته شده 
 هســتند و طرفداران  زیادی دارند. در این گزارش به 
راهکارهای بازاریابی و استراتژی های فروش این برند 
پرداخته و رمز موفقیت آن را در طی نیم قرنی که از 

عمر آن می گذرد، بررسی خواهیم کرد.

 استراتژی های فروش گپ
یکی از راهکارهای اخیــر برند گپ برای باالتر بردن 
میزان فروش و در نتیجه ســود بیشــتر، تغییر در 
اســتراتژی های خود در خرده فروشی ها بوده  است، 
برند گپ خرده فروشــی های معتبری دارد که اولد 
ناوی )Old Navy( از جمله معروف ترین آنهاســت، 
دراین اســتراتژی، عرضه پوشــاک و لوازم جانبی 
برای تمــام گروه های ســنی در دســتور کار قرار 
گرفته اســت، به طوری که تمام گروه های ســنی 
می توانند محصوالتی مطابق با سلیقه و عالیق خود 
در میان تولیدات گــروه  گپ پیدا  کننــد، از طرفی 
اســتراتژی خاص قیمت گذاری این برند در راهکار 
مذکور نیز قابل توجه اســت، به این معنا که اجناسی 
که در این خروه فروشــی ها عرضه می شوند، طیف 

متنوعی از نظر قیمت  داشته و خریداران در هر سطح 
مالی که باشــند، می توانند محصولی متناســب با 
خواسته های خود را در آن بیابند. این استراتژی خاص 
قیمت گذاری، مخاطبان این برند را نیز به مرور زمان 
افزایش  داده و پس از مدتی، طیف زیادی از مشتریان 
شکل می گیرند که برای خرید پوشاک مورد نیاز خود، 

به صورتی ناخودآگاه جلب برند گپ خواهند شد.

 یافتن بازارهای جدید
شــاید یکی از دالیل اصلی جهانی شدن برند گپ، 
گسترش زیادی است که کانال های فروش این برند 
در سطح جهان داشته اند، به طوری که در دهه  اخیر 
بســیاری از نمایندگی های این برند در کشورهای 
آسیایی و شــرقی حضور یافته و خرده فروشی های 
برجســته این کمپانی مانند اولد ناوی نیز در دیگر 
مناطق جهان نمایندگی هایی را دایر کرده اند. در واقع 
می توان گفت برند گپ، هوشــیارانه، به دنبال یافتن 
بازارهای مصــرف  جدید بوده و در ایــن حوزه، هم 
بازارهای فیزیکی را مد نظر داشــته و هم از بازارهای 
دیجیتال غافل  نشده  اســت، به این معنا که همگام 
با توسعه خرده فروشــی های خود در سطح جهان، 
بخش فروش آنالین خود را نیز راه اندازی کرده است.

 کمپین لباس عادی در تلفن های  هوشمند
برند گپ نیز مانند بسیاری از برندهای معتبر جهان 
به اهمیت گوشــی های هوشــمند در فعالیت های 
بازاریابی پی برده است و با  ارائه کلیپ های ویدئویی 
و یا فایل هــای گیف روند تبلیغات آنالین خود را پی 
 می گیرد. در همین راستا نیز برند گپ در تالش است 
که با طراحی سیستم عامل های متفاوت با  مخاطبان 
خود وارد تعامل  شــده و از نظرات و پیشنهادات آنها 
را در زمینه محصوالت خود باخبر  شــود. به این معنا 
که تعریف خــود از لباس عادی که برای شــخص 
خود می پسندند، ارائه  داده و برند گپ را در طراحی 
محصوالتش کمک کنند. در واقع این گروه تولیدی 
از طریق برند مذکور، در تالش بوده تا به یک ســبک 
متفاوت و در عین حال مشتری پسند برسد و مطابق 

با ذوق و سلیقه مشتریان خود، محصوالتش را طراحی 
و تولید کند.

 کودک شما هم می تواند چهره تجاری شود!
کمپین کاستینگ کال )Casting Call( که در سال 
گذشــته راه اندازی شــده بود، در راستای معرفی 
محصوالت برنــد گپ برای کودکان شــکل گرفته 
و از والدیــن دعوت می کرد که در مســابقه انتخاب 
بهترین چهره های کودکانه برند گپ شرکت کنند. 
در این کمپین، برنــد گپ، از والدین درخواســت 
کرد که عکســی از فرزند خــود را ارســال کرده و 
پس از انجام پردازش، ویدئویــی از خود را به همراه 
فرزندشان بارگذاری کنند که ویدئوی مذکور قابل 
اشتراک گذاری نیز باشد، به این معنا که بینندگان 
بتوانند در صورتی که این ویدئو مورد پسندشان واقع 
شد، آن را به اشتراک نیز بگذارند و از این راه به امتیاز 
آن اضافه کنند؛ همچنین والدین می توانند، عکس و 
ویدئوی فرزند خود را به دوستانشان نیز معرفی کرده 
و از آنها نیز امتیاز بگیرند و در نهایت کودکانی که جزء 
نفرات برتر انتخاب شــوند، در برنامه های تبلغیاتی 
برند گپ حضور خواهند داشــت و تبدیل به یکی از 

چهره های این برند خواهند شد.

 کلیک کن روی تبلیغ
ایستگاه های حمل و نقل از جمله مکان های مناسب 
برای نصب پوســترهای تبلیغاتی بوده و به صورت 
گسترده ای مورد توجه برندها هستند، اما زمانی که 
این پوسترهای فیزیکی در کنار روش های بازاریابی 
آنالین قرار می گیرند، قطعا تأثیرگذاری بیشــتری 
خواهند داشــت و این همان کاری است که یکی از 

کمپین های بازاریابی برند گپ انجام داده است.
از جملــه اقدامــات خالقانــه ای که برنــد گپ در 
راســتای بازاریابی دیجیتال خود انجام داده است، 
کاربرد تکنولوژی ژئوفنســینگ )geofencing( در 
محدوده های جغرافیایی مشــخص بوده است، این 
تکنولوژی که به معنای حصارکشی جغرافیایی است، 
روشی است برای به اشتراک گذاشتن محتوایی مورد 

نظر در محدوده یک مکان خاص. کمپین تبلیغاتی 
مذکور بر ترکیب روش های سنتی و مدرن بازاریابی 
تأکید دارد و در این راهکار نیز دو رویکرد ســنتی و 
مدرن را در کنار یکدیگر قرار داده است، به این صورت 
که پوسترهای تبلیغاتی را که در ایستگاه های حمل 
و نقل عمومی قرار داده می شوند، در کنار برنامه های 
بازاریابی قابل نصب روی گوشی های همراه قرار داده 
است. این کمپین که در فاصله چند ماه در شهرهای 
سان فرانسیسکو، شیکاگو و نیویورک اجرا شده بود، 
بازخورد مناسبی را از سوی مخاطبان دریافت کرده و 
به عنوان یکی از روش های تبلیغاتی موفق و تأثیرگذار 
این برند محسوب می شود. افرادی که در ایستگاه های 
اتوبوس و ســایر اماکن حمل و نقل عمومی منتظر 
هستند، پوســترهای تبلیغاتی برند گپ را مشاهده 
کرده و هم زمان اگر گوشــی های هوشــمند خود 
را روشــن کنند، می توانند تبلیغ دیگــری را نیز در 
آنجا ببینند که یک تخفیف مناســب را برای خرید 
محصوالت برند گپ پیشنهاد می دهد. نرم افزار فوق که 
از طریق تکنولوژی ژئوفنسینگ، در گوشی های همراه 
نمایش داده می شود، محدوده جغرافیای خاصی را در 
اطراف ایستگاه های مذکور پوشش داده و اکثر افرادی 
که پوسترهای تبلیغاتی را می بینند، می توانند این پیام 
تبلیغاتی را نیز در گوشــی های همراه خود مشاهده 
کنند. همچنین کاربران می توانند با یک کلیک، این 
تبلیغ را برای دوستان خود نیز ارسال کرده و آنها را 
از تخفیف مذکور با خبر ســازند. مدیر این کمپین 
تبلیغاتی اعالم کرده اســت که این روش، بازخورد 
بسیار قابل توجهی از سوی مخاطبان داشته و درصد 
باالیی از کاربران، آن را تنها با یک کلیک، به اشتراک 
گذاشته اند. نتایج مثبت این روش، گروه تبلیغاتی را 
بر آن داشته اســت که در کمپین های دیگر خود در 
آینده، از تصاویر و ویدئوهای تبلیغاتی نیز اســتفاده 
کنند. جالب است بدانید که حصارکشی جغرافیایی 
در راهکار فوق به گونه ای تنظیم شــده اســت که 
ایستگاه های مورد نظر، تا حد امکان، به فروشگاه های 
گپ نیز نزدیک باشند که این امر نیز امکان مراجعه و 

خرید بینندگان این تبلیغ را بیشتر کرده است.

برند و تبلیغات
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در این گزارش ســعی می کنیم تــا مزایای 
بازاریابی از طریق سیستم چاپ را برشماریم 
و این نکته را گوشــزدکنیم که اگرچه دنیای 
دیجیتال فرصت های بازاریابی مناســب تر، 
ارزان تر و پرمخاطب تری را در اختیار برندها 
قرار داده است، اما تبلیغات چاپی نیز کماکان 
به عنوان یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار 

بازاریابی در جهان شناخته می شوند.
 ماندگاری یک تبلیغ چاپ شده

یکی از مزایای عمده ای که تبلیغات چاپ شده 
نسبت به تبلیغات تلویزیون و یا اینترنت دارند، 
دوام و ماندگاری آنهاست. به عنوان مثال یک 
تبلیغ تلویزیونی با توجــه به قرارداد مالی ای 
که دارد، ممکن اســت مدت زمان مشخصی 
پخش شود و یا بســیاری از تبلیغات آنالین، 
پس از مدتی حذف و یا جانشــین می شوند؛ 
در حالی که آنچــه روی ورق چاپ می گردد، 
مدت زمان بیشــتری دوام خواهد داشــت، 
به عنوان مثــال یک تبلیغ کوچــک از یک 
محصول نه چندان شناخته شده در یک مجله 
متوسط، ممکن است تا ماه ها و یا حتی سال ها 
باقی بماند و توسط افراد زیادی خوانده شود، 
تا زمانی که فردی آن را در سطل زباله بیاندازد. 
از طرفی بسیاری از  آگهی های چاپی در تیراژ 
باال چاپ می شــوند و تعداد زیادی از  آنها به 
دست مخاطبان می رسد. بنابراین باید  گفت 
میزان ماندگاری یک تبلیغ چاپ شده به مراتب 
بسیار بیشتر از شیوه های تبلیغی مدرن است 
و ســرمایه گذاری در زمینه چنین روش های 
تبلیغاتی، طول عمر بیشــتری را برای تبلیغ 

مذکور در پی خواهد داشت.
 اعتباربخشی

بســیاری از نشــریات چاپی که به صورت 
مــداوم و با کیفیتی باال تولید شــده اند، به 
درجه باالیی از اعتبار نــزد مخاطبان خود 
رســیده اند و بنابراین آنچه در این نشریات 
تبلیغ شــود نیز مــورد اعتمــاد مخاطبان 
آن خواهــد بود. در همین راســتا برندها و 
تولیدکننــدگان می تواننــد از اعتبار این 
نشریات در جهت منافع خود استفاده کرده 
و با چاپ تبلیغات  خــود در آنها، مخاطبان 
بیشتری را تحت تأثیر قرار دهند. این مسئله 
هنگامی که یک نشریه قدیمی و با کیفیت را 
با سایت های اینترتی و شبکه های اجتماعی 
تازه  راه اندازی شده مقایســه کنیم، بیشتر 
اهمیت خود را نشان می دهد، طبیعی است 
که نشــریه مذکور نســبت به ســایت ها و 
شــبکه های اجتماعی، اعتبار بیشتری نزد 
مخاطبان خود دارد و قابل اعتماد تر است؛ 
البته این بدان معنا نیست که به روش های 
بازاریابی مدرن مانند رسانه های اجتماعی و 
سایت های اینترنتی، نمی توان اعتماد کرد؛ 
بلکه منظور این است که یک نشریه قدیمی 
که مخاطبان چندین ســاله خــود را دارد، 
اعتبار بیشــتری بین آنها داشته و پتانسیل 
باالیی برای اینکــه بتواند یک تبلیغ چاپی 

تأثیرگذار را ارائه دهد، دارد.
 تبلیغات چاپی نیز پرمخاطب است

از آنجایی که بســیاری از مردم جهان اقدام به 
خواندن روزنامه، مجله و سایر نشریات می کنند 
و طبق یک روال، روزنامه مورد نظر خود را هر 
روز خریداری می کنند، تبلیغات چاپی کماکان 
اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده و روزانه افراد 
زیادی از آنها بازدید می کنند. از طرفی بسیاری 
از تبلیغات چاپــی به صورت بنرهای بزرگ در 
ســطح شــهرها قرار دارد که این خصوصیت 
نیز مخاطبان زیادی را برای چنین تبلیغاتی 
هدف قرار می دهد. همه افراد جامعه در طول 
روز از محل زندگــی خود خارج می شــوند و 
بنابراین در معرض تابلوهای تبلیغاتی زیادی 
تابلــو  و  قرار می گیرنــد و بر همین مبنــا، 
بنرهای چاپی نیز یکی از مزایای مهم بازاریابی از 
طریق چاپ به شمار می روند که مخاطبان زیادی 
داشته و تأثیرگذاری و ماندگاری بیشتری نیز 
در ذهن آنها خواهند داشت، چراکه دیدن تبلیغ 
یک محصول به صورت روزانه، می تواند در ذهن 
بیننده به خوبی ثبت شده و به صورتی ناخودآگاه 

آن برند را در ذهن وی برجسته کند.

تبلیغات چاپی را فراموش 
نکنید

پو ستر را ببین 
و روی تبلیغ کلیک کن

تبلیغات دیجیتال با دیجیتاس اِلبی
با توجه به رشــد روزافزونی که آژانس های تبلیغاتی در 
دهه های اخیر یافته اند، بسیاری از شرکت های برجسته 
تبلیغاتی جهان شــروع به ایجاد زیرشــاخه های جدید 
برای خود کرده اند، تا از این طریق فرایند بازاریابی خود را 
رونق بیشتری بخشیده و مشتریان بیشتری را در سطح 
جهان به دست بیاورند؛ در همین راستا نیز آژانس مشهور 
پوبلیسیز، از طریق ادغام دو زیر مجموعه خود به نام های 
Digitas وLBi ، یــک آژانس جدید به نام دیجتاس اِلبی   
تأســیس کرده  اســت که در زمینه بازاریابی دیجیتال و 
فناوری های سازمانی فعالیت  دارد. این شرکت که در سال 
2013 تأسیس شــد، هم اکنون در 26کشور جهان 44 
دفتر دارد و با به کارگیری بیش از 7 هزار کارمند، در زمره 
شــبکه های بازاریابی قابل توجه جهان قرار گرفته است، 
جالب است بدانید که این شرکت در سال 2015 آژانس 

سال نامیده  شده که این امر نیز نشان دهنده 
موفقیت این آژانس در مدت زمان کوتاه 

فعالیت اش بوده است.
آژانــس مذکــور در حال حاضر 
به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
آژانس هــای تبلیغاتی دیجیتال 
جهان به شــمار  می رود، در واقع 

تیم تبلیغاتی این شرکت به خوبی 
اهمیت فضــای دیجیتــال را برای 

برندهای امــروزی درک  کرده اند و فرایند 
تبلیغاتی آنها را در دنیای دیجیتال انجام  می دهند. 

ایجاد یــک دیــدگاه منحصر به فرد در مــورد برندها و 
ساختن یک نام تجاری، از جمله مهم ترین اهدافی است 
که این آژانس در فرایند تبلیغات دیجیتال خود به دنبال 

آن است، مشتریان آژانس دیجتاس اِلبی 
می توانند ســفر به دنیای دیجیتال را 
از طریق این شــرکت آغاز کرده و 
با کمــک راهکارهای خالقانه این 
کمپانــی، بازاریابــی منحصر به 
فــردی را در راســتای برند خود 

به دست بیاورند.
از آنجایی که تجارت آنالین پدیده ای 
جدید در دنیای اقتصادی امروز به شمار 
می رود، شــرکت هایی که ایــن فرایند را 
برای تجارت خــود انتخاب می کردند، مطمئناً با 
چالش هایی رو به رو می شدند و بر مبنای همین نیاز نیز، 
ایده اولیه این آژانس در گروه پوبلیسیز به وجود آمد، یعنی 
ارائه پالتفرمی که چالش ها و مشکالت دیجیتال مشتریان 

را حل و فصل کرده و راهنمایی های الزم را به آنها ارائه دهد. 
در حال حاضر نیز خدمات این شرکت طیف گسترده ای 
از فعالیت های آنالین مانند طراحی و اداره وب ســایت 
و پرتال های اختصاصی، طراحــی برنامه های تبلیغاتی 
در شــبکه های اجتماعی، ارائه محتوای خالق و جذاب، 
سیســتم های مدیریت ارتباط با مشتری، بهینه سازی 
موتورهای جستجو و ... را شامل می شود، می توان گفت 
خدمات دیجیتــال این آژانس تا انــدازه ای کاربردی و 
قابل توجه برندهای مشهور بوده است که در حال حاضر 
دیجیتاس اِلبی به عنوان یکی از بزرگ ترین شــبکه های 
تبلیغاتــی جهان درفضای آنالین شــمرده می شــود، 
به طوری که توانسته است برندهای معتبر جهانی مانند 
هرمس، سونی، ولوو، نیســان و ... را به مشتریان دائمی 

خود تبدیل کند.

آینده ات را با آدیداس بساز!

راهکارهای فروش و بازاریابی »گپ«
یکی از معروف ترین تولیدکننده های لباس جهان

درباره یک کمپین تبلیغاتی موفق

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

یکی از 
راهکارهای 
اخیر برند 
گپ برای 
باالتر بردن 

میزان فروش 
و در نتیجه 

سود بیشتر، 
تغییر در 

استراتژی های 
خود در 

خرده فروشی ها 
بوده  است، 

برند گپ خرده 
فروشی های 
معتبری دارد 
که اولد ناوی 
 )Old Navy(

از جمله 
معروف ترین 

آنهاست
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کمپانی زاپوس 
پس از پایان 

روز کاری 
به صورت 

تصادفی به 
چند مشتری 
که در همان 

روز با این 
شرکت تماس 

داشته اند، 
هدایایی ارسال 

می کند. این 
شرکت به خوبی 
ارزش جمالت 

یک مشتری 
رضایتمند را 

می داند

تیم ورک
T e a m W o r k
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مهاتما گاندی

اول شــما را نادیــده می گیرند، بعد به شــما 
می خندند، بعد با شــما مبارزه می کنند... و بعد 

شما پیروز می شوید.

بگذارید کارمندان تان کمی فضایی فکر کنند
ایجاد فرهنگ نوآوری در یک استارت آپ با دیکتاتوری به دست نمی آید!

داســتان کســب و کارهای موفق اغلــب الهام بخش 
کارآفرینان بعد از خود بوده اند؛ افرادی که به ســختی 
کار می کننــد تا ایده هــای خود را به بازار کســب و کار 
برســانند. اما آیا کار آفرینان آینده تنها کسانی هستند 
که مشتاق داستان های الهام بخش موفقیت اند؟ در واقع  
کســب و کارهای بزرگ به طور فزاینده ای به روش های 
موفقیت توجه می کننــد، تا با ایجاد انگیــزه در افراد، 
کسب و کار خود را به روز نگاه دارند. در اینجا چند راه که 
برند های بزرگ با اســتفاده از ایده های استارت آپی در 

پیش گرفته اند را مرور می کنیم.
  استارت آپ درون شرکتی

بدون شــک در هر شــرکت بزرگ افرادی با ایده های 
بزرگ وجود  دارند. هر چقدر که مدیریت شرکت بتواند 
کارکنان را ترغیب کند تا ایده هایشــان را به اشــتراک 
بگذارند، منافع بیشــتری نصیب کل مجموعه خواهد 
شد. به جای اینکه با ترس از ایجاد شرکتی مشابه توسط 
افرادتان، اطالعات شرکت را محصور نگاه دارید، آنها را 
با کارمندان در میان بگذارید و همچنین از نظرات آنان 
استقبال کنید. شرکت هایی مثل جی ای یا مستر کارت 
در حــال راه اندازی شــرکت های کوچکــی در درون 

شرکت خود هســتند. این تالش ها به طور خاص جهت 
پر رنگ کردن ایده های جدید و تقویت فرآیندهای قدیمی 
طراحی شــده اند. در مورد مســترکارت، ده ها شرکت 
کوچک درون شــرکت اصلی وجود دارد. از جمله یک 
برنامه دیجیتالی به نام )شاپ دیس( که اجازه می دهد 
تا مشــتریان ســفارش محصوالت را به طور مستقیم و 

آنالین انجام بدهند.
 آزمایشگاه

یکی از محبوب ترین روش ها برای ایجاد کســب و کار و 
تشویق خالقیت و نو آوری  استفاده از آزمایشگاه است. 
از شــرکت گوگل گرفته تا رســتوران ها و فست فودها 
مانند وندی و شرکت لبنیات ملکه؛ همه و همه  در حال 
راه اندازی آزمایشگاه و مراکز نوآوری در چارچوب شرکت 
اصلی خود هستند. این آزمایشگاه ها جایی است که در 
آن کســب و کارهای بزرگ و ایده های جدی آزمایش و 

عیب یابی می شوند.
 ترک کوتاه مدت کار

مرخصی هــای کافی برای کارمنــدان همواره راه حلی 
برای شارژ کردن افراد بوده است. این مهم اغلب از سوی 
افراد حرفه ای توصیه شده است. با این حال در سال های 

اخیر برند های بزرگ متدهای دیگری را از استارت آپ ها 
فراگرفته اند. این شــرکت ها به جای مرخصی دادن به 
کارکنان و پیشــنهاد تفریحاتی نظیر بــازی گلف و ...، 
برنامه ریزی تورهایی از کارخانه های تولیدی یا...  بازار 

کار را در دســتور کار خود قرار داده اند. توسط این روش 
کارمنــدان کارهای روزمــره خــود را از زاویه دیگری 
می بینند که نهایتا به کمــک آن  امکان خلق ایده های 

تازه و نوآوری در کارکنان به میزان زیادی باال می رود.

اگر تنها یک چیز وجود داشته باشــد که همه 
کمپانی های بزرگ آمریکایی بر سر آن اتفاق نظر 
داشته باشند، این است: ارزیابی های سنتی که 
ساالنه در این شــرکت ها انجام می شود، تنها 
اتالف وقت است. مدیران و کارمندان شرکت 
ادوبی از ایــن موضوع بیزار بودند و شــواهد 
بســیاری گواه از این دارد که ایــن ارزیابی ها 
چیزی جز مقادیر قابل توجهی کاغذبازی را به 
همراه ندارند. دونا موریس معاون ارشد یکی از 
دپارتمان های کمپانــی ادوبی می گوید: »من 
کل پروســه ارزیابی انجام شده در سال 2011 
را بررســی کردم؛ امکان نداشــت که هیچگاه 
این مسیر به نتیجه ای ارزشمند منتهی شود! 
علت این حجم اتالف در زمان و  کاغذ چیست؟« 
خصوصا دشوارترین قسمت ارزیابی، سیستم 
Rank and Yank  این روش بود؛ سیســتمی 
که مدیران را مجبور می کرد تا افرادی را که در 
پایین ترین رتبه از این ارزیابی قرار می گیرند، 
اخراج کنند. عملی که همــواره موجب بروز 
اختالفات داخلی در ادوبی می شــد. بنابراین 
براســاس آراء عده زیادی از کارمندان ادوبی و 
همچنین تالش موریس و گــروه کاری او، این 
ارزیابی ســاالنه به خاطره ها  سپرده شــد و به 
جای آن سیســتمی به نام Check In در این 
شرکت برقرار شــد. عملکرد این سیستم تازه 
بدین صورت است که در شروع هر سال مالی، 
مدیران اهدافی را برای هریــک از کارمندان 
خود مشــخص می کنند. پس از آن هر هشت 
هفته یک مرتبه)یا کمی بیشــتر(، هریک از 
افراد برای بررســی نحوه پیشرفت کار توسط 
روسای خود کنترل می شــوند. همچنین در 
پایان هر سال به کارمندانی که در بررسی های 
هشــت هفتگی با ســرعت و کیفیت مطلوبی 
به سوی اهداف خود حرکت کرده باشند، جوایزی 
اعطا می شود. بر اساس گفته موریس عمل به این 
رویکرد تــازه مدیریتی در نمایندگی های این 
شرکت، در کشــورهای مختلف، متفاوت بود. 
به طورمثال او گفت که مدیران ادوبی در هند، 
مدت زمان زیادی را به شکایت از وضعیت تازه 
پرداختند؛ چرا که ارزش دهی به صورت ساالنه 
برای آنان به مراتب آســان تر از روش تازه بود. 
موریس  در ادامه صحبت های خود اضافه کرد 
که شــفافیت برای ادوبی فواید بســیاری را 
به ارمغان آورده اســت. به طور مثال اصالحیه 
بررسی عملکرد کارکنان، باعث شد تا در این بازار 
رقابت در دره سیلیکون که کمپانی های بزرگ 
برای جــذب کارمندان خبره از هیچ تالشــی 
کوتاهی نمی کنند،ادوبی  افــراد کمتری را از 
دســت بدهد. او همچنیــن در ادامه صحبت 
خود گفــت که افــرادی از این کمپانی، که به 
درخواست شرکت های رقیب جواب رد داده اند، 
اذعان کرده اند این روش ارزیابی تازه، باعث شده 
تا مدیــران در پیش بُرد اهــداف به آنها کمک 
کنند. همچنین ایــن روش تازه باعث افزایش 
ارزش ســهام این کمپانی شده است. به گفته 
موریس این عامل از مــوارد افزایش بهره وری 
13000 کارمند این شرکت بوده است. پس از 
اجرای سیستم Check In  سهام ادوبی از 30 

دالر به 80 دالر افزایش داشته است.

 استخدام شــدن در اســتارت آپ ها به مراتب 
دشوار تر از شرکت های بزرگ است. کمپانی های 
بــزرگ چند ملیتی، فرآیند محور هســتند و 
در نتیجه به افرادی احتیاج دارند که دستورات 
و مراحل کار را که معموال روتین و مشــخص 
هســتند، دنبال کنند. این در حالی اســت که 
در مشاغل اســتارت آپی، هر روز به منزله یک 
رویداد تازه و جدید است. پاوان سونی محقق 
در دانشــگاه بنگلور هند در یــک کنفرانس 
تجاری گفت: »چرا تنها بــه دنبال کارمندان 
وفادار می گردید؟ در عوض، به دنبال افرادی با 
روحیه نواوری باشید تا در رقابت های نا عادالنه 
امروزه ترازوی منفعت را به سمت شما پایین 
بیاورد.«  سونی در ادامه صحبت های خود گفت 
که کارمندان خالق در کنار انجام وظایف خود 
می توانند منافع بسیاری را برای یک شرکت به 
ارمغان بیاورند.چنانچه صاحبان یک کسب و کار 
تمام توجه خود را متمرکز افرادی کنند که تا 
دیر وقت در محیــط کار می مانند و از توجه به 
کارمندانی کــه بنا به دالیلی زودتر محیط کار 
را ترک می کنند، به احتمال بسیار زیاد شانس 
یافتن افــراد خالق را در گروه خود از دســت 
می دهند. گاهی اوقات تیم کاری برای شرکت 
در یک رقابت به شــما نیازمند است و شما به 
عنوان یک کارمند تا دیر هنگام برای پیروزی 
در رقابت در محیط کار می مانید. در سایر موارد 
لزومی برای حضور همیشگی این افراد تا دیر 
وقت وجود ندارد.)زیادی به افردتان ســخت 
نگیرید!( زمانی که شــما افرادتان را تشــویق 
به ریســک پذیری می کنید و در صورت بروز 
مشکل برای آنها جریمه ای تعیین نمی کنید، 
بروز دو رویداد محتمل است _ ممکن است آنان 
به نتایج تازه ای دست یابند که تجارت شما را 
چند قدم به جلو ببرد و یا احتمال دارد که نتایج 
فاجعه باری را ایجاد کنند. در اســتارت آپ ها، 
کارمندی که محتاطانــه و پله به پله مطابق با 
دســتورات و قوانین به جلو حرکت می کند، 
بیشــتر وقت و انرژی شما را به خود اختصاص 
می دهد؛ این در حالی است که وجود کارمندی 
که خود بتوانــد کارهای خود را مدیریت کند، 
ایده های تازه را به فعالیت های خود اضافه کند 
و در فضای شرکت محیط هایی برای پیشرفت 

ایجاد کند بسیار مفید است.

ارزیابی ساالنه در ادوبی 
جواب نداد

خیلی سخت نگیرید

فرهنگ سازمانی زاپوس حدومرزی برای احترام به مشتری قائل نیست

مکالمه 10 ساعته با مشتری!

درحالی که در الس وگاس برای برگزاری دوره های 
آموزشــی مدیریتی برای کارمندانمان مشغول به 
برنامه ریزی بودم، تصمیم گرفتم از فرهنگ سازمانی 
اصیل و قدرتمندشرکت زاپوس نیز برایشان بگویم.

بنایراین تور آموزشــی را با معرفی بینش و اهداف 
زاپوس، برنامه های مدیریتی که این شــرکت برای 
تخفیف هــای انتهــای هر فصل لحــاظ می کند و 
همچنین تمرین هایــی که برای اجرای ارزش های 
ســازمانی خود انجام می دهد، آغاز کردیم. این تور 
60 دقیقه ای اطالعاتی دقیق تــر از نحوه اداره این 

کمپانی موفق را در اختیار افراد ما قرار داد .
زالر)زاپوس+دالر(...واحد پولی کارمندان زاپوس؛ 
که از طریق فعالیت های تیمی و یا دســتاوردهای 
شــخصی، روش های تازه و خــوب و از این قبیل 
موارد می توان به آن دســت  یافت. از دیگر خدمات 
این شرکت که شــامل حال کارمندان این شرکت 
می شــود می توان به 40 درصد تخفیف همیشگی 
برای کارمندان زاپوس برای خرید از وب سایت این 
شرکت اشاره کرد... چیزی که حسادت کارمندان 

آمازون را برانگیخت!

تیــم منابــع انســانی زاپــوس از افــراد خــود 
حمایت می کنــد و در حال اجــرای فعالیت های 
فوق العاده ای اســت. مزایــای رایــگان و باارزش 
زیادی برای کارمندان این شــرکت در  نظر گرفته 
شده است! این موارد شــامل هزینه های درمانی 
پزشکی و دندانپزشکی رایگان در باالترین ظرفیت 
و کیفیت اســت. برنامه های ویژه بازنشســتگی و 
همچنین تامین هزینه های تحصیل برای کارکنان 
از موارد دیگر این مزایا اســت. بــا نگاهی اروپایی، 
این قضیه کامال معمولی به نظر می رســد؛ این در 
حالی است که در دیدگاه آمریکایی این حجم از مزایا 
کامال غیر عادی اســت.  در نهایت با وجود مزایای 
بسیار، زاپوس به شرکتی با درخواست های کاری 
بسیار زاید و جذب  نیروی بســیارکم تبدیل  شده 
اســت. تنها 2 درصد از متقاضیان در این شرکت 
پذیرفته می شوند. »قبول شدن در زاپوس به مراتب 

سخت تر از قبولی در هاروارد است«. 
»اتاق هدف«: هریک از کارمندان زاپوس می توانند 
ماهیانه 4 جلسه به این اتاق مراجعه کنند و با کمک 
یک مشــاور و راهنمای خبره و تنها بــا تعهد کنار 
گذاشتن اگرها، بهانه ها و توقف اعمال خود تخریبی، 
اهداف شــخصی و یا حرفه ای خود را بال وپر دهند 
و به ســوی آن حرکت کنند. باشگاه های ورزش و 
تناسب اندام در زاپوس، همچنین مشاوره و محاسبه 
تناسب قد و وزن و سایر المان های سالمتی به رایگان 
انجام می شود. به طور کلی مراقبت های سالمتی و 

بهداشــتی در زاپوس  هزینــه ای را به دنبال ندارد؛ 
چرا که مراقبت از کارمندان به مراقبت از مشتریان 
منتهی می شود.  فرهنگ سازمانی زاپوس متشکل 
از 10 قانون کلی  اســت که در سراســر محیط این 
شرکت در قالب پوستر ها و مدال هایی نصب شده اند.

 فرهنگ سازمانی زاپوس ویژگی شماره 2 
پیش از ســفرم به الس وگاس تنها چیزهایی که از 
فرهنگ سازمانی زاپوس می دانستم  روحیه خدمت 
به مشــتریان بود. به طور مثــال در صورتی که در 
هریک از محصوالت این شرکت اشکالی بروز دهد، 
مبلغ پرداخت شــده بدون چون و چرا بازگردانده 
می شود. کارمندان این شرکت از هیچ گونه تالشی 
برای رفع مشکالت مشتریان کوتاهی نمی کنند.  در 
اتاق های خدمات مشتریان برنامه ریزی و مدیریت 
درخواست های مشــتریان از طریق تماس، ایمیل 
و چت های آنالین انجام می شــود. اگر چنانچه در 
هریک از ایــن راه های ارتباطی، بیش از  20 درصد 
درخواست ها با بیشــتر از 120 ثانیه تاخیر مواجه 
شــدند، ترکیب تیم های پاســخگویی از نو چیده 
می شــود تا این مشکل  رفع شــود. تمام تیم های 
کاری در کلیــه دپارتمان های زاپــوس به مدت 4 
هفته، در دوره های آموزشــی خدمات مشــتریان 
شــرکت می کنند. همچنین تمام افراد زاپوس که 
شامل مدیر عامل این شرکت، تونی هسیه می شود، 
بایســتی ساالنه حداقل  10 ســاعات مستقیما به 

تماس های مشتریان پاسخ دهند! این موارد زاپوس را 
به یکی از بهترین شرکت ها برای خدمات مشتریان 

تبدیل کرده است.
به طور میانگین آمار های این شرکت نشان می دهد 
که تنها  5 درصد از مشتریان مجبور به مالقات تیم 
خدمات مشتریان به صورت حضوری می شوند. آنچه 
در اینجا حائز اهمیت است عدد KPI )معیار عملکرد

Key Performance Indicator( اســت. این عدد 
بــرای 600 کارمند از 1600 کارمند مشــغول در 
زاپوس، که کمی نیست وکیفی است. کیفی بودن 
KPI نشــان از عملکرد خوب اســت. همچنین در 
زاپوس هیچ محدودیتی بر روی مدت زمان مکالمه 
مشتریان وجود ندارد؛ طوالنی ترین تماس تلفنی 

10 ساعت و 29 دقیقه ثبت شده است.
کارمنــدان زاپــوس در یک ســری از کالس های 
آموزشی، نحوه برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان 
را فرا می گیرند. در این دوره های آموزشی، به گروه 
پاسخگویی به تماس ها، نحوه معرفی کردن خود، 
اتمام مکالمه به صــورت صحیح و زیبا، پیش بردن 
مکالمه متناسب با  روحیه مشتری و مهارت هایی از 

این قبیل آموزش داده می شود.
»جعبه تشــکر«: کمپانی زاپوس پــس از پایان 
روز کاری به صورت تصادفی به چند مشتری که در 
همان روز با این شرکت تماس داشته اند، هدایایی 
ارسال می کند. این شرکت به خوبی ارزش جمالت 

یک مشتری رضایتمند را می داند. 

ماهیت مشاغل اســتارت آپ بر نوآوری استوار 
است. کسی که استارات آپی را راه اندازی می کند 
بدین معنی است که ایده ای تازه دارد و یا اینکه 
تصمیم دارد یک ایده موفق قدیمی را به شیوه ای 
نو ارائه دهد. خالصه به هر دلیلی که استارت آپ 
تاســیس شده باشد رشــد و پیشــرفت آن بر 
نوآوری متکی است.در شروع یک استارت آپ 
با دو مســئله روبه رو هســتیم. یک مســئله 
اینکــه  عالوه بر خالقانه بودن ایدة اســتارآپ 
خود اســتارت آپ نیز بایدخالقانه باشد. یک 
استارت آپ برای خالقانه بودن به افرادی خالق 
و مصمم محتاج است؛ و بهترین راه برای ایجاد 
خالقیت و تولید افراد خالق در یک کسب و کار، 
ایجاد فرهنگ کارخالقانه در آن کســب و کار 
است. باتمام این تفاسیر هنوز این سوال باقی است 
که چگونه می شــود یک اســتارت آپ خالقانه 
داشــت و از چه طریق می توان فرهنگ نوآوری 

را ایجاد کرد؟

 با هدف جلو بروید
اولین چیزی که ابداع کنندگان  یک استارت آپ و 
کارمندان آن، همواره باید به یاد داشته باشند این 

است که یک استارت آپ موفق محصول نوآوری 
است نه شانس و اتفاق.

شما به عنوان یک  مدیر بایستی از اینکه خالقیت 
و نــوآوری به طور مســتمر در جریان اســت 
مطمئن شوید، بدین معنی که فرهنگ نوآوری 
باید بین شما و کارکنانتان به صورت  کاربردی و 

عملی وجود داشته باشد.

 مشوق پیشرفت باشید
تنها تعداد کمی از اســتارت آپ ها وجود دارند 
که به کارکنانشــان امکان پیشرفت می دهند. 
به عنوان موســس یک اســتارت آپ شما باید 
در نظر داشته باشــید کارمندان شــما بیشتر 
اوقــات خود را کنــار یکدیگــر می گذرانند و 
بیشــترین نقش را در جهت دادن به افکار هم 
دارند. بنابراین اگر کارمندان شما اهل مطالعه، 
یادگیری مســتمر و پرورش بینش های جدید 

نیستند، به پیشرفتشان امیدوار نباشید.
پر واضح است که هیچ کس نمی تواند عملکردی 
بیش از ســطح دانش و اطالعاتش داشته باشد؛ 
بنابراین اگر افراد اطالعاتشان را افزایش ندهند، 
به تبع آن عملکــرد پیش رونده ای نیز نخواهند 
داشــت. از این رو برقراری امکاناتی در محل کار 
برای افزایش اطالعات و دانش افراد بسیار مثمر 
ثمر خواهد بود؛ مثال ســازماندهی جلســات 
آموزشی، کارگاه های عملی و یا حتی باشگاه های 

کتاب کوچک ایده های مناسبی هستند.

افراد را به تولید ایده های نو ترغیب کنید
به منظور ترویج فرهنگ نوآوری در استارت آپ، 
بایستی همواره با آغوشــی باز ایده های افراد را 
پذیرا باشید. یک اشتباه بزرگ از سمت شما به 
عنوان موسس استارت آپ این است که فکر کنید 
بهترین ایده از آن شــخص شماست و یا اینکه 
گمان کنید راه حل مشکالت فقط و فقط استفاده 
از یک مشاور اســت. از کارمندانتان بخواهید به 

ایده های خالقانه فکر کنند.

اصل80- 20 را اجرا کنید
این اصل یک فرمول ساده است که  می گوید بر 
عملکرد و نتایج خوب تمرکزکنید و به سایر موارد 
اهمیت ندهید. البته که همیشه این نسبت دقیقا 
80 به 20 نیســت اما می توان آن را در بسیاری 

موارد به کار برد و به نتیجه رسید.

بهترین کارمندان تان را حفظ کنید
شــما موسس یک اســتارت آپ هســتید نه 
خدای تمام اســتارت آپ ها بر روی کرةزمین! 
اجازه دهیــد کارمنــدان کار خودشــان را 
انجام دهند. وظیفه شما این است که بهترین 
کارمندان را شناسایی کنید و بدانید ممکن است 
در هر زمانی شــما را ترک کنند. بنابراین برای 
نگاه داشتن آنها سرمایه گذاری کنید. بایستی  
بدانیــد که خــروج آنها به معنای شکســت 

استارت آپ شما است. آیا این را می خواهید؟
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طبق آخرین آمار منتشرشــده بیش از ۲۵ درصد 
کســانی که می خواهند در اینترنت چرخی بزنند 
به ســراغ مرورگر موزیال می روند. روباه آتشــین 
موزیال بــا رنگ های زرد و آبــی اش در میان طرح  
و نقــش مرورگرهــای دیگــر، روزگاری آنقــدر 
خودنمایی می کــرد کــه در ســال ۲۰۰۷ یکی از 
محبوب ترین مرورگرهای وب به شــمار می رفت، 
درحالی کــه در آن زمــان تنها ۵ ســال از حیاتش 
می گذشت. هنوز هم این نام عنوان دومین مرورگر 
کامپیوتری مورد استفاده را از آن خود کرده است.  
شاید کمتر کسی بداند که طراحان اولیه این مرورگر 
که بعدها برند موزیال را پایه گذاشــتند، دو نوجوان 

کارآموز در شرکت نت اسکیپ بودند.

 محبوب ترین مرورگر وب در سال ۲۰۰۷
سال ۱۹۹۶ و پیش از تولد شرکت موزیال، مرورگر 
نت اسکیپ محبو بیتی ۸۰ درصدی میان کاربران 
مجازی داشــت. محبوبیتــی که همان ســال با 

بیرون آمدن اولین مرورگر شــرکت مایکروسافت 
خدشــه دار شــد و این شــرکت را از قافله رقابت 
عقب  راند. چهار سال بعد از تولد اینترنت اکسپلورر، 
بلیک راس نوجوان ۱۵ ساله اهل میامی شروع به کار 
در نت اسکیپ کرد و بی شک در جریان محبوبیت 
روز به روز مرورگر اینترنتی شــرکت رقیب بود. این 
نوجوان برنامه نویس با همکاری دیو هایت شروع به 
طراحی آزمایشی مرورگر تازه ای کردند. هدفشان 
در ابتدا ساختن مرورگر ســاده ای بود که برخالف 
پیچیدگی های پیشین نت اسکیپ، کار با آن برای 
کاربران آسان باشــد و از سوی دیگر امنیت مجازی 

کاربران را هم فراهم کند. 
و بدیــن ترتیب مرورگــر فایرفاکــس به دنیا آمد. 
این مرورگر در آغــاز با نام فونیکس معروف شــد. 
اما چندی نگذشــت که شرکت ســرمایه گذاری 
فونیکس تکنولوژی با فایرفاکس به مشکل برخورد 
و مرورگر جوان در حالی که تنها یک سال از عمرش 
می گذشــت، در ســال ۲۰۰۳ نام موزیال را بر خود 
برگزید و همان سال بنیاد موزیال بنیان گذاری شد. 
پس از تالش فراوان اولین نسخه  فایرفاکس در نهم 
نوامبر ۲۰۰۴ منتشر شد. نسخه های اولیه فایرفاکس 
با استقبال بی نظیری مواجه شد. مرورکردن برگه ای، 
استفاده از افزونه ها و به روزرسانی خودکار از مزایایی 

بودند که رشد فایرفاکس را تصاعدی کردند. بعدها 
ویژگی های دیگــری چون غلط گیــری امالیی و 
فناوری ضدفریبکاری که توســط گوگل برای این 
شرکت طراحی شده بود، آنقدر جلب توجه کردند که 
موزیال در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ همواره 
رتبه یک و دو محبوبیت میان کاربران مجازی را از 
آن خود می کرد. در ســال ۲۰۰۹ مرورگر شرکت 
موزیال توســط ۳۲ درصد از کاربران فضای مجازی 
استفاده می شــد و نســخه ۳.۵ آن پرکاربردترین 
مرورگر در جهان شناخته شد؛ اما از آنجا که همواره 
برندهای دنیای تکنولــوژی بی رقیب نمی مانند، 
موزیال هم با روی کارآمــدن گوگل کروم از جایگاه 
مقتدرانه خود تنزل کرد و دیگر نتوانست محبوبیت 
روزگار اوج خود را باز یابد. با این حال آمار  می گوید در 
سال ۲۰۱۴ این برند روی صفحه نمایش کامپیوتر 
بیــش از نیم میلیــارد نفر در جهــان خود نمایی 

می کرده است.

 روباه آتشین موزیال چه می گوید؟
روباه شرکت فایرفاکس، لوگوی اصلی این شرکت در 
سال های حیاتش بوده و هست؛ اما این طراحی که 
به ظاهر یک شکل است، در طول سال های ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۱۳، چهار بار عوض شــده و نقش و نگارتازه ای 

به خود گرفته اســت. طراحان لوگــوی فایرفاکس 
معتقدنــد که طراحــی نهایی حاصــل توجه آنها 
به بازخــورد مخاطبان شرکت اســت که خواهان 
ســاده تر شــدن نقش لوگو بوده اند. آنها باور دارند 
که ســادگی لوگو به معنای اســتفاده از طرح های 
ابتدایی و رنگبند ی های یکســان و خشک نیست، 
بلکه ساده سازی لوگو رسیدن به تصویری است که 
مخاطب با آن بیش از قبــل ارتباط برقرار کند و به 

چشمش خوشایند باشد. 
روبــاه فایرفاکس با تغییراتــی در طیف رنگبندی، 
گرد شدن زوایا و پایین آمدن تضاد رنگی جای خود را 
از  یک طراحی ابتدایی با زوایای تند و تیز و رنگ های 
شارپ به سایه روشن های ساده داده است. طراحی 
مجدد لوگو در ۲۰۱۳ مبتنی بر کم کردن جزییات 
تصویر بود، چرا که طراحــان معتقد بودند خطوط 
اضافــی و نورپردازی در لوگو به گونه ای اســت که 
وقتی لوگو در نوار کوچک پایین دسکتاپ به نمایش 
در می آید، پر از نقش های شلوغی است که از وضوح 
تصویر کم می کند. برندی که در لوگوی سال ۲۰۰۳ 
روباهی را نشان می داد که به زمین تکیه کرده یا روی  
آن لم داده، حاال روباهی آتشین را نشان می دهد که 
زمین را در آغوش گرفته  یا بــه معنای دیگر آن را 

احاطه کرده است.
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شکست، پایانی تلخ بر 
سناریوی بی اعتمادی 

است

تجربه ناکامی کارآفرین جوان در راه اندازی 
یک وب سایت دانشگاهی

بر ندی که روی صفحه کامپیوتر نیم میلیارد
کاربر مجازی خودنمایی می کند

چگو نه بلیک راس 15 ساله
فا یر فاکس را خلق کر د؟

اگر تعداد اســتارت آپ های شکست خورده 
در دنیــای اینترنت و تکنولوژی بیشــتر از 
شــمار موارد موفق و به نتیجه رســیده اش 
نباشــد، کمتر هم نیســت. کم نیســتند 
ایده های درخشــانی که با رویای  رسیدن 
به آوازة جهانی شکل گرفته اند، مسیری را 
طی کرده اند و بعد به هزار و یک دلیل دچار 

سرخوردگی شده اند.
خوانــدن روایت انســان هایی از جای جای 
زمیــن کــه بــه دنبــال تحقق فکــر و به 
قالب درآوردن ایده های شان بوده اند، خالی 
از لطف نیســت، چرا که بســیاری از افراد 
در مسیر راه اندازی کســب وکاری نو دچار 
اشتباهات مشابهی شــده و موانع یکسانی 

سد راه سعادتشان می شود.  
یکــی از کســانی که داســتان شکســت 
اســتارت آپش را در وب ســایت ِمدیــوم 
منتشــر کرده، آدام زرنر اســت. جوانی که 
خانواده اش اهل آمریــکای جنوبی بودند و 
در پی شکار فرصت روشنی برای زندگی به 
آمریکا مهاجرت کردند. آدام درباره دوران 
دانشــجویی و کلید خوردن راه اندازی یک 
اســتارت آپ می نویسد: »در تمام زندگی ام 
به دنبال این بودم که شغلی داشته باشم تا از 
آن خودم باشد. ایده  هایش را خودم پرورانده 
 باشم و شــغلم خدمتی به افکار و رویاهای 
شخصی ام باشــد. وقتی برای اولین بار در 
کنفرانس استارت آپ دانشگاه شرکت کردم، 
فهمیدم این همان نقطه طالیی رسیدن به 

تمام رویاهایم  است«
آدام یک ســال تمام ایده هایش را بر کاغذ 
مــی آورد و آنهــا را به یکی از اســتادانش 
نشان می داد، اســتادی که به جز یک ایده، 
ضربدر قرمزی بــر تمام ایده های قبلی آدام 

کشیده  بود.
او تنهــا از یک ایده اســتقبال کرد و آن راه 
اندازی وب ســایتی برای دریافت اطالعات 
جز به جز کالج های آمریکا بود. وب ســایتی 
به نام »دانشگاه از درون«، چیزی که خالء 
آن در فضــای مجازی به چشــم می خورد 
و از ســوی دیگر وب ســایت دانشــگاه ها 
هــم پاســخگوی ســواالت متقاضیان و 
دانشجویان به طور کامل نبود. آدام درباره 
تایید شــدن ایده اش می نویســد: »وقتی 
کســی الگوی شــما در زندگی باشد و او بر 
ذهنیت شــما مهر تایید بگذارد، احساس 
فاتح دنیابودن خواهید داشت و باور می کنید 
که شکست نخواهید خورد. یکی از اشتباهات 
من هم همین بود، اعتماد به نفس کاذبی که 
در دانشگاه دچارش شده بودم، نتوانست در 
دنیای بیرون به یاری ام بشــتابد و من با سر 

زمین خوردم«.
ایده اســتارت آپی آدام که نــه تنها جذاب 
به نظر می رســید، بلکه مــورد تایید چند 
دانشگاه دیگر هم قرار گرفته بود، نتوانست 
در انبوه ایده های مجازی جایی برای خودش 
دســت و پا کند و علی رغم نداشــتن رقیب 
مشــابه محکوم به شکست شــد. »شاید با 
خودتان فکر کنید کجای کار من می لنگید؟ 
اســتارت آپ مــن در قالب کلــی، ایده ای 
منحصر به فرد بود. وب سایت های دانشگاه 
و کالج های آمریکا نتوانسته بودند به خوبی 
با نوجوانانی که تازه می خواهند وارد فضای 
آکادمی شــوند، ارتباط موثر برقرار کنند، 
معموال فضای وبســایت دانشگاه معطوف 
به دانشــجویان مقاطع باالتر و ســواالت 
تخصصی و حرفه ای آنها اســت. از مجموع 
۳۰۰ دانشگاهی که ما برای همکاری روی 
آنها حساب کرده بودیم، عمال ۳ دانشگاه به 
طور کامل با من کار کردند، که در مقابل ۲۹۷ 
تای دیگر تعــداد ناچیزی بودند. اعتماد که 
نباشد، سرمایه هم نیست، تبلیغات نیست، 
طراحی نیســت، باال آمدن ســایت نیست 
و شکســت تنها پایان ممکن بر سناریوی 

بی اعتمادی است«.

احتماال همه ما دســت کم یک بار هم که شده برای 
روشن کردن شعله گاز آشپزخانه یا برافروختن آتش 
دیگری، از کبریت اســتفاده کرده ایم. حتی اگر این 
روزها فندک  جانشین مدرنی برای چوب های باریک 
کبریت شده باشــد، هنوز بوی  گوگرد کبریت برای 
خیلی از ما یادآور خاطراتی اســت. اما اگر شــما هم 
از آن دســته افرادی هستید که قوطی های کوچک 
کبریت در کنج کابینت هایتان خودنمایی می کنند، 
نگاهی به جعبه مقوایی آن بیاندازید. زیر عبارت »این 
کبریت بی خطر اســت«، نامی به چشم می خورد که 
از  صد ســال پیش تاکنون مشغول تولید چوب های 
کبریت است. کبریت توکلی اولین برند تولیدکننده 
کبریت در ایران است و سال ۱۲۹۷ کارخانه اش در 
تبریز بنا شده است. هرچند امروز درتمام دنیا کبریت 
مصرف عمومی خود را به مصارف لوکس داده است 
و کارخانه های بزرگ کبریت سازی جهان هر کدام 
محصول خاصی تولید می کننــد. کارخانه کبریت 
توکلی تنها برند فعال این صنعت در جهان است، که 
تمام انواع محصوالت کبریت اعم از کبریت تزئینی، 
کبریت شــومینه و غیــره را تولید می کنــد و جزء 
باکیفیت ترین کبریت های جهان شناخته می شود. 
خیلــی از ما هنــوز هــم از بوی ســوختن گوگرد 
کبریت هایش لذت می بریــم، یا حتی به حل کردن 
جدول های سودوکوی روی جعبه اش می نشینیم. 
بد نیست بدانیم که کبریت توکلی این روزها عنوان 

بزرگ ترین کارخانه کبریت سازی جهان را هم به خود 
گرفته است و هر قوطی کبریتش به قیمت ۵۰ سنت 

در کشورهای دور و  نزدیک دنیا به فروش می رسد.

 کبریت هایی که با تاریخ پیوند خورده اند
ماجرای خلق کبریت های توکلی با عهدنامه تاریخی 
ترکمانچای پیوندخورده است. هرچند از معاهده ای 
به عنوان یک شکســت بزرگ تاریخی یاد می کنیم؛ 
اما همزمان با همان روزها بنیانگذار کبریت توکلی یا 
حاجی آقا کبریت سازی توکلی که  تاجر قند و شکر و 
کبریت بود، ایــروان را ترک کرد و به تبریز آمد. او در 
سال ۱۲۹۷ کارخانه کبریت توکلی را پایه گذاری کرد. 
در روزگاری که زنان و مردان و کودکان ایرانی مجبور 
به ترک منطقه قفقاز شــده و در محالت آواره بودند 
و در حاشیه شهرهای شــمال غربی کشور روزهای 
ســختی می گذراندند، حاجی آقا توکلی با تأسیس 
کارخانه کبریت سازی اش، سرنوشت بسیاری از آنها 
را عوض کرد. او تعداد زیادی از آوارگان بازگشــته به 
وطن را برای کار به کارخانه اش برد و کبریت سازی 
توکلی از همان ســال های نخســت با بیش از ۹۰۰ 
کارگر کارش را آغازنمود.  چوب کبریت های توکلی 
از درخت صنوبر تبریزی ساخته می شدند و آنچه به 
اصطالح »گوگرد کبریت« می شناسیم، از ترکیب ۱۲ 
ماده شیمیایی به دست می آید و در آن زمان بسیاری از 
این ترکیب ها توسط تعداد کمی از مهندسان فنی و با 
کمک کار یدی کارگران ساخته می شد. در آن روزها 
هنوز پای تکنولوژی به عرصه تولیدات کبریت سازی 
بازنشده بود و پســماندهای صنعت کبریت سازی 
هم مثل بســیاری از صنایع دیگر تبدیل به ضایعات 
غیرقابل مصرفی می شــدند که به صورت زباله های 

چوب سازی  گوشه و کنار کارخانه را اشغال می کردند. 
البته طولی نکشــید که فرزنــد حاجی  آقاتوکلی از 
ضایعات کارخانه پدر به نحو احســن اســتفاده کرد 
و اجازه نــداد کســب و کار پدری اش مثــل هزاران 
کارخانه ای باشد که تمهیدی برای مواجهه با  ضایعات 
کارخانه ای در برابر محیط زیستشان در نظر نگرفته اند.

 کبریت های 5۰ سنتی به سراسر جهان صادر 
می شوند

از آنجا که تولــد کبریت توکلی مصــادف با پایان 
 جنگ جهانــی دوم بوده اســت و ۹۹ ســال از عمر 
این برند ایرانی می گذرد، می توان آن را قدیمی ترین 
کارخانه خصوصی کشــور دانســت کــه در تمام 
ســال های حیاتش، بی وقفه به تولیــد ادامه داده 
 اســت. نقطه عطفی که سرنوشت طوالنی این برند 
را تضمین می کند، ورود پســر حاجی آقا توکلی به 
کارخانه  اســت. زمانی که محمد تقی کبریت ساز 
 توکلی، بعد از ادامه تحصیالت آکادمیک در آمریکا، 
به تبریز بازگشت و در حالی که تنها با ۲۵ سال سن 
به عنوان عضــو هیات مدیره به کارخانــه راه یافت. 
ایده های خالق و مبتکرانة او بــود که راه جدیدی 
در مســیر برند کبریت توکلی ایجاد کــرد. یکی از 
اولین ایده های خالق او  اســتفاده از ضایعات چوبی 
کبریت سازی برای تولید نئوپان بود. مهندس توکلی 
در راســتای عملی کردن این ایده در ســال ۴۲ با 
انتقال صنایع نئوپان سازی از کشور آلمان به ایران 
توانســت در کنار کارخانه پــدری، اولین کارخانة 
صنعتی نئوپان سازی کشور را راه اندازی کند. یکی 
از ایده های این کارآفرین، کــه در زمان راه اندازی 
دومیــن کارخانه خانــواده توکلی تنها ۳۲ ســال 

داشت، این بود که از تراشــه های چوبی، صنعتی 
موفق راه اندازی کند که همــواره ارزش افزوده ای 
برای کشــور به همراه داشته باشــد. او در این باره 
می گوید: »متأسفانه در کشور ما تجارت به صنعت 
تبدیل شده است در حالي که تجارت فقط باید نقش 
پشتیباني کنندة صنعت را داشته باشد و اگر صنایعي 
هم موفق بوده اند، به گذشته های دور بر می گردد. ما 
هر روز شاهد ورشکســتگي و متوقف شدن صنایع 
کوچک وبزرگ هســتیم که این امر براي کشــور 
در حال توســعة ما نگران کننده است.« ده سال بعد 
از راه اندازی و موفقیت کارخانه نئوپان سازی توکلی، 
حال و  روز کبریت توکلی هم بهبود بیشــتری پیدا 
می کند و اولین ماشین کامال خودکار ساخت کبریت 
وارد کارخانه می شــود. هرچند ورود ماشین آالت 
صنعتی راه را بر کارگــران کارخانه تنگ می کند و 
تعداد زیادی از آنها از کار  کنارگذاشــته می شوند و 
تعداد پرســنل بخش صنعتی به ۳۰۰ نفر کاهش 
پیدا می کنــد، اما از ســوی دیگر حجــم تولیدات 
کبریت افزایش پیدا کــرده و صادرات انواع کبریت 
به کشورهای خارجی جانی تازه می گیرد. اما امروز 
بیش از ۴۰۰ نفر در این کارخانه مشــغول به کارند 
و چهار خط تولیدی مجزا در کارخانه فعال اســت. 
این برند صد ساله ایرانی نه فقط گواهی استاندارد 
صنعتی کشــور را از آن خود کرده، که اســتاندارد 
ایمنی اروپا هــم آن را تایید می کند. کبریت توکلی 
بر خالف اکثر کبریت هایی که در جهان با قیمت ۲ 
دالری عرضه می شوند، تنها به قیمت ۵۰ سنت در 
کشورهای خارجی به فروش می رسد و با تولید ساالنه 
۱۰ میلیارد قوطی کبریت، بزرگ ترین تولیدکننده 

کم هزینه و موثر در نوع خودش در جهان است.

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

صدسالعمربیخطر!
کبریت تو کلی، باتولید ۱۰ میلیارد  قوطی کبریت در سال

بزرگ ترین کارخانه کبریت سازی جهان است

یکی از اولین 
ایده های خالق 

او  استفاده از 
ضایعات چوبی 
کبریت سازی 

برای تولید 
نئوپان بود. 

مهندس  توکلی 
در راستای عملی  

کردن این ایده 
در سال ۴۲ با 
انتقال صنایع 

نئوپان سازی از 
کشور آلمان به 

ایران توانست در 
کنار کارخانه 
پدری، اولین 

کارخانة صنعتی 
نئوپان سازی 

کشور را 
راه اندازی کند

۱۷ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و یک



کارگاه
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جکسونبروان
اگر نمی توانیــد جهت بــاد را تغییر دهید، 

بادبادن هایتان را تنظیم کنید!
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با افزایش روزافزون تعداد مؤسسان استارت آپ های 
مختلف، جذب ســرمایه بسیار کار دشواری است. 
اما چه روش هایــی وجود دارد که با اســتفاده از 
آنها بتوانید ســرمایه گذارهای خطرپذیر را جذب 

استارت آپ خود کنید؟

 حل یک مسئله با راهکاری بهتر و متفاوت
با تمرکز روی مشتری و مشکل، می توانید به سرعت 
آن را حل کرده و به موفقیت برسید. اما راهکار شما 
فقط نباید نوعی بهبود شــرایط و پیشرفت باشد، و 

نیز باید از سایر راهکارها متمایز باشد.
به ندرت پیش می آید که ایده ها از همان ابتدا اصیل 
یا عالی باشند. استارت آپ ها باید به دنبال راه حل 

متفاوت و بهتر بگردند.

 به چالش کشیدن مکرر فرضیات خود
کسب وکارها به طور مرتب شکست می خورند زیرا 
فرضیات آزمایش نشــده را دنبال می کنند. شــما 
باید بــا یک فرضیه کار را شــروع کنید و فرضیات 
خود را به چالش بکشــید تا زمانی که درست بودن 

آنها اثبات شــود. از آزمایش و بررســی نظر افراد 
مختلف درباره محصول یا خدمات شــما گرفته تا 
اینکه کســب وکارهای بزرگ چه واکنشی نسبت 
به قابلیت های برتر شما خواهند داشت. می توانید 
اطالعــات زیادی دربــاره مشــتریان هدف خود 

کسب کنید.

 بزرگ فکر کنید و قدم های کوچک بردارید
ســرمایه داران خطرپذیر می خواهنــد از افرادی 
حمایت کنند که دیدگاه هــای منحصربه فرد آنها 
وضعیت فعلی را به چالش بکشــد. تصمیمات آنها 
درباره ســرمایه گذاری شخصی اســت، بنابراین 
بهتر اســت به جــذب ســرمایه به عنــوان یک 
جنبش اجتماعی نگاه کنید. اگر ارتباطات شــفاف 
و دیدگاه منحصربه فرد داشته باشید، پول به سمت 

شما جاری خواهد شد.
در ابتدا باید سرمایه گذاران را وارد مسیر خود کنید. 
دلیل تأسیس اســتارت آپ و تأثیر آن روی آینده 

می تواند امنیت بودجه موردنیاز را تضمین کند.
بســیاری از کارآفرینــان فرامــوش می کنند که 
استارت آپ آنها  در حال انجام چه کاری است و آینده 
آن را نیز نادیده می گیرند. به همین دلیل با شکست 

مواجه می شوند.

 تشکیل یک گروه متشکل از افراد خاص
مؤسسان باید از افراد در تمام سطوح دعوت کنند 

تا در استارت آپ ها مشارکت داشته باشند. باید این 
افراد را از جایی که در حال حاضر در آنجا قرار دارند، 
به جایی برسانند که اســتارت آپ می خواهد آنجا 
باشــند. گروه کارآفرینی باید گروه و مشــتریان، 
بازارها و ســرمایه گذاران را به سوی آینده ای بهتر 

هدایت کند.
هیچ وقــت زمــان، داده یــا منابع کافــی در یک 

اســتارت آپ وجود ندارد. یک گروه کارآفرینی در 
هنگام تصمیم گیری های مهم نقش حساســی را 

ایفامی کنند.
کارمندان نیز باید مشــارکت فعال داشته باشند و 
حتی سرمایه خود را در کاربگذارند. دراین صورت 
می توان یک گروه متشکل از افراد خاص و استثنایی 

داشت.

مهتاب نوری

گزارش
R e p o r t

چگونه استارت آپ ها سرمایه گذاری خطرپذیر را جذب می کنند

fifty years ، سرمایه گذار خطرپذیر جدید سیلیکون ولی روی محصوالت غذایی حساب باز کرده است  

سرمایهگذاریازبذرتامحصول

وینســتون چرچیل در ماه مارس ۱۹۳۲ در مقاله 
خود به نام پنجاه ســال گفت: »اگــر ما تکه هایی 
از مرغ مانند ســینه و بال را در یک محیط مناسب 
به طور جداگانه پرورش دهیم، دیگر نیازی نیست 
سایر قســمت های آن را دور بیاندازیم. مواد غذایی 
مصنوعی در آینده رونق پیدا خواهند کرد. در آینده 
غذاهای جدید را نمی تــوان از محصوالت طبیعی 
تشــخیص داد و تغییرات آن قــدر به تدریج ایجاد 

خواهند شد که هیچ کس متوجه آن نمی شود«
ســث بانون باهمکاری اال مادژ به دنبال آن هستند 
تا با الهام از این مقاله کســب وکارها را ایجاد کنند 
و توســعه دهند. از این رو شــرکت سرمایه گذاری  
fifty years »پنجاه سال« می خواهد به مسائلی 
بپردازد که برای کارآفرین، سرمایه گذار و تقاضای 
ســرمایه داری آفت هســتند. وقتی آنها به عنوان 
کارآفرین مشــغول بــه کار بودند متوجه شــدند 
که یافتــن ســرمایه گذاری که بتوانــد به تقویت 
کسب وکار آنها کمک کرده و از مأموریت و اهداف 
آنها حمایت کند، دشوار است. اکثر سرمایه گذاران 

فقط مورد اول را محقق می کردند.
همچنین آنها دریافتند که »به حداکثر رســاندن 
ارزش ســهامدار« بــه ارزش کســب وکار آنها یا 

همکاران آنها که به ایجاد یک کســب وکار واقعی 
عالقه منــد بودند، کمکی نمی کــرد. بنابراین آنها 
تصمیم گرفتند »پنجاه ســال« را راه اندازی کنند 
تا از این طریــق از کارآفرینان در برابر بزرگ ترین 
مشــکالت دنیا در خصوص فناوری حمایت شود. 
اما آنها نمی خواستند به یک خیریه تبدیل شوند. 
می خواستند از شرکت هایی پشتیبانی کنند که هم 
به طور چشمگیری ســودآور هستند و هم به حل 
مشکالت بزرگ مانند تغییرات آب وهوایی، آموزش، 

بهداشت و غیره کمک می کنند.
»پنجاه سال« بر اساس یک محصول ساخته شده در 
مرحله بذر سرمایه گذاری خواهدکرد. درحال حاضر 
این اســتارت آپ در حوزه بیولــوژی مصنوعی و 
فناوری مواد غذایی واردشده  است اما این موضوع 
ســرمایه گذاری ها را محدود  نمی کند. فقط کافی 
است ایده، پتانسیل کاری بزرگی داشته  باشد و یک 

مشکل بزرگ را در دنیا حل  کند.
مادژ یــک کارآفرین فناوری زنجیره ای اســت. 
او در حــوزه فنــاوری هلند و اروپا بســیار فعال 
بــوده و تا زمانــی که به طــور دائــم در آمریکا 
 Innovation Nest مقیم شود، یکی از شــرکای
بوده اســت. پس ازاینکه متوجه می شود فناوری 
برای یک جامعه پیشــرفته ساخته شده اســت، 
او به ســرمایه گذارِی تأثیرگذار عالقه مند شــد. 
بانون نیز مؤســس و مدیرعامــل Amicus بود، 
یک اســتارت آپ کــه ابزارهای ســازمان دهی 
دیجیتال برای کمپین های غیرانتفاعی و سیاسی 

ارائه می داد. او می گویــد: »وقتی ما به آینده فکر 
می کنیم، به چراها می اندیشیم نه به چه چیزها.« 
به عبارت دیگر، ما به شــیوه ارائه فکر نمی کنیم 
بلکه فکر می کنیم که چرا استارت آپ وجود دارد.
بانــون می گوید جامعه در یک مســیر مثبت قدم 
گذاشته است، مسیری که می خواهد در آن درآمد 
کسب کند و مشــکالت واقعی را حل کند. منظور او 
از تغییر دنیا حــل بحران آب وهوا و آموزش به افراد 
و غیــره اســت. اســتارت آپ هایی کــه در این 
حوزه ها وارد شوند، بســیار ارزشمند خواهند بود. 
استارت آپ هایی که این مشــکالت را حل نکنند، 

نمی توانند در دنیای فناوری رقابت کنند.
ســرمایه گذاران تأثیرگذار مدت زیادی است که 
درصحنه حضــور دارند. برای مثــال آنها بودجه 
یک کســب وکار گردش پول نقد را در کنیا تأمین 
می کننــد. امــا این شــرکت قصــد دارد بودجه 
شرکت های سیلیکن ولی را که به دنبال حل مسئله 

هستند، تأمین کنند.
مادژ می گوید: »یکی از مهم ترین کارهایی که انجام 
می دهیم آن است که درآمد بیشتری کسب کنیم. 
به مرورزمان این ایده قرار بود روند کســب وکار را 
تغییر دهد و به امور خارجی اجتماع و محیط زیست 
بپردازد. مثل این است که غذای بد به افراد بدهیم 
و سپس متوجه شویم که درنتیجه این کار مجبور 
هستیم هزینه زیادی را برای مراقبت های بهداشتی 

بپردازیم«.
این دو فرد در اســتارت آپ های فناوری به عنوان 

کارآفریــن مشــغول به کارشــده اند و به ســایر 
کارآفرینان مشــاوره می دهند. آنهــا می دانند که 
می توانند بعداً یک بودجه بزرگ تر به دست آورند؛ 
اما ابتدا باید اصول مقدماتی را رعایت کنند. روش 
آنها این بود که بالفاصله کار خود را شروع و در ابتدا 
درآمدی کسب کنند تا بتوانند سرمایه گذاری هایی 
را انجام دهند، سپس به پروژه های کالن بپردازند.

فلســفه آنها درباره ســرمایه گذاری استارت آپی 
این گونه است: آنها به بخشی که استارت آپ در آن 
قرار دارد اهمیت نمی دهند؛ اما یک مؤســس باید 
به بازده ســرمایه توجه کند. آنها ترجیح می دهند 
کار خود را از آمریکا شــروع کنند. مادژ و بانون به 
اکوسیستمی که از طریق آن بتوانند با شرکت های 
دیگر مالقات کرده و در آنها سرمایه گذاری کنند، 

بسیار نزدیک هستند.
حقیقت این است که برای حل مسائل بزرگ در بین 
شرکت های فناوری به افراد بیشتری نیاز است. به 
همین دلیل ســال آینده آنها قصــد دارند اندازه 
مجموعه خــود را دوبرابرکرده و فناوری تأثیرگذار 
خود را گســترش دهند. این فنــاوری تأثیرپذیر 
در یک رویداد ۵۰۰ نفره ظهور پیداکرده اســت و 

پتانسیل حضور در چندین مکان را دارد.
این رویداد با این هدف که تمام حوزه های فعالیت 
کسب وکار که در آن کارآفرینان فناوری می توانند 
را  و محیط زیســتی بزرگ  مشــکالت اجتماعی 
جســتجو، پیدا و حل کننــد؛ به طــور ماهانه در 

سان فرانسیسکو برگزار می شود.

ستون
c o l u m n

رمز  و  رازهای دنیای اپلیکیشن را تعداد کمی از 
افراد  می دانند. اکثر مردم فکر می کنند موفقیت  
شما زمانی محقق می شود که اپلیکیشن تان 
پخش  شود. در اینجا به مواردی اشاره می کنیم 
که تصور می شــود هنگام شــروع و راه اندازی 
اســتارت آپ بهتر اســت به آنها توجه کنید. 
مهمترین توصیه این است، سراغ سرمایه گذار 

نروید.
 هر یک از جزئیات باید کاماًل اصیل باشند

دنیای اســتارت آپ ها تأکید زیادی روی تولید 
محصوالت و اپلیکیشــن هایی دارد که مانند 
محصوالت موجود در بازار نیستند. بااینکه تولید 
اپلیکیشن ها و محصوالت نوآورانه خوب است، 
شما باید از خود بپرسید دلیل و هدفتان چیست. 
اگر هدف شما ایجاد یک شرکت سودآور است، 
باید بدانید انجام کاری مثل آنچه عموم مردم 

قباًل آن را ندیده اند، می تواند خطر باشد.
به جای اینکه یک چیز کاماًل جدید ارائه دهید، 
می توانید از تاکتیک های موجود، روانشناسی 
و مفاهیم اپلیکیشن تأییدشده استفاده کنید 
و چیزی را به وجــود آورید که می تواند توجه 
افــراد را به خود جلب کنــد. در صنعت بازی، 
توسعه دهندگان از رویکرد ســامانمند برای 
کســب و درآمد از اپلیکیشن استفاده می شود. 
پس از یک دوره اســتفاده رایگان یا کم هزینه، 
کاربران برای دسترسی به نسخه های جدید، 
بازگشایی قفل مراحل بازی یا استفاده از برخی 
عناصر بازی باید هزینه کنند. بنابراین شــما 
می توانید با اپلیکیشــن خود یک روش جدید 

درآمدزایی اختراع کنید.
 باید یک تن پول کسب کنید!

بسیاری از توسعه دهندگان بودجه موردنیاز را 
خود تأمین می کنند یا خودراه انداز هستند و در 
حال حاضر میلیون ها دالر درآمد دارند. وقتی 
شما سرمایه گذار داشته باشــید، درآمد خود 
را باید با آنها ســهیم شوید. به عالوه استفاده از 
ســرمایه گذار موجب می شود کنترل خالقانه 
تا حدی کمرنگ شود. در دنیای اپلیکیشن نیازی 
نیســت انبوهی از پول نقد داشته باشید. یک 
اپلیکیشن می تواند خودش به طور کامل بودجه 
موردنیاز را تأمین کند. وقتی مقدار مشخصی 
درآمد درازای هر کاربر داشته باشید، می توانید 
مقــداری از آن پول را به خریــد کاربر جدید 
اختصاص دهید. تا زمانی که هزینه شما به ازای 
هر کاربر کمتر از درآمد حاصل از مشتریان باشد، 

می توانید در کسب وکارتان موفق باشید.
 به بیلبورد، تبلیغات و آگهی افراد مشهور 

نیاز دارید
بازاریابی اپلیکیشــن کار آسانی نیست. شما 
می توانیــد از بیلبوردهای بزرگ و تبلیغات در 
مترو و اماکن عمومی اســتفاده کنید. به عالوه 
افراد مشــهور  می تواننــد روش خوبــی برای 
تبلیغ و ترویج محصول شما باشند. برای استفاده 
از این روش شما باید یک پایگاه از کاربران وسیع 
داشته باشــید، درآمد شــما به ازای هر کاربر 
باال باشد، از علم روانشناسی به طور راهبردی 

استفاده کنید و سایر عوامل را در نظر بگیرید.

چگونه اپ شما موفق خواهد شد

سراغ سرمایه گذار نروید!

منظور او از 
تغییر دنیا حل 

بحران آب  
وهوا و 

آموزش به افراد 
و غیره است. 

استارت آپ هایی 
که در این 

حوزه ها وارد 
 شوند، بسیار 

ارزشمند 
خواهند بود. 

استارت آپ هایی 
که این

 مشکالت را 
حل نکنند، 

نمی توانند در 
دنیای فناوری 

رقابت کنند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

راه وچاه مجاب کردن سرمایه گذار!

این روزها، داستان ها درباره نحوه عبور از مسیرها 
و برقراری ارتباط بین انســان ها بسیار متنوع 
است. نسل امروز این ویژگی را دارند که فوراً از 
طریق رسانه اجتماعی و تلفن هوشمند با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کنند. این موضوع دنیای ما را 
کوچک تر کرده است. آنچه همیشه من را به فکر 
وادار می کند آن است که چگونه مسیر شخصی 
هر کارمند به سوی جایی که در حال حاضر در آن 
قرارداد می تواند با مسیر فردی که قبل یا بعد از 
او وارد گروه شده است، کاماًل متفاوت باشد. ما 
در شرکت خود، Appboy، روابط طوالنی مدتی 
را بین برندها و مشــتریان آنها ایجاد می کنیم. 
برای این کار، باید با مسیر مشتری آشنا باشیم 
و در تمام مراحل و تمام طول مســیر با آن برند 
همراه باشــیم. هــر یک از مشــتریان ما یک 
مســیر خاص خود را دارند و نحوه ارتباط آنها 
با برند متفاوت اســت. همه افراد برای رسیدن 
به جایگاهی که امروز در این استارت آپ دارند 
بسیار تالش کرده اند و خطرهایی را پذیرفته اند. 
هر یک از ما داستان خاص خود را داریم. وقتی 
تعطیالت فرارسید، من تصمیم داشتم یک چیز 
هدفمند و معنادار بــه اعضای گروه ارائه دهم، 
چیزی که به باور ما در ایجاد ارتباط مربوط باشد. 
می خواستم حال و هوای شخصی داشته باشد 
و به همین دلیــل ایــده کفش های ورزشــی 
شــماره دار نایک به ذهنم خطور کرد. ایده ای 
که به تقویت حس همــکاری و اتحاد در یک 
اســتارت آپ کمک می کند. در آن زمان ۱۰۰ 
کارمند تمام وقت داشــتیم و در استارت آپ ها 
شماره کارمند اهمیت دارد. بنابراین اضافه کردن 
این شماره به هر جفت کفش مهم بود. کف یک 
لنگه کفش کلمه »تیم« و کف جفت دیگر آن 
»AB #01« چسبیده شــده بود. عدد ســمت 
راست شــماره کارمند را نشــان می داد. این 
کفش ها نشان دهنده راهی است که همه ما را 
به سمت یک هدف سوق می دهد. این کفش ها 
به ما یادآوری می کنند که آشنایی ما با یکدیگر 

و تشکیل گروه ما چقدر فوق العاده است.

چگونه روابط طوالنی مدتی را بین 
برندها و مشتریان آنها ایجاد می کنیم؟

برای همه کارکنانتان کتانی 
بخرید

همولز 1.2 میلیون یورو برای دوش الکترونیکی آینده جمع آوری کرده است
ایده های محیط زیستی کماکان سرمایه جذب می کنند

ممکن اســت دفعه بعد کــه دوش می گیرید، آبی که 
 Hamwells .از شــیر جاری می شــود بازیافت  شــود
یک اســتارت آپ در هلند اســت که با ایــن دیدگاه 
راه اندازی شده اســت. این اســتارت آپ با یک حالــت 
چرخه مجدد که هر قطــره آب را ۷ بار بازیافت کرده و 
به طور چشمگیری از هدر رفتن آن جلوگیری می کند، 
دوش الکترونیکــی خود را معرفی کرده اســت. حدود 
۱۵۰ نفر در سراســر دنیا این دســتگاه را پیش خرید 
کرده اند و شرکت ارســال این محصول به مشتریان را 

آغاز کرده است.
مدیر بازاریابی همولز می گوید که شــرکت بودجه ای 
معادل با ۱.۲ میلیون یورو از گروهی از تأمین کنندگان 
و سرمایه گذاران دریافت کرده اســت. در حال حاضر، 
همولز  آماده است دوش الکترونیکی خود را راه اندازی 
کند. سفارش های بین المللی از سراسر دنیا در نیمه دوم 
سال ۲۰۱۷ پذیرفته می شوند. این استارت آپ با ارائه 

ایده نوآورانه شروع به کارکرده است.
 همولز می گویــد که نمی تواند از دفتــر مرکزی خود 

در اروپــا حجم باالیــی از محصول را در سراســر دنیا 
مدیریت کند. این شرکت به دنبال حل این مسئله است 
و قصد دارد شــرکت های تابعه خود را در ایاالت متحده 
آمریکا افتتاح کند. ایده خالقانه این اســتارت آپ آن 
است که مقدار آب مصرفی افراد برای استحمام روزانه 
)تا ۹۰ درصد( کاهش پیدا کند و از این خدمات می توان 
درحال حاضر در کالیفرنیا استفاده کرد. عالوه بر تولید 
انبوه این دوش های الکترونیکی، شرکت می تواند آن را 
در دسترس افراد زیادی قراردهد و قصد دارد قابلیت ها 

و امکانات جدیــدی را نیز به آن اضافه کند. برای مثال، 
نمونه های جدیدتر دوش الکترونیکی دارای گزینه هایی 
خواهد بود که بتوان چیزهایی مانند بلندگو، بخار و غیره 

را به آن اضافه کرد.
هچنین این استارت آپ اپلیکیشــن هایی دیگری نیز 
ارائه خواهد  داد. مدیر شــرکت می گوید قصد دارد یک 
پلتفرم اپلیکیشن برای صفحه نمایش دوش الکترونیکی 
ایجاد کنــد. این پلتفرم به کاربــران امکان می دهد تا 

هنگام دوش گرفتن از وضعیت آب وهوا مطلع شوند.

مارک قرمزیان

یادداشت

۱۷ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و یک



سبک زندگی
Life Style

14
ریچارد کخ

هرچه که می خواهید، باید مال شــما باشــد؛ 
به شرطی که بدانید چه می خواهید!

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

شاید فشارهای غیرمستقیم 
روان شما را هدف گرفته است

چرا قلبت تند می زند؟ 
یک زندگی مشترک آرام دارید، خانواده خوبی 
دارید و از کارتان راضی هستید. پس چرا همه 
دردهایی که با مضطرب شــدن به جان افراد 
می افتد ســراغتان آمده و چرا ضربان قلبتان 
به شــکل آزار دهنده ای تند می زند؟ محققان 
و روان شناسان می گویند حتما قرار نیست در 
زندگی شخصیتان چالش هایی را تجربه کنید تا 
دچار استرس شوید و حتما قرار نیست رئیسی 
بدخلق و ناسازگار داشــته باشید تا اضطراب 
کالفه تان کند. از نظر آنها استرس مسری است 
و برای دچار شــدن به آن کافی است دوست 
صمیمی، همکار بغل دستی یا یکی از اعضای 
خانواده تان آن را تجربه کند و در معاشرتهایتان 
استرس را به شما منتقل کند. این نوع استرس، 
فشار روانی غیرمستقیم نام دارد و اگر بخواهیم 
آن را لغــت به لغــت برایتــان ترجمه کنیم، 

می توانیم نام استرس دوم را روی آن بگذاریم.
 این استرس از کجا می آید؟ 

تا به حال برایتان پیش آمده که به چهره فردی 
که خمیازه می کشد نگاه کنید و خودتان خمیازه 
بکشید؟ اصال شاید همین حاال که این نوشته 
را می خوانید با دیدن نام »خمیازه« این حالت 
به شما دست دهد. از نظر محققان اضطراب هم 
درست مثل چنین حالتی واگیردار است. یعنی 
کافی است شــما پای درد و دل دوستی که از 
اضطراب کالفه شده بنشینید یا کافی است روی 
گوشی تلفن همراهتان اخبار اضطراب آوری که 
حتی به کشــور یا شهر دیگری مربوط است را 
مرور کنید تا دچار اضطراب شــوید و به همه 
آســیبهایی که در صورت اضطراب دست اول 

سراغ آدم ها می رود دچار شوید.
 از کجا بفهمیم این اضطراب غیرمستقیم 

است؟ 
اگر اضطراب دارید اما نمی توانید دلیلی برای 
آن پیدا کنید، احتماال به اضطراب دست دوم 
دچار شده اید. اگر ضربان قلبتان باالست، بدبین 
شده اید و از ریسمان سیاه و سفید می ترسید، 
صورتتان پر از آکنه شده، زیاد عرق می کنید و 
خالصه به عالیم اضطــراب دچارید اما هر چه 
فکر می کنید در زندگی شخصیتان دلیلی برای 
مضطرب شدن پیدا نمی کنید، احتماال قربانی 
استرس های دیگران شده اید. کم شدن حافظه 
و کند شدن و به عبارت بهتر احساس گیجی و 
سردرگمی همیشگی، یکی دیگر از نشانه های 
استرس اســت. شــما هم به این عالیم دچار 

هستید؟ 
 احساس می کنید کتک خورده اید؟ 

استرس می تواند از شما یک فرد همیشه خسته 
بسازد. اگر شب ها خسته می خوابید و صبح ها 
خسته تر بلند می شوید، بعید نیست که رد پای 
اضطراب و فشــار روانی در زندگتان پیدا شده 
باشــد. در صورتی که در طــول روز کم انرژی 
هستید و توانتان برای فکر کردن و حل کردن 
مسئله پایین آمده، بعید نیست که به اضطراب 

دچار شده باشید.

یک اتفاق ناخوشایند کالفه تان کرده 
است؟ 

حتما قرار نیست در آستانه ورشکستگی باشید 
یا با همسرتان مشکل داشته باشید تا در گروه 
آدم های پراســترس قرار بگیرید. شما باید با 
دقت بیشتری شرایط زندگیتان را بررسی کنید 
و دلیل دچار شــدنتان به استرس را، هر چند 
کوچک به نظر برســد پیدا کنید. شاید صدای 
مداوم زنگ تلفن همکارتان دلیل دچار شدن 
به چنین وضعیتی است یا شاید انباشته شدن 
پیامهای نخوانده در تلگرامتان به شما استرس 
وارد می کند. مهم نیست که دلیل دچار شدنتان 
به استرس چقدر بزرگ یا کوچک است. مهم 
این است که با هشیاری پیدایش کنید و از آن 
خالص شوید. این دلیل می تواند گاهی به اندازه 
رنــگ نور اتاقی که در آن کار می کنید ســاده 
باشد. شاید وقت آن رســیده که به خودتان و 
احساساتتان نزدیک تر شوید و خودتان را از این 

شرایط نجات دهید. 
 از خبر ها فاصله بگیرید

در صورتی که مطمئن شــده اید که آدم های 
اطرافتان استرسشان را به شما منتقل نمی کنند 
و مطمئن هســتید که شرایط کار و زندگیتان 
هم شما را به استرس دچار نکرده، یک راه دیگر 
به شما پیشــنهاد می کنیم. شاید بهتر باشد تا 
مدتی، فکر خبرخواندن یا اخباردیدن در وعده 
صبحانه را از سرتان بیرون کنید و تا زمانی که 
توان مدیریت اضطرابتان را پیدا نکرده اید، به 
هیچ کانال خبری هم ســر نزنید. واقعیت این 
است که جریان سریع اطالعات، عالوه بر آگاه و 
به روز نگه داشتن شما، موجی از اخبار ناگوار را 
به سمتتان سرازیر می کنند. پس تا روانتان را 
در برابر این موج مقاوم نکرده اید، فاصله تان را از 

آنها بیشتر کنید.

امروزه افــراد زیادي چــه بــراي درآمدزایي و چه 
وقت گذراني و ایجاد سرگرمي بخشي از وقت شان را در 
طول روز صرف کار با دستگاه هاي دیجیتالي مي کنند. 
این فناوري مفید به همان اندازه که سرعت، بازدهي 
و امکانات مورد نیاز مــا را افزایش مي دهد مي تواند 
به سالمت ما آســیب بزند و خستگي چشم یکي از 

مشکالت شایع ناشي از کار زیاد با این ابزارهاست.

 خستگي چشم و نشانه هاي آن
خستگي چشم یک حالت و وضعیت رایج و آزاردهنده 
اســت که باید آن را جدی گرفت و برای کم کردنش 
تالش کرد. نشانه هاي این اتفاق عبارتند از: احساس 

خستگي، خارش و سوزش چشم. 
در مواردي خستگي چشم نشــانه اي ثانویه از یک 

بیماري زمینه اي است که نیاز به درمان پزشکي دارد. 
اگر خستگي چشمهایتان با وجود انجام اقدامات ساده 
پیشــگیرانه همچنان ادامه دارد، حتما آن را جدی 
بگیرید و با یک متخصص موضوع را در میان بگذارید. 
این مشکل اگر با سردرد یا سایر مشکالت بینایي مثل 
دوبیني، چشم درد و تغییر قابل توجه در بینایي همراه 
باشد اهمیت بیشتري پیدا مي کند و براي تشخیص 
و بهبود حتما باید به پزشک مراجعه کنید. خستگي 
چشم در طوالني مدت مي تواند باعث چشم درد، عدم 
تمرکز، خشکي یا خیسي بیش از حد چشم ها، تاري 
دید و دوبیني، افزایش حساســیت چشم ها به نور و 
گردن درد و شانه درد بشود. یادتان نرود که نداشتن 
خواب کافــي و الزم  این عــوارض در طوالني مدت 

مي تواند کارایي شما را تا حد زیادي کاهش دهد.
 

 چرا چشم ها خسته می شوند؟
انجام فعالیتهایي که چشمها را تا حد زیادي درگیر 
مي کند مثــل رانندگــي، مطالعه و نوشــتن زیاد 
مي تواند باعث ایجاد خستگي چشم شود.  کار زیاد 
با دســتگاه هاي دیجیتالي مثل کامپیوتر، گوشي، 

تبلت و بازي هاي کامپیوتري یکي دیگر از علل ایجاد 
خستگي چشم اســت. این نوع از خستگي یا فشار 
چشــم که گاهي به آن سندرم بینایي کامپیوتر هم 
گفته مي شود، 50 تا 90 درصد از کاربران کامپیوتر را 

تحت تأثیر قرار مي دهد. 

 متهم ردیف اول؛ دستگاه هاي دیجیتالي
چون هــر روزه تعداد کاربراني که از گوشــي هاي 
هوشــمند اســتفاده مي کنند رو به افزایش است 
خستگي و اختالالت چشم ناشي از کار با کامپیوتر 
هم با رشد قابل توجهي مواجه است. شواهد نشان 
مي دهد افراد هنگام کار با دستگاه هاي دیجیتالي 
آن را نسبت به کتاب و روزنامه در فاصله نزدیک تري 
به چشــم خود نگــه مي دارند و همین امر فشــار 
زیادتري را به چشم آنها وارد مي کند. عالوه بر این 
تحقیقات نشان داده است که افراد به طور طبیعي 
تقریبا 18 بار در دقیقه پلک مي زنند. پلک زدن هم 
باعث مرطوب و تمیز شدن چشم ها با اشک مي شود 
و هم هر بار پلک زدن از تابش مستقیم نور به چشم 
جلوگیري مي کنــد. درواقع با هر بــار پلک زدن 

چشم در فواصل معین استراحت مي کند. افرادي 
هنگامي که با دستگاه هاي دیجیتالي کار مي کنند 
تقریبا نصف حالت عادي پلک مي زنند و همین امر 
باعث خستگي، خشــکي، سوزش و خارش بیشتر 

چشم مي شود. 
راهکارهایي ساده براي کاهش و رفع خستگي چشم

 مانیتور کامپیوتر یا لپ تاپ خود را در فاصله 50 تا 
65 سانتي متري از چشمتا ن قرار دهید. 

 به طــور منظم گرد و غبار، لکه ها و اثرات انگشــت 
موجود روي صفحه مانیتور کامپیوتر و ال ســي دي 

گوشي و تبلت تان را تمیز کنید. 
 هر 2 ســاعت یک بار از پشت میز کار بلند شوید و 

حدود 15 دقیقه به چشم ها استراحت دهید.
 در زمان کار با کامپیوتر، لپ تاپ، گوشــي و تبلت 
هر 20 دقیقه یک بار چشم تان را از صفحه برداشته 
و به دور دست نگاه کنید و تعداد پلک زدن هاي خود 

را افزایش دهید.
 ســاالنه یا هــر 6 مــاه یکبــار بــراي معاینه و 
اطمینان پیدا کردن از ســالمت چشــم ها یتان به 

متخصص مراجعه کنید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

سندرم بینایی کامپیوتر در کمین کاربران

خستگي یا 
فشار چشم 
که گاهي به 
آن سندروم 

بینایي 
کامپیوتر 
هم گفته 

مي شود، 50 
تا 90 درصد 

از کاربران 
کامپیوتر را 
تحت تأثیر 
قرار مي دهد

نترسید! اگر این نکات را رعایت کنید کور نمی شوید

چرا پاهاي تان ورم کرده؟
مدتي اســت هنگامي که مي خواهیــد کفش هایتان را 
بپوشــید احســاس مي کنید کمي به پایتان تنگ شده 
است، یا اینکه هنگامي که روي صندلي پشت میز کارتان 
نشستید یا روي مبل لم داده اید و پاهایتان آویزان است 
حس مي کنید پاهایتان سنگین شــده و ورم کرده اند؟ 
نگران نباشــید! ورم پاها در اغلب موارد مشــکل حادي 
نیســت؛ با وجود این، گاهی هم می تواند نشــانه دچار 
شدنتان به بیماریهای مختلفی باشــد که نباید ساده از 

کنارشان بگذرید. 
 لخته شدن خون؛ خطرناك ترین علت ورم پا

وجود لخته هاي خون در عروق پا یکي از دالیلي است که 
مي تواند سبب ورم کردن پاها شود. این لخته ها مي تواند 
یک یا چند ورید سطحي یا عمقي را در پاها مسدود کند 
و در صورتي که این لخته ها به سمت ریه ها حرکت کند و 
سبب ایجاد آمبولي ریوي شود که بسیار خطرناک است. 
اگر پاهایتان ورم کرده اســت، و درد، سوزش و گرفتگي 

عضالني در پاهایتان حس مي کنید اگر یکی از پاهای شما 
متورم شده است، احســاس درد می کنید، رنگ پوست 
پایتان قرمز یا آبي رنگ شــده و حس مي کنید تب دارید 

حتما با پزشک مشورت کنید.
 دیگر دالیل ورم کردن پاها

بارداري، نارســایي وریدي، عفونت، ابتال به بیماري هاي 
کلیوي، کبدي یا قلبي، آسیب دیدگي در ناحیه ساق و مچ 
پا، تجمع لنف و آویزان ماندن بیش از حد پاها از دیگر علل 

ایجادکننده ورم پا هستند.
زندگي در آپارتمان هایي با سیســتم هاي گرمایشي از 
کف، پوشیدن کفش هاي تنگ و پاشنه بلند، اضافه وزن 
و مصرف بعضي از داروها مثــل قرص هاي ضدبارداري، 
داروهاي ضدافســردگي، داروهاي دیابت سبب ایجاد و 

تشدید ورم پاها مي شود.
 راهكارهایي عملي براي کاهش تورم پاها

 آویــزان ماندن پاها در حالت نشســته شــایع ترین و 

اصلي ترین علت ورم کردن پاهاست. بنابراین براي اینکه 
پاهایتان ورم  کنــد بعد از اینکه حداقل یک ســاعت از 
نشستنتان گذشته از جایتان بلند شوید، قدمي بزنید و 
دوباره بنشینید. اگر این امکان وجود ندارد در نشستن هاي 
طوالني مدت حتما هر چند ســاعت یک بار این کارها را 

انجام دهید.  
 ماساژ دادن پاها و انجام حرکات کششي ساق پا تا حد 

زیادي ورم پاها را کاهش مي دهد.
 گذاشــتن پاها در آب سرد هم در کاهش ورم پاها موثر 
اســت. این راه را می توانید بعد از تمام شدن کارهایتان و 
برگشتن به خانه امتحان کنید و گذشته از کم کردن ورم، 

آرامشتان را هم با کمکش بیشتر کنید.
 چه بخوریم؟ چه نخوریم؟

نوع تغذیه افراد در کنار فعالیت بدني آنها در ایجاد ورم پاها 
تأثیر ویژه اي دارد. اگر به این توصیه ها عمل کنید، کمتر 

به این مشکل دچار می شوید:

 زماني که خون بدن افراد به اندازه کافي پروتئین نداشته 
باشد آب درون عروق پا محبوس مي شود از این رو در ازاي 
هر یک کیلوگرم از وزن تان نیم تا یک گرم پروتئین نیاز 
دارید. مثال اگر وزن تان 60 کیلوگرم است باید روزانه 30 
تا 60 گرم پروتئین مصرف کنید. به عنوان مثال 100 گرم 
گوشت مرغ 25 گرم پروتئین و 100 گرم گوشت ماهي 

20 گرم پروتئین دارد.
 غذاهایي که منابع غني ویتامین  D و E هستند مثل بادام، 
گردو، ماهي هم با کاهش نفوذپذیري سلولي مي تواند ورم 

پاها را تا حد زیادي کاهش دهد. 
 به طور کلي در رژیم غذایي تان سعي کنید مصرف میوه و 
سبزیجات را به منظور تأمین ویتامین هاي الزم براي بدن تان 
افزایش دهید و مصرف موادغذایي حاوي چربي هاي اشباع 
مثل روغن های جامد، سس هاي چرب، کره، خامه، چیپس و 
پفک، غذاهاي سرخ کردني، فرآورده هاي گوشتي و شکالت 

و شیریني را به حداقل برسانید.  

دردسر مصرف مسكن ها

صبح را با آب پرتقال شروع کنید

زانو درد کالفه تان کرده اســت و کمرتان تیر می کشد؟ به 
جای اینکه این درد ها را با مســکن های پرضرر آرام کنید، 
به فکر درمان کردنشان باشید. اغلب افراد مصرف مسکن 
را آسان ترین راه مبارزه با دردهای جسمانیشان می دانند 
اما محققان می گویند این شیوه رایج خالص شدن از درد، 
می تواند ضربان قلبتان را متوقف کند و شــما را به کشتن 
دهد. بررسی های انجام شده در مورد تاثیرهای ایبوبروفن 
بر بدن، نشــان  داده اســت که این مســکن تا 83 درصد 
احتمال دچار شــدن به بیماری های قلبی را باال می برد و 
باعث نارسایی قلبی می شود. البته محققان این پژوهش را 
روی افراد میانسال انجام داده اند و هنوز مطمئن نیستند که 
ایبوبروفن در جوانی هم شما را دچار نارسایی قلبی می کند. 
با این وجود محققان شک ندارند که این مسکن و داروهای 
ضد درد دیگری مثل ناپروکسین تاثیرهای زیان بار دیگری 
را روی بدن به جا می گذارند. پیــش از این محققان ثابت 
کرده بودند که مصرف مداوم ایبوبروفن قدرت شــنوایی 

افراد را کاهش می دهد.   

نمی خواهیم رویایی بــه ماجرا نگاه کنیــم و بگوییم که 
وقتی ســرما می خورید، نیازی به مصــرف هیچ قرص و 
دارویی ندارید. ما این قضاوت را به پزشــک شــما واگذار 
می کنیم و تنها توصیه ای را برای راحت تر ســپری کردن 
روزهای ســرماخوردگیتان با شــما در میان می گذاریم. 
حاال که هوا خنک شده، ممکن است شما از اولین قربانیان 
سرماخوردگی باشید و اگر از ابتدای بیدار شدنتان تا پایان 
روز، به اندازه کافی مایعات بنوشــید، زود تر از این مشکل 
خالص می شــوید. پیشــنهاد می کنیم که روزتــان را با 
نوشیدنی های حاوی ویتامین C شروع کنید و تا پایان روز، 
مدام لیوان آب روی میزتان را پرکنید. نوشیدن آب پرتقال 
در ابتدای روز یا انداختن یک قرص جوشــان حاوی این 
ویتامین در لیوان آبی که صبح می نوشید، می تواند به بهبود 
شما کمک زیادی بکند. اما یادتان نرود که نوشیدنی های 
کافئین دار از پس تامین آب مورد نیاز بدنتان برنمی آیند و 
در مقابل باعث دفع آب بیشــتر و کم آب شدن بدنتان هم 

می شوند.

ماست بخور؛ افسرده نشو

از شناسنامه تان نترسید

احســاس دمغی می کنید؟ این روز ها حوصله هیچ کس را 
ندارید و به قول قدیمی ها کشتی هایتان غرق شده اند؟ شما 
تنها کسی نیســتید که دچار افسردگی فصلی می شوید. 
خیلی از افراد با شروع روزهای سرد و کوتاه، عالیم افسردگی 
را تجربه می کنند و به نشــانه هایی مثــل بی حوصلگی، 
نا امیدی و کج خلقی دچار می شوند. اگر شما هم تا حدودی 
گرفتار این عالیم شده اید، بیشتر از قبل ماست میل کنید. 
تعجب نکنید! شما می توانید با خوردن ماست پرچرب، از 
نشانه های افسردگی فصلی خالص شوید و خلقتان را باال 
ببرید. محققان می گوینــد باکتری های مفید موجود در 
ماست، نه تنها فعالیت روده هایتان را تنظیم کرده و شما را 
در برابر سرطان های دستگاه گوارش بیمه می کنند، بلکه 
نشانه های افسردگی را هم از شما دور می کنند. بررسی های 
انجام شده حاکی از این است که مخمر موجود در ماست، 
در بهبود خلق و خو و کاهش آسیب های ناشی از فشارهای 
روانی موثر است و می تواند شما را به فردی خوش خلق تر و 

امیدوار تر تبدیل کند. 

چند سالتان اســت؟ به این سوال چقدر سریع و چقدر 
صادقانه پاسخ می دهید؟ وقتی سنتان را با مالحظات 
فــراوان می گویید، احســاس نگرانی یــا حتی ترس 

می کنید؟
محققان می گویند مهم نیســت 30 ساله باشید یا 90 
ســاله؛ از نظر آن ها همینکه از پیری بترسید، می تواند 
شما را به مرگ زودرس دچار کند و امید به زندگیتان 

را کاهش دهد.
محققان می گویند طول عمر نسبت مستقیمی با نگاه 
شما به سن و سالتان و روند مسن و پیر شدنتان دارد و 
به همین دلیل کســانی که به باال رفتن سنشان نگرش 
منفی دارند، زود تر از آنچه که باید پیر می شوند و با توجه 
به بررسی های انجام شده ۷. 5 سال کمتر از دیگران عمر 
می کنند. از نظر محققان ترس از پیری می تواند شما را 
حتی در ۴0 سالگیتان به فردی تبدیل کند که انتظار 
مرگش را می کشد و با نگرانی در مورد پیری و عواقبش 

خود را به کشتن می دهد.
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پرداخت با بانکداری درهم تنیده است؛ به همین دلیل 
پرداخــت الکترونیکی و بانکــداری الکترونیکی با 
یکدیگر مشترکات فراوانی دارند. به نظر می رسد که 
حتی تالش برای تفکیک آنها نیز امری بی فایده است. 
در یک توضیح کلی می تــوان پرداخت الکترونیکی 
را عملیات انتقال و جابجایی پول با اســتفاده از ابزار 
الکترونیکی برشمرد. پرداخت الکترونیکی می تواند 
به عنوان اقدامی مستقل و در بخشی از فرآیند تجارت 
سنتی بکار رود. همانند آنچه در ارتباط با کارت خوان 
و اســتفاده از آن در فروشگاه های سنتی بکار گرفته 

می شود.
 ورود فناوری در دهه 40

تاریخچه بانکداری الکترونیکــی در ایران خواندنی 
اســت. در ســال 13۴3، بهره برداری از دو دستگاه 
کامپیوتر آی بی ام-1۴01، از نسل دوم کامپیوترها 
)با فواصل زمانی اندک در شــعبه مرکزی بانک ملی 
تهران و شعبه کنسرســیوم نفت آبادان، جایی که 
اولین دســتگاه پردازش داده »Unit Record« را در 
1329 و اولین کامپیوتر نسل دوم )آی بی ام-1620( 
را نصب کرده بود( نصب و مورد استفاده قرار گرفت. 
در ســال 13۴۴ اولین کامپیوتر از نسل سوم یعنی 
آی بی ام-360-ســری 20 در کفــش ملــی نصب 
شــد و ســپس چند بانک نیز از آن نوع خریداری و 
اســتفاده کردند. تا سال 13۴5 استفاده از کامپیوتر 
آهنگ کندی داشت، ولی پس ازآن به دلیل افزایش 
قیمت نفت و رشد اقتصادی باالی 10 درصد چندین 
سال پشت سرهم، بخش خصوصی و دولتی اقدام به 
خرید کامپیوتر در وسعت زیادی کردند. در بخش های 
دولتــی و بانک ها اصرار به خریــدن کامپیوترهای 
بزرگ بود. در دهه 1350 انحصار آی بی ام شکســت 
و دیگر برندها خصوصاً ان ســی آر و هانی ول نیز وارد 

ایران شدند.
شرکت دیبا و شرکا در سال 1335، با اخذ نمایندگی 
انحصــاری از ان ســی آر آمریکا آغاز کرد. در ســال 

13۴8، این تغییر ماهیتی اســاس داد و با مشارکت 
ان سی آر دیتون آمریکا و بانک عمران، این شرکت با 
نام ان سی آر ایران فعالیت خود را ادامه داد. این شرکت 
از ابتدا خدمات پردازش کامپیوتری به بانک ها ارائه 
می داد. در دهه 1350 در ایــن دهه بانک عمران با 
خرید سهام این شرکت، استفاده خود را از کامپیوتر 
شتاب بخشید. ماشین های حسابداری الکترونیکی 
المپی مدل ۴۴9 توسط بسیاری از بانک ها خریداری 
شد. در سال 13۴8، این شرکت اولین کامپیوترهای 
خود یعنی ان سی آر -315 را در شهر اصفهان به بانک 
ملی و ســپس بانک سپه فروخت. در گزارشی تحت 
عنوان »بررسی مقدماتی انفورماتیک کشور« که در 
سال 1359 توسط کمیسیون ملی انفورماتیک منتشر 
شد، درصد توزیع فعالیت های کامپیوتری در دولت و 
مؤسسات دولتی ذکرشده بود که پس از دستگاه های 
حقوق و دستمزد با 18 درصد، امور بانکی 15 درصد، 

رتبه دوم در اختصاص کامپیوترها به خود را داشت.
در دهــه 1350، در مجموعه بانک های کشــور از 
22 کامپیوتر بزرگ و متوسط 85 مینی کامپیوتر 
استفاده می شــد. در بانک ها دستگاه های خدمات 
اداری و مالی نظیر پرداخت حقوق کارکنان فعال 
بودند و ســپس درزمینه امور بانکی، دستگاه های 
کامپیوتری وام، حســاب جاری، حساب پس انداز 
و اعتبارات در اغلب بانک ها اســتفاده می شــد. به 
دلیــل وجود رقابت بیــن بانک ها، آنها بیشــتر از 
سایر صنایع، نسبت به ســرمایه گذاری و نوسازی 
تجهیــزات کامپیوتــری خود اقــدام می کردند. 
هم چنین تالش هایی برای عبور از دســتگاه های 
Tele� به دســتگاه های آنالین و Batch�Offline

communicate  انجام شــد که ابتر ماند. در دهه 
1350 تعداد بسیار اندکی کارت خوان بانکی توسط 
بانک ملی با همکاری »ویزا« در برخی از هتل ها و 

فروشگاه های خاص شهر نصب گردید.
 فناوری بانكداری و پرداخت پس از انقالب

پس از انقالب با استدالل اینکه خرید کامپیوتر توسط 
ســازمان ها و ارگان های دولتی از روی نیاز به صرفه 
نبوده و مدیران دولتی به دنبال رقابت و مهم جلوه دادن 
ســازمان خود اقدام به خرید کامپیوترهای بزرگ تر 
می کرده اند، کمیســیون ملی انفورماتیک که برای 

کنترل اوضاع انفورماتیکی کشور تأسیس شده بود، 
خرید کامپیوتر را منوط به صدور مجوز و تنها از کانال 
خود به رســمیت شناخت؛ این تصمیم، نهال نوپای 
بانکداری الکترونیکی را خشکاند. در ماه های ابتدایی 
پس از انقالب، در بانک مرکــزی، بر روی کامپیوتر 
روکش  کشیدند، درب ســایت کامپیوتر را بستند و 

به عنوان مظاهر غربی به آنها نگاه می کردند.
در اوایل انقالب، هیئت مدیره شــرکت آی بی ام در 
ایران تغییر کرد و اعضایی از مدیران منتخب انقالب 
اسالمی که در رأس آنها مسیح قائمیان قرار داشت 
نسبت به تحویل آن و بازسازی و دوباره فعال کردن 
آن اقدام کردند. شرکت جدید بانام داده پردازی ایران 
فعال شــد. در ابتدای دهه شصت شرکت ان سی آر 
ایران را ترک کرد و بانک ملت که بانک عمران در آن 
ادغام شده بود، ۴9 درصد و شورای عالی انفورماتیک 
یا سازمان برنامه وبودجه 51 درصد سهام آن را صاحب 
شدند. در میانه دهه شصت مسیح قائمیان که مدیر 
انفورماتیک بانک مرکزی، دوره مرحوم نوربخش بود 
تحرکاتی را جهت فعال ساختن کامپیوترها به انجام 
رساند. پس از انقالب تا سال های انتهایی دهه 1360 
در سیستم بانکی خبری از کامپیوتر نبود. تا اینکه در 
سال 13۷0، شرکت ایران ارقام اقدام به ورود تعداد 
اندکی دستگاه خودپرداز ساخت ان سی آر نمود. این 
دستگاه ها در دو مدل ان ســی آر 5085 و ان سی آر 
50۷0 بودند. طی ســال های بعد شرکت خدمات 
انفورماتیک اقدام به ورود خودپرداز زیمنس و شرکت 

ایران ارقام نیز برند بال فرانسه را وارد کردند.
تاسیس شرکت ملی و خدمات انفورماتیک  

شرکت ملی انفورماتیک در سال 1369، با زحمات 
دکتر الهی تأســیس و راه اندازی شــد، این شرکت 
توســط بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات و 
چند بانک دیگر باهدف ایجاد تحول و نوســازی در 
خودکارسازی بانک های کشــور تأسیس شد. قرار 
بود که تمامی بانک های کشور در این شرکت سهام 
داشته و این شرکت برای تمامی بانک ها راه حل های 
خودکارسازی ارائه کند. از جمله بانک هایی که با این 
رویکرد همراهی نکرد، بانک ملت بود. با تأســیس 
شرکت خدمات انفورماتیک در سال 13۷2 نوسازی 
و مدرنیزه کردن سیســتم بانکی کشور وارد مرحله 

جدیدی شــد. اجرای طرح اتوماســیون بانکی در 
بانک ملی ایــران )13۷5( در ســال های ابتدایی 
تأســیس شــرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد. 
پس ازآن سیستم سپهر در بانک صادرات مشابه سیبا 
راه اندازی گردید. بانک ملت در سال 13۷3، اقدام به 
تأسیس شرکت اختصاصی به عنوان بازوی اجرایی 
امور انفورماتیک بانک با نام بهســازان ملت کرد. در 
ســال 13۷8، بانک ملی ایران نیز اقدام به تأسیس 
شرکتی مشابه، با نام داده ورزی سداد نمود و امروزه 
بســیاری از بانک ها دارای شرکت های اختصاصی 
ICT هستند. در سال 13۷8، مجموعه ای از کارکنان 
شــرکت خدمات انفورماتیک به سرپرســتی سید 
ولی اهلل فاطمی اردکانی که از آنجا به شــرکت الله 
کامپیوتر رفته بودند، گرد هم آمده و شــرکتی با نام 
توسن را تأســیس نمودند. این شرکت برای بانک 
سامان برای اولین بار اقدام به راه اندازی راهکارهای 
بانکــی با اســتفاده از لینوکس و وینــدوز نموده و 
برای اولین بار در کشــور کارکنان بانک ســامان از 
دستگاه های گرافیکی و پنجره ای شروع به استفاده 
کردند. در ابتدا راهکارهای توسن به خاطر ساختار 
Distrib�( به صورت گســترده ، تضعیف مخابــرا
uted( پیاده ســازی گردید. در سال های 83 تا 8۴، 
تغییرات دســتگاه های بانکی به صورت سیل آسا از 
سوی توسن پایه ریزی شد. اولین سامانه بانکداری 
متمرکــز )Core Banking(، راه انــدازی اینترنت 
بانک، ایمیل بانک، موبایل بانک و … راه اندازی شد 
و مردم پای دستگاه های عابر بانک واسط گرافیکی 
را مشــاهده کردند. در ســال های ابتدایی توسعه 
بانکداری الکترونیکی، مخابرات بزرگ ترین ســد 
پیشــرفت بانکداری الکترونیکی بود. تا قبل از سال 
1385، تمامی راهکارهای بانکی بر مبنای عدم اتکا به 
مخابرات و روی آوری به وی ست )VAST( و وایرلس 
بــود و خطوط ایکس 25 و ایکس 28 واگذارشــده 
پاسخگوی نیازهای بانکی نبود. از سال 1385 پس از 
چند سال از تأسیس شرکت دیتا، خطوط پرسرعت 
در اختیار بانک ها قــرار گرفت. پس از اعطای مجوز 
PAP، الیزر اولین شــرکتی بود که به ارائه خدمات 
وایمکــس پرداخت و بانک ها برای پوشــش نقاط 

جغرافیایی خود از خدمات این شرکت بهره بردند.

در هفته های گذشــته دو اتفاق هم زمان رخ 
داد کــه هم زمانی آن ها قصه جالبی اســت. 
یکی ورود بانک مرکزی بــرای صادر کردن 
کارت اعتباری توســط بانک هــا و دیگری 
توسعه پرداخت با استفاده از NFC در ایران 
در درون شرکت های ایرانی. بگذارید از کارت 
اعتباری شــروع کنیم و ببینیم این دو قصه 

کجا به هم می رسند.
کارت اعتباری تاریخچه پر از دردی در ایران 
دارد. برخالف دنیا در ایران از کارت های نقدی 
استفاده می شود که مستقیم به حساب های 
بانکی افراد متصل است و این موضوع معموالً 
ریســک هایی را هم متوجه افــراد می کند 
ازجمله این که اگر کســی طعمه فیشینگ 
شــود، در صورت عدم مراقبت، ممکن است 
اطالعات حســاس کارت های بانکی اش لو 
برود و همین باعث شود به راحتی پولش را از 
دست بدهد؛ اما این ماجرا در سمت کارت های 
اعتباری به دلیل این که هیچ پول نقدی پشت 
آن وجود ندارد کمتر رخ می دهد. در ایران در 
سال های گذشته تالش های مختلفی صورت 
گرفته کــه کارت اعتباری فراگیر شــود. تا 
مدت ها مسئله اصلی این بود که درصورتی که 
فردی که از کارت اعتباری استفاده می کند 
اگر به موقع تسویه را انجام ندهد، سودی که 
باید پرداخت کند چگونه محاسبه می شود. 
همان طور که می دانید در بانکداری اسالمی 
هر تســهیالتی مطابق یکی از عقود اسالمی 
است که ربوی نباشد. در مورد کارت اعتباری 
بعد از تالش های فراوان عقد مرابحه پیشنهاد 
شد و مســئله فقهی آن حل شد؛ اما مسئله 
کســب وکاری حل نشــده باقی مانده و این 
کارت های اعتباری برای بانک ها کسب وکار 
جذابی نیســت. تا زمانی کــه تورم این همه 
باالست هزینه تمام شــده پول در ایران زیاد 
است و کارت اعتباری به ســختی می تواند 
توســعه پیدا کند. حاال بانک مرکزی بعد از 
تالش ناکامش در کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی این بار با طرح دیگری می خواهد کارت 
اعتباری را توسعه دهد و ایرادی که وجود دارد 
در نظر نگرفتن ذات کسب وکارهاست. چقدر 
می توان امیدوار بود که تغییر از باال ممکن و 

شدنی است؟
از آن طــرف ماجــرا NFC را داریــم. در 
هفته های گذشته طیف متنوعی از شرکت ها 
و کسب وکارها توجه ویژه ای به NFC  نشان 
دادنــد و همین االن هم ایــن روش در دنیا 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و به قول وزیر 
ارتباطــات حتی اگر همین امــروز هم این 
فناوری در ایران عملیاتی شــود باز دو سال 
عقب هستیم. چرا کســب وکارها به سمت 
استفاده از این فناوری رفتند؟ چون احتماالً 
تصور می کنند در سال های آینده می توانند 
کسب وکارهای ســوددهی بر روی آن سوار 
کنند؟ رفتــار رگالتور اما چه بوده اســت؟ 
رگالتور یا ســکوت کرده یا رفتار تدافعی در 
پیش گرفته است. رگالتور معموالً از فناوری 
عقب تر اســت و نمی توان انتظار داشت که 
درزمینه فناوری پیش رو باشــد. بااین حال 
رگالتور می تواند همراه با فناوری باشد. حاال 
ببینید این دو قصه ظاهراً بی ربط کجا به هم 
می رسند؟ رگالتور یکجا می خواهد یک ابزار 
را با فشار جا بیندازد و کسب وکارها تمایلی 
به آن ندارنــد و جای دیگر در برابر فشــار 
کسب وکارها برای توســعه یک فناوری یا 
سکوت می کند یا حالت تدافعی به خودش 

می گیرد.
برخی ممکن است تصور کنند ما مشکلی با 
رگالتور داریم. واقعیت این است که با رگالتور 
مشکلی نداریم. مشــکل با این داریم که نه 
الزم است جایی رگالتور خودش به دنبال جا 
انداختن یک ابزار باشد و نه انتظار داریم جایی 
دیگر در مقابل تغییر بایستد. می دانیم که اگر 
رگالتور نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود 
اما قبول کنیم منطق زمانه تغییر کرده است. 
نمی شــود با همان روش های قدیمی دنیای 
جدید را مدیریت کرد و انتظار داشت که مانند 
گذشته همه چیز قابل مدیریت باشد. رگالتور 
باید زیرساخت ها را مدیریت کند و شرایطی را 
فراهم کند که کسب وکارها بتوانند با کم ترین 

دغدغه فعالیت کنند.

در ویکی پدیای فارسی نوشته شده است: »در ماه 
دسامبر سال 2013، تقریباً 12 میلیون بیت کوین 
در گردش ثبت شد.« با این که بیت کوین حتی در 
ایران هم مورداستفاده قرارگرفته و کسب وکارها 
و بانک های متعددی در جهان آن را به رســمیت 
شــناخته اند بااین حــال هنوز در ایــران قوانین 
مشــخصی دربــاره بیت کوین یا ســایر ارزهای 
رمزنگاری شــده وجــود نــدارد. در ادامه نگاهی 

می اندازیم به مهم ترین ویژگی های بیت کوین.
بیت کوین روی گوشــی های تلفن همراه به شما 
اجازه پرداخت وجه با یک روش ساده دومرحله ای؛ 
اسکن و پرداخت را می دهد. نیازی به ثبت نام ندارد 
و فقط کافی است که کارت خود را کشیده، پین را 

حفاظتی باالیی در برابر بسیاری از انواع کاله برداری 
برایتان فراهم آورد.

درست مانند ایمیل، نیازی نیست از خانواده خود 
بخواهید از همان نرم افزار یا همان سرویس دهنده 
خاصی اســتفاده کنند که شما استفاده می کنید. 
بگذارید آنها با همان نرم افزار یا ســرویس دهنده 
موردعالقه خود کار کنند. هیچ مشــکلی نیست؛ 
چون همه این ســرویس ها از یــک تکنولوژی باز 
اســتفاده می کنند. همگی با یکدیگر سازگارند. 
شــبکه بیت کوین هرگــز نمی خوابــد، حتی در 

روزهای تعطیل!
بیت کوین می تواند در عــرض 10 دقیقه از آفریقا 
به کانادا منتقل شــود. در حقیقت، هیچ بانکی در 
این میان نیســت که پردازش را ُکند کرده، هزینه 
بســیار گزاف بخواهد و یا انتقال پول را فریز کند. 
شما می توانید به همسایگان خود به همان روشی 
پرداخت کنید که بــه عضوی از خانواده تان که در 

کشور دیگری ست، پرداخت می کنید.
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با تأسیس 
شرکت 
خدمات 

انفورماتیک در 
سال 13۷2 

نوسازی و 
مدرنیزه کردن 

سیستم 
بانکی کشور 
وارد مرحله 

جدیدی شد. 
اجرای طرح 
اتوماسیون 
بانکی در 

بانک ملی 
ایران )13۷5( 

در سال های 
ابتدایی 
تأسیس 
شرکت 
خدمات 

انفورماتیک 
آغاز شد

بیت کوین 
می تواند در 
عرض 10 
دقیقه از 

آفریقا به کانادا 
منتقل شود. در 

حقیقت، هیچ 
بانکی در این 

میان نیست که 
پردازش را ُکند 

کرده، هزینه 
بسیار گزاف 
بخواهد و یا 

انتقال پول را 
فریز کند

از بزرگ ترین ابتکار در تاریخ بانکداری ایران تا روندهایی که به  NFC ختم می شود

نگاهی به مهم ترین ویژگی های بیت کوین

تغییر از پایین به باال 
یا از باال به پایین

وارد کرده یا چیزی را امضا کنید. تمام آنچه برای 
دریافت پرداخت های بیت کوینی نیاز دارید، نشان 
دادن یک کد QR در اَپِ  کیف پول بیت کوینی تان 
است و به دوستان اجازه دهید تلفن همراه شما را 
اسکن کرده و یا اینکه دو گوشی را با یکدیگر تماس 

)NFC (دهید با استفاده از تکنولوژی رادیویی

تراکنش های بیت کوینی با استفاده از رمزنگاری 
در مقیاس نظامی، ایمن شــده اســت. هیچ کس 
نمی تواند از شما پولی بگیرد یا از طرف شما وجهی 
پرداخت کنــد؛ بنابراین تا زمانی که گام های الزم 
را برای حفاظت از کیف پول خود برنداشــته اید، 
بیت کوین می تواند پول شما را کنترل کرده و سطح 

چرا بیت کوین همان آینده پول است؟

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

توسعه پرداخت در نبود ویزا و مستر
قبل از انقالب اســالمی بانک ها و مؤسســات 
ایرانی بــا ویــزا و مســترکارت قراردادهای 
همکاری داشــتند، به عنوان مثال بانک ملی 
طبق قراردادی که با ویزا داشت، به آن موسسه 
مراکزی را جهت نصــب کارت خوان معرفی و 
پذیرنده کارت را تضمین می کرد. در ابتدای دهه 
هفتاد، بانک ملی نسبت به احیا کارت خوان های 
ویزا و مسترکارت اقدام کرد که به علت تشدید 
تحریم ها نه تنها گسترش نیافت که مدتی بعد 
جمع آوری شد. نصب کارت خوان در دهه هفتاد 
در شــبکه بانکی به صورت بســیار محدودی 
انجام شده بود. به طورمثال بانک توسعه صادرات 

در ابتدای سال 1382، تعداد 220 کارت خوان 
در تهران و کیش نصب کرده بود که کسی از آنها 
استفاده نمی کرد. تا قبل از سال 1382، شرکت 
ثمین اقدام به نصــب کارت خوان و ارائه کارت 
شارژ به نیروهای ارتش نموده و در فروشگاه های 
متعددی این سیستم فعال شده بود. راهبری 
این شبکه پرداخت توسط شــرکت ایزایران 
صورت می پذیرفت؛ این شبکه به شبکه بانکی 
متصل نبود. در ســال 1381 در بانک مرکزی 
مباحثی مبنی بر روی آوری شــبکه بانکی به 
دستگاه های کارت خوان، لزوم سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، لزوم راه اندازی کســب وکار 

در بیــرون از محیط بانک در قالب شــرکت 
وابسته و… میان بانک ها مطرح شده بود. در 
اردیبهشت  ماه 1382، بانک سامان با مشارکت 
شــرکت توســن، اقدام به تأســیس شرکت 
هایکارت )پرداخت الکترونیکی سامان کیش( 
نمود؛ این شــرکت، اولین شــرکت پرداخت 
الکترونیکی ایران بود که در شــهریور 138۴ 
نیز اولیــن مجوز اصولــی را از اداره نظام های 
پرداخت دریافت نمود. شرکت بعدی فعال در 
این زمینه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
بود که از پاییز 1382 شروع به فعالیت در حوزه 

کارت خوان نمود.

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

مینا والی

گزارش
R e p o r t

یادداشت

رضا قربانی

1۷ مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و یک

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

ماشین زمان پرداخت الکترونیکی در ایران 



بازار
M a r k e t
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برگزیدهها

SpeedPro  یک اپلیکیشــن رایگان است 
که کاربران با استفاده از آن می توانند به آسانی 
ســرعت ویدئو را در آیفون، آیپد، یا آیپاد خود 
زیاد یا کم کنند. این اپلیکیشــن یکی از شش 
اپلیکیشن برتر در ایجاد حرکات آهسته و تند 
است. در این اپلیکیشن شما می توانید صدای 
پس زمینه را نیز به ویدئو کلیپ خود اضافه کنید. 
از قابلیت های اصلی اسپیدپرو می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 این اپلیکیشــن به طــور انحصــاری برای 
ایجــاد ویدئو با حرکت آهســته یا حرکت تند 

طراحی شده است.
 دارای رابط کاربری آسان است.

 شــما می توانیــد یک قســمت خــاص از 
ویدئو کلیــپ خود را انتخاب کنید و ســرعت 

آن قسمت را زیاد یا کم نمایید.
 امکان افزودن موســیقی به ویدئوی شــما 

وجود دارد.
 قابلیت افزوده شدن به گالری دوربین، آپلود 
در اینســتاگرام، آپلــود در یوتیــوب و ویدیو 

در داخل برنامه در نظر گرفته شده است.

اپلیکیشن Anchor برنامه ای است که در آن 
هر صدایی می تواند به یک مکالمات رادیویی 
بپیوندد. این برنامه پخش کلیپ های صوتی کوتاه 
را برای مخاطب جهانــی در عرض چندثانیه 
امکان پذیرمی کند. شنوندگان شما می توانند 
پاسخ دهند و وارد  مکالمات گروهی  شوند. این 
اپلیکیشــن یکی از پردانلودترین برنامه های 
کاربردی در گوگل پلی اســت. از ویژگی های 

این برنامه می توان به موارد زیر اشاره  کرد:
 در ایــن اپلیکیشــن کلیپ هــای صوتی 
دودقیقه ای به آســانی پخش می شود و ضبط 
صدا به اندازه صحبت کردن با تلفن آسان است.

 پاسخ به هر فرد دیگر و شروع سریع مکالمه 
میسر است.

 می توان به صدای افراد در سراسر دنیا به مدت 
چند ســاعت گوش داد، درست مثل اینکه به 

رادیو گوش می دهید.
 افراد را بر اســاس ســایق خود، یا از طریق 
ارتباط بــا مخاطبان و حســاب توییتر خود 

پیدامی کنید.
 مکالمه را با  iMessage، فیس بوک، توییتر، 

پیامک یا ایمیل به اشتراک می گذارید.
 ضبط شده ها در وب سایت، باگ، یا مطالب 

رسانه ای شما جاسازی می شوند.
 می توان  به تمام مکالمات روی وب گوش داد.

این اپلیکیشن 
فهرست 
کاملی از 
تصادفات 

 رانندگی را با 
جزئیات دقیق 

آن ها ارائه 
 می دهد. 
با کمک 

این برنامه 
می توانید 
مشاهده 

کنید که در 
کدام مسیرها 
بیشتر جریمه 

 شده اید و 
باید بااحتیاط 

بیشتری 
رانندگی کنید

اگرچه دیدن جریمه های رانندگی لطفی ندارد اما شاید رانندگی شمار ا محتاط تر کند

اپلیکیشن های برگزیده هفته هم برای خانم ها کاربرد ویژه دارد و هم برای متن خوان های حرفه ای

خالفی خودرو؛ اپلیکیشنی برای یک کابوس!

اپلیکیشن لیست کامل خافی خودرو یکی از اپ های 
کاربردی برای ایرانی هایی است که روزانه از ماشین 
خود برای تردد اســتفاده می کنند. با استفاده از این 
برنامه کاربران به آســانی می توانند جزئیات دقیق 
جرائم خودروی خود را مشاهده کنند. همچنین امکان 

پرداخت این جرائم از طریق اپلیکیشن وجود دارد.
جزئیات دقیق خافی ها عبارت هستند از:

 شهر و محل دقیق هر تخلف
 شرح و نوع هر تخلف

 مبلغ هر تخلف
 تاریخ تخلف

این اپلیکیشن فهرست کاملی از تصادفات رانندگی را 
با جزئیات دقیق آنها ارائه می دهد. با کمک این برنامه 
می توانید مشاهده کنید که در کدام مسیرها بیشتر 
جریمه شده اید. در این صورت می توانید در آن محل ها 
بااحتیاط بیشتری رانندگی کنید. همچنین می توانید 

ببینید که چرا، در کجا و چه زمانی جریمه شده اید.
یکی از مزایای این اپلیکیشن آن است که دیگر نیاز 
ندارید برای دریافت خافی خودروی خود به پلیس 
+10 مراجعــه کنید. در عــوض می توانید هر زمان 

که می خواهید با یک کلیک شــرح دقیق تخلفات 
خود را مشــاهده و آنها را پرداخت کنید. با استفاده 
از این اپلیکیشن در وقت خود به خوبی صرفه جویی 
خواهید کرد. هنگام ورود به برنامه، در صفحه اصلی 
سه گزینه برای شما در نظر گرفته شده است: استعام 
خافی خودرو، نمره منفی گواهینامه و اســتعام 
تصادفات. اگــر بخواهید خافــی خودروی خود را 
مشاهده کنید باید ابتدا شماره 8 رقمی بارکد پشت 
کارت را وارد کرده و گزینه استعام را انتخاب کنید. 
برای مشــاهده نمره منفی گواهینامه و اســتعام 
تصادفــات نیز باید بــه ترتیب شــماره 10 رقمی 
گواهینامه و شــماره 17 رقمی VIN خودروی خود 
را وارد نمایید. وقتی شــماره گواهینامه خود را وارد 
می کنید، تعداد نمره منفی و تعداد تخلفات شــما 
نمایش داده می شود. وقتی استعام خافی خود را 
می گیرید می توانید در صورت داشتن خافی از طریق 
همین اپلیکیشــن وارد درگاه پرداخت الکترونیکی 

شوید و مبلغ خافی را پرداخت کنید.
در زیر صفحــه نیز تاریــخ آخرین به روزرســانی 
خافی ها نمایش داده شــده است. اطاعات مربوط 
به خافی ها هر 14 روز یک بار به روزرسانی می شوند. 
به عاوه زمانی که شما خافی را پرداخت می کنید، 
پرداخت شــما در سیســتم راهور ثبت می شود اما 
14 روز طول می کشد تا پرداخت شما در پایگاه داده 
به روزرسانی شده در این اپلیکیشن نمایش داده شود.

در منوی سمت راست گزینه ای به نام استعام پیامکی 
وجود دارد. در صورت انتخــاب این گزینه، خافی 
خودروی شما از طریق پیامک ارسال خواهد شد اما به 
ازای هر بار استعام مبلغی معادل با حدود 500 تومان 
روی قبض تلفن شما اضافه خواهد شد. در این پیامک 
فقط مبلغ کل خافی نمایش داده می شود. بااین حال، 
تفاوت استعام پیامکی و استعام اینترنتی آن است 
که در اســتعام پیامکی اطاعات مربوط به خافی 
هرروز به روزرسانی می شود درحالی که همان طور که 
قبًا گفته شد، در استعام اینترنتی اطاعات خافی 

هر 14 روز یک بار به روز می شوند.
یکی از ویژگی های بسیار مفید این اپلیکیشن آن است 
که کاربر می تواند با انتخاب گزینه نرخ جرائم رانندگی، 
جدولی را مشاهده کند که در آن تمام انواع تخلف ها، 
کد تخلــف و مبلغ جریمه مربوط به آنها برحســب 
استان، شهر یا روستا ذکرشده اند. برای مثال، حرکت 
به طور مارپیچ در کان شهرها، جاده ها، مناطق آزاد، 
صنعتی و تجاری 150.000 تومان، در سایر شهرها 
135.000 تومان و در روســتاها و راه های روستایی 
75.000 تومان اســت.این اپلیکیشن را می توان از 
طریــق گزینه »اشــتراک گذاری برنامه« در منوی 
اصلی و با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و 
آیمو، ایمیل، بلوتوث و غیره به طور مستقیم از داخل 

برنامه به اشتراک  گذاشت.
هنگام استفاده از این اپلیکیشــن باید نکاتی را در 

نظر داشته باشــید. ازجمله اینکه بهتر است هنگام 
گرفتن اســتعام از طریق این اپلیکیشن، سرعت 
اینترنت شما مناسب باشد، چراکه احتمال دارد به 
دلیل ســرعت پایین اینترنت استعام انجام نشود. 
در این صورت باید دوباره امتحــان کنید تا اتصال 
برقرارشده و اســتعام صورت گیرد. این اپلیکیشن 
به طور کامًا رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
این برنامه نه تنها به کاربران امکان می دهد تا تخلفات، 
میزان جرائم، نمره منفی و هر آنچه را که مربوط به 
گواهینامه رانندگی و خودروی آن ها می شود، به طور 
دقیق مدیریت کنند؛ بلکه مانند یک پایگاه داده معتبر 
و مرجع عمل می کند به طوری که کاربران می توانند 
با اســتفاده از آن از اطاعات مربــوط به جریمه ها 
مطلع شــوند و بدانند که چه زمانــی و به چه میزان 
نرخ جریمه افزایش پیداکرده است. این اپلیکیشن 
کاربردی و رایگان نه تنها در وقت شما صرفه جویی 
می کند، بلکه موجب کاهش هزینه ها نیز می شود. 
در عصردیجیتال استفاده از این اپلیکیشن می تواند 
روشی برای تســریع در کارها و حذف هزینه های 
اضافی باشــد. از ســوی دیگر، این برنامه طراحی 
ساده ای دارد به طوری که کاربران با هر میزان از سواد 
اینترنتی و هر سنی می توانند به راحتی و بدون نیاز 
به آموزش خاصی از آن استفاده کنند. تمام ویژگی ها 
و قابلیت های فوق موجب شده  است این اپلیکیشن 

کاربران و طرفداران زیادی داشته باشد.

میلیون ها کاربر در سراسر دنیا این اپلیکیشن را به عنوان »بهترین اپلیکیشن آفیس 
برای اندروید« انتخاب کرده اند. به عاوه این برنامه عنوان بهترین اپلیکیشن سال 2015، 

انتخاب ویراستار و توسعه دهنده برتر را در گوگل پلی کسب کرده است.
WPS Office +PDF  کم حجم ترین اپلیکیشــن آفیس رایگان است و به شما کمک 
می کند به سرعت و به آســانی اسناد آفیس را در هر زمان و هرکجا با استفاده از تلفن و 
تبلت های اندروید ایجاد، مشاهده و ویرایش کنید. در حال حاضر این اپلیکیشن بیش 
از 600 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد. ویژگی های این اپلیکیشن به شرح زیر است:

 این برنامه کاربردی تمام امکانات آفیس ازجمله ورد آفیس، صفحه گسترده و ارائه 
دربردارد. به عاوه با مایکروسافت آفیس، اسناد گوگل، اساید و PDF بسیار سازگاراست.

 دارای قابلیت تبدیل PDF و PDF خوان است.
 Dropbox، Google Drive، این امکان را می دهد تا به آســانی اســناد آفیس را از 
Box،Evernote و OneDrive  جستجو و ویرایش کنید؛ سپس آنها را به طور خودکار 

در فضای ابری ذخیره می کند.
 از رمزگذاری اسناد پشتیبانی می کند تا امنیت اسناد و داده ها برقرار باشد.

 می توان به آسانی اســناد آفیس را از طریق WIFI، NFC، DLNA، ایمیل، پیامک، 
واتس آپ، تلگرام، فیس بوک و توییتر به اشتراک گذاشت.

 از چاپ بی سیم تمام اسناد آفیس اعم از چاپ PDF پشتیبانی می کند.
 نرم افزار آن به گونه ای است که در مصرف باتری نیز صرفه جویی می کند.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

محموله هایتان را پست کنید و آفیس خوبی داشته باشید!

Auto Call Recorder 2016
تعداد دانلود اپلیکیشن اتوکال ریکوردر آن قدر زیاد است که در مدت کوتاهی 
در باشــگاه دانلود +1 میلیون قرارگرفته اســت. این اپلیکیشــن به کاربران 
امکان می دهــد تا تماس های مهمــی را که می خواهند بارهــا به آنها گوش 
دهند، ضبط کنند. اتوکال ریکوردر یک ضبط تماس آســان و پیشرفته است 
و قابلیت هایی دارد که آن را از ســایر اپلیکیشن های مشــابه متمایز می کند. 
این برنامه تمــام جزئیات تماس گیرنــده را ارائه می دهد و شــما می توانید 
موقعیت مکانی، ارائه دهنده خدمات و مشخصات دیگر تماس گیرنده را مشاهده 

کنید. از قابلیت های مهم این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دستگاه ضبط: هر تماس ورودی و خروجی را باکیفیت صدای HD ضبط کرده و 
تماس های ضبط شده را در  هر زمان که بخواهید پخش می کند.  رمز عبور: کاربر 
می تواند امنیت اپلیکیشن را با تعیین یک رمز عبور افزایش دهد تا افراد نتوانند 
به تماس های شخصی او دسترسی داشته باشند.  مشخصات تماس گیرنده: 
برای مشاهده مشخصات تماس گیرنده الزم نیســت از یک اپلیکیشن دیگر 
استفاده کنید.  حداکثر مدت تماس: در طول ضبط تماس، مقدار حافظه ای 
را که اپلیکیشن از آن استفاده خواهد کرد، مدیریت می کند.  اعالن تماس: 
کاربر می تواند در طول تماس های ورودی یا خروجی از نوار، اعان مدت تماس 
را مشــاهده کرده و تماس را قطع کنــد.  حذف خودکار تماس: این قابلیت 
فایل های ضبط شده قدیمی را حذف می کند.  فرمت های ضبط و ورودی صدا: 

از فرمت های 3GPP.MPEG4 | MIC & VOICE  پشتیبانی می کند.

Clue - Period Tracker
مجله Obstetrics & Gynecology که نشــریه دانشــکده آمریکایی زنان 
و زایمان اســت، Clue  را به عنوان اپلیکیشــن  برتر پیگیری دوران  قاعدگی 
رتبه بندی کرده  است. این اپلیکیشن رایگان به بهداشت و سامت زنان مرتبط 
اســت به این صورت که از علوم و داده ها استفاده می کند تا به شما کمک کند 
الگوهای منحصربه فرد چرخه  قاعدگی خود را دریابید. این برنامه زمان قاعدگی، 
سندروم پیشاقاعدگی و پنجره بارور را به شما یادآوری می کند. از این اپلیکیشن 

می توان برای موارد زیر استفاده کرد:
 اطاع از دوره بعدی قاعدگی خود  دریافت یادآورها قبل از دوره قاعدگی، 
سندروم پیشاقاعدگی و پنجره بارور بعدی  اطاع از الگوهای منحصربه فرد 
چرخه قاعدگی خود  پیگیری نزدیکی، درد، حاالت، قرص های ضدبارداری و 
غیره  ارتباط با همسر، دوست و خانواده و مکالمه با آنها درباره بهداشت قاعدگی

به عــاوه، ایــن برنامــه اطاعاتــی را دربــاره چرخه قاعدگــی همراه بــا 
مرجع پزشــکی و علمی آنها ارائه می دهد. این اپلیکیشن 28 دسته بندی برای 
پیگیری اعم از قاعدگی، پوست، مو، خواب، ورزش، انرژی، احساسات و غیره دارد. 
این برنامه چرخه قاعدگی فعلی و گذشته شما را بررسی می کند تا بتوانید روند 
قاعدگی خود را کنترل کنید. همچنین برای حفظ امنیت و حریم خصوصی شما، 
یک رمز عبور نیز در نظر گرفته شده است که قابل تنظیم است. این برنامه دارای 
حساب کاربری اختیاری اســت که با استفاده از آن شما می توانید از داده های 
خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید یا در چندین دستگاه وارد سیستم شوید.

WPS Office + PDF

سرعت ویدئو را 
کم وزیاد کنید

مکالمه رادیویی 
بسازید

کنفسیوس
مردی که یک کوه را تکان می دهد، کارش را با 

جابه جا کردن سنگ ها شروع کرده است!

DHL Express Mobile
دی اچ ال اکسپر س یک اپلیکیشن بسیار مشهور است که خدمات DHL را ارائه 
می دهد. این اپلیکیشن یکی از پردانلودترین برنامه های کاربردی در گوگل پلی 

است. دی اچ ال اکسپر س دارای امکانات زیر است:
 رزرو ارســال محموله: با این اپلیکیشن شــما می توانید زمانی را رزرو کنید 
تا محموله شما از خانه یا هر جای دیگر تحویل گرفته شود، می توانید انتخاب 
کنید که محموله را خودتان به مرکز DHL ببرید یا از یک ایستگاه بسته بندی 
استفاده کنید.  شما می توانید از این اپلیکیشن استفاده کنید تا هزینه انتقال 
با در نظر گرفتن مقصد و خدمات مربوطه یادآوری شــود.  در این اپلیکیشن 
اطاعاتی درباره اینکه چه چیزهایی از طریق شــبکه DHL ارسال می شوند، 
در اختیار کاربران قرار می گیرد.  کاربران می توانند اطاعات بیشتری درباره 
خدمات DHL کسب کنند.  دی اچ ال اکسپر س به کاربران امکان می دهد تا 
وضعیت محموله خود را بررسی کنند. کاربران می توانند از دوربین تلفن هوشمند 
خود برای اســکن بارکد بارنامه هوایی استفاده کرده و به نقشه نگاه کنند تا از 
موقعیت مکانی محموله خود مطلع شوند. شبکه DHL به 220 کشور در سراسر 
دنیا متصل اســت.  کاربران می توانند اعان هایی را نیز درباره محموله خود 
دریافت کنند.  این اپلیکیشن به کاربران کمک می کند تا نزدیک ترین مرکز 
DHL به خود را پیدا و ساعات کاری آنها را بررسی کنند.  این اپلیکیشن یک 
کانال اخبار زنده به نــام DHL LIVE NEWS دارد که اطاعات و اخبار جدید 

درباره خدمات خود را ارائه می دهد.
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