
کمپين »در جست وجوي زاکربرگ ايرانی« را با همکاري دونيت آغاز کرده ايم و بخشي از شماره هاي قبلي »شنبه«، 
به جاي خمير شدن يا فروخته شدن به دالالن کاغذ، به روستاهاي دورافتاده کشورمان ارسال مي شود. يک روايت از 
مسعود جعفري جوزاني، فيلمساز موفق کشورمان، الهام بخش ما براي اين ماجرا بود؛ جوزاني مي گويد در سنين کودکي 
در روستاي شان، روي ديوار کاهگلي با آپارات فيلمي نمايش داده می شود و او با تصور کودکانه، تا چند روز پشت ديوار 
در جست وجوي شخصيت هاي فيلم بوده و همان جا، جادوي سينما او را مي گيرد و اين جادو او را به فيلمسازي بزرگ 
تبديل مي کند. ما نيز معتقديم همه ايران، تهران نيست و براي يافتن استعدادهاي جوان بايد به همه جاي ايران عزيز، 

به خصوص به مناطق محروم، سرک بکشيم؛ شايد »زاکربرگ ايراني« در روستايي دورافتاده، انتظار ما را مي کشد. 

اولين ايميل را از جوانی در 
روستای برازين در توابع تبريز 

دريافت کرديم که می گويد 
فوق ديپلم آی تی دارد و 

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

استارت آپش را راه بيندازد.

برای کسب 
اطالعات بيشتر 

به وب سايت
 2nate.com

مراجعه کنيد.

خطر بيخ گوش استارت آپ شماست...
چگونه کمپین مصور هارلی دیویدسون 

در اینستاگرام جواب داد؟

مهدی  زیودار،  بنیان گذار نت رای، 
از پلتفرم مسابقات و نظرسنجی آنالین می گوید

کارمندان ناراضی و بی دقت بخشی از تهدیدهای امنیتی 
برای کسب وکارهای مدرن هستند!

جاده تو را کجا می برد؟

10

5

13

راه اندازی موفق محصول، مستلزم 
برنامه ریزی دقیق است

نتایج تحقیقات ادوبی نشان 
می دهد شاخص های استخدام 
نیروی کاردر حال تغییر است

معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری:

وب سایت»تکرانچ« خبر داد

چه کسانی زودتر 
استخدام خواهندشد؟

بزرگ ترين استارت آپ 
کشور روزانه 1 ميليون 

دالر می فروشد

تجربه های استارت آپی
 در رويداد »بانی«

افزايش سرمايه گذاری 
20ميليون يورويی 

دراسنپ!

آنچه هنگام شروع 
استارت آپ تان بايد بدانيد
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همه کســانی که مرا از نزدیک می شناسند، 
صفحه 3 می دانند که ...  

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

برای موفقيت 
استارت آپ تان 
گوجه بکاريد!
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ــاره  32 ــم ــر/ ســال اول/  ش ــه/ 24مــه ــب 16 صفحه / 3000 تومانشــن
32 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

زمزم چگونه توانست در شرایط جنگی کشور،
به فرمول خاص دست یابد؟

یارغارایرانیهای
ساندویچخور

شکل و شمایل نوشابه های زمزم روزگاری برای همه ما خاطره انگیز بود. شیشه هایی در 
جعبه های شش تایی که انتظار تمام شدنشان را می کشیدیم و آنها را به بقالی محل 

تحویل می دادیم و یک جعبه نوشابه زرد دیگر می خریدیم. هرچند هنوز هم در 
سوپرمارکت ها ردپای زمزم به چشم می خورد و...

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

استارت آپ ها دنباله روی شرکت های خدماتی  
و پیمانکاران نشوند

8

حمل ونقل، آينده 
اکوسيستم ها را چگونه 

دگرگون می کند؟

می خواهيم مرجع تحقيقات 
بازار باشيم

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

صورت های مالی و آينده 
استارت  آپ ها

12

تا روپو د
فر ش دروب

آرزوخسروی و محمدنصیری، زن و شوهر جوانی هستند که با استارت آپ 
»فرش آنالین«، فرش های دستباف زنان خانه دار و فرش های ماشینی ایران 

را به سراسر جهان عرضه می کنند
6

استارت آپی ها بخوانند!
2

زمانبندیایونتها
تا1آبانرادرشنبهبخوانید



برنامه بانی )اســتارت آپ گرایند سابق تهران(، 
رویدادی اســت برای حمایت و تقویت شــبکه 
کارآفرینان حوزه فناوری که با اجرای برنامه های 
ماهانه در پایتخت قصد دارد ضمن دعوت از بانیان 
و کارآفرینان کسب وکارهای مجازی و گفت وگو با 

آنان، بستری کارآمد برای شبکه سازی، آموزش و 
تشویق عالقه مندان ایجاد کند.

در رویــداد اخیــر بانــی، اســتارت آپ ها پای 
صحبت های علی قدیری، بنیان گذار شرکت بیان، 
خواهند نشست و تجربه تأسیس مجموعه بیان را 

از زبان وی خواهند شنید.
 علی قدیری متولد 1359، فارغ التحصیل رشته 
حقوق و بالغ بر 10 ســال است که شرکت بیان را 
تأسیس کرده و مسئولیت راهبری و مدیرعاملی 
آن را برعهده دارد. او توانسته با بهره گیری از تیم 

دانش محــور و چابک، به مدل کســب و کار خود 
ثبات دهد و عالوه بر ایجاد خدمات عمومی برای 
 blog.ir کاربران اینترنت نظیر سرویس های موفق
و  bayanbox.ir، محصوالت و خدمات مشاوره ای 
نیز به شــرکت ها، اســتارت آپ ها و متخصصان 
ایرانی ارائه کند. از جمله دستاوردهای ارزشمند 
بیان، می توان بــه بنیان گذاری تنها ســرویس 
پســت الکترونیک بومی و امن کشور اشاره کرد. 
مسابقه بین المللی برنامه نویســی بیان، از دیگر 
دســتاوردهای این مجموعه اســت. در آخرین 

مسابقه برگزارشده، بیش از 10 هزار نفر از 103 
کشور جهان حضور داشتند.

قدیری عالوه بــر تخصص در حوزه فعالیت خود، 
دستی هم در شــعر و ادبیات دارد و سال ها است 
بخشی از وقت خود را به تدریس در مدارس برتر 
تهران اختصاص داده اســت. در رویداد بانی، از 
نزدیک با علی قدیری آشنا شده و پای تجربیات 
مدیریت وی می نشینیم. برای استفاده و آشنایی 
http:// با تجربیات مهمان بانــی، می توانید به

baani.blog.ir/  مراجعه و ثبت نام کنید.

رویداد
Event

2

ویرژیل
تنها به این دلیل است بعضی ها می توانند که باور 

دارند می توانند.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

تجربههایاستارتآپی
دررویداد»بانی«

بامرورتجربه»بیان«برگزارمیشود

 در کمپ آموزشی یک روزه فرآیند 
29
مهر

طراحی تجربه کاربری طیف وسیعی 
از نظریه هــا، قانون هــا، روش ها و 
نمونه های موفق تجربه کاربری و مستندات آن 
ازجمله تجربیات شرکت های موفقی مانند اپل، 
میل چیمپ، هاب اسپات، گوگل، آمازون و نیز 
استارتاپ ها و پروژه های ایرانی مرور و بررسی 
خواهد شد. همچنین در انتها راه حل هایی برای 
فرهنگ سازمان ها و شرکت های ایرانی ارائه 
می شــود تا بتــوان تجربه کاربــری را برای 
شرکت ها و محصوالت ایرانی نیز بومی سازی 
و پیاده سازی کرد. این دوره برای طراحان رابط 
 IT کاربری، توســعه دهندگان وب، مدیران
سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، 
مدیران اســتارتاپ ها و مدیران مارکتینگ 
توصیه می شود. سرفصل های کمپ یک روزه 
طراحی تجربه کاربری شامل مباحثی چون 
تعاریف، مفاهیم، قوانین و ساختارها، تعیین 
هدف، مأموریــت و چشــم انداز، تحقیق و 
پژوهش میدانی، تقســیم بندی بازار هدف، 
تعییــن مخاطب و تولید پرســونا، کشــف 
ارزش ها، نیازها و مشکالت کاربران، ساخت 
Customer Jour�  سناریو کاربری، ساخت

ney Map، گزارش پژوهش کاربری، تحقیق، 
آزمون و اعتبار ســنجی و...خواهد بود. این 
رویداد در روز پنجشــنبه و طی 3 جلسه 3 
ساعته در ساختمان مرکز طراحی اسپیرال 

در تهران برگزار خواهد شد.

 آزمون جاواکاپ که باهدف ارزیابی 
29
مهر

مهارت هــای  و  جــاوا  دانــش 
برنامه نویسی طراحی شده است از 
دو سطح جاوای پایه و جاوای حرفه ای تشکیل 
شده است. آزمون به صورت کتبی و با سؤاالت 
چندگزینه ای برگزار  می شــود. به منظور باز 
شــدن عرصه رقابت برای شرکت کنندگان 
جدید، افرادی که قباًل در آزمونه ای عمومی 
جاواکاپ موفق به دریافت جایزه شــده اند، 
مجاز به ثبت نام نیســتند. فیلم های آموزش 
رایگان جاواکاپ بخش مهمی از مفاد آزمون 
را پوشــش می دهد. این مسابقه در دانشکده 
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در 

ولنجک برگزار خواهد شد.

کمپطراحیتجربه
کاربری

آزمونومسابقهجاواکاپ

خبر

24 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و دو

دورهمتنکاویووبکاوی
 تنوع اطالعات و خدمات در وب، تأمین نیاز 

25
مهر

اطالعاتی کاربران را بــه یکی از چالش های 
جدی آنان تبدیل نموده اســت. آنچه امکان 
بازیابی اطالعات را از فضای وب گرفته است، عدم وجود 
ســاختاری صحیح و سازمان دهی شــده در اطالعات 
موجود در این فضا اســت. اگرچه موتورهای جستجو 
امکان دسترسی به اسناد از طریق کلیدواژه ها را فراهم 
می سازند، اما پاسخگوی مناسبی به نیاز ما در خصوص 
دسترسی مؤثر به دانش موجود در فضای وب نیستند. 
امــروزه می توان به کمک تکنیک هــا و ابزار وب کاوی 
قدمی فراتر از نهاد و با سازماندهی صفحات وب در یک 
ســاختار تعریف شــده ی مشــخص و یا دنبال کردن 
الگوهــای فعالیت کاربران؛ دانــش را از داده های خام 
موجود در وب اســتخراج کــرد. در دوره آموزشــی 
متن کاوی و وب کاوی به معرفی مفاهیم و تکنیک های 
پایه بازیابی اطالعــات وب، ابزارهای برتر وب کاوی، و 
کاربردهای وب کاوی پرداخته می شــود. این دوره 16 
ساعته توسط گروه هوش کسب وکار و به صورت آنالین 

برگزار می شود.

آردوئینوچیست؟
 این کارگاه آموزشــی با محوریت آشنایی با 

26
مهر

میکروکنترلرها و پلتفرم آردوئینو و مقایســه 
آردوئینو با دیگر میکروکنترلرها برگزار خواهد 
شد. در این همایش شرکت کنندگان مفاهیمی همچون 
شیلدهای آردوئینو، برنامه نویســی میکروکنترلر را یاد 
خواهند گرفت و توضیحاتی راجع به دوره آردوئینو که در 
دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد را دریافت خواهند 
کرد. این دوره توسط گروه آموزشی خروش و با همکاری 
انجمن برق دانشگاه علم و صنعت در محل دانشکده برق 

این دانشگاه به صورت رایگان برگزار می شود.
AVRدورهآموزشیمیکروکنترلر

 ایــن دوره شــامل 32 ســاعت آمــوزش 
27
مهر

میکروکنترلرهای AVR خواهد بود که توسط 
مرکز رشــد دانشگاه شــاهد در تهران برگزار 
خواهد شد. سرفصل های آموزشی این دوره کلیه مباحث 
ســخت افزاری و نرم افــزاری میکروکنترلرهای AVR را 
پوشش می دهد، ضمناً کلیه آموزش ها در محیط قدرتمند 
 ATMEL جدیدترین کامپایلر تجاری شرکت IAR کامپایلر
است. مروری بر انواع میکروکنترولرهای محبوب و مقایسه 
کاربردی بین این میکروکنترولرها، معرفی واحد ورودی 
و خروجی و تمامی رجیســترهای این واحد، مروری بر 
مقدمات زبان برنامه نویسی C، معرفی ۷Segment های 
آند مشترک و کاتد مشــترک و کاربردها، معرفی منابع 
کالک در AVR، معرفی انواع صفحه کلید ماتریسی 4*4، 

3*3 و 3*4، معرفی کامل LCD کاراکتری و معرفی انواع 
موتور استپر تک قطبی بخش هایی از موضوعاتی هستند 

که در این کارگاه آموزش داده خواهند شد.
وبسایتتانراآنالیزکنید

 در رویداد آموزش ســئو که توســط شرکت 
27
مهر

رنک انالیست برگزار می شود سئو و تکنیک های 
آن به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد 
و به ســؤاالت فعاالن این حوزه و کسانی که کسب وکار 
آنالین دارند پاسخ داده می شود تا بتوانند مشکالت خود 
را برطرف و در موتورهای جستجو وضعیت بهتری پیدا 
کنند. شــرکت کنندگان می توانند سایت خود را در این 
وبینار معرفی کرده و سئوی آن را به صورت رایگان آنالیز 
کنند. مدیران سایت ها، وب مستران، مدیران بازاریابی و 
تبلیغات، دانشــجویان و عالقه مندان به موضوع سئو و 
طراحی سایت می توانند از مباحث این دوره استفاده کنند. 
این وبینار به صورت آنالین برگزارشده و از سراسر کشور 

می توان در آن شرکت کرد.
همنتآب

 در رویداد کارآفرینی هم نت آب چالش ها و 
28
مهر

مسائل واقعی صنعت آب شرب و فرصت های 
موجود در این زمینه برای خلق ارزش، ارتباط 
با ســازمان های ذیربــط و پیگیری موضــوع تا یافتن 
راهکارهای نو و تبدیل آن به مدل های تکرارپذیر بررسی 
و واکاوی خواهند شد. مدیران و کارشناسان شرکت آب 
منطقه ای، آب و فاضالب شــهری و روستایی به همراه 

اساتید و متخصصان دانشگاهی از فرصت های موجود در 
صنعت آب شــرب خواهند گفت تا شرکت کنندگان با 
دنبال کردن این فرصت ها دست به کارآفرینی بزنند و یا 
بتوانند برای چالش های مطرح راهکاری نو بیابند. هم نت 
آب با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و بنیاد نخبگان 
اصفهان در سالن شیخ بهایی این دانشگاه برگزار خواهد 

شد.
کارگاهاندروید

 کارگاه اندروید در 6 پنجشــنبه متوالی که 
29
مهر

اولین آن 29 مهرماه خواهد بود با همکاری 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشــجویی 
دانشگاه شهید بهشــتی برگزار می شود. این کارگاه ها 
به صورت کاماًل عملی طراحی شده اند و در پایان دوره 
گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان داده خواهد شد. 
برخی از ســرفصل های کارگاه برنامه نویســی موبایل 
)اندروید( شامل آشنایی با تاریخچه اندروید، ویژگی ها 
و رقبا، آشنایی با ورژن های مختلف اندروید، تفاوت ها 
و ویژگی های هر یک، آشــنایی با سیستم عامل و زیر 
الیه های پلت فرم اندروید، آشــنایی با ماشین مجازی 
اندروید، آشــنایی با مفاهیم بنیــادی اندروید از قبیل 
Activity هــا، Service هــا، ContentProvider ها و 
Receiver ها و ... خواهد بود. این کارگاه توسط شرکت 
تجارت الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و در خانه 

فرهنگ این دانشگاه در تهران برگزار می شود.

استارتآپیهابخوانند!

همایشبازاریابیوفروشدررشتبرگزارمیشودهمکوکهمدانبرگزارمیشود

نذرفرهنگیکتابدرماهمحرم

 اولین رویداد کارآفرینی همکوک در تاریخ 29 
29
مهر

لغایت 30 مهرماه 1395 در شهر همدان برگزار 
کــه  نگیــز  هیجان ا روز  دو  می شــود. 
شرکت کنندگان می توانند ایده های خود را بیان کنند، با 
کسانی مثل خودشان آشنا شوند، شانس پیدا کردن یک 
تیم  خوب را داشته باشند و در نهایت بتوانند جزو برندگان 
باشند و ایده خود را اجرایی و یک کسب وکار راه اندازی 
کنند. در اعالنی که برگزارکنندگان این رویداد منتشــر 
کرده اند، آمده اســت: »این رویداد به شما کمک خواهد 
کرد تا فرآیند ایده تا اجرا را یک بار از نزدیک و به صورت 
عملی احساس کنید و انجام بدهید. فراموش نکنید که 
این رویداد کارآفرینی تنها یک بار در سال 1395 در شهر 
همدان با حضور مربیان باتجربه از سراســر کشور مثل 
تهــران، اهواز، قزوین و... اتفــاق می افتد؛ پس مثل یک 

کارآفرین باشید و فرصت را از دست ندهید.«
الزم به ذکر است ایده هایی با محوریت روستا و موضوعات 
کشــاورزی و مصرف بهینــه آب، گردشــگری و صنایع 
دستی،IT  و خدمات و آموزش، سالمت و محیط زیست از 
حمایت های ویژه ای در این رویداد برخوردار می شود. محل 
برگزاری این رویداد، جهاد دانشگاهی واحد همدان است 
و به تمام شــرکت کنندگان گواهی حضور از طرف جهاد 

دانشگاهی اعطا می شود.
رویداد همکوک همدان، پنج شنبه 29 مهر 1395 ساعت 
08:00 و جمعــه 30 مهر 1395 ســاعت 20:00 برگزار 
می شود و شامل سه بخش همکوک فنی برای عالقه مندان 
به برنامه نویسی و توسعه دهندگان، همکوک کارآفرین برای 
صاحبان ایده و مشتاقان راه اندازی کسب وکار و همکوک 

گرافیست برای طراحان و گرافیست ها است.

 همه ما با مفهوم آموزش و تأثیر آن بر زندگی تا 
7
آبان

حدودی آشنا هستیم و همچنین می دانیم که 
اگر در کســب وکارمان با علم روز پیش نرویم و 
انعطاف پذیر نباشیم، قطعا در دریای رقیبان غرق خواهیم 
شد. از سوی دیگر، انتقال دانش و استفاده از تجارب و علم 
اساتید بزرگ در کسب وکارمان می تواند ما را برای رسیدن 
به موفقیت یاری کند. لذا همه ســاله افراد و مجموعه های 
زیادی تالش می کنند تا با بهره گیری از به روزترین روش ها 
و تکنیک ها به رشد و توسعه کسب وکارها کمک کنند. در 
سال های اخیر با چنین رویکردی شــاهد برگزاری انواع 
هم اندیشی و اجالس هایی اعم از ملی و بین المللی در ایران 

بوده ایم که بیشتر آنها از کیفیت مطلوبی برخوردارند.
جالب اســت بدانید که 80 درصد هم اندیشی های ملی و 
بین المللی که در ایــران روی می دهند متعلق به پایتخت 

کشــورند؛ اما اخیراً صداهایی از شــمال کشور به گوش 
می رســد که حاکــی از فعالیت های مجموعــه ای با نام 
مدیران نواندیش گیالن بوده که ســه سال است در زمینه 
برگزاری همایش های مدیریتــی فعالیت دارد و پس از 4 
دوره برگزاری همایش های بازاریابی و فروش در اســتان 
گیالن، در حال آماده شدن برای برگزاری پنجمین رویداد 

ملی خود است.
این رویداد با حضور 2 تن از اســاتید کشورمان؛ پروفسور 
صدرالدین نجاتی گیالنی و دکتر محمد بلوریان تهرانی در 
تاریخ 7 آبان 1395 در شهرستان رشت برگزار خواهد شد. 
برگزاری چنین رویدادهای بزرگی در شهرســتان رشت، 
می تواند برای فعاالن این حوزه در شمال کشور خبر خوبی 
باشد. عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر 

به سایت www.modirno.ir مراجعه کنند.

کمپین نذر فرهنگی کتاب با الهام گرفتن از پروژه نذر فرهنگی کتاب 
در اهواز شروع به کار کرده است. همان گونه که در رویداد همخوان 
ماهیانه به نقد و بررسی یک کتاب استارت آپی پرداخته می شود، این 
ایده بسط داده شد و برای ایام محرم تصمیم گرفته شد که در کمپین 
نذر فرهنگی کتاب با جمع آوری مبلغ 6 میلیون تومان، 400 جلد 
کتاب در میان دانش آموزان دبیرستانی شهرستان های حومه تهران 
و مناطق محروم توزیع شــود تا شرکت کنندگان سهمی در ثواب 
این روزها داشته باشند.مخاطبان کمپین نذر فرهنگی کتاب چه 
کسانی هستند؟ این کمپین در میان فعاالن اکوسیستم استارت آپی 
کشور به اطالع رســانی مشغول شده اســت و از همگی دوستان 

دعوت می شود که با انتشار موضوع این کمپین در این حرکت خیر 
سهیم شوند. کتاب های خریداری شده در میان چه کسانی توزیع 
می شود؟ آن گونه که در فراخوان این حرکت فرهنگی آمده است، 
کتاب ها در میان دانش آموزان دبیرســتانی شهرستان های حومه 
تهران و در مناطق محروم این شهرســتان ها و میان دانش آموزان 
دبیرستانی توزیع می شود. موضوع کتاب های خریداری شده هم، 
آموزش راه اندازی کسب وکار و ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان به 
یادگیری مفاهیم جدید کسب وکارهای استارت آپی و همین طور 
دانش برنامه نویسی اســت. خرید کتاب ها به صورت آنالین انجام 
می شود و فاکتورهای خریداری شده آن در میان شرکت کنندگان 

طرح، به اشتراک گذاشته می شود. برگزارکنندگان اعالم کرده اند 
برای توزیع کتاب ها نیاز به پنج نفر داوطلــب دارند تا در دو نوبت 
با مراجعه به دبیرســتان های هدف در این کمپین و با صحبت با 
دانش آموزان دبیرســتانی، اقدام به توزیع کتاب کنند.این حرکت 
فرهنگی، توســط رویداد همخوان در تهران برگزار می شود. پویا 
کندری و شایان صابری تصمیم گرفته اند این کمپین را برگزار کنند. 
زمانبندی این کمپین از 21 مهرماه 1395 همزمان با روز عاشورا 
تا 30 آبان ماه خواهد بود و مصادف با اربعین حسینی این کمپین 
اقدام به جمع آوری مشارکت های افراد متقاضی خواهد کرد. پس از 

آن و در هفته اول آذرماه، اقدام به خرید و توزیع کتاب ها می شود.

7آبانوباحضورعالقهمندانباهمکاریجهاددانشگاهی

 پــارک علم و فنــاوری مدرس با 
11
آبان

همکاری چندین شرکت دیگر به 
منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی 
و توانمندسازی جوانان صاحب ایده و خالق، 
زیر نظر دانشگاه تربیت مدرس تهران اقدام 
به برگزاری رویدادی بــا عنوان »ِریتو، یک 
رویداد استارت آپی متفاوت« کرده است که 
در آن به مفاهیمی بر پایه تفاوت های مسیر 

کارآفرینی با کارمندی پرداخته می شود.
امروزه بحث های زیــادی درباره راه اندازی 
کســب وکار، کارآفرینی و استارت آپ ها در 

حال جریان است.
از آنجــا که موضوع اســتارت آپ ها مفهوم 
جدیدی اســت و ممکن اســت بسیاری با 
معنای درست آن آشــنایی نداشته باشند 
و همچنین کمبــود مکان هایی که بتوانند 
به راستی به تشــکیل استارت آپ ها کمک 
نمایند؛ در این رویداد تالش می شود امکانی 
برای انتقال تجارب مختلف و آزمایش شده 
از تشکیل استارت آپ در اختیار عالقه مندان 
حوزه کارآفرینــی قرار گیــرد. تالش این 
رویداد این است که هیچکدام از افرادی که 
در این مسیرها گام می گذارند تنها گذاشته 

نشده وحمایت شوند.
اولین جلسه از ســری دوره های »ِریتو« در 
روز 11 آبان 1395 به عنوان پیش درآمدی 
برای جلســات بعدی و آشنایی مقدماتی با 

محتوای جلسات دیگر برگزار می شود.

ریتورویدادیبرای
توانمندسازیجوانان



خبرنامه
N e w s L e t t e r

3
مقاممعظمرهبری

دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری 
همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و 

این ملت بگذارد.

24 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و دو

بزرگتریناستارتآپکشورروزانه1میلیوندالرمیفروشد
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهــوری در دیدار با هیئت 
بلندپایه علمی آلمانی گفت: »در دیدار با هیئت آلمانی، ایران 
آماده همکاری در زمینه استارت آپ ها و تحقیقات کاربردی با 

آلمان است و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: »نیاز امروز ایران 
و آلمان توســعه روابط استراتژیک حوزه علم و فناوری است و 
نباید این همکاری ها تنها به حوزه تبادل دانشجو محدود شود.«

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در جلسه ای مشترک با هیئت بلندپایه علمی 
از کشور آلمان گفت: »روابط ایران و آلمان تاکنون تنها به تبادل 
دانشجو محدود بود که از این پس دیگر به این حد از روابط بسنده 
نخواهیم کرد. باید این همکاری ها به توسعه روابط استراتژیک 
حوزه علم و فناوری برســد.« وی افزود: »تبادل دانشجو بین 
کشور ها همیشــه وجود داشــته و در حال حاضر که ایران با 
آمریکا قطع رابطه کرده است 11 هزار دانشجوی ایرانی در این 

کشور مشغول به تحصیل هستند و این ارتباط بین ایران و آلمان 
نیز وجود دارد و دانشــجویان ایرانی زیادی در آلمان تحصیل 
می کنند؛ در صورتی که ایران خواهان توسعه روابط دو کشور در 
حوزه های علمی و فناوری است.« به گفته ستاری، ایران آماده 
همکاری در زمینه استارت آپ ها و تحقیقات کاربردی با آلمان 

است و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص برگزاری استارت آپ های 
تخصصــی در کشــور گفــت: »در حــال حاضــر در ایران 
استارت آپ های تخصصی و خوبی در زمینه ICT و بیوتکنولوژی 
برگزار می شــود و بزرگ ترین استارت آپ کشــور روزانه تا1 
میلیون دالر فروش دارد که این امر در منطقه بی نظیر است.« 
وی همچنین تصریح کــرد: »ایران در حوزه بیوتکنولوژی هم 
به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است و در حال حاضر 98 

درصد داروهای مورد نیاز داخلی در کشور تولید می شوند.«
رئیس هیئت امنای صندوق پژوهشــگران و فناوران کشــور 
بیان کرد: »برخالف تصــور موجود، ایران تنها در حوزه انرژی 

هسته ای پیشــرفت نکرده بلکه در حوزه های مختلف علمی 
مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هوا و فضا و انرژی های نو نیز 
به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.« وی در ادامه 
افزود: »ایران در حوزه تحقیقات پایه و تجاری سازی فناوری با 
آلمان همکاری هایی داشته است و قصد داریم از این پس، سطح 
روابط ایران با آلمان را توسعه دهیم و در حوزه استارت آپ ها و 

تحقیقات پایه ای با این کشور همکاری کنیم.«
جورج شــوته، وزیر آموزش و تحقیقات آلمان، نیز در ادامه 
این جلســه گفت: »ما طی دوره های گذشته یاد گرفته ایم 
که باید عمل گرا باشــیم و در همین راســتا قصد داریم یک 
کمیســیون علمی از سال 2017 تشــکیل دهیم تا در این 
کمیسیون علمی مشــترک با ایران، همکاری های علمی و 
فناورانه را تعریف کنیم.« وی افــزود: »البته تنظیم قراداد 
جدید نباید مانع همکاری های مشترک ایران و آلمان شود و 
باید در این فرصت، پروژه های مشترک همکاری را نیز برای 

دو کشور تعریف کنیم.«

خبر

حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست 
در حاشیه نشســت روز جهانی پست خبر 
داده که این شرکت از مردادماه متولی ارائه 
»نماد اعتماد الکترونیکی« به فروشگاه های 
مجاز شده است. مهری می گوید: »بر اساس 
بند 11 ماده 5 اساســنامه جدید شــرکت 
پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست 
جمهــوری اســالمی ایران شــد.« در بند 
11 ماده 5 آمده اســت: »نظارت بر قبول، 
حمل و رهســپاری و توزیع کلیه مرسوالت 
خریدوفروش اینترنتی و همچنین مدیریت 
وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی 
)درگاه( به منظــور تحقــق شــاخص های 
سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای 
تعیین شده است«. اما رضا الفت نسب دبیر 
انجمن کســب وکارهای اینترنتی می گوید 
این خبــر صحت ندارد. »کما فی الســابق 
تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی 
به کســب وکارهای اینترنتی، مرکز توسعه 

تجارت الکترونیکی است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد 
بند 1-ح ماده 3 اساســنامه خود، مصوب 
88/6/4 وظیفه ساماندهی کسب وکارهای 
اینترنتی در سطح کشــور را بر عهده دارد. 
عالوه بر این، طبق مصوبه شــورای امنیت 
کشور در تاریخ 91/4/12 مسئولیت اعطای 
نماد اعتماد به کسب وکارهای اینترنتی به 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی تفویض 
شــده اســت. درخصوص خبر منتشرشده 
مبنی بــر صدور نماد اعتمــاد الکترونیکی 
از ســوی شــرکت ملی پســت جمهوری 
اســالمی ایران، به اطالع همگان می رساند 
تنهــا موضوع مرتبط در اساســنامه جدید 
شرکت ملی پســت ایران مصوب 95/3/3، 
به کسب وکارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 
از فصل دوم با موضــوع وظایف و اختیارات 
شرکت در این اساســنامه است، که در آن: 
»نظارت بر قبــول، حمل و رهســپاری و 
توزیع مرســوالت خرید و فروش اینترنتی 
و همچنیــن مدیریــت وجــوه حاصله در 
سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق 
شاخص های سرعت، دقت و امنیت مطابق 
با استانداردهای تعیین شده« به عهده این 
شرکت گذاشته شده و کما فی السابق تنها 
مرجع صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی 
به کســب وکارهای اینترنتی، مرکز توسعه 

تجارت الکترونیکی است.«

متولینماداعتماد
الکترونیکیکیست؟!

همه کســانی که مرا از نزدیک می شناسند، 
می دانند که عاشق آب گوجه هستم! اینکه من 
عاشق چه چیزی هستم، اصال اهمیتی ندارد 
اما هفته پیــش در صفحه کارگاه خواندیم که 
فاندر Appboy، برای ایجاد ارتباط کارکنان و 
مشتریان، برای کارکنانش یکصد جفت کتانی 
خریده بود. می خواهم از یک تجربه زیســته 
بگویم؛ برای موفقیت استارت آپ تان یک نهال 
میوه بخرید و پیشنهاد من نهال گوجه است! 
چرا؟ لطفا تا پایان این نوشــته وقتی سخن از 
نهال می گویم، آن را با نهال اســتارت آپ تان 
تصور و مقایسه کنید؛ وقتی نهال را خریدم پنج 
تا 6 گوجه سبزرنگ بزرگ و کوچک داشت. به 
مقصد که رسیدم و توی پله ها گلدان را زمین 
گذاشتم تا کلید را توی قفل در بچرخانم، متوجه 
شدم با وجود دقت زیاد، یکی از گوجه ها کنده 
شده است. گوجه را دور نینداختم، آن را روی 
لبه گلدان گذاشــتم تا از نور خورشید تغذیه 
کند اما چون می دانستم ریشه در آب ندارد و 
تماس با آب می تواند میوه را فاسد کند، برای 
همین گوشه گلدان گذاشتم تا با آب تماسی 

نداشته باشد.
نهال، نیاز به نور مستقیم خورشید داشت. برای 
همین توی بالکن گذاشــتم رو به نور جنوب. 
در میان همــه کارها و مشــغله های روزانه، 
حواســم بود که هر روز به مقدار معینی به آن 
آب بدهم. می دانستم آب زیاد هم محصول را 
خراب می کند و کم آبی، باعث خشکی نهال و 
ضعیف شــدن محصول می شود. در طول روز 
که درگیر انتشار »شنبه« و مشکالت بچه های 
استارت آپی بودم، به این نهال نگاه می کردم که 
واقعا قرمز خواهد شد و به انتظار همراه با حس 
خوبی که می داد و گوجه هایی که کم کم بعد از 

مدتی انتظار، داشت روی سرخ می کرد.
نگاه می کردم که چگونــه مراقبت مداوم من 
و همکارانم و نور و خاک مناســب، دارد به بار 
می نشیند. چند روز  گذشت، ناگهان یادم  افتاد 
به خاطر مشغله و جلسات پی در پی، دو یا سه 
روز است سری به بالکن نزده ایم. حس  کردم 
نهال دارد خشک می شود؛ نگران بودم، حس 
نگرانی و استرس همه وجودم را  گرفت و ندامت 
و پشیمانی که اگر خشک شود همه اش تقصیر 
من است. زمان گذشــت و گوجه ها از سبزی 
به سرخی زدند. خوشحالی به سراغ مان آمده 
بود اما در میانه طعم گس خوشــی، دریافتم  
هرچه گوجه ها سرخ تر می شود، بدنه نهال هم 
خشک تر می شود. گویی گوجه ها همه انرژی 
و توان نهال را می مکیدنــد. کم کم آن گوجه 
جداافتاده رســید و گوجه های دیگر هم یکی 
پس از دیگری. حس می کردم بدن نهال دیگر 
توان نگهداری ایــن بار را ندارد. برای همین تا 
رسیدن گوجه ها، چوب خشکی را حایل کردم 
تا خم نشود و نشکند. تا اینکه گوجه ها کامل 
رسید و شروع کردم به برداشت؛ هر چند روز 
یک گوجه چیدم تا اینکه همه برداشت شد و 
تنه، تنها و عریان ماند و از همه عجیب تر، بعد از 
جدایی آخرین محصول، کامال خشکید. برایم 
عجیب بود چرا نهالی کــه این همه محصول 
خوب داد، خکشــید. پرونده نهال را با یک آه 
بســتم؛ دو روز بعد که برحسب عادت گلدان 
را نگاه می کردم، دیدم از کنار نهال خکشیده، 
نهال جوانی سبز شده و باال آمده و دارد سرک 
می کشد. حاال چند روزی است در انتظار میوه 
دادن نهال نوپا هســتم. در طــول این مدت، 
همه حســم این بود که باید مثــل این نهال، 
از محصول اولیه اســتارت آپ مراقبت کنیم؛ 
اســتارت آپ مثل نهالی است که نور و خاک و 
آب می خواهد؛ تیم خوب، ســرمایه مناسب و 
ایده خالقانه می خواهد.  اینکه استارت آپ ما 
کجای بازار ایستاده و چه بخشی از نیاز مردم را 
تأمین می کند. با رسیدگی مداوم، نهال به ثمر 
رسید و یاد گرفتم باید برای استارت آپ وقت 
گذاشت و از محصول آن با تمرکز و نظارت کمی 
و کیفی، مراقبت کرد تا به ثمر بنشیند. نشستن 
در انتظار میوه نورس و تصور اینکه آیا روزی این 
میوه سبز، قرمز خواهد شد، سخت اما شدنی 
است. یاد گرفتم صبوری پیشه کنم و با دیدن 
محصول یا اتفاقات کوچک اولیه، مأیوس نشوم. 
با چیدن میوه و لذت خوردنش، لذت موفقیت 
استارت آپم را چشیدم و با خشکی نهال فهمیدم 
طعم شکست هم در راه اســت. وقتی دوباره 
نهــال جوان را دیدم که از کنار شــاخه جوان 
باال آمده، متوجه شــدم پوست اندازی، الزمه 
هر استارت آپی است و نباید آن را با شکست، 
اشتباه گرفت. فرانســوا ولتر، فیلسوف شهیر 
فرانسوی، می گوید: »میوه ای که در دسترس 
ماست از میوه باالی شاخه درخت لذیذتر است، 
ولی میوه باالی درخت از این جهت در نظرمان 
جلوه می کند که دست مان به آن نمی رسد.« 

لطفا دست دراز کنید...

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

برایموفقیت
استارتآپتان
نهالگوجهبکارید!

ایران به یکی از آخرین کشورهایی بدل شده است که در زمینه 
اپلیکشن های درخواست ماشین، توجه سرمایه گذاران را به خود 
جلب کرده است. گروه اینترنت ایران مبلغی معادل 20 میلیون 
یورو را برای تامین مالی یکی از همین اپلیکشن های مخصوص 
خودروی سواری، تحت عنوان اسنپ اختصاص داده است. باید 
گفت که 20 میلیون یورو دومین سرمایه گذاری بزرگ امسال 
در زمینه اکوسیستم استارت آپی نوپا در ایران محسوب می شود. 
اما چرا دومین ســرمایه گذاری؟ در ماه مارس یک شــرکت 
سرمایه گذار سوئدی تحت عنوان پامیگرنت)انار( مبلغی معادل 
60 میلیون یورو در سرآواسرمایه گذاری کرد. سرآوا یک شرکت 
سرمایه گذاری ایرانی متمرکز بر روی تجارت الکترونیک است. 
سرآوا خود از حامیان یکی از بزرگترین استارت آپ ها  )تجارت 
الکترونیک( به نام دیجی کاالست. خدمات اسنپ در حال حاضر 
تنها در تهران ارائه می شود. وضعیت تاکسی در ایران تاحدودی 
پیچیده است. بیش از 80 هزار تاکسی تحت عنوان پالک رسمی 
به ثبت رســیده اند. با این حال تاکسی های دیگری هم تحت 
عنوان تاکسی شــخصی و سواری وجود دارند. شهرام شاهکار 
مدیر اجرایی اسنپ می گوید: سوای تاکسی ها ثبت شده، بیش 
از 80 هزار راننده شــخصی دیگر هم در تهــران وجود دارند و 
حتی 200 هزار راننده تاکسی نیز به صورت آزاد مسافرکشی 
می کنند. اسنپ درست مثل اپلیکشن »اوبر« عمل می کند. شما 
اپلیکیشن را بر روی گوشی خود دانلود و هر زمان که نیاز داشتید 
تقاضای راننده می کنید؛ اما شاید بتوان گفت تنها تفاوت اسنپ با 
اوبر نوع پرداخت آن است که به صورت پول نقد انجام می شود، 
چرا که در ایران راننده ها هنوز پول نقد دریافت می کنند. شاهکار 
می گوید: اما چیز دیگری که اسنپ را منحصر به فرد کرده است، 
تعیین نرخ کرایه قبل از ســفر اســت. این موضوع یک حسن 
محسوب می شود که امکان چانه زنی بین مسافر و راننده را هم 

از بین می برد. تمامی رانندگان اسنپ دارای گواهینامه و بیمه 
هستند و هر راننده قبل از شروع فعالیت، مورد تایید قرار گرفته و 
حتی وضعیت خودروی او هم از سوی تیم بازرسی اسنپ بررسی 
و تایید می شود. اکثر جمعیت 80 میلیونی ایران زیر سی سال 
و  98 درصد آنها تحصیل کرده هســتند و ضریب نفوذ موبایل 
در ایران 136 درصد است. تقریبا 83.2 میلیون اشتراک تلفن 
همراه در ایران وجود دارد که بیشترین رقم در میان کشورهای 
حوزه خاورمیانه محسوب می شود . شاهکار می گوید که ما قصد 
داریم فعالیت خود را در دیگر شهرهای ایران هم گسترش بدهیم 

و سرویس های دیگری هم ارائه کنیم. اما درست همانند ایاالت 
متحده، رقبای دیگری برای اسنپ وجود دارند. رقبایی چون 
سازمان تاکسیرانی تهران که اعالم کرده است در سال 2017 

اپلیکشن موبایل خود را فعال خواهد کرد.
شاهکار می گوید: ما کارکنانی از بهترین دانشگاه ها در ایران را 
در اختیار داریم و در عین حال علم زیادی در رابطه با شــرایط 
محلی تهران داریم. تهران محدودیت های ترافیکی و قوانین 
خاصی دارد که ما با آنها خوب آشــنا هستیم. اسنپ در حال 

حاضر 130 کارمند دارد.   

افزایشسرمایهگذاری20میلیونیوروییدراسنپ!

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوریدردیدارباهیئتبلندپایهآلمانیاعالمکرد

وبسایت»تککرانچ«خبرداد

اولین جلسه کارگروه فناوری های کارا، ذیل 
نقشه راه 5 ســاله ایران و اتریش، با حضور 
علی مرتضی بی رنگ، معاون امور بین الملل 
و تبادل فنــاوری معاونت علمی و فردریش 
اشتیفت، سفیر اتریش در ایران برگزار شد.

در این جلســه، معاون امــور بین الملل و 
تبادل فناوری معاونت علمی گفت: »زمینه 
همکاری بین ایران و کشــور اتریش بسیار 
گســترده است و این دو کشــور می توانند 
در حوزه های مختلفی با یکدیگر همکاری 
کنند.« وی افزود: »بر اساس نقشه راه 5 ساله 
ایران و اتریش، قرار بر این شــده که این دو 
کشــور در حوزه محیط زیست، انرژی های 
تجدیدپذیر و فناوری های معدن با یکدیگر 
همــکاری کنند؛ امــا زمنیه و پتانســیل 
همکاری های بیشــتر بین ایــران و اتریش 

وجود دارد.«
بــه گفتــه بی رنــگ، حــوزه انرژی های 
خورشیدی، بهینه ســازی انرژی و کارایی 
انرژی نیز زمنیه های خوبی برای همکاری 
بین دو کشور دارد. در ادامه این جلسه سفیر 
اتریش، گفت: »تا سال آینده نخستین بانک 
اتریشــی در ایران راه اندازی خواهد شد و از 
این طریق همکاری های مالی بین دو کشور 
افزایش خواهد یافــت.« وی افزود: »اوایل 
ســال آینده تبادل هیئت ایرانی و اتریشی 
صورت خواهــد گرفت و ایــن هیئت ها از 
دانشــگاه ها و مراکز علمی کشــور میزبان 
بازدید خواهند کرد.« به گفته اشــتیفت، 
کشور اتریش در زمینه زباله سوز ها، آلودگی 
هوا و گسترش حمل ونقل تهران نیز با ایران 
همکاری های گسترده ای خواهد داشت و در 
زمینه علوم زیستی نیز عالقه مند همکاری 
با ایران است. سفیر اتریش خاطرنشان کرد: 
»یک هیئت از کشــورمان اواخر امسال به 
ایران سفر خواهند کرد تا در زمینه گسترش 
همکاری های هوا و فضا با یکدیگر مذاکراتی 
داشته باشند و از دستاوردهای ایران بازدید 

کنند.«

اتریشیهاسرمایهگذاریبر
رویاستارتآپهایایرانی

رابررسیکردند

با آغاز بــه کار اپراتور اختصاصی شــبکه 
علمی، امکان ارائه شبکه ارتباطی پرسرعت 
بــا ســرعت حداقــل یــک گیگابایت به 
دانشــگاه ها و مراگــز تحقیقاتــی فراهم 
خواهد شــد. به گــزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل ســازمان فناوری اطالعات 
ایــران، مهنــدس نصــراهلل جهانگرد در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه تلکام و امضای 
تفاهم نامه میان مخابرات و اپراتور مدیریت 
شــبکه علمی ایران ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: »با همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعــات و وزارت علوم، اپراتور 

اختصاصی شبکه علمی کشور به سازمان 
علمی پژوهشی ایران واگذار شده است تا 
سرویس هایی را در این حوزه به دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آموزش عالی 
کشور ارائه کند.« وی افزود: »27 خدمت 
متفاوت نظیر آموزش از راه دور، کتابخانه 
مجازی و اشتراک منابع دانشگاهی از طریق 
این بستر عملیاتی خواهد شد.« وی با بیان 
این مطلب که اجرای این طرح گامی بزرگ 
در استقرار و تقویت عدالت آموزش کشور 
خواهد بود تصریح کرد: »به کمک خدمات 
موجــود در این ســرویس، ظرفیت های 

آموزشی کشور به تمام نقاط ارائه خواهند 
شد.« وی ادامه داد: »به دلیل آماده بودن 
ساختار ها و زیرســاخت ها در تهران، این 
طرح در مرحله نخســت در پایتخت و در 
مرحله دوم در مراکز اســتان ها و درنهایت 
در تمامی شهر ها و دانشگاه های کشور اجرا 
خواهد شــد.« معاون وزیر اظهار داشت: 
»امیدواریم با گسترش فعالیت ها روی این 
شــبکه ارزش افزوده فراوانی برای توسعه 
توانمندی هــای داخلی در دانشــگاه ها از 
طریق به اشــتراک گذاری اطالعات فراهم 

شود.«

ارائهپهنایباندیکگیگابایتیبهدانشگاهها

فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص توجه ویژه  به اقتصاد دانش بنیان
آرزویپلمبچاههاینفتوتولیدثروتازدانش

آن روزی که مــا بتوانیم درآمد کشــور را از راه 
دانشــمان به دســت بیاوریم و دِر چاه های نفت 
را پلمپ کنیم، آن روز برای ما روز خوبی اســت. 
امروز ما داریم از ذخایرمان می خوریم. بیشــتر 
بودجه کشــور از نفت است.  نفت ذخیره ماست. 
گنجینه مــان را داریم تخلیــه می کنیم از روی 
ناچاری. باید روزی برســد که این ملت بتواند از 
دانش خود ثروت تولید کنــد. آن وقت خوِد آن 
ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد. یک 
هم افزایــی پی درپی دارند: علــم به ثروت کمک 
می کنــد، ثروت بــه علم کمک می کنــد، دائما 
هم افزایی به وجود می آید. ما باید دنبال این روز 
باشیم. البته جهت گیری ها باید جهت گیری های 

درست و معنوی و الهی باشد.
تولیددانشبنیانبهجــایتکیهبرذخایر

معدنیوطبیعی

تولید چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی 
از اهمیت درجه اول برخوردار اســت. کشــوری 
که تولید نداشته باشــد خواهی نخواهی وابسته 
اســت.اگر همه نفت و گاز دنیا هم زیر زمین های 
ما و در چاه های ما ذخیره شــده باشد به دردمان 
نمی خورد؛ کما اینکه می بینید کشورهایی وجود 
دارند که از لحاظ ذخایــر معدنی و طبیعی-چه 
ذخایر انرژی چه ذخایر فلزهای بسیار ذی قیمت 
و کمیــاب-در کمــال ثروتمندی هســتند اما 
خودشان بر روی این زمینی که زیرش این همه 
گنج خفته است، زندگی نکبت بار و فالکت باری 
دارنــد. باید تولید در کشــور - به خصوص تولید 
دانش بنیان، متکی به دانش و مهارت های علمی 
و تجربــی � پیش بــرود؛ این به دســت کارگر و 
کارفرماســت. مدیریت آن هم با دولت اســت؛ 

بایستی سازمان دهی کنند، کار کنند.

منبع:بیاناتدردیدارکارگراننمونهسراسرکشــور،1389/02/08؛وبیاناتدردیدارنخبگان
جواندانشگاهی،1387/06/15؛برگرفتهازکتابراهبردتولیددانشبنیان؛جایگاهشرکتهای

دانشبنیاندراقتصادمقاومتی.



دستگاه هایی که احساس را درک می کنند

به نظر می رســد جنگ بین اینتل 
و ARM بر ســر تراشــه رو به 

پایان اســت. چند دهه پیش 
اینتل ســوگند خورده بود از 
معماری داخلــی x86 خود 
اســتفاده کند، اما حال این 

 Stratix شرکت اعالم کرده در
FPGA 10 جدیدش از پردازنده 64 

بیتی ARM استفاده خواهد کرد. می توان 
به FPGA دوبــاره برنامه داد تا تعداد زیادی از 
کارهای سرور یا شبکه را انجام دهد. به عالوه 
این فناوری می توانــد الگوریتم هایی را برای 
یادگیری ماشینی اجرا کند. در آینده ممکن 
است x86 و ARM در برخی از تراشه های اینتل 
 Altera FPGA ادغام شــوند. اینتل قصد دارد
در تراشه های ســرور زئون را یکپارچه سازی 
کند و سی پی یو های x86 و ARM را روی یک 
تراشه قرار دهد. این شــرکت در حال حاضر 
FPGA های زئــون و Altera را روی بوردهای 
چند تراشه ای جفت سازی کرده است. اینتل 
و ARM درگذشــته از نظر معماری با یکدیگر 
رقابت می کردنــد، و گاه نیز مجادله های بین 
این دو بر سر قدرت و عملکرد باال می کشید. 
اینتل می خواهد تراشــه های x86 خود را در 
تعداد  زیادی از دســتگاه ها قــرار دهد و در 
 ARM صورت نیاز نیز از طراحی های سی پی یو
اســتفاده کند. جمعــی از رویدادها در حال 
حاضر موجب شده بین اینتل و ARM رابطه ای 
دوستانه برقرار شــود. با رکود بازار کامپیوتر، 

اینتل در ماه آوریل تمرکز خود را 
بر روی روبات ها، هواپیماهای 
بدون سرنشــین، خودروها 
و اینترنت اشــیا گذاشــته 
اســت. اکثر کامپیوترها از 
استفاده   x86 تراشــه های 
می کنند، اما ARM در بسیاری 
از بازارهای در حال رشد حرف اول 
را می زنــد و اینتل قصــد دارد روی این 
بازارها تمرکــز کند. طی انعقــاد قراردادی 
بین این دو شــرکت، اینتل اکنون می تواند 
تراشــه های ARM را تولیــد کنــد. اینتــل 
تراشه های دستگاه تلفن همراه ال جی را تولید 
خواهد کرد و حتی می تواند برای آیفون اپل 
نیز تراشه تولید کند. در گذشته کارخانه های 
اینتل فقط تراشه های x86 را تولید می کردند 
اما رکود بازار کامپیوتر ســازندگان تراشه را 
وادار کرده این قرارداد را منعقد کنند. اینتل 
به طور پراکنده از طراحی های ARM استفاده 
کرده است. این شــرکت در گذشته تراشه ها 
و تجهیزات شــبکه تلفن همراه را بر اســاس 
ARM  ساخته بود اما دیگر به این کار مشغول 
 ARM نیست. همچنین اینتل از پردازنده های
در یک مودم XMM اســتفاده می کرد. یکی 
از حوزه های تمرکز اینتل FPGA اســت که 
جایگزین خوبی برای سی پی یوهای آن است. 
اینتل می گوید سی پی یو چهار هسته ای 64 
بیتی Cortex-A53 از تراشــه های قبلی آن 

سریع تر عمل می کند.

اینتل و پایان یک جنگ سنتی

ویژگی های یک فرمانده موفق چیست؟ چه کارهایی باید بکنید 
و یا بهتر بگوییم، چه اثری باید بگذارید تا در یک شرکت یا تلنگر

کسب وکار از شما به عنوان یک رهبر موفق نام ببرند؟ جان 
کوئنسی آدامز، سیاستمدار نامدار آمریکایی، رهبری در هر کاری را این گونه 

تعریف می کند: »اگر رفتار و اعمال شما الهام بخش دیگران شود تا 
بیشتر کار کنند، بیشتر رویا داشته باشند و بیشتر یاد بگیرند و 

بزرگ تر شوند، آن وقت شما یک رهبر هستید!« اینکه توانایی ها 
و خیال و توان دیگران را آزاد کنید و راه بزرگی آن ها را هموار، 

یعنی شما در جایگاه درست رهبری نشسته اید. یعنی شما یک 
فرمانده الهام بخش و تأثیرگذار هستید؛ کسی که نامش باقی 

می ماند!

رویاهای دیگران را آزاد کنید!
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آیا هدست های واقعیت مجازی برای کودکان ضرر دارند؟
هدســت های واقعیت مجازی یکی از وسایل موردعالقه 
کودکان هســتند اما بسیاری از دســتگاه های واقعیت 
مجازی که به بازار آمده اند دارای محدودیت سنی اند. آیا 
این فناوری برای کودکان خطرناک است؟ هدست های 
Oculus Rift و Samsung’s Gear برای افراد باالی 13 
سال هستند، در حالی که شرکت سونی محدودیت سنی 
را برای واقعیت مجازی پلی استیشن 12 سال اعالم کرده 
است. هدســت های Vive شــرکت HTC برای کودکان 
طراحی نشده است و این شرکت می گوید کودکان نباید 
از آنها اســتفاده کنند. گوگل نیز هدست هایی با فناوری 
پایین دارد که توصیه می شود کودکان فقط تحت نظارت 
بزرگساالن از آنها اســتفاده کنند. با این حال شرکت ها 
توضیحات زیادی درباره این موضوع ارائه نداده اند. دلیل 
علمی این محدودیت ها چیســت؟ مدیر مرکز سالمت 

رفتار و رســانه خــالق در دانشــگاه هنرهای 
سینمایی کالیفرنیای جنوبی می گوید: 

»ما دربــاره ایمنی ایــن فناوری 
واقعیت مجــازی برای کودکان 
اطالعات کافی نداریم. بنابراین 
ایــن پراکندگــی داده های 
تحقیقاتــی و آنچــه درباره 
توانایی مغز در ســازماندهی 
مجدد خود می دانیم، موجب 

نمی شود که بخواهیم استفاده 
از این دستگاه ها را توصیه کنیم. مغز 

افراد در سنین پایین حالت پالستیکی 
دارد و اگر برای مدتی در معرض این دستگاه ها 

قرار بگیرند، ممکن است به آنها لطمه وارد شود.« اما این 

لزوماً به آن معنا نیست که واقعیت مجازی برای 
کودکان ضرر دارد.

همچنین ایمنــی واقعیت مجازی 
بســته به دســتگاه، نوع محتوا و 
مدت زمــان اســتفاده از آن و 
نیز کودکی که از آن اســتفاده 
می کند، متفاوت است. یکی از 
بزرگترین نگرانی ها درباره این 
دستگاه ها آن است که فناوری 
واقعیــت مجازی ممکن اســت 
روی چشم کودک تاثیر بد بگذارد اما 
محققان می گویند هیچ شواهدی مبنی بر 
اینکه قرار گرفتن در معرض صفحه نمایش برای 
مدت طوالنی می تواند موجب آســیب دائمی به چشم 

شــود، وجود ندارد. اوپتومتر و سخنران ارشد دانشگاه 
انگلستان، پیتر هوارث، می گوید: »شواهد خوبی وجود 
دارد که نشان می دهد فقط افرادی که حرکت و کنترل 
چشــم آنها ضعیف اســت، احتمال دارد با مشکالتی 
مانند سردرد و خستگی چشم مواجه شوند. این عالئم 
نشانه دهنده آن است که چشم این کودکان باید معاینه 
شود، بنابراین هدست های واقعیت مجازی ممکن است 
به تشخیص مشکالت موجود در کودکان کمک کند.« 
هوارث می گوید: »تا به حال هیچ تحقیق دانشگاهی و 
علمی انجام نشده که اثرات واقعیت مجازی را بر چشم 
کودکان بررسی کند، با این حال ممکن است سازندگان 
هدست های واقعیت مجازی تحقیقاتی را در این زمینه 
انجام داده باشند. تنها دلیل انجام این تحقیقات نیز مبرا 
کردن خودشان از ایجاد مشکالت برای کودکان است.«
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انتقال داده با
لمس کردن!

جاروبرقی که آهنگ 
پاپ پخش می کند!

ماشین های احساساتی!
اطالع از احساســات برای انسان ها  کار دشــواری است چه برسد 
به ماشــین ها، اما یک سیســتم جدید می تواند با 87 درصد دقت 

احساسات انسان را حدس بزند.
این دستگاه سیگنال منعکس شــده از بدن فرد را تجزیه و تحلیل 
می کند تا تنفــس و ضربان قلب را بررســی کنــد. از این عوامل 
فیزیولوژیکی برای تشــخیص احساسات فرد استفاده می شود، اما 

برای این کار باید تعدادی حسگر را به فرد متصل کنند.
با استفاده از دستگاهی که کوچکتر از روتر Wi-Fi است، محققان در 
MIT توانســتند به طور بی سیم تنفس و ضربان قلب فرد را بررسی 
کنند. این اندازه گیری ها سپس در یک الگوریتم یادگیری ماشینی 
وارد می شوند و با استفاده از این الگوریتم مشخص می شود که آیا 
فرد احساس هیجان، شــادی، خشم یا ناراحتی می کند. دقت این 

تشخیص مشابه با رویکردهای باسیم و پیشرفته است.
مخترعان می گویند کاربردهای بالقوه این دستگاه عبارت است از 
سیستم های مراقبت بهداشــتی که افسردگی را در فرد تشخیص 
می دهند، خانه های هوشمند که می توانند نورپردازی و موسیقی 
خانه را متناســب با حاالت فرد تنظیم کنند، یــا ابزارهایی که به 
فیلم سازان امکان می دهند بازخورد مخاطب خود را در زمان واقعی 

دریافت کنند.
فادل ادیب، دانشــجوی دکترا در آزمایشــگاه علوم کامپیوتری و 
هوش مصنوعی MIT که به طراحی این سیستم کمک کرده است، 
می گوید: »ایده این سیستم آن است که به ماشین ها امکان دهید 
احساسات شما را تشــخیص دهند و در نتیجه روابط عمیق تری با 

شما برقرار کنند.«
برای آزمایش این دســتگاه، که EQ-Radio نــام دارد، 12 فرد به 
مدت دو دقیقه تحت نظارت بودند، درست زمانی که هیچ احساسی 
نداشتند و از ویدئو یا موسیقی برای به خاطر آوردن خاطراتی استفاده 

می کردند که چهار احســاس )هیجان، شادی، خشم و ناراحتی( را 
برمی انگیختند. سپس برای داده های ضربان قلب و تنفس هریک از 

این افراد یک الگوریتم یادگیری ماشینی در نظر گرفته شد.
طبق گفته محققان، این سیستم به طور هوشمندانه ای هردو داده را 
ترکیب می کند و سپس نتایج را روی یک نمودار به تصویر می کشد. 
از این نمودار برای دسته بندی احســاس و قرار دادن آن در یکی از 

چهار گروه استفاده می شود.
پــس از تنظیم دســتگاه بــرای هر فــرد، سیســتم می تواند در 
87 درصــد مواقع حالت احساســی آنها را مشــخص کند. ادیب 
می گوید: »احساسات ما مستمر هســتند و نمی توان آنها را فقط 
در یک دســته بندی قرار داد. اما این روش شــروعی برای توسعه 
تکنیک هاست تا مجموعه ها و زیرمجموعه های مختلف احساسات 

را بهتر بشناسیم.«
این سیستم از یک شــیوه رادار به نام »امواج حامل تنظیم شده بر 
اساس فرکانس« استفاده می کند که بســیار قدرتمند است زیرا 
می تواند بازخورد اشیای ایستا و سایر افراد را حذف کند. حساسیت 
این دستگاه آنقدر زیاد است که باال و پایین رفتن قفسه سینه را در 
طول تنفس و نیز لرزش های ریز ناشــی از پمپاژ خون در سراســر 
بدن را تشخیص می دهد. به عالوه محققان معتقدند اینکه سیستم 
برای نظارت بر قلب به جای سیگنال های الکتریکی از سیگنال های 
مکانیکی اســتفاده می کند، می تواند کاربردهای فوق العاده ای در 

حوزه مراقبت های بهداشتی داشته باشد.
ادیب اظهار می کند: »این سیگنال های مکانیکی هستند که به شما 
می گویند قلب شما چگونه کار می کند.« این دستگاه جدید با داشتن 
چنین رویکرد مکانیکی محققان را وارد دنیای تازه ای از فناوری ها 
می کند و موجب می شــود احساسات انسان تشخیص داده شوند، 

هرچند این احساسات را خود فرد به طور شفاف ابراز نکند.

 تعادل کار و زندگی در فناوری اطالعات 

ترفند پیکسل گوگل برای ارتباط با تلفن های قدیمی

حسگرهای پوشیدنی به کمک تنیسورها می آیند
امروز بازیکنان تنیس فرصت های زیادی برای تحلیل 

و تقویت بازی خــود دارند. آنها فقط در پیدا کردن 
یک دستگاه ردیابی عالی مشــکل دارند. برخی 
از دســتگاه ها داده های جزئی را بــه خوبی ارائه 
می دهند و عملکرد شما را در طول بازی به خوبی 

تحلیل می کننــد، در حالی که برخــی دیگر آمار 
ساده ای از بازی ارائه می دهند. یکی از دستگاه هایی که 

به هر بازیکن تنیس در هر سطحی کمک می کند مهارت بازی 
 Babolat خود را تقویت کند، دستگاهی است که شرکت مشهور

ساخته است. این شرکت اولین راکت متصل را تولید 
کرده که در دسته آن یک حسگر تعبیه شده است. 
نرم افزار موجود در آن روند پیشرفت بازیکن را به 
صورت نمودار در می آورد یا آن را با سایر بازیکنان 
مقایسه می کند. این راکت از طریق بلوتوث به هر 
دستگاه هوشمندی وصل می شود یا می توان آن را 
از طریق کابل USB بــه کامپیوتر وصل کرد. بازیکنان 
می توانند عملکرد خــود را از قبیل زمان، طوالنی ترین بازی، 

پرتاب ها در دقیقه، و تخمین انرژی مصرف شده مشاهده کنند. 

برقراری تعــادل بین کار و زندگی چالــش بزرگی برای افراد 
متخصص در تمام صنایع اســت اما به نظر می رسد که دنیای 

فناوری اطالعات دارد به تحقق این تعادل کمک می کند.
یک ســوم از مشاغلی که به عنوان بهترین مشاغل برای ایجاد 
تعادل بین کار و زندگی شــناخته شــده اند در حوزه فناوری 
اطالعات هستند. برای مثال طراح UX  رتبه دوم، دانشمند داده 

رتبه سوم، و مدیر راهبرد رتبه چهارم را کسب کرده اند. سایر 
مشاغل عبارت اند از توسعه دهنده تلفن همراه، مهندس توسعه، 
طراح وب و برنامه نویس کامپیوتر.  در کل، برقراری تعادل بین 
کار و زندگی در سال های اخیر به شدت دشوار شده است. این 
تعادل در زندگی گزارشــگران، درمانگرهای سالمت روان و 

حسابداران مالیاتی بسیار کم دیده می شود.

اپلیکیشــن Move to ios در اپل راه آسانی است برای انتقال 
مخاطبان و سایر داده ها از یک تلفن اندروید به آیفون. پیکسل 
جدید شــرکت گوگل نیز بــا ارائه یک آداپتــور همین کار را 

کرده است.
طبق گفته گوگل، تلفن های پیکسل جدید گوگل قابلیتی دارند 
که به کاربران امــکان می دهند مخاطبان، رویدادهای تقویم، 
عکس، ویدئو، موسیقی، پیامک ها، و سایر اطالعات خود را از 
یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کنند. گوگل می گوید این 

انتقال سه مرحله دارد. شما باید مطمئن شوید که تلفن قدیمی 
دارای سیســتم عامل اندروید 5.0 به باال یا ios 8 به باالست. 
اگر تلفن قدیمی شــما اندروید باشــد، این روند نسبتا ساده 
خواهد بود. ابتدا کاربران آیفون باید برنامه های iMessage و 
FaceTime خود را خاموش کنند و سپس سیم کارت را خارج 
سازند. سپس باید وارد حساب گوگل خود در پیکسل شوند. در 
نهایت نیز گوگل از شما می خواهد داده هایی را که می خواهید 

انتقال دهید، انتخاب کنید.
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شرکت پاناسونیک یک سیستم انتقال داده 
ساخته است که می تواند اطالعات را از طریق 
لمس کردن منتقــل کند. از ایــن فناوری 
می توان در سیســتم های امنیتی آینده یا به 
عنوان روشی برای تبادل اطالعات تماس از 
طریق دست دادن استفاده کرد. این دستگاه 
داده ها را از طریق میدان رادیویی روی پوست 
بدن فرد با سرعت حداکثر 100 کیلوبایت در 
ثانیه منتقل می کند. وقتی شما یک شیء یا 
فرد را لمس می کنید، داده ها می توانند تبادل 
شوند. برای مثال، فرد می تواند توپی را که با 
رنگ کدگذاری شده لمس کند، سپس حسگر 
متصل به چراغ را لمس کند. در این صورت، 
داده موجــود در رنگ توپ بــه چراغ منتقل 
می شــود و رنگ آن را با توپ یکی می کند.  
شرکت پاناســونیک می گوید از این دستگاه 
می توان در آینده برای اهــداف کاربردی تر 
استفاده کرد، از قبیل تبادل اطالعات تماس 
از طریق دست دادن با افراد یا باز کردن قفل 
یــک در فقط از طریق قرار دادن دســتگیره 
روی قفل در آن. در حال حاضــر اندازه این 
دستگاه آنقدر بزرگ است که نمی توان آن را 
در دستگاه هایی مانند ساعت مچی یا ساعت 
هوشمند جا داد، اما پاناسونیک می گوید اگر 
تقاضا برای این دســتگاه زیاد باشد، می توان 

اندازه آن را کوچک کرد.

دو تن از بزرگترین شرکت های ژاپن با یکدیگر 
همکاری کرده اند تا یــک جاروبرقی روبات 
بسازند که می تواند هنگام جارو کردن آهنگ 
پاپ ژاپنی پخش کند. این جاروبرقی آهنگ 
درخواستی شــما را با اســتفاده از نرم افزار 

سینت سایزر صدای یاماها پخش می کند.
شرکت شارپ جاروبرقی روبات را به گونه ای 
طراحی کرده که آهنگ هــای پاپ ژاپنی را 
پخش می کنــد و می تواند بــا صاحب خود 
ارتباط برقرار کند. موسیقی که پخش می شود 
بر حســب درخواســت صاحب آن است و از 
طریق میکروفون تعبیه شــده در جاروبرقی 
انتخاب می شــود. بنابراین صاحب دستگاه 
می تواند به این روبات بگوید که آهنگ مفرح، 

یا شاد یا آرامش بخش پخش کند.

گوناگون
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نــت رای پلتفرمی اســت که از تحقیقــات بازار و 
کسب وکار به صورت رایگان گرفته تا نظرسنجی، 
پیش بینــی و انواع مســابقات و جشــنواره های 
کتابخوانــی و اطالعــات عمومــی را می توانید از 
طریق آن به دســت آورید و انجــام دهید. مدیر و 
بنیان گــذار این پروژه،  مهدی  زیودار اســت؛ 37 
ســاله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد با 
سازوکارهای تأسیس اســتارت آپ و داشتن یک 
کارآفرینی موفق آشناست. تیم آن ها در کارشان از 
افراد متخصص کمک گرفته اند و یک تیم حرفه ای را 
تشکیل داده اند.با بنیان گذار نت رای درباره استارت 

آپش به گفتگو نشسته ایم.

 بهتر است از اینجا شــروع کنیم که نت رای 
چیست و چه کاری انجام می دهد؟

نت رای پلتفرم مســابقات و نظرســنجی آنالین 
است که هدف آن تبدیل شدن به پلتفرم برگزاری 
مسابقات پیامکی اپراتورها و انجام تحقیقات بازار 
و برگزاری انــواع نظرســنجی ها، پیش بینی ها و 
جشنواره های متنوع توســط خود کاربران است. 
ایده آن از شهریور 93 شکل گرفت اما تولد و النچ 
رسمی نت رای دقیقا آذرماه 94 است. پروژه نت رای 
پلتفرمی بر پایه یادگیری با رویکرد حل مســئله و 
بازی کاری یا Gamification اســت. بازی کاری 
به معنای استفاده کردن از انگیزاننده های طبیعی 
برای به حرکت درآوردن مخاطبان است. پروژه ما 
یک محصول دانش بنیان و متعلق به شرکت »برکه 

خالقیت شریف« است.

 ایــده آن از کجا آمد؟ آیــا الگوی خارجی 
داشتید؟

ایده ما کامال اصل و بکر بوده و اگر بخواهیم به صورت 
یکپارچــه بگوییم، نت رای الگــوی خارجی ندارد و 
براساس آزمون و خطا بود که متولد شد. ما خوشحالیم 
که نه تنها الگوی خارجی نداشــتیم، بلکه یک ایده 
جدید را هم خلــق کردیم. نت رای هم برای ما تولید 
 netray.ir سرمایه می کند و هم برای افرادی که به

مراجعه می کنند و با ما همکاری دارند.

 چه نیازی به تأســیس چنین استارت آپ و 

کسب وکاری در ایران دیدید؟ چه طور مخاطبان 
داخلی خود را جذب می کنید؟

پایین بودن ســرانه مطالعه، توسعه خدمات ارزش 
افزوده موبایل  و رو به افول بودن مســابقات پیامکی 
و گران بودن تحقیقات کسب وکار از نیازهایی است 
که برای تأســیس این اســتارت آپ در ایران دیده 
می شود. در جواب چگونگی جذب مخاطبان نیز باید 
بگویم ما گام به گام حرکت می کنیم و اولین حرکت 
تبلیغاتی ما نمایشگاه تلکام امسال بود اما عالوه بر آن 
برنامه های تبلیغاتی متنوع و گسترده ای را از جمله 
تبلیغات در برنامه های تلویزیونی، ویدئو مارکتینگ 
و بازاریابی بنری را در نظر داریم که به زودی شــاهد 

آن خواهید بود.

 نت رای با چه سرمایه ای شروع شد؟
باید قبول کنیم که تأسیس یک کسب وکار تازه، آن 
هم در ابتدای راه، واقعا هزینه بر اســت و راستش را 
بخواهید ما طی یک و نیم ســال گذشته، دقیقا 300 
میلیون تومان خرج کرده ایم که 100 میلیون تومان 
این مقدار را از صندوق نوآوری و شکوفایی گرفتیم و 
200 میلیون تومان بقیه را از سرمایه شخصی تأمین 
کردیم. عالوه بر این مقدار سرمایه اولیه، باالی یکصد 
جلســه مکالمه و باالتر از 20 مجموعه برای جذب 
سرمایه داشتیم و طی این روند موفق به جذب سرمایه 
خیلی خوبی در حوزه اســتارت آپی کشــور شدیم. 
رقمی که بعید می دانیم استارت آپی در ایران باشد که 
توانسته باشد این مقدار جذب سرمایه کند. موفقیت 
این عمل را در دو عامل می بینیم: اول از همه پتانسیل 
محصول و دوم وجود تیم کامل که این خود یک عامل 

مهم در یک استارت آپ موفق است.

 چه خدمات دیگری را نت رای ارائه می دهد؟ 
اصال همه خدمات آن را بگویید.

ارائه کانال اختصاصی نظرسنجی و مسابقه با اهداف 
انجام تحقیقــات بازار به صورت رایــگان و با آدرس 
دلخواه شــما. به عنوان مثــال netray.ir/tci کانال 
اختصاصی نظرسنجی شرکت مخابرات ایران است که 
نظرسنجی های خود را در این کانال ارائه داده است. 
الزم است بدانید که هم اکنون همه استارت آپ ها و 
کسب وکارها می توانند اقدام به انجام تحقیقات بازار و 
برگزاری نظرسنجی  و مسابقات خود در نت رای کنند 
و نتایــج آن ها بدون حتی یک ریال هزینه در اختیار 
آن ها )و یا عموم مردم( قرار خواهد گرفت. هم اکنون 
در نت رای و در یک پرسشنامه مثال 10 سوالی، ظرف 
10 روز در نت رای حدود 2 هزار پاســخ ثبت شــده 
خواهد داشــت که این خدمت کامال رایگان و البته 

استثنایی است.
خدمــت دوم و اصلی نــت رای، برگــزاری انواع 
مســابقات و جشــنواره های اطالعات عمومی و 
حتی کتابخوانــی و رقابت های متنــوع کاربران 
اســت با جوایز ارزنده و متنوع؛ جالب است بدانید 
از آذرماه تاکنون، بیش از 80 هزار سوال )مسابقه، 
نظرسنجی و یا پیش بینی( توسط کاربران طراحی 
و پرسیده شده و هم اکنون روزانه بیش از 100 هزار 
پاسخ ثبت شده داریم و رفته رفته یکی از غنی ترین 
Big Data های تحقیقات بازار در نت رای در حال 
شکل گیری است. در اینجا هم جالب است بدانید 
که با توجه به کاربرمحور بودن این ســامانه، روی 
یک موضوعی که اعالم می کنیم برای رقابت )مثال 
تاریخچه شــهرآورد تهران( کاربران ظرف کمتر از 
15 دقیقه بیش از 2 هزار سوال برای نت رای ارسال 
می کننــد.   نت رای هم اکنون در قالب اپلیکیشــن 
اندروید و وب سایت قابل دسترسی است و به زودی 
شــاهد ورژن های جدیدتر با خدمات بیشتری برای 
کاربران و کسب وکارها خواهیم بود. در نهایت اینکه 
امید داریم نت رای با فضای سرگرم کننده و مبتنی 
بر بــازی کاری و یادگیری که طراحی کرده، بتواند 
پلتفرم جایگزین مسابقات پیامکی اپراتورها باشد.

 به نظر می آید که برای این پروژه نیازمند تیم 
بزرگی باشــید؛ تیم نت رای شامل چه افراد و 

تخصص هایی است؟
تیم نت رای دو ویژگی اصلی دارد؛ ما تیم کاملی داریم 
و  این همه پیش نیازها را برای موفقیت یک کسب وکار 
فراهم می کند. دوم، وجود افراد باتجربه و با سابقه کار 
باالست که مزیت ما محســوب می شود. ما 10 نفر 
هســتیم؛ مقداد شکیبا سرپرســت تیم فنی، جواد 
 UI جلوداری مدیر اجرایی، قیوم حامدی نیا مسئول
و UX، بهروز عربزاده توسعه دهنده اندروید، مرتضی 
سرابی امور گرافیکی، مهدی تلخابی امور محتوایی، 
خانم نادری و مهدی امیــدی ادمین، امیر کریمی 
امور اجرایی و من، مهدی زیودار، بنیان گذار و مدیر 

پروژه هستم.

 چه برنامه هایی در آینده دارید؟
رســیدن به رکورد مخاطب 10 میلیون نفر در سال 
پیش رو، تبدیل شدن به بزرگ ترین سامانه نظرسنجی 
و مسابقات آنالین ایران، تبلیغات و ترویج هرچه بیشتر 
و گسترده تر نت رای و رســیدن به این نقطه که هر 
کسی که بخواهد برگزارکننده هرگونه نظرسنجی، 
پیش بینی، مسابقه یا جشنواره های یادگیری باشد، 

اولین مکانی که به ذهنش خطور کند، ما باشیم.

 در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارید؟
در حال حاضر به محصول یا پروتوتایپ مان رسیده ایم 
و در مرحله پایداری کسب وکار قرار داریم و امید داریم 
با تبلیغاتی که انجام می دهیم و همین طور ایده خوب 

و تیم قوی که داریم، خیلی زود پیشرفت کنیم.

 برای جوانانی که در اندیشــه راه اندازی یک 
کسب وکار نو و اســتارت آپی هستند، کمی از 
مشکالتی که تا به حال با آن ها مواجه بوده اید، 
بگویید؛ چه سدهایی را پشت سر گذاشتید تا 

نت رای را به اینجا رساندید؟
معضل تأمین منابع مالی از عمده ترین و بزرگ ترین 
مشکالتی است که نه تنها ما، بلکه استارت آپ های 
دیگر نیز با آن روبه رو هســتند که ما این مشکل را 
به عنوان بیشترین جذب سرمایه حوزه استارت آپی 
کشور پشت سر گذاشتیم. مشکل دوم ما دشواری 
جا انداختن یک سامانه جدید بود که الگوی خارجی 
ندارد. تنها راه حل این معضل، واقعا صبر و مقاومت 
است؛ چه بسیار بودند افرادی که به ما می گفتند: 
»از آذرماه تا االن 30 هزار نفر مخاطب دارید!« اما 
ما با صبر و برنامه ریزی بود که این را حل کردیم و 

به راه مان ادامه دادیم.

 چه توصیه یا توصیه هایی به آن دســته از 
جوانان پرانرژی و پرتالشی که انگیزه تأسیس 

یک کسب وکار نو را دارند، می کنید؟
اول از همه باید بدانند که راه اندازی یک استارت آپ، 
خیلی ساده است اما به موفقیت رساندن آن واقعا 
دشوار است. داشتن منابع انسانی و تیم متخصص، 
داشتن هدف، برنامه ریزی و مدیریت از عوامل مهم 
یک استارت آپ موفق است و در یک کالم، بی گدار 
به آب نزنند و چه بســا حتی وقــت و فرصت برای 
تأسیس یک اســتارت آپ زیاد است و الزامی ندارد 
که استارت آپی را تأســیس کنند که چند ماه بعد 
شکست بخورد؛ بنابراین نباید در این کار عجوالنه 

رفتار کنند.

 و سوال آخر اینکه، نت رای حمایت و توجه چه 
کسانی را در این راه جلب کرده است؟

مجید دهبیدی پور رئیس مرکز رشــد و کارآفرینی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف، مونا ناصــری مدیر 
شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف، پرویز کرمی 
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری و در نهایت 
ناصر قدیرکاشانی همگی این اشخاص کسانی بوده اند 

که ما را یاری و حمایت کرده اند.

وقتی برای بیماری به دکتر مراجعه کرده اید، 
احتماال تا به حال با این معضل مواجه شــدید 
که وقت گرفتن از پزشکان و مخصوصا آن دسته 
از پزشکان سرشلوغ، کار دشواری است و شاید 
حتی گاهی موفق به انجام این کار نشدید؛ اما 
»دکتریاب« این کار را برای شما آسان می کند.
دکتریاب یک سامانه است که شما از طریق آن 
می توانید به سریع ترین حالت ممکن، پزشک 
خود را بیابیــد. دکتریاب، بانــک اطالعاتی 
دسترسی به تمام پزشــکان ایران است، البته 
پزشکانی که دارای ســامانه نوبتدهی باشند. 
ســامانه نوبتدهی دکتریاب، یک وب ســایت 
اختصاصی برای هر پزشــک است که توسط 
شرکت آرتا ساخته می شود و باعث ساماندهی 
نوبت ها می شــود. از آنجایی که انجام مسائل 
نوبتدهــی از مهم تریــن مســائل موجود در 
مطب پزشکان است، بنابراین استفاده از یک 
سیستم هوشمند نوبتدهی، یک راه حل موثر 
برای این کار است. اما چطور باید از دکتریاب 
اســتفاده کرد؟ برای این کار، کافی است ابتدا 
وارد وب ســایت دکتریاب  )dyab.ir(شوید و 
پس از انتخاب پزشک موردنظر خود و انتخاب 
ماه و روز مــورد نظرتان، بــه درگاه پرداخت 
الکترونیکــی بانک متصل می شــوید. پس از 
پرداخت وجه، سیستم به شما یک وقت ویزیت 
می دهد. گذاشتن وب سایت یا سامانه پزشک 
در دکتریاب، از دیگر خدماتی اســت که این 
استارت آپ به دیگر مخاطبانش، یعنی پزشکان، 
ارائه می دهد. دکتریاب یک استارت آپ کامال 
نوپاست و امسال تأسیس شده است. قرار است 
به زودی اپلیکیشن این سیستم جدید نیز افتتاح 
شود. پزشــکان نیز می توانند برای استفاده از 
خدمات دکتریاب، پس از مراجعه به وب سایت، 
به بخش ثبت سفارش سامانه بروند و سفارش 

خود را ثبت کنند.

کنفرانــس الــرت، ســامانه ای اســت برای 
اطالع رســانی از رویداد هــای ایــران. پایگاه 
اطالع رســانی رویدادهــای علمــی ایران، 
»کنفرانس الرت«، با هدف اطالع رسانی دقیق 
و هدفمند رویدادهــای ایران به جامعه علمی 
کشور راه اندازی شده اســت. ثبت رویداد در 
وب سایت رایگان است. برای دبیرخانه رویداد 
نیــز کنترل پنل جداگانه ای طراحی شــده تا 
صاحبان رویداد بتوانند، اخبار و اطالعیه های 
مربوط به رویــداد و فراخوان مقاالت رویداد را 
ثبت کنند. برای صاحبان وب سایت های علمی 
نیز این امکان فراهم شــده است که خروجی 
دلخواه رویدادها را برای نمایش در وب سایت 
خودشــان ایجــاد کنند. اعضای وب ســایت 
نیز می توانند پس از عضویت در وب ســایت، 
نســبت به تکمیل پروفایل خود اقدام کرده و 
گروه های مــورد عالقه خود را انتخاب کنند تا 
رویدادهای مرتبــط از طریق پیامک و ایمیل 
 به اطالع آن ها برســد. وارد وب سایت شــان
)conferencealert.ir(  کــه می شــوید، در 
قسمت »گروه بندی رویدادها« با تقسیم بندی 
متنوعی رو به رو می شوید و چهار بخش علوم 
سالمت و پزشکی، علوم انســانی و علوم پایه، 
علوم زیستی و کشــاورزی و فنی - مهندسی 
و هنر را مشاهده می کنید. این استارت آپ که 
بسیار نوپاست و از سال گذشته تأسیس شده 
است، به شما اخبار علمی و فناوری، اخبار آزمون 
ارشد و دکترا و همین طور اخبار کنفرانس الرت 
را هم می رساند. این وب سایت، مقاالت علمی و 

آموزشی نیز در اختیار شما می گذارد.

 »دنیای جدید، ارتباط جدید« شــعاری اســت که 
شبکه اجتماعی نُد )nodeapp. ir( دارد. این شبکه 
اجتماعی پلتفرمی است که قرار است حداکثر امکانات 
را به شما ارائه دهد؛ از یافتن استاد یا همکار خود گرفته 
تا سفر به مکانی که تا به حال پا به آن نگذاشته اید و 
می خواهید از مکان های دیدنی آن بازدید کنید. اگر 
در یک جمله بخواهیم این پروژه وسیع را تعریف کنیم 
باید بگوییم: ند پلی می زند بین شــبکه اجتماعی و 
نقشه و مکان یابی شما. با نوید افراز، بنیانگذار 27ساله 
»ند«، که کار شناسی شیمی دارد، گفت و گو کرده ایم. 

 ند چیست و چه کاری انجام می دهد؟ 
ند یک شبکه اجتماعی بر پایه مکان است، جهت ایجاد 
ارتباط بین افرادی که دارای اشتراک مکانی هستند. 
هدف ما در ند ایجاد فضایی است که کاربران بتوانند 
در آن افراد همفکر و هم عقیده خود را پیدا کنند و این 
ارتباط مجازی شروعی باشد برای ارتباطی پایدار در 
دنیای واقعی. هدف ما ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی 
در مکان هایی است که دارای تمرکز جمعیت هستند 
مانند دانشگاه و ایجاد گفتگو و تعامل در سطح جامعه. 
در چند سال اخیر ما با پدیده ای به نام تکنولوژی در 
زندگی مان مواجه شده ایم که باعث شده تمام روابط 
و دوستی هایمان اینترنتی و مجازی شوند و عقیده  
و دوســتانمان می گذراندیم لحظات شاد و زیباتری 
داشتیم. در شبکه ند بستری ایجاد کرده ایم که کاربران 
بتوانند در آن موقعیت مکانی آنالین دوستان خود را 
مشاهده کنند و در ساعاتی که وقت آزاد دارند وقت 
خود را با نزدیک ترین دوســتان خود سپری کنند. 
اپلیکیشــن پوکمون گو از بستر نقشه استفاده کرده 
و باعــث ایجاد ارتباط کاربر با دنیای واقعی و شــهر 
محل زندگی او شده است که این امر باعث جذابیت و 
همه گیر شدن این بازی شد. اپلیکیشن اوبر نیز از این 

ما در حال تســت و عیب یابی نســخه آزمایشــی 
اپلیکیشــن اندروید ند هســتیم و به زودی پس از 

آماده سازی، نسخه نهایی آن را انتشار خواهیم داد. 

 در کشوری که اســتفاده از خدمات آنالین 
و اینترنتی چندان جا نیفتــاده چه نیازی به 
تاسیس شبکه اجتماعی ند در ایران دیدید؟ 
برای جذب مخاطبان داخلی چه برنامه هایی 

دارید؟ 
در چند ســال اخیر بستر و زیرساخت های مناسبی 
برای خدمات و کســب وکارهای اینترنتی در ایران 
بــه وجود آمده و عالقــه مردم ایران به اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی و ارتباطی بر کسی پوشیده 
نیست. ما به دنبال ارائه خدماتی هستیم که کاربران 
در اپلیکیشــن دیگری آن را نخواهند یافت و همین 
امر یکی از موارد تمایز ما از شبکه های موجود است. 
ابتدا می خواهیم یک محصول باکیفیت و ارزشمند 
ارائه کنیم و با اســتفاده از وایرال مارکتینگ و تولید 
محتوای ویدیویی مخاطبان مورد نظر را جذب کنیم. 

 تیم ند شامل چه ســمت ها و تخصص هایی 
می شود و چند نفر هستید؟ 

شش نفر هستیم شامل سه نفر برنامه نویس، یک نفر 
طراح گرافیکی، یک نفر تولید ویدیو و تبلیغات و یک 

نفر که رهبری و مدیریت تیم را بر عهده دارد. 

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

ما در حال آماده ســازی محصــول نهایی خود برای 
عرضه عمومی و ورود به بازار هستیم. 

 چه برنامه هایی برای آینده دارید؟ 
هدف ما ابتدا ایجاد فضایی جذاب و نو برای کاربران 
است تا بتوانیم کاربران زیادی را به شبکه ند بکشانیم. 
در آینده و به صورت بازه های زمانی مشخص به دنبال 
اضافه کردن امکانات و خدمات پراستفاده شهری و 

اجتماعی به شکلی نو و کارآمد هستیم.

نت رای پلتفرم 
مسابقات و 
نظرسنجی 

آنالین است 
که هدف آن 
تبدیل شدن 

به پلتفرم 
برگزاری 
مسابقات 
پیامکی 

اپراتورها و 
انجام تحقیقات 

بازار و 
برگزاری انواع 
نظرسنجی ها، 
پیش بینی ها و 
جشنواره های 
متنوع توسط 
خود کاربران 

است

زمانی جرقه 
این ایده زده 

شد که من در 
حال گشت زنی 
در شهر بودم. 
بگومگویی با 
فردی غریبه 

باعث شد 
به این فکر 
بیفتم که 

چرا نمی توان 
اطالعات 

مربوط به فرد 
مقابل را دید 

و یا چرا امکان 
ایجاد ارتباط 
با فرد مقابل 
وجود ندارد

گفت وگو با مهدی  زیودار؛  بنیان گذار نت رای، پلتفرم مسابقات و نظر سنجی آنالین

گفت و گو با نوید افراز، بنیان گذار نُد، که از نسل جدید شبکه های اجتماعی می گوید

با این سایت پزشک خود 
را بیابید!

 با الرت از رویداد ها 
مطلع شوید

می خواهیم مرجع تحقیقات بازار باشیم

فضا برای ارائه خدمات مربوط به حمل و نقل استفاده 
می کند. در ایجاد و راه اندازی شبکه اجتماعی ند ما نیز 
از این بستر موجود )نقشه آنالین( استفاده کردیم و 
نوع جدیدی از شبکه های اجتماعی را به وجود آوردیم 
که همه چیز در آن بر اساس مکان واقعی کاربر است. 
به عقیده ما شبکه های اجتماعی موجود نه تنها باعث 
ارتباط و تعامل بهتر میان افراد نشده اند بلکه باعث 
تنها و زندانی شدن افراد در دنیای مجازی شده اند و 
مکانی برای تبلیغات شرکت ها. ما با بستری که ایجاد 
کرده ایم می خواهیم باعث ارتباط آسان و واقعی میان 
افراد جامعه چه از لحاظ کاری و حرفه ای و چه از لحاظ 

ارتباطات شخصی و اجتماعی شویم. 

 ند به چه معناســت و چه شد که نامش را ند 
گذاشتید؟ 

node به معنی گره و نقطه اتصال اســت. از آنجا که 
هدف ما ایجاد ارتباط و تعامل بین افراد جامعه است 

این نام را برگزیدیم. 

 ایده ند از کجا آمد؟ الگوی خارجی داشتید؟ 
زمانی جرقه این ایده زده شد که من در حال گشت زنی 
در شهر بودم. بگومگویی با فردی غریبه باعث شد به 
این فکر بیفتم که چرا نمی توان اطالعات مربوط به فرد 

مقابل را دید و یا چرا امکان ایجاد ارتباط با فرد مقابل 
وجود ندارد و چگونه می توان این ارتباط را ایجاد کرد 
بدون اینکه شــماره موبایل یا آی دی شخص مورد 
نظر را داشت. این ایده کامال جدید و نوآورانه است و 

هیچ گونه کپی برداری صورت نگرفته است. 

 سرمایه اولیه ند چقدر بوده است؟ کسی که 
بخواهد در حوزه شما فعالیت کند، به چه میزان 

سرمایه مالی نیازمند است؟ 
ما کارمــان را با کمتریــن هزینــه و به عنوان یک 
استارت آپ شروع کردیم. عمده هزینه های ما مربوط 
به اجاره محل کار، خط اینترنت و اجاره سرور است و 
به دلیل دانش بنیان بودن فعالیت ما نیروی متخصص 

انسانی مهم ترین سرمایه ماست. 

 ند دقیقا چه خدماتی ارائه می دهد؟
 نمایش آنالین مکان کاربران بر روی نقشه

 ارسال دعوت برای مالقات
 ارسال پست عمومی و دوســتانه و نمایش مکان 

دقیق پست ارسالی بر روی نقشه
 مشاهده تمام پست های ارسالی یک لوکیشن خاص

 کاربران چطور می توانند از خدمات ند استفاده 
کنند؟ برای استفاده از ند باید چه کنیم؟ 

آدم های مجازی با مکان های واقعی

هستی صلح جو

گفتوگو
I n t e r v i e w

معرفی

24 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و دو

توماس جفرسون

هیچ کس نمی تواند فردی که با ذهنی درســت 
نسبت به اهدافش گام برمی دارد را متوقف کند.

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
I n t e r v i e w
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تئودور هانگر

همه چیز به شما بســتگی دارد؛ این جمله باید 
تنها راهنمای شما در مسیر باشد!

بیوگرافی

سلبریتی
C e l e b r i t y

محمــد در مقطع فوق لیســانس با رتبه یک 
فارغ التحصیل شــده و آرزو لیســانس زبان 
انگلیســی دارد و کارشناســی ارشد حقوق 
بین الملل را در دانشــگاه مفید قــم خوانده و 
در حال حاضر دانشــجوی دکترای مدیریت 
کسب و کار دانشگاه تهران است. آرزو می گوید 
می خواستیم برای خودمان کار کنیم. تجربه 
بین المللی من و تجربه کار و تالش محمد در 
دانشــگاه و در بازار فرش می توانست مکمل 
خوبی برای موفقیت مان باشــد. بنابراین در 
فضای وب جســت وجو کردیم تــا وارد حوزه 
آنالین شویم. آن زمان کسب وکارهای اینترنتی 
یا تازه شروع به کار کرده بودند یا عمر زیادی از 
حیات شان نمی گذشت. اما چون نمی خواستیم 
کپی برابر اصل کســب وکار دیگری باشیم، به 
گزینه دیگری و کاالی دیگــری فکر کردیم. 
جستجوی زیادی داشتیم تا به فرش رسیدیم 
چون محمد به واســطه شــغل پــدرش در 
بــازار فرش حضور داشــت. دو نفری و با همه 
مخالفت ها راه مــان را انتخاب کردیم و در این 

راه پیش آمدیم. 
سرکیبهشناسنامهها

محمــد متولد اســفند 54 در تهران اســت. 
لیسانس نقشه کشی و فوق لیسانس برنامه ریزی 
توریسم دارد. شرکت نقشه کشی داشته اما از 
سال 89 شرکت مهندسی اش را کنار گذاشته 
است: چون فکر کردیم با دوشغله بودن پیش 
نمی رویم. از اول هم بیشــتر خودمان دو نفر 
بودیم. هر چند با 4نفر شروع کردیم اما بخش 
زیــادی از کارها را خودمــان انجام می دادیم. 
محمد تحصیالتی در حــوزه آی تی ندارند اما 
آرزو می گوید محمد تحقیقات زیادی در حوزه 
آی تی داشته و به راحتی برنامه نویسی می کند و 
طراحی سایت انجام می دهد: چون به هر کسی 
اعتماد کردیم جایی از کار می لنگید، خودمان 

را در این راه رشد دادیم. 
آرزو متولد شهریور 59 اســت. کار را در سن 
19ســالگی و با روزنامه نگاری آغاز کرده: در 
19سالگی و از جام جام کارم را شروع کردم. آن 
سال ها ضمیمه انگلیسی زبانی داشت که من در 
آنجا به انگلیسی می نوشتم و برای بخش ادبی 
هم ترجمه  می کردم. انگلیسی ام هم به دلیل 
خوب بود که پدرم در منزل به من آموزش زبان 
انگلیســی می داد و به انگلیسی با من صحبت 
می کــرد که همین باعث یادگیری من شــد. 
یک سال هم روزنامه تهران تایمز بودم. بعد از 
تهران تایمز مقاله ای برای دفتر سازمان ملل در 
تهران نوشتم که من را پذیرفتند و به آنجا رفتم 

که با روح من سازگاری بیشتری داشت. 
آرزو به واسطه کارش در کنفرانس های زیادی 
در سراســر جهان شرکت کرده است. در دفتر 
ســازمان ملل و در حیطه توسعه پایدار زنان و 
آموزش کودکان پیشرفت زیادی می کند. اما 
وقتی می بیند که در آنجا برای مناطق مختلف 
ایران خارجی ها برنامه می نویسند، برنمی تابد 
که مثال برای منطقه سیستان و بلوچســتان 
برنامه بنویسند ولی مدیر این بخش فردی مثال 
اوکراینی باشد. بنابراین تداخل سالیق و عدم 
توجه مسئوالن آن بخش موجب می شود که 
آرزو به فکر راه اندازی کسب وکار شخصی اش 
باشد. »چون پیش بردن پروژه ها را به ایرانی ها 
نمی دادند: نه تنها به مــن بلکه به هیچ ایرانی 
نمی دادند چون معتقــد بودند که ایرانی ها در 
زمان تعیین شده پروژه ها را کامل نمی کنند. 
اما من به این نتیجه رسیده بودم که به عنوان 
یک ایرانی بهتر می توانم برای مناطق مختلف 
کشــورم برنامه ریزی کنم. به همین دلیل با 
ایده ای که محمد داشت به ســراغ راه اندازی 

فرش آنالین آمدیم.« 
تاثیرروزنامهنــگاریبرتولیدمحتوایی

برایفرشآنالین
»به نظر من تولید محتوا معرف یک ســایت 
اســت. حتی من بــه تک تــک کلماتی که 
استفاده می کنیم حساس هستم.« آرزو مراتب 
حساســیتش را به امر تولید محتوا و اهمیت 
چنین مســئله ای در رشــد یک کسب وکار 
اینترنتی با بیان این جمالت نشان می دهد و 
ادامه می دهد: »طی یک ســال اخیر روی این 
بخش زیاد کار کرده ایم اما چون همچنان درگیر 
مسائل بازار کار هستیم این حوزه به خوبی پیش 
نرفته ولی تاکید زیادی روی تولید محتوا داریم. 
به همین دلیل و برای پیشبرد این بخش با چند 

دانشگاه فرش در حال همکاری هستیم.« 
تهیه عکس بخشی از تولید محتوایی است که 
بنیان گذاران فرش آنالین تاکید زیادی روی 
آن دارند. اما به نظر می رسد که در این زمینه با 
مشکالتی مواجه هستند: یکی از مشکالت ما در 
فرش آنالین این است که صاحبان فرش ها اجازه 
عکاســی از فرش ها را به ما نمی دهند و نگران 
الگوبرداری از نقشه  ها و طرح های شان هستند. 
در حالی که اصوال یکی از مشکالت فرش ایران 
همین تکراری بودن نقش ها و طرح هاســت 
و ما فــرش اردبیل را به این دلیــل وارد حوزه 
کاری مــان کرده ایم که احیای 
نقشه های سنتی ایرانی را 
در دستور کار دارند که 
با رنگ ارگانیک انجام 
می شود. حتی گبه ها هم 
همه ارگانیک هســتند 
با طرح هــا و رنگ های 

منحصربه فرد . 

گرههاوگشایشهاییک
استارتآپخانوادگی

حتی اساتید 
بزرگ حقوق 

تجارت ما 
را از ورود به 
این عرصه 

بازمی داشتند. 
می گفتند این 

بازار بسیار 
سنتی است 

و فرش با 
موبایل و مواد 

غذایی فرق 
دارد و فروش 
اینترنتی اش 

سخت است و 
شاید نشدنی. 
اما بیشترین 

کاری که 
کردیم و 

زحمتش 
بیشتر با محمد 
بود، تحقیقات 

در زمینه 
شیوه های 

فروش اینترنتی 
بود؛ از ایده 

تا راه اندازی 
وب سایت. 
حدود 6ماه 

تحقیق 
کردیم و قبل 
از راه اندازی 
نیز بیش از 

20 وب سایت 
فروش آنالین 

فرش را در 
سطح جهان 

بررسی کردیم

ایدهفرشآنالینچهزمانیبهذهنتانرسیدو  
سایتدرچهسالیراهاندازیشد؟

آرزو:مهر سال89 این ایده به ذهن مان رسید و اواخر 
سال 89 سایت راه اندازی شد. یعنی متولد اسفند 89 

است و چیزی به شش سالگی اش نمانده است.

دلیلخاصیبرایحضوردربازارفرشداشتید؟  
محمد: من در ابتدا شــرکت نقشه کشی داشتم که 
البته موفقیت زیادی به دست نیاورده بود. اما به واسطه 
شــغلم با دنیای اینترنت و کسب وکارهای آنالین و 
به طور کلی حوزه آی تی آشــنایی زیادی داشتم. از 
طرفی پدرم سابقه 50ساله در بازار فرش داشت و ایده 
فروش اینترنتی فرش از اینجا در ذهنم شکل گرفت. 
آرزو:در آن زمان من دانشــجوی حقوق بین الملل 
بودم و سابقه کار در سازمان ملل را داشتم و چون به 
کشورهای زیادی می رفتم با رویکرد های خارجی ها 
آشنا شده بودم. آنها زندگی آسانی بدون وقت گذرانی 
بی فایده داشتند. خریدهای شان را از اینترنت انجام 
می دادند و در خیابان ها پرســه نمی زدند. بنابراین 
وقتی محمد ایده فرش آنالین  را مطرح کرد، احساس 
کردم ما هــم می توانیم روی فــروش آنالین فرش 

حساب کنیم. 

قائدتاخانوادههابایدمخالفتکردهباشند.چون  
بایدکسبوکارهایخودتانرارهامیکردید.

محمد: همه مخالف بودند. از پدرم که سال ها در بازار 
ســنتی فرش حضور داشت و اصال چنین طرحی را 
قبول نداشت و می گفت مگر می شود فرش را به این 
صورتی که تو می گویی، فروخت تا دوستانم که این 

کار را باور نداشتند. 
آرزو:حتی اساتید بزرگ حقوق تجارت ما را از ورود 
به این عرصه بازمی داشتند. می گفتند این بازار بسیار 
سنتی است و فرش با موبایل و مواد غذایی فرق دارد 
و فروش اینترنتی اش سخت است و شاید نشدنی. اما 
بیشترین کاری که کردیم و زحمتش بیشتر با محمد 
بود تحقیقات در زمینه شیوه های فروش اینترنتی 
بود؛ از ایده تا راه اندازی ســایت. حدود 6ماه تحقیق 
کردیم و قبــل از راه اندازی نیز بیش از 20ســایت 
فــروش آنالین فرش را در ســطح جهان بررســی 
کردیم. از شیوه کارکرد گرفته تا شیوه های فنی اداره 
کاسبی شان و دالیل موفقیت شان. چون می خواستیم 
براساس قوانین بین المللی حقوق تجارت الکترونیک 

حرکت کنیم. 

ظاهراحمایتیازشمانشده.اینعدمحمایت
بهلحاظمالیهمبودهچونبایدسرمایهایبرای

شروعکارمیداشتید؟
محمد:خانواده ها هیچ سرمایه ای در اختیار ما قرار 
ندادند و با سرمایه خودمان و با 30میلیون تومانی که 

هر دوی ما داشتیم کارمان را شروع کردیم.
آرزو:و چون ما استارت آپ فرش بودیم و هنوز کسی 
به این حوزه ورود نکرده بود، فرش آنالین را به عنوان 

نام کسب وکارمان انتخاب کردیم. 
محمد: پدرم حتی فرشــی هم به ما نــداد که در 
فروشگاه مان بفروشیم. اما چون خودم در بازار فرش 
حضور داشــتم، تامین کننده ها و تولیدکننده ها را 
می شــناختم و از این طریق ارتباط برقرار کردم که 
بعضی حمایت و تشویق کردند و بعضی هم می گفتند 

دنبال این کار نرو، موفق نمی شوی. 

5اسفند89سایتراهاندازیشد.میگویید  
ورودبهاینحوزهسنتیبســیارسختبوده.
چهمدتطولکشیدتانخستینفروشتانرا

داشتهباشید؟
آرزو:فردای روزی که سایت راه اندازی شد! 

محمد: مهندسی بود از مشهد )حتی اسم و فامیلی  
این خریــدار را هم به یــاد دارد و می گوید به عنوان 
نخســتین مشــتری به یادم مانده است( که فرش 
کــودک 6متری و یــک فرش پرزبلنــد 6متری از 
فرش آنالین خریداری کرد. 250هزار تومان پرز بلند 
و 150هزار تومان فرش کودک! یعنی نخستین دشت 

فرش آنالین 400هزار تومان بود.  

بافرشدســتبافشــروعکردیدیافرش  
ماشینی؟

محمد: فرش ماشــینی چون فــروش اینترنتی 
دستباف ها خیلی سخت بود. 

االناوضاعفرشدســتبافکساداست.این  
مسئلهچهتاثیریبرکسبوکارشمادارد؟

آرزو:عدم رونق این بازار موجب شــده که ما از اول 
تمرکزمان را روی فرش ماشینی بگذاریم و تنها شش 
ماه است که فرش دستباف را به سبد فروش مان اضافه 
کرده ایم. چون در بازار ایران فرش دســتباف فروش 
بســیار اندکی دارد. از طرفی کاهش حجم صادرات 
موجب باالرفتن قیمت این کاال شده تا جایی که عموم 

مردم خریدار فرش دستباف نیستند. 

االنچهاتفاقیافتــادهکهتصمیمگرفتهاید  
فرشدســتبافراهمبهسبدفروشتاناضافه

کنید؟
محمد:مهمترین دلیلش این است که برنامه هایی 

برای صادرات داریم. چون فرش دســتباف در ایران 
خریــدار زیادی ندارد و مــا روی بازارهای صادراتی 

حساب ویژه ای بازکرده ایم. 

تاکنونصادراتیهمداشتهاید؟  
آرزو:به آمریکا چند نمونه فرســتاده ایم و در حال 
برنامه ریزی برای افزایش صادرات فرش دســتباف 

هستیم. 

ارسالفرشهابهچهصورتانجاممیشودوچه  
هزینههاییبرایخریداراندارد؟

محمد:بــرای تهران فاکتورهای بــاالی 200هزار 
تومان رایگان اســت. برای شهرســتان هم حمل تا 
باربری با فرش آنالین است و از آنجا تا برسد به دست 
مشتری هزینه ای بین 10 تا 20هزار تومان از خریدار 

دریافت می شود.  
آرزو: البته اگر اجحافی در حق خریدار صورت بگیرد، 
ما جبران می کنیم. مثال از اندیمشک تماس گرفتند 
که برای قالیچه 4متری،50هزار تومان هزینه ارسال 
گرفته اند و ما پول  مشــتری را پرداخت کردیم و اگر 
باربری درست عمل نکند با او قطع ارتباط می کنیم. 
همچنین مشــتری می تواند تا 7روز بعد از خرید در 
صورت عدم رضایت از کاال آن را برگرداند و وجه خود 

را دریافت کند. 

آماربازدیدســایتتاندرحالحاضرچقدر  
است؟

محمد: فرش آنالین روزانه 5هزار بازدیدکننده دارد. 

سرعترشدتانچقدربوده؟  
محمد: اوایل خیلی خوب نبود و خودمان بیشتر هزینه 
می کردیم. چون بسترهای اینترنت ضعیف بود و مردم 
هنوز این حوزه را نمی شناختند و حتی مخالفت هایی 
هم با اینترنت در فضای جامعه وجود داشت. بنابراین 
رشد باالیی نداشــتیم تا اینکه اوایل سال 92 رشد 

سایت بهتر شد. 
آرزو:در ساال 90 فرش آنالین زیان ده بود و در سال 
91 به اصطالح سربه ســر شد و در سال 92 رشد سه 
برابری را تجربه کرد و االن رشــدی5برابری نسبت 
به سال 90 داریم. به دلیل رشــد فرش آنالین ما به 
این احساس رسیدیم که اگر قرار است فرش آنالین 
رشــدش را ادامه دهد باید اتفاقــات جدیدی در آن 
رخ دهــد و کارهای جدیــدی در آن صورت بگیرد. 
بنابراین با اینکه سال ها حقوق خوانده بودم، تصمیم 
گرفتم دکترای مدیریت کسب وکار بخوانم و برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت خاصــی تدوین کرده ایم که 

باعث رشد حداکثری فرش آنالین خواهد بود. 

برایتامینکاالباچندبرندهمکارمیکنید؟  
آرزو: حداقل با 20برند درجه یک فرش ماشــینی. 
برندهای درجه دو هــم می خواهند همکاری کنند 
ولی در تعریف کســب وکارمان جایی ندارند  چون 
نمی خواهیم مشــتری مداری  را به عنــوان مزیت 
رقابتی مان از دســت بدهیم. در بخش دستباف هم 
قالی هایی را می فروشــیم که عموم مردم و به ویژه 
جوانان بتوانند خریداری شان کنند مانند گلیم و گبه. 
همچنین در این زمینه این رسالت را هم برای خودمان 
در نظر داریم که نقشه های اصیل ایرانی را احیاء کنیم. 
نقشه هایی که در دســت بافته های مناطق مختلف 
ایران به یادگار مانده اند. مانند نقشه های اصیل اردبیل. 

محدودهقیمتیفرشهایدستبافشماچند  
توماناست؟

محمد: به طور کلی اســتراتژی ما این اســت که 
فرش هایی را بفروشیم که عموم مردم توان خریدش 
را داشته باشــند. فرش های دستباف را هم با همین 
دیدگاه اضافه کرده ایم و این فرش ها تا متری 400هزار 

تومان عرضه می شوند. 

ازمیزانفروشتانآماریدارید؟  
محمد:به جز صنایع دستی و لوازم دکوری روزانه 

به طور متوســط بیش از 20تخته فرش 12متری 
می فروشیم که می شــود روزی بیش از 200متر 
و طــی این 5ســال بیــش 500هــزار متر فرش 

فروخته ایم.  

حداقلقیمتهرمترفرشماشــینیدربازار  
چندتوماناست؟

حداقل قیمت هر متر فرش خوب ماشینی تا 40هزار 
تومان است. البته ارزان تر هم در بازار وجود دارد که ما 
نمی فروشیم چون روی فرش درجه  یک تمرکز داریم. 

چندنفرباشماکارمیکنند؟  
آرزو: در کل 15نفر تیم جوان، خالق و باانگیزه تیم ما 

را تشکیل می دهند. 

شــمابهنوعینخســتینآنالینبازارفرش  
بودهاید.االنبیشاز5سالازآنزمانگذشته
است.وضعیتکنونیبازارآنالینفرشبهلحاظ
حضوررقباورویکارآمدنسایتهاییدیگری

دراینزمینهچگونهاست؟
محمد:در زمینه فروش فرش ماشینی سایت های 
زیادی ایجاد شده که تقریبا یک سال بعد از ما کارشان 
را آغاز کردند  و حتی برای گرفتن مشاوره به خود ما 
هم مراجعه می کردند. تا سال 93 به غیر از ما حدود 

5سایت فعال بودند. 
آرزو: اما االن حدود 37سایت در این زمینه فعالیت 
می کنند که حداقل ســه ســایت کپــی برابر اصل 
فرش آنالین هســتند و حتی لوگوی ما را هم کپی 
کرده اند. مــا با آنها وارد گفت وگو می شــویم تا این 
مشکالت را حل کنیم. اما همانطور که در بازار فرش 
کپی کردن طرح ها و نقش ها بسیار رایج است، افرادی 
هم که از بدنه بازار وارد حوزه آنالین می شــوند، کل 
سایت را کپی می کنند. حتی پیش آمده که نظریات 

مشتریان ما را هم کپی کرده اند! 

کدامرارقیبخودتانمیدانید؟  
محمد:ما در حوزه آنالین در حال حاضر رقبای جدی 
نداریم. این سایت ها بیشتر توسط یک نفر یا چند تن 
اداره می شوند و خیلی جدی نیستند. در مجموع از 
آن جایی که فرش آنالین پیشرو در امر فروش فرش 
و ایجاد پیوندی بین ســنت و مدرنیتــه بوده، دیگر 

سایت ها تا به امروز پیرو ما بوده اند. 
آرزو:سایت های زیادی وجود دارد اما رویکردهای 
متفاوتی دارند. ما تالش می کنیم خاص و حرفه ای 
کار کنیم؛ بنابراین برای کارمان هزینه می کنیم. مثال 
آتلیه تخصصی داریم و عکس اختصاصی می گیریم 
چون می خواهیم مشتری مداری مان را حفظ کنیم. اما 
دیگران هزینه ای بابت این مسائل نمی پردازند. در واقع 
می خواهیم در این حوزه سنتی، مدرن رفتار کنیم. 
به همین دلیل به رقیبان مان هم کمک می کنیم و به 

آنها مشاوره می دهیم. 

قیمتگذاریشمابهچهصورتاست؟  
محمد:براســاس قیمت مصرف کننده که انجمن 
صنایع نســاجی ایران تعیین کرده است، فرش ها را 
می فروشیم. اما راهکارها و استراتژی های خاص خود 
را برای فروش بیشتر و به صرفه تر داریم. مثال بعضی 
کارخانه ها به ما عمده می فروشند و ما از خرده فروشی 
این کاالها سود می کنیم. حتی گاه از سود خودمان کم 
می کنیم و روی تیراژ فروش بیشتر تمرکز می کنیم. 
چون در محیط آنالین باور عموم بر این است که کاال 
را 10 تا 30درصد ارزان تر بخرند. در همین راســتا 

تخفیفات50درصدی در سایت قرار داده ایم. 

بهقیمتتعیینشدهازســویانجمناشاره  
کردید؛کالاتحادیههاوانجمنهایزیادیدرحوزه
فرشداریم؛اساساچهنگاهیبهفروشآنالین
فرشدارندواینکهتاکنونارتباطیاچالشیبا

آنهاداشتهاید؟
آرزو:مشکلی که امسال داشتیم مربوط به شرکت در 
نمایشگاه فرش بود. به ما می گویند کدام شرکت فرش 

هستید؟ هر چه توضیح می دهیم متوجه نمی شوند 
چه هستیم؛ اصال ما را به رسمیت نمی شناسند. حتی 
انجمن کســب وکارهای اینترنتــی هم تالش های 
زیادی در این زمینه کرد امــا آنها می خواهند یک 
شــرکت ســنتی را ببینند تا جایی برای دایرکردن 
غرفه برایش در نظر بگیرنــد. در نهایت هم به ما که 
ششمین کسب وکاری هستیم که در ایران نماد اعتماد 
الکترونیک گرفته، فضایی برای برپایی غرفه ندادند. 
در نمایشگاه فرش ماشینی با این شرایط حاضر بودند 
به ما غرفه بدهند که وجه مورد نظرشان را بپردازیم 
اما صورت حســابی به ما ندهند و مکان برپایی غرفه  
را هم مشخص نمی کردند اما ما استراتژی خودمان 
را داریم و جای به اصطــالح پرت به کار ما نمی آمد؛ 

بنابراین شرکت نکردیم. 
محمد:در نمایشگاه فرش دســتباف نیز به همین 

دالیل و مشکالت نتوانستیم حضور داشته باشیم. 
آرزو: در نهایت با یکی از مسئوالن در اتاق بازرگانی 
صحبت کردیم و قرار شده برای سال بعد فروشگاه های 
آنالین را به صورت رسمی بپذیرند. یکی از مشکالت 
فروشگاه های آنالین نداشتن جواز کسب بوده که طی 
روزهای اخیر برنامه ای در این زمینه دنبال شده و ما 
در پی دریافتش هستیم. در این میان انجمن صنفی 

کسب وکارهای اینترنتی تالش های زیادی می کند.

برایچانهزنیهاییکهبااهالیبازارفرشدارید،  
چقدرشمارابهعنوانیکمدیرزنبهرسمیت

میشناسند؟
آرزو: این بازار تمایل بیشتری به همکاری با مردان 
دارد و ترجیح می دهند که محمد طرف مذاکره شان 
باشــد تا من. حتی سایت را با نام و مدیریت همسرم 
می شناسند. در حالی که ما جایی عنوان نکرده ایم که 
محمد مدیر فرش آنالین است یا من. ولی همچنان در 
مواجه با من به عنوان یک زن مقاومت سرسختانه ای 
دارند و می خواهند مــن را نادیده بگیرند ولی من و 
محمد با حمایتی کــه از همدیگر می کنیم تاکنون 

پیش آمده ایم.  
برگردیمبهبحثصادراتفرشدستبافی
کهتاحدودزیادیبازارهای20سالپیشش
رادرســطحجهانازدســتداده.ازطرفی
فروشگاههایزیادیدرزمینهفروشآنالین
فرشدرکشــورهاییچونآمریکابهعنوان
مشتریسنتیفرشدستبافایرانایجادشده
است؛فرشآنالینچهبرنامههاییبرایرقابت
بااینفروشگاههاوحضوردراینبازارهادارد؟

محمد:صادرات به بازارهایی که از دست رفته اند، کار 
بسیار سختی است. چون عالوه بر اینکه فروشگاه های 
بســیاری قوی در این زمینه ایجاد شــده اند، فرش 
کشــورهای دیگری چون افغانســتان، پاکســتان 
و هندوســتان جای فرش ایرانــی را در این بازارها 
گرفته اند. اما درخواست های زیادی از سراسر جهان 
برای مان ارسال شــده و همین امر ما را به صادرات 

دلگرم کرده است. 
آرزو:ایمیل های زیادی از کشــورهای زیادی مانند 
چین، روسیه، اســترالیا، برزیل و سوئد و نروژ داریم 
کــه می خواهند فرش ایرانی بخرند و در شــهرها و 
کشورهای خودشان بفروشــند یا مصرف شخصی 

داشته باشند. 
محمد:حتی از روسیه ایمیلی داشتیم و فردی بود که 
می خواست در روسیه کارخانه فرش راه اندازی کند 
و از ما کمک می خواست. فرش آنالین را هم از گوگل 
پیدا کرده بود و معلوم بود فارســی بلد نیست و متن 
ایمیلش از گوگل ترنسلیت ترجمه شده بود. همین 
درخواست ها موجب شــده تا ما به صادرات فرش از 

طریق فرش آنالین فکر کنیم. 
آرزو:ما به سوئد و نروژ هم فرش ارسال کرده ایم اما 
چون در دوره تحریم بود هم به لحاظ امکانات ارسال 
و هم دریافت پول مشــکالت زیادی داشتیم که نه 
به  نفع آنها بود و نه به نفع ما. مثال مشــتری نروژی 
ما می خواست فروشــگاه فرش در نروژ داشته باشد 
ولی هزینه های باالی ارســال پشیمانش کرد. البته 
نمونه هایی برای آمریکا فرســتاده ایم که موفق بوده 

تا روپود فرش دروب

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w
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حال حاضر 
استارت آپی 

به عنوان 
واسطه ای بین 

رستوران ها و به 
طور کلی مراکز 
ارائه کننده غذا 

و مشتریان 
عمل می کند و 
کسب وکارش 
را براین مبنا 

قرار داده است، 
نمی تواند صرفا 
به اطالعاتش 

از دنیای آی تی 
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حساسیت های 
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دارد که در 
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آرزوخســرویومحمدنصیری؛زنوشــوهرجوانیکهفرشرا
آنالینمیفروشند؛آرزوکارمنددفترسازمانمللبودهومحمد
صاحبیکشرکتنقشهکشیاماهردوشغلشانرارهاکردهاند
تاکسبوکارشخصیشانراداشتهباشــند.سال89فروشگاه
اینترنتیفرشآنالینرابا30میلیونتومانسرمایهاولیهراهاندازی
کردهاند.پدرمحمدازتاجرانبازارفرشامامخالففروشآنالین
فرشبوده!همچنانکهافرادزیادیآنهاراازحضوردراینبازارنهی
کردهاند،مجبورشدهاندزمینشانرابرایفرشآنالینبفروشنداما
کارشانراادامهدادهاندوفروشگاهآنالینشانحاالاسمورسمی
دارد.فروشــگاهیکهروزانه5هزاربازدیدکنندهداردوتاکنون
بیشاز500هزارمترفرشفروختهاست،بابیشاز20برندهمکاری
میکندومیخواهدتا5ســالآیندهسهمی10درصدیازفروش
80میلیونمترفرشماشینیداشتهباشدکهساالنهدرایرانتولید
میشود.حضوردربازارهایجهانیفرشدستباف،احیایطرحهاو
نقشهایسنتیقالیایرانوایجادکارواشتغالبرایزنانودختران
کمدرآمدوبیدرآمدازدیگراهدافایناســتارتآپخانوادگی
است.داستانخواندنیفرازونشیبهایاستارتآپفرشآنالین

رادراینشماره»شنبه«بخوانید.

آرزوخسروی و محمدنصیری، زن و شوهر جوانی هستند که با استارت آپ »فرش آنالین«، فرش های دستباف زنان خانه دار و فرش های ماشینی ایران را به سراسر جهان عرضه می کنند
24 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و دو
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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!
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نیازمندی های کارآفرینی
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امـروز
ـرهـای

تـیـت

To d ay ' s H e a d l i n e s
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وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی
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بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

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

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

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

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

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

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبهرادرشنبهمگ
آنالینورقبزنید
دانلود ودر
کنیدوبخوانید

است. 

چهراهکارهاییبرایحلمشکالتمربوطبه  
ارسالفرشبهخارجازکشوروحتیدرمحدود

خودایراندارید؟
آرزو: به دلیل اســتقبالی که در کشورهای مختلف 
از فرش آنالین شده و برای اینکه بتوانیم کاالها را به 
راحتی و با کمترین هزینه به دست مشتریان برسانیم، 
تا سال آینده دو دفتر در آمریکا و یکی از کشورهای 
اروپایی راه اندازی می کنیم تا مشــکالت مربوط به 

ارسال را کاهش دهیم. 
محمد:حتی دامین ســایتی به زبان انگلیسی را در 

آمریکا گرفته ایم. 
آرزو:برای حل کردن مشکالت حمل و نقل  در ایران 
هم با کمک یکی از مشــاوران مان در حال نوشــتن 
اپلیکیشــنی برای حمل  ونقل هستیم که مختص 
فرش آنالیــن باشــد. در واقع خودمــان به تنهایی 
مســائل مان را حل می کنیم چون دیگر نمی توانیم 
وابسته به سیســتم های حمل و نقل رایج در کشور 
باشیم. همین مشکالت زیرساختی موجب شده تا 
فرش آنالین همیشه در حال سازماندهی زیرساخت ها 
باشد و به نوعی شده جاده صاف کن دیگران. حتی کار 
به جایی رســیده که بخواهیم سیستم حمل و نقل 
اختصاصی داشته باشیم. همه این ها هزینه های باالیی 
برای مان به همراه دارد و انرژی زیادی برای ساخت 
زیرساخت های اولیه صرف می کنیم. در حالی که دو 
سال پیش در وزارت آی سی تی از ما تعریف و تمجید 
بسیار کردند ولی هیچ خدماتی به ما نمی دهند و حتی 
یک سرور خوب در ایران نداریم. این مشکالت ترمز 
کار را می کشــد و همواره مانع ایجاد می کند. ولی با 
همه این اوصاف فرش آنالین راهش را ادامه می دهد. 

ازآنجاییکهنگاهزیرساختیوپایهایبهکار  
دارید،ممکناستفرشآنالیندرادامهرشدش
بهتولیدهمرویبیاوردواینکهدرصورتمثبت

بودنپاسخ،چهدالیلیبرایتولیددارد؟
آرزو:بلــه. چون فرش آنالین در نهایت به شــرکت 
بزرگی تبدیل می شود و همیشه استارت آپ نمی ماند. 
بنابراین قصد داریم وارد حوزه تولید بشویم چون با این 
کار قیمت  مناســب تری به مشتریان ارائه می کنیم. 
مهمتر اینکه من ســال ها در دفتر سازمان ملل کار 
کرده ام و در حالی که تنها 24سال سن داشتم مقاله ای 
نوشتم در مورد صلح زنان در خانواده که در ژنو برنده 
جایزه جهانی شد. یعنی همیشه دغدغه کار و وضعیت 
اجتماعی زنان را داشــته ام. در همین زمینه یکی از 
کارهایی که طی این 5سال انجام داده ایم، همکاری 
با زنانی بوده که مشکل مالی دارند و خانواده های شان 
در معرض آســیب های جدی اجتماعی هســتند. 
حتی خانواده ای بوده که پدر خانواده به دلیل اعتیاد 
قصد فروش دخترش را داشــته و با درآمدزایی مادر 
خانواده این کار منتفی شــده است. االن با 6خانواده 
کار می کنیم و هر چه تولید کنند از آنها می گیریم و 
در سایت می فروشیم و پولش را تمام و کمال به آنها 
می دهیم. اما واسطه ها یک جاجیم 350هزار تومانی را 
تنها 100هزار تومان از آنها خریداری می کنند. با این 
درآمدزایی دختران این خانواده ها به مدرسه می روند. 
حتی برنامه ای داریم کــه در حوزه صنایع، تولیدات 
معلوالن را در ســایت بفروشیم. یکی از د غدغه های 
ذهنی من همیشه این بوده که بافنده فرش دستباف 

چه کسی است و چه رنجی می برد. من مسائل زیادی 
را در بازار فرش به چشم دیده ام. اینکه قالی را از یک 
زن بافنــده 5میلیون تومان می خرنــد و مدتی بعد 
چندین برابر می فروشــند. این مسائل را که دیدیم، 
تصمیم گرفتیم برای بافنده ها کاری بکنیم. بنابراین 
اگر به سمت تولید برویم حتما مکانی استاندارد برای 
بافت ایجاد می کنیم نه زیرزمین های غیراستاندارد 
و کم نوری که حاصلش بیماری هــای زیادی برای 

بافنده است. 
محمد: جالب اســت که همین بافنــده روی فرش 
ماشــینی متری 10هزار تومان می نشــیند و قالی 

ابریشمی می بافد.  

چگونهاینافرادراپیدامیکنید؟  
محمد:خودشــان تماس می گیرنــد. در طول روز 
چندین تماس از بافنده هایی که کاالی شان به فروش 
نمــی رود، داریم. با آنها ارتبــاط برقرار می کنیم و تا 
آنجایی که بتوانیم کمک شان می کنیم. بیشترشان 
هم شهرستانی هســتند؛ از ایالم گرفته تا سنندج و 

خراسان شمالی. 
آرزو:چون بیزینس تنها خرید و فروش و درآمدزایی 
نیست. من و همسرم برای ارضای حس درونی مان 
این جنبه از کارمان را هم پیش می بریم چون کامال 
براساس دغدغه ها و عالقه مندی های درونی ماست. 
ما می خواهیم برای کسانی و به ویژه زنانی که گلیم را 

سانتی متری هزار تومان می بافند، 
کاری بکنیــم. همان گلیمی که 
در بــازار تهران ســانتی متری 
10هزار تومان به فروش می رسد. 
بافندگانی که بیمه و حق و حقوق 

قانونی ندارند. 
محمد: دالیل دیگری هم برای روی آوردن به تولید 
داریم. مثال ایجاد زمینه های اشتغال برای افراد دارای 
مهارت های مرتبط با فرش. االن دست های پنهان در 
بازار فرش دستباف زیاد شده. مثال طراحان ایرانی را به 
پاکستان، افغانستان و هندوستان می برند تا جایی که 
این افراد باتجربه و زبده رفته رفته در ایران کم شده اند. 
یعنی این بازار با مشکالت عمده ای روبه رو شده. حتی 
پشــم ایران را به این کشورها می برند و در آنجا قالی 
تولید می کنند. حتی رفوگران و رنگرزان ایران را هم 

به این کشورها می برند.  
رویآوریبهتولیدسهمشماراازبازارفروش
همافزایشمیدهد.اشارهکردیدکهتاکنون
بیشاز500هزارمترفرشفروختهاید.برنامه
شمامثالبرای5ســالآیندهرسیدنبهچه

میزانازفروشاست؟
محمد: ساالنه 80میلیون متر مربع فرش ماشینی در 
ایران تولید می شود که بین 20 تا 30درصدش صادر 
می شود. هدف 5ساله ما رســیدن به فروش آنالین 
و صــادرات 10درصد از این 80میلیون متر اســت. 
همچنین برای فروش عمده هم برنامه هایی داریم و 
همیشه تک فروش نخواهیم بود. در این زمینه فروش 

عمده چند کارخانه را گرفته ایم. 
وقتییکاستارتآپراهاندازیمیشودو
رشدمیکند،سروکلهمشتریانیهمبرایش
پیدامیشــود.فرشآنالینمشتریویژهای

داشتهتاکنون؟
آرزو:بلــه! مشــتریانی داشــته که خواســته اند 
فرش آنالین را بخرند. خریدارانــی از خارج و داخل 

ایران. 

چهقیمتیپیشنهاددادهاند؟  
آرزو: بیش از 10میلیارد تومان. 

چــرانفروختید؟چونبهنظــرمعاملهبدی  
نمیآید.با30میلیونتومانشروعکردیدوشاید

میتوانستید10میلیاردتومانبفروشید.
آرزو: ما تازه مراحل سخت فرش آنالین را پشت سر 
گذاشته ایم و هزینه های زیادی را در روند کار به آن 
تزریق کرده ایم و طی این مدت ظرفیت های زیادی 
در آن دیده ایم که ارزشــش را چندیــن برابر ارقام 
پیشنهادی می بینیم. بسترسازی ها را انجام داده ایم 
و در آینده نزدیک شکوفایی اصلی اش را خواهیم دید. 

بنابراین قصدی برای فروشش نداریم. 

جذبسرمایههمداشتهایددراینمدت؟  
آرزو:نه به هیچ عنوان و همه سرمایه گذاری از جیب 

خودمان بوده است. 
محمد:ولی اگر سرمایه گذاری سرمایه باالیی برای 
پیشــبرد کار به فرش آنالین تزریق کند، استقبال 

می کنیم. 
آرزو: البته برای من مهم تر این است که سرمایه گذار 
چقدر حــوزه آنالین را می شناســد، چقدر فرش را 
می شناسد، چه ظرفیت هایی به تیم ما اضافه می کند 
و چه کمکی به رشدمان می کند. 

یکیازمشکالتومسائل  
یا کمبود استارتآپی حوزه
نبودمنابعانســانیکارآمد
اســتکهاتفاقابخشــیاز
هزینههایجاریهمصرفآموزشواستخدام
منابعانسانیمیشود.شــمااشارهکردیدکه
درحوزهآیتیدانشــجویاندانشگاهشریف
اســتفادهمیکنید.اصوالباچهمشکالتیدر
اینزمینهدستوپنجهنرمکردهوچگونهاین

مشکالتراحلکردهاید؟
آرزو: معضل منابع انســانی مشکل کل جامعه کار 
ایران است به ویژه حوزه اســتارت آپی و این معضل 
برای ما هم به طور کامل حل نشــده. ما همیشه به 
دنبال نیروی ماهر هستیم. مثال برای تولید محتوا. 
رزومه های زیادی هــم دریافت می کنیم اما معموال 
رزومه ها با آنچه به صورت حضوری از آنها می بینیم، 
متفاوت اســت. بی انگیزگی افراد هم مزید بر علت 
اســت و خروجی مفیدی ندارنــد. االن ما در حوزه 
آی تی نیرو می خواهیم، در حوزه پشــتیبانی سایت 
و... اما واقعا نیروی کارآمد یا نیست یا اگر هم باشد به 
دنبال راه اندازی کسب وکار خودش می رود. در واقع 
یکی از مشکالت ما که نمی توانیم به سرعت کارمان 
را گسترش دهیم، نداشتن نیروی انسانی است. شاید 
فارغ التحصیالن زیادی در حوزه آی تی داشته باشیم 
اما مهمترین مشــکل فارغ التحصیــالن این حوزه 

نداشتن تجربه کافی است.

برایرفعاینمشکلچهبایدکرد؟  
محمد:مــا افرادی را با این انگیزه کــه کار را به آنها 
آموزش دهیم، استخدام کردیم. فضای دوستانه ای 
فراهــم کردیم و حتی ناهــار را باهــم و در همین 
محیط کار درســت می کنیم ولی آنهایی که خوب 

همیشه رسم همین بوده! اینکه برای خرید فرش و قالی و قالیچه راه هزارتوی بازار بزرگ تهران را در پیش بگیریم. اما انگار 
امروز ورق برگشته یا حداقل می توان گفت در سرنوشت فرش ایرانی رج های دیگری بافته شده و آدرس های دیگری هم 
وجود دارد که ما را به فرش های ایرانی می رساند. آدرسی در زعفرانیه تهران و خیابان باریک و بلند و پردرختی که انتهایش 
می رسد به سینه کوه. 10صبح روزی پاییزی است و خیابان با بخش زیادی از اهالی اش در خواب. صدای پرندگان به گوش 
می رسد هر چند نیم ساعت بعد تنها جیغ بلند الستیک های اتومبیل هاست که گوش خیابان را کر می کند.  وارد ساختمانی 
می شوم با سبک معماری سنتی ایرانی. هیچ شباهتی به دفترهای استارت آپی با مبل و کوسن های رنگی شان ندارد. با خودم 

می گویم این دفتر بزرگ بیشتر برای نوشتن رمان رئالیستی مناسب است تا راه اندازی استارت آپ. رسیدنم مصادف می شود 
با از راه رسیدن آرزو. کفش های پاشنه دارش را به کفشی اسپرت تغییر می دهد. می گوید بچه را برده بودم مهد. مهد کودکی 
که درســت دیوار به دیوار محل کارش است و از بالکن دفتر کارش می تواند بچه اش را هم ببیند. می گوید چه لذتی دارد 
که هم کارت را انجام بدهی و هم حواست به بچه است. پسرکی به نام رادین. از آن پرشروشورهای روزگار که برای گرفتن 
عکس خانوادگی او را هم می آورند تا خانواده استارت آپی این شماره »شنبه« کامل شود. محمد پشت میزی می نشیند 
روبه روی من و شنبه های زیادی را که روی میز است، ورق می زند و در ادامه به سالن بزرگی برای انجام گفت وگو می رویم. 

استارتآپخیاباندرختی

یکی از کارهایی 
که طی این 
5سال انجام 

داده ایم، 
همکاری با 
زنانی بوده 
که مشکل 

مالی دارند و 
خانواده های شان 

در معرض 
آسیب های 

جدی اجتماعی 
هستند. حتی 

خانواده ای 
بوده که پدر 

خانواده به دلیل 
اعتیاد قصد 

فروش دخترش 
را داشته و با 
درآمدزایی 

مادر خانواده 
این کار منتفی 
شده است. االن 
با 6خانواده کار 
می کنیم و هر 

چه تولید کنند 
از آنها می گیریم 
و در وب سایت 
می فروشیم و 
پولش را تمام 
و کمال به آنها 

می دهیم

 از روسیه 
ایمیلی داشتیم 
و فردی بود که 

می خواست 
در روسیه 

کارخانه فرش 
راه اندازی کند 

و از ما کمک 
می خواست. 
فرش آنالین 

را هم از گوگل 
پیدا کرده 

بود و معلوم 
بود فارسی 
بلد نیست و 

متن ایمیلش 
از گوگل 

ترنسلیت 
ترجمه شده 
بود. همین 

درخواست ها 
موجب شده تا 
ما به صادرات 
فرش از طریق 

فرش آنالین 
فکر کنیم

عمل می کنند و پیش می روند، خودشــان به سمت 
راه اندازی اســتارت آپ می روند. حتی با حقوق باال 
هم راضی نمی شــوند و شــاید ما بیش از حد آنها را 
تشویق می کنیم. چون چند نفر از بچه هایی که با ما 
کار می کردند، در همین زمینه استارت آپ راه اندازی 

کرده  اند و همچنان هم با ما در ارتباط هستند.

باوجودچنینمشکالتیبایدناامیدشدهباشید؛  
دراینمواقعچگونهرفتــارکردهایدکهفرش

آنالینهنوزسرپاماندهاست؟
محمد:افراد زیادی ما را تنها گذاشتند. اما من آرامش 

زیادی دارم و همیشه امیدوارم.
آرزو:اگر محمد و شخصیت آرامش نبود، فرش آنالین 
باقی نمی مانــد. من با خارجی هــا کار کرده بودم و 
می خواستم همه چیز به موقع جلو برود. از طرفی وارد 
حوزه ای کامال سنتی شده بودیم و من نمی توانستم 
بی نظمی ها را تحمل کنم. حتی گاه پشیمان می شدم 
و می خواســتم به کار قبلی ام در دفتر سازمان ملل 
برگردم یا در دانشــگاه تدریس کنــم. اما محمد با 
تحلیل های سنجیده ای که داشت و امیدی که به من 

می داد، دوباره امیدوارم می کرد. 

بهنظرمیرسدارتباطبسیارخوبیبهعنوان  
یکزنوشــوهرهمکاربایکدیگــردارید؛از
طرفیخیلیهامیگویندیــاکاریاازدواج!نظر
شمابهعنوانیکزوجاستارتآپیدراینمورد

چیست؟
آرزو: ما سال 87 ازدواج کردیم و با احتساب دوران 
نامزدی و عقد االن یازده سال است که در کنار یکدیگر 
هم زندگی می کنیم و هم کار، بدون اینکه مسئله ای با 
یکدیگر داشته باشیم.)با خنده می گوید راستی امروز 

سالگرد ازدوج مان است(. 
محمد:ما از اول مانند دو دوست بودیم. در محل کار 

هم دو همکار با رابطه دوستانه هستیم. 
آرزو:طی سال هایی که با هم هستیم، رشد خیلی 
زیادی کرده ایم. مردهای زندگی من همیشه خوب 
بوده اند از پدرم گرفته تا همسرم. محمد اتفاق خوب 
زندگی ام بــوده. هر چند زندگی ما زندگی پرفراز و 
نشیبی بوده. من بســیار پرجنب وجوش هستم و 
محمد با تمام آرامشش دوست دار این نوع رفتار من 
است. من روزنامه نگار بودم، در دفتر سازمان ملل 
کار می کردم و سفرهای خارجی بسیاری داشتم، 
در مقطعی ساعتی تدریس می کردم )برای تامین 
هزینه های فرش آنالین( و همه اینها را که در کنار 
یکدیگر قرار بدهیم، باید مــردی همراه و همدل 
باشد که کنار بیاید و پشتت را خالی نکند. در واقع 
فرش آنالین موجب شد که هم ما رشد کنیم و هم 
کسب وکارمان. ما حتی بدون هم جایی نمی رویم. 
در فرش آنالین باهم غذا می پزیم و باهم بچه داری 
می کنیم. البته افراد زیادی به ما می گویند که مگر 
زن و شــوهر می توانند با هــم کار کنند و ما ثابت 

کرده ایم که بله می توانند. 

خودتانراموفقمیدانید؟  
آرزو: تا موفقیت اصلی راه زیادی مانده اما چشم انداز 
ما برای دو سال آینده این است که مرجع فرش ایران 
شویم. بعد از این دو ســال هم برنامه داریم که بیمه 
زنان قالی باف را پیگیری کنم. حتی شاید تحت لوای 

فرش آنالین این کار را انجام دهیم. 

یکاستارتآپمیتواندکارمندانشرابیمه  
کند؟

آرزو: نه. مگر اینکه به عنوان شرکت ثبت شود. البته 
بنیان گذاران فروشگاه های اینترنتی به کمک انجمن 
صنفی کســب و کارهای اینترنتی فعال دارای بیمه 

تکمیلی هستند.

پرداختمالیاتاستارتآپهابهچهصورت  
استوچگونهمحاسبهمیشود؟

محمد: طی شــش ماه اخیر قوانین ایــن حوزه تا 
حدودی به ثبات نزدیک شــده و تعیین  کرده اند که 
اگر ســود ماهانه به حد نصاب مشخصی برسد، باید 
مالیات پرداخت شود. حتی قرار است سیستم خرید 
و فروش  آنالین را به اداره دارایی وصل کنند تا آمار را 

به طور دقیق داشته باشند. 

جنابنصیریاوایــلکارحمایتیازجانب  
پدرنداشتیدوافرادیهمشــماراازورودبه
اینحوزهنهیمیکردند.امابههرحالشمارا
دربازارمیشــناختند.بهنظرخودتانسابقه
حضورتاندربــازارفرشچقدررویموفقیت

شماتاثیرداشته؟
اعتبار بازار در این کار ســنتی که ورود به آن بسیار 
مشکل اســت، تاثیر زیادی در موفقیت دارد. چون 
هنوز هم بــا تامین کننده ها مشــکل داریم و حوزه 
آنالین را باور ندارند. اما چون خودم هم فعالیت های 
در بازار فرش داشتم، افراد بسیاری من را می شناختند 
و همین موجب می شد که حمایت هایی بشود و با ما 

همکاری کنند.

پدرتانحتیفرشیهمبرایفروشبهشمانداد.  
عکسالعملفعلیشانچیست؟

االن بازنشسته شــده  و دیگر در بازار فرش فعالیتی 
ندارد. ولی االن که موفقیت ما را می بیند، احســاس 

رضایت می کند. 

اگرازشمابخواهندفرشآنالینرادرچندجمله  
تعریفکنید،چهمیگویید؟

تلفیقی از ســنت و مدرنیته با پیوند قالی و اینترنت 
برای اولین بار در فرش آنالین به وجود آمد، برخالف 
تصور عموم که همسران با هم خوب کار نمی کنند و 
دچار اختالف می شوند، بنیانگذارانش بسیار خوب و 
در کنار هم کار را پیش می برند. فرش آنالین در پی 
به روزرسانی طرح و نقشــه فرش ها مطابق سلیقه و 
بودجه مصرف کننده خارجی اســت و در ویژن خود 
یکی از مجــاری اصلی صادرات فــرش خواهد بود. 
همچنین فرش آنالین در راســتای مشتری مداری 
گام بر می دارد و ارسال رایگان، کیفیت باالی فرش ها، 
تضمین اصالت کاال، تضمیــن پایین ترین قیمت، 
پرداخت درب منزل بــرای تمام نقاط ایران از جمله 
مواردی اســت که فرش  آنالین برای مشتریانش به 

ارمغان آورده است. 

بهعنوانســوالآخربفرماییــدکهفرش  
آنالینیهادرخانهازچهفرشیاستفادهمیکنند؟

دوستان و آشنایان ما انتظار دارند روی درودیوار خانه 
ما فرش پهن شده باشد. اما ما در خانه تنها دو تخته 

گبه شیرازی داریم.

تا روپود فرش دروب
آرزوخسروی و محمدنصیری، زن و شوهر جوانی هستند که با استارت آپ »فرش آنالین«، فرش های دستباف زنان خانه دار و فرش های ماشینی ایران را به سراسر جهان عرضه می کنند
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همیشه چیزهایی اتفاق می افتد که شما واقعا به 
آن ها ایمان دارید و آنچه که به آن ایمان دارید، 

حتما اتفاق می افتد!

فقط تا 9 آبان 95
 اشتراک رایگان

هدیه تولد شنبه

SHANBEMAG
 هديه سالگرد تولد شنبه)9 آبان( �🎁�

استارتاپی های عزیز، با اسکن QR کد باال و تکمیل فرم، به مدت 6 ماه 

اشتراک رايگان شنبه هدیه بگیرید.

اســتارت آپ ها باید صورت های مالی خود را با 
توجه به مقررات و اســتانداردهای حسابداری 
تهیه کنند. اســتانداردهایی که می تواند نقش 
بسزایی در آینده فعالیت یک استارت آپ داشته 
باشد. در فضای کنونی استارت آپ ها نباید جلوی 
پیشرفت خود را با مســائل مالی و حسابداری 
بگیرند زیرا این موضــوع و مبحث در صورت 
رعایت می تواند شرایط بسیار بهینه ای را برای 
آن ها فراهم کند. تهیه صورت های مالی بهینه 
می تواند سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فروش 
اســتارت آپ در زمان نیاز، واگذاری قسمتی از 
سهام شرکت استارت آپی، دریافت تسهیالت 
از بانک ها و... را تســهیل ســازد. همچنین در 
صورت اســتفاده از روش های مطلوب در تهیه 
صورت هــای مالی بــرای ادارات امور مالیاتی، 
ارزش افزوده، سازمان حسابرسی و حتی سازمان 
تامین اجتماعی در زمان رسیدگی و تایید آن ها 
می تواند اثرات خوبی را برای اســتارت آپ ها 
دربرداشته باشــد. از آنجا که در زمان شفافیت 
اطالعات مندرج در صورت های  مالی همه ادارات 
مذکور نســبت به همکاری هرچه بیشتر با آن 
استارت آپ اقدام خواهند کرد؛ موضوعی که باعث 
می شود اجحافی در حق چنین استارت آپ هایی 
صورت نگیرد. بر همین اساس از این شماره سعی 
می کنیم یک هفته درمیــان در این صفحه به 
موضوعات مالی، حســابداری و سرمایه گذاری 

بپردازیم.
دلیل اینکه اســتارت آپ ها دنباله روی شرکت های 
فنی و مهندسی هستند این است که مدیران ارشد 
در رده های باالی ســازمانی این صنف، مهندسان 
تحصیل کرده رشته های فنی و مهندسی هستند و 
اغلب مدیران این شرکت ها از رشته های آی تی، برق، 
مکانیک، صنایع و... هستند و مدیرانی با گرایشی از 
علوم انسانی در این بنگاه ها با توجه به شرایط حاکم 

بر فعالیتشان دیده نمی شود. 
با توجه به مشــاهدات صورت گرفته استارت آپ ها    
همان مسیر شرکت های خدماتی ازجمله مهندسان 
مشــاور و پیمانکاران در دهه هــای اخیر را در پیش 
گرفته اند و از این رو احتماال با چالش های فراوانی در 

سال های پیش رو مواجه می شوند. 
یکی از ضعف هــای شــرکت های خدماتی )فنی و 

مهندســی( این بود که آن ها نیز در ابتدای کار خود 
برای صورت های مالی و عموما موضوع حسابداری 
خود اهمیت خاصی قائــل نبودند و حتی در برخی 
موارد نیز به دلیل فشار سازمان امور مالیاتی و مقررات 
جاری کشور قسمتی از صورت های مالی خود را آن 
هم در قالب اظهارنامه مالیاتی به صورت ساالنه ارائه 
می دادند.  از این رو که شرکت های مذکور با دیدگاه 
صرفا مالیاتی به صورت های مالی خود می نگریستند 
فضای کســب وکار خود را نیز بدین موضوع تبدیل 
می کردند و گاهی اوقات ســودهای بنگاه اقتصادی 
خود را در این راه از دست می دادند. البته شایان ذکر 
است که مانند برخی از اصناف دیگر عده ای از صاحبان 
این بنگاه ها دید بسیار بهتری داشتند و درصدد این 
برآمدند که از صورت های مالی خود استفاده بهینه 
کنند، ازجمله شرکت های پیمانکاری که بعدا نیز بانک 
تاسیس کردند. با توجه به این رویکرد ها پیش بینی 
این اســت که استارت آپ ها در ســال های آینده با 
چالش های پیش روی شرکت های فنی و مهندسی 
روبه رو شوند و ســودهای خود را جهت ایفای نقش 

بنگاه اقتصادی در جامعه از دست بدهند. 
استارت آپ ها )حتی استارت آپ های بزرگ و سودده( 
دقیقا    همان کارهایی را انجام می دهند که یک شرکت 
کوچک فنی و مهندســی در سال های قبل و جاری 
انجام می داده و می دهد. آن ها غالبا از حســابداران 
جزء و بدون سابقه و سیستم های حسابداری بدون 
طرح و برنامه و... اســتفاده می کردند بدون توجه به 
لزوم استخدام مشــاوران مالی و مالیاتی. این قبیل 
موضوعات نیز در استارت آپ های امروزی مشاهده 

می شود. 

 نبود صورت های مالی بهینه در استارت آپ ها
با توجه به فضای به وجودآمده در جامعه و استقبال 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از استارت آپ ها هنوز 
شاهد پیشنهادهای زیادی از سرمایه گذاران نبوده و 
نیستیم. حتی در یکی دو ســال اخیر فقط نام یک 
شرکت به نام سرمایه گذار به وضوح در جامعه شنیده 
می شــود، آن هم به این علت که استارت آپ ها فقط 
اعداد و ارقام مورد نظر خود را بدون پشتوانه اطالعاتی 
ارائه می دهند. اینجا    همانجاست که تهیه صورت های 
مالی می تواند اثربخش و کارا باشد. با توجه به فضای 
کنونی، استارت آپ ها در ابتدای کار خود قطعا زیان ده 
هستند اما بعد ها نیز زیان این شرکت ها جبران خواهد 
شد. به همین علت وجود صورت های مالی و استفاده 
از روش های حسابداری و مالی در تهیه آن می تواند 
تا حد بسیار زیادی زیان های وارده را کاهش دهد و 

مسیر سوددهی را شفاف سازد.  

نبود صورت های مالی بهینه و حتی نبود صورت های 
مالی در استارت آپ ها می تواند رشد این فعالیت را 
کاهش دهد و حتی در برخی مــوارد نیز با چالش 
مواجه سازد. صورت های مالی بهینه یک استارت آپ 
تا حد بســیار زیادی به کلیه اســتفاده کنندگان 
از اطالعات مالــی از جمله ســهامداران کنونی، 
ســرمایه گذاران بالقوه و بالفعل این دسترســی را 
می دهد تا بهترین تصمیم را در شــرایط با ریسک 
کمتر بگیرنــد.  در برخــی اســتارت آپ ها نبود 
صورت های مالی نیز یکی از دالیل شکست است. 
در نظر بگیرید اگر یک اســتارت آپ در زمان رشد 
خود نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داشته باشد نبود 
صورت های مالی می تواند اصل وجود استارت آپ 
را زیر ســوال ببرد زیرا هیچ سرمایه گذاری با عدم 
اطالع از اطالعات مالی قبلی استارت آپ نمی تواند 
پیش بینی آینده را کند و این یعنی سرمایه گذاری 

با ریسک بسیار باال!

 راه چاره چیست؟ 
استارت آپ های فعال کشور به علت فضای پیش روی 
خود می بایست فراتر از مســائل مالی خود تصمیم 
بگیرند. طیف گســترده ای از سرمایه گذاران خرد از 
هم اکنون نیم نگاهی به این فعالیت دارند. بله درست 
حدس زده اید. بورس سهام. چراکه نه؟ مگر آمازون، 
فیس بوک، علی بابا، یاهو و... در بورس سهام های دنیا 
سهام هایشــان قابل دادوستد نیســت؟ پس ما هم 

می توانیم اگر بخواهیم. 
با توجه به فضای ایجادشــده برای سرمایه گذاران 
خارجی در دو سه سال اخیر نیز رشد قابل توجهی از 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای استارت آپ ها 
فراهم شده است. از آنجا که با مشکالت شرکت های 
فنی و مهندســی در ســال های قبل آشــنا شدیم 
راه حل هایی نه چندان سخت پیش روی استارت آپ ها 
وجود دارد. به چند مورد ساده برای تهیه صورت های 

مالی بهینه اشاره می کنیم: 

  استفاده از مدیران مالی و یا مشاوران مالی
در ابتدای راه استفاده از مدیران یا مشاوران مالی قطعا 
پرهزینه خواهد بود ولی برای صرفه جویی در هزینه 
استفاده از آن ها می توانید با مدیران یا مشاوران مالی 
به صورت پاره وقت و ساعتی قرارداد ببندید و با توجه 
به حجم سواالت پیش آمده از آن ها مشاوره بگیرید. 
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه 
سرمایه گذاران خرد و کالن بوده وجود صورت های  
مالی برای مطالعه وضعیت شرکت ها و فعالیت های 
عملیاتی آنها در سال های قبل است. از این رو مدیران 

با مشاوران مالی باتجربه خود می توانند صورت های 
مالی بهینه ای تهیه کنند تا کلیه استفاده کنندگان از 
صورت های مالی بتوانند با فعالیت ها و روند چگونگی 
سود و زیان بخش های مختلف استارت آپ آشنا شوند 
تا سرمایه گذاری خود را با ریسک بسیار کمتری انجام 
دهند که این موضوع بســیار وســیع و قابل بحث و 

گفتگو است. 

   استفاده از حسابداران باتجربه
با توجــه به مشــاهده های صورت گرفته و نیازهای 
جدید استارت آپ ها استفاده از نیروهای کم تجربه 
حســابداری در شــرکت موجب از دســت رفتن 
فرصت هــای مالــی و گا ه پولی در اســتارت آپ ها 
خواهد شــد که به علــت وجود شــرایط خاص در 
اصول حسابداری اســتارت آپ ها تا سال های آتی از 
این موضوع آگاه نمی شــوند. از طرف دیگر به دلیل 
وجود شــرایط خاص و گا ه پیچیده در فعالیت های 
اســتارت آپ ها عدم طراحی مناسب سیستم های 
حســابداری گا ه بــه مختل شــدن فعالیت اصلی 
استارت آپ منجر می شود. از همین جهت استفاده 
از حسابداران مجرب در کنار حسابداران کم تجریه 
و حتــی بی تجربه گام مهمی در بدنــه اصلی واحد 
حسابداری اســتارت آپ اســت که در   نهایت تهیه 

صورت های مالی را نیز مورد توجه قرار می دهد. 

  استفاده از اصل یکنواختی در تهیه صورت های  
مالی

یکی از مباحث مهم در تهیه صورت های مالی رعایت 
یکنواختــی در صورت های مالــی در کلیه اصناف 
اســت. بدین معنی که اگر مثال استارت آپی از شیوه 
خاصی برای تهیه صورت های مالی اســتفاده کرد 
اســتارت آپ های دیگر نیز از    همــان روش در تهیه 
صورت های مالی اســتفاده کنند. ایــن فرصت در 
انجمن های مربوط به استارت آپ ها وجود دارد تا با 
تشکیل بخشی با عنوان امور مالی یا امور حسابداری 
به این موضوع توجه بیشــتری کنند. بدین ترتیب 
اســتارت آپ ها با مد نظر قرار دادن نیازهای خود به 
بخش مربوطه مراجعه و نسبت به رفع نیاز خود اقدام 
می کنند. از طرف دیگر بخــش امور مالی انجمن ها 
می تواند خود به تشکیل اعضای امور مالی متشکل 
از نفــرات حســابداری یا حتی مدیــران اجرایی از 
اســتارت آپ ها اقدام کند و طی جلســات از پیش 
تعیین شده هم فکری و هم سویی کند. این انجمن ها 
در آینده نیز می توانند نیازهای استارت آپ ها از جمله 
آموزش، طرح قوانین، مکاتبه و مذاکره با ادارات امور 

مالیاتی و... را رفع کنند. 

استارت آپ ها 
در ابتدای 
کار خود 

قطعا زیان ده 
هستند اما 

بعد ها نیز زیان 
این شرکت ها 
جبران خواهد 
شد. به همین 

علت وجود 
صورت های 

مالی و استفاده 
از روش های 
حسابداری 
و مالی در 
تهیه آن 

می تواند تا حد 
بسیار زیادی 

زیان های 
وارده را کاهش 

دهد و مسیر 
سوددهی را 
شفاف سازد

به شما می  گوییم چگونه استارت آپ ها دنباله روی شرکت های خدماتی  و پیمانکاران نشوند و صورت  های مالی تهیه کنند

صورت های مالی و آینده استارت  آپ ها

صورت های مالی 
استارت آپ خود را بهینه 

تهیه کنید

موارد مهم در تهیه صورت های مالی بهینه یک استارت آپ
۱- اســتارت آپ ها در تهیه و ارائــه صورت های مالی 
خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری و ملزم 

به رعایت استانداردهای حسابداری ایران هستند. 
۲- مســئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده 

مدیریت استارت آپ ها )هیئت مدیره( است. 
۳- شــرط اولیه مفید بودن اطالعات ارائه شــده در 

صورت های مالی اهمیت آنهاست. 
۴- هدف صورت های مالی، ارائه اطالعاتی تلخیص و 

طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و 
انعطاف پذیری مالی استارت آپ هاست. 

۵- رویه هــای حســابداری در صورت هــای مالــی 
راهکارهای ویژه ای است که استارت آپ ها برای تهیه 

و ارائه صورت های مالی انتخاب می کنند. 
۶- ثبــت منافع اقتصــادی به عنــوان دارایی و ثبت 
تعهدات اقتصادی بــه عنوان بدهی بــا فرض تداوم 
فعالیت برای کلیه استفاده کنندگان صورت های مالی 

اهمیت دارد. 
۷- شفافیت اطالعات حسابداری در صورت های مالی 

به سرمایه گذاران کمک شایانی می کند.
۸- صورت های مالی بهینه میزان کارایی و اثربخشی 

مدیران استارت آپ را نشان می دهد. 
۹- اطالعــات منــدرج در صورت هــای مالی جهت 
استفاده کنندگان انطباق عملکرد مدیران استارت آپ 
را با سیاست های سرمایه گذاران فعلی بررسی می کند.

مهتاب نوری

یادداشت

مجموعه  کامــل  صورت های   مالی  شــامل  
ترازنامه ، صورت  ســود و زیان ، صورت  سود 
و زیان  جامــع  و صورت  جریــان  وجوه  نقد 
)صورت های  مالی  اساسی ( و یادداشت های  
توضیحی  می شود. مســئولیت  تهیه  و ارائه  
صورت های   مالی  با هیئت مدیره  یا سایر ارکان  

اداره کننده  واحد تجاری  است . 
هدف  صورت هــای  مالی  عبارت انــد  از ارائه  
اطالعاتی  تلخیص  و طبقه بندی شده  درباره  
وضعیت  مالی ، عملکرد مالی  و انعطاف پذیری  
مالی  واحد تجاری   که  برای  طیفی  گسترده  از 
استفاده کنندگان  صورت های   مالی  در اتخاذ 
تصمیمات  اقتصادی  مفید واقع  شــود. هدف 
اصلی گزارشگری مالی تهیه اطالعات مفید 
جهت تصمیم گیری های ســرمایه گذاری و 

اعتباردهی است. 
توســط   اقتصــادی   تصمیمــات   اتخــاذ 
استفاده کنندگان  صورت های مالی  مستلزم  
ارزیابی  تــوان  واحد تجاری  جهت  ایجاد وجه  
نقد و زمان  و قطعیت  ایجاد آن  است . ارزیابی  
تــوان  ایجاد وجه  نقــد از طریــق  تمرکز بر 
وضعیت  مالی ، عملکــرد مالی  و جریان های  
نقدی  واحــد تجاری  و اســتفاده  از آن ها در 
پیش بینی  جریان هــای  نقدی  مورد انتظار و 
سنجش  انعطاف پذیری  مالی  تسهیل  می شود.

ترازنامــه: وضعیت  مالی  یــک  واحد تجاری  
دربرگیرنده  منابع  اقتصــادی  تحت  کنترل  
آن ، ساختار مالی  آن ، میزان  نقدینگی  و توان  
بازپرداخت  بدهی ها و ظرفیت  سازگاری  آن  
با تغییرات  محیط  عملیاتی  اســت . اطالعات  
درباره  وضعیت  مالی  در ترازنامه  ارائه  می شود. 
صورت ســود و زیان: صورت ســود و زیان 
گزارشی است که درآمد به دست آمده شرکت 
طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد 
)معموال دوره زمانی یک سال یا بخش هایی از 
یک سال مالی(. همچنین صورت سود و زیان 
بهای تمام شــده و هزینه تحمیل شده برای 
کسب درآمد را نیز نشــان می دهد. آخرین 
خط صورت سود و زیان معموال نشان دهنده 
سود یا زیان خالص است. سود یا زیان خالص 
نشــان دهنده عایدات کسب شــده یا زیان 

حاصل شده طی دوره مالی است. 
صورت سود و زیان جامع: صورت  سود و زیان  
جامع  به عنوان  یک  صورت  مالی  اساسی ، باید 
کل  درآمد ها و هزینه های  شناسایی  شده  طی  
دوره  را که  قابل  انتســاب  به  صاحبان  سرمایه  
است ، به  تفکیک  اجزای  تشکیل دهنده  آن ها 
نشــان  دهد. به عبارت دیگر تمام اقالمی که 
حقــوق صاحبان ســهام را تغییر می دهد به 
غیر از آورده و ســتانده صاحبان سهام در آن 

نمایش داده می شود. 
صورت جریان وجه نقد: هدف اصلی صورت 
جریان وجه نقد ارائه اطالعــات در رابطه با 
جریان های ورودی و خروجی وجه نقد طی 
دوره مالی است. صورت جریان وجه نقد باید 
اطالعاتــی در رابطه با فعالیت های عملیاتی، 
بازده سرمایه گذاری و ســود پرداختی بابت 
تامین مالی، مالیات بــر درآمد، فعالیت های 
ســرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی 

ارائه کند.
ورودی های وجــه نقــد و خروجی های آن 
در قالــب فعالیت هــای عملیاتــی، بــازده 
ســرمایه گذاری ها و ســود پرداختی بابت 
تامین مالی، مالیات بــر درآمد، فعالیت های 
ســرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی 

طبقه بندی می شوند.

 اقالم اصلی صورت های  مالی
۱- دارایی: حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی 
یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع که 
در نتیجه معامالت یا سایر رویدادهای گذشته 

به کنترل واحد تجاری درآمده است. 
۲- بدهی: تعهــد انتقال منافــع اقتصادی 
توسط واحد تجاری ناشی از معامالت یا سایر 

رویدادهای گذشته است. 
۳- حقوق صاحبان ســرمایه: باقی مانده 
 کســر جمع  بدهی های  واحد تجاری  از جمع  

دارایی های  آن 
۴- درآمد: عبارت است  از افزایش در حقوق  
صاحبان  ســرمایه  به جز مواردی  که  به  آورده  

صاحبان  سرمایه  مربوط  می شود. 
۵- هزینه : عبارت اســت  از کاهش در حقوق  
صاحبان  سرمایه  به جز مواردی  که  به  ستانده  

صاحبان  سرمایه  مربوط  می شود. 
۶- آورده  صاحبان  ســرمایه : افزایش  در 
حقوق  صاحبان  سرمایه  ناشی  از سرمایه گذاری  
در واحد تجاری  جهت  کسب  یا افزایش  حقوق  

مالکانه 
۷- ســتانده  صاحبان  ســرمایه : کاهش  
در حقوق  صاحبان  ســرمایه  ناشــی  از انتقال  
دارایی ها به  صاحبان  ســرمایه  یا ایجاد بدهی  
در قبال  آن ها به منظور کاهش  حقوق  مالکانه  
و یا توزیع  ســود بر اساس قوانین جاری کشور 
و توجه ســرمایه گذاران، هر استارت آپی یک 
واحد اقتصادی به شــمار مــی رود. بر همین 
اســاس صورت های مالی باید حاوی تمامی 
اطالعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ 
تصمیمات آگاهانه را برای استفاده  کنندگان 
)شــامل ســرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
بانک ها و ادارات امــور مالیاتی( از صورت  های 

مالی فراهم سازد. 

۲۴ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و دو

نیما تهرانی

گزارش



متخصصان اعالم کرده اند دستگاه پیشرفته و جدید 
گوگل به نام پیکســل که در آن از هوش مصنوعی 
استفاده شده اســت، بر روی اکوسیستم آیفون اپل 
و حتی دستگاه پرچمدار سامسونگ یعنی نوت ۷ تا 

حدودی تأثیر خواهد گذاشت.
شرکت سامسونگ به دلیل نگرانی اش در خصوص 
انفجار باتری، در عرضه گوشی های نوت ۷ خود وقفه 
انداخته اســت، درنتیجه فضایی بــرای رقبای این 
شرکت بزرگ فراهم شده تا محصوالت منحصربه فرد 

خود را به بازار عرضه کنند.
هند یکی از شش کشوری اســت که زودتر از همه 
پیکسل را به بازار معرفی کرد. این دستگاه از ۱۳ اکتبر 

برای پیش خرید در کشور در دسترس قرار گرفت.
تارون پاتاک، تحلیل گر ارشد دستگاه های تلفن همراه 
و اکوسیستم ها در دهلی نو، می گوید: »گوگل، با ادغام 
نرم افزار و ســخت افزار برای ایجاد یک اکوسیستم 
جدید، تهدید مســتقیمی برای اکوسیستم اپل به 
شمار می رود. پیکسل با جدیدترین سیستم عامل 
اندروید بــه نــام Android 7/1 Nougat عرضه 
می شــود. تلفن های پیکســل به محــض عرضه 
به روزرســانی های نرم افزاری و امنیتی خود را نیز 

به طور مستقیم از گوگل دریافت خواهند کرد.«
او اضافه می کند: »از ســوی دیگــر، فضای خالی 
ایجادشده به دلیل غیبت نوت ۷ نیز به پیکسل کمک 
خواهد کرد تا جایگاه خود را در این بخش تثبیت کند 

و مشتریان جدیدی را به سمت خود جلب نماید.«

پیکسل در دو اندازه ۵ و ۵/۵ اینچی عرضه می شود 
و شیشــه گوریالی ۵/۲ بعدی در آن بــه کار برده 

شده است.
پیکســل اولین تلفن هوشــمند دارای اپلیکیشن 
دستیار گوگل است. این اپلیکیشن برنامه ای است که 
به عنوان یک دستیار شخصی هوشمند و پیمایش گر 

اطالعات مانند »سیری« اپل کار می کند.
کاربران می توانند برای یافتن پاسخ پرسش های خود 
یا انجام کارها به طور طبیعی با گوگل صحبت کنند. 

با گفتن عبارت »اوکی گوگل« یا لمس و نگه داشتن 
دکمه خانه، این برنامه آماده به کار خواهد شد.

طبق گفته آنشول گوپتا، مدیر تحقیقات در شرکت 
Gartner، گوگل اکنون یک اکوسیستم کامل است 
و باید روی تقویت شــبکه توزیع خودکار تمرکز 
کند. گوپتا در طی گفت وگویی اظهار کرده که تلفن 
پیکسل گوگل نمی تواند از دستگاه هایی مانند آیفون 
۷ یا نوت ۷ فروش بیشتری داشته باشد چراکه اپل 
و سامسونگ هزاران مزیت و ویژگی منحصر به فرد 

دارند. گوگل یک شــبه نمی توانــد از این برندهای 
معروف پیشی بگیرد. پیکسل باید یک شبکه توزیع 

قدرتمند برای خود ایجاد کند.
با کنترل و نظارت بر نرم افزار و ســخت افزار، گوگل 
می تواند بهترین محصول دارای قابلیت دســتیار 
گــوگل را ارائه دهد. خبر خوب اینکه این شــرکت 
درحال حاضر به طور مستقیم و نه از طریق شرکایش 

با مشتریان در تماس است.
بااینکه شــرکت HTC تلفن های هوشمند گوگل را 
تولید کرده است، دستگاه های جدید با برند گوگل 

به بازار عرضه می شوند.
به عــالوه گوگل حافظــه رایگان و نامحــدودی را 
برای ذخیــره عکس و ویدئو باکیفیــت اصلی آنها 
ارائه می دهد. همچنین اپلیکیشن تماس ویدئویی 
Google Duo و اپلیکیشن ارسال پیامک Allo نیز از 

پیش در پیکسل نصب شده اند.
ازنظر ویژگی هــای منبع تغذیه، هر دو دســتگاه 
ســخت افزاری مشــابه دارند. تلفن های هوشمند 
پیکســل دارای آخرین پردازنده چهار هســته ای 
Snapdragon ۸۲۱ و حافظه داخلی ۴ گیگابایتی 
هستند. پیکســل باتری ۲۷۷0 دارد درحالی که 
باتری دســتگاه ۵/۵ اینچی ۳۴۵0 میلی آمپر در 
ساعت اســت. هر دو دســتگاه از فناوری »شارژ 
سریع« پشــتیبانی می کنند و کاربران فقط با ۱۵ 
دقیقه شارژ، این دســتگاه ها می توانند به مدت ۷ 

ساعت شارژ داشته باشند.

البرت هوبارد
شکســت  خورده کسی اســت که نتواند ارزش 

تجربه هایش را نقد کند!

اکوسیستم
E c o s y s t e m

9

پیش بینی می شود با ورود گوشی هوشمند گوگل، اکوسیستم آیفون اپل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت

فناوری هایی که در حوزه حمل ونقل ظهور کرده اند، حتی رسانه ها را تحت تأثیر قرار می دهند

کل روش ســفر ما از نقطه الف به نقطه ب در حال 
تغییر اســت. این تغییر اکوسیستمی حمل ونقل 
شــخصی جدیدی را ایجاد می کند کــه کاربرد آن 
فقط بر صنعت اتومبیل تأثیر نمی گذارد. شــرکت 
Deloitte به کل اکوسیستم شرکت هایی که در حوزه 
نقلیه فعالیت می کنند، می پردازد و بر مصرف کننده 

نهایی تمرکز دارد.

 آینده سیستم حمل ونقل
آیا پیشــرفت ها و تغییــرات در حــوزه فناوری در 
دیدگاه هــای اجتماعی موجب می شــود مالکیت 
خودرو یا رانندگی  منتفی شــود؟ تغییر جهانی در 
صنعت خودرو تاثیرات بســیاری بر نحوه حرکت ما 
از نقطه الف به نقطه ب گذاشــته است و درنتیجه 
خودروســازان، شــرکت های انــرژی، بیمه گران، 
مراقبت هــای بهداشــتی، بودجه دولتــی و غیره 
تحت تأثیر قرار می گیرند. با ظهور یک اکوسیستم 
حرکتی جدید، ارزش معنای دیگری پیدا می کند 
و فناوری هــای نوآورانه نحوه ایجــاد و راه اندازی 

کسب وکارها را تغییر می دهند.
خبرهای جدید حاکی از آن اســت که خودروهای 
خودران و بــدون راننده به زودی بــه یک واقعیت 
تجاری تبدیل خواهند شد. درحال حاضر ما شاهد 
پیشرفت هایی در نوآوری های »خودروی متصل« 
بوده ایم که در آنها از فناوری های ارتباطات و اینترنت 

اشیاء برای ارائه خدمات مفید به رانندگان استفاده 
شده است.

 اثرات بالقوه حرکت به سوی اکوسیستمی 
حرکتی در آینده

در شرکت دلویت تحقیقات زیادی درحوزه صنعت 
خودرو، اقتصاد در شرایط  گوناگون، و تأثیر بالقوه هر 
یک روی صنایع مرتبط صورت گرفته است. صنایع 
مختلف تغییر بســیاری را تجربه خواهند کرد که با 
تأثیرات زیادی بر درآمدها در سراســر اکوسیستم 
همراه خواهد بود. تجزیه وتحلیل های انجام شــده 
تأثیر مستقیمی را که خودروی خودران و حمل ونقل 
مشترک ممکن اســت بر اکوسیستم امروز بگذارد، 

نشان می دهند.
۱. حمل ونقل: وســایل نقلیه عمومــی می توانند 
جانشینی برای تاکسی های ســنتی و خودروهای 
کرایــه ای شــوند. به عــالوه افزایــش خدمــات 
خودکارســازی، مدل های کاری جدیــدی برای 
حمل ونقل در مســافت های طوالنی و جابه جایی 

اجناس ایجاد می کند.
۲. خرده فروشی: افزایــش جابه جایی و استفاده از 
وسایل نقلیه در بین بخش های محروم و گروه هایی 
چون ســالمندان می تواند خرده فروشــی را رونق 
داده، خدمات ارسال به منزل را توسعه و چشم انداز 
خرده فروشــی را در واکنش به تغییرات جمعیتی 

شهر تغییر دهد.
۳. فناوری: ظهور بازیکنان سیستم عامل رانندگی 
خــودکار. همچنین خودروهای خــودران و نقلیه 
عمومی به احتمال زیاد منجر به ایجاد سیستم های 

مدیریت حمل ونقل می شوند.
۴. خودرو: طیف وسیع تری از طرح های وسیله نقلیه 

می تواند به وجود آید؛ ارزش نیز از مالکیت خودرو و 
عملکرد رانندگی با خودرو به نرم افزار و مسافر تغییر 
می کند. به عالوه وسایل نقلیه سبک تر می تواند به 
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی کمک کند تا به آسانی 

به استانداردهایی چون CAFE و ZEV  برسند.
۵. امور مالی: رشــد در امور مالی و فاصله گرفتن از 
وسایل نقلیه شخصی می تواند موجب کاهش وام های 

خودرو و لیزینگ شود.
۶.بیمه: فرصت های بالقــوه برای محصوالت بیمه 
به معناب فاصله گرفتن از مسئولیت های شخصی 

نسبت به دستگاه های فاجعه بار خواهد بود.
۷. بخش عمومی: کاهش تعداد خودروها می تواند به 
کاهش هزینه صدور پروانه، مالیات بر سوخت و غیره 
کمک کند؛ مدل های مالیاتی جدید، پویا و مبتنی بر 
مصرف می توانند کاهــش درآمد مالیاتی را جبران 
کنند؛ و تغییر بالقوه در ترکیب و استفاده از وسایل 

حمل ونقل عمومی ایجاد کنند.
8. مخابرات: افزایش تقاضــا برای برقراری ارتباط 
و اطمینان می تواند به افزایش پهنای باند موردنیاز 

منجر شود.
9. انرژی: پتانسیل افزایش مسافت رانندگی؛ تقویت 
کارآیی خودرو می تواند بــه کاهش مصرف انرژی 
منجر شود؛ فناوری خودگردان امکان جابجایی در 

سوخت های جایگزین را فراهم می کند.
۱0. پزشکی و حقوقی: کاهش تصادفات رانندگی 
می توانــد به کاهش هزینه های خدمات پزشــکی 
اورژانس و هزینه هــای حقوقی مربوط به آن کمک 

کند.
۱۱. رسانه: وقتی به دلیل رانندگی خودران و استفاده 
از وســایل نقلیه عمومی افراد زمان آزاد بیشــتری 
داشته باشند، بیشتر از رســانه ها استفاده خواهند 

کرد؛ درنتیجه درآمد حاصل از تبلیغات و اشتراک و 
فرصت های کسب درآمد از داده ها افزایش می یابد.

 مسیر تغییر
حرکت از وضعیت فعلی در مسیر دسترسی عمومی 
روند سریع تری را طی خواهد کرد. این پیشرفت در 

چند مرحله رخ می دهد.
مرحله اول: پذیرش تدریجی دسترسی عمومی

حرکت از مالکیت محض و شخصی خودروهای نقلیه 
به سوی دستگاهی که بیشتر روی دسترسی عمومی 
تکیه دارد، در حال حاضر در برخی از قســمت های 
ایاالت متحده آمریکا آغاز شــده است. برای مثال، 
خدمات اشــتراک خودرو در شش سال اخیر پایگاه 
مشــتریان خود را دو برابر کرده است، درحالی که 
خدمات تاکسی سرویس مانند اوبر  ۵0 هزار راننده 
را در مــاه به گــروه خود اضافه می کند و در ســال 
۲۱0۴ به تنهایی ۱۴0 میلیون مســیر را در سراسر 
دنیا رانندگی کرده اســت. سیستم های نرم افزاری 
و ســخت افزاری این خدمات متناسب با رانندگان 
هســتند و اطالعات درباره رفتارهای مســافران را 
مشــاهده می کند. به عالوه، رقابت شــدید موجب 

کاهش قیمت بازار خواهد شد.
مرحله دوم: استفاده از وسایل نقلیه بدون راننده

در حال حاضر، به نظر می رســد پذیرش سیستم 
خودران نسبت به ترویج فرهنگ اشتراک خودرو 
دور از دسترس اســت. دالیل تأخیر در پیدایش 
ایــن روند عبارت اســت از: نیاز به رســیدگی به 
محدودیت های فناورانه موجود؛ از قبیل عملکرد 
حسگر در تمام شــرایط آب و هوایی و دسترسی 
گسترده نقشه های سه بعدی و نیز نگرانی از امنیت 

سایبری.

پیکسل رقیب آیفون می شود؟

ترجمه: حامد رسولی

تغییر جهانی نویسنده: ماهرحکیم
در صنعت 

خودرو تأثیرات 
بسیاری بر 

نحوه حرکت 
ما از نقطه الف 

به نقطه ب 
گذاشته است 

و درنتیجه 
خودروسازان، 

شرکت های 
انرژی، 

بیمه گران، 
مراقبت های 

بهداشتی، 
بودجه دولتی 
و ... تحت تأثیر 
قرار می گیرند

گوگل، با 
ادغام نرم افزار 
و سخت افزار 

برای ایجاد یک 
اکوسیستم 

جدید، تهدید 
مستقیمی برای 

اکوسیستم 
اپل به شمار 

می رود. پیکسل 
با جدیدترین 
سیستم عامل 
اندروید به نام 
 Android 7/1

Nougat عرضه 
می شود

چگونه حمل ونقل ،آینده اکوسیستم ها را دگرگون می کند

چین می خواهد پرچمدار 
واقعیت مجازی شود

اکوسیستم کلین تک منا
در انتظار رشد

اکوسیستم هند چگونه راه ۱۵ساله را  ۵ ساله پیمود؟
امــروز ما دیگر آنالین نمی شــویم، بلکه یک 
زندگی آنالین داریم. کشور هند نیز در حوزه 
دیجیتال بیش از گذشــته در حال رشــد و 
پیشرفت است. بســیاری از افراد معتقدند که 
در این منطقه یک انقالب دیجیتالی دارد رخ 
می دهد. در اوایل دهه ۹0 افراد بیشــتر وقت 
خود را با تماشای تلویزیون می گذراندند، اما 
امروز مردم زمان زیادی را صرف گشــتن در 

اینترنت می کنند.
در حال حاضر نزدیک به ۲۵0 تا ۳00 میلیون 
نفر در کشور هند آنالین هستند و بیش از ۵0 
میلیون نفر به طور آنالین خرید می کنند. این 

آمار خرید فقط شــامل محصوالت می شود و 
خرید بلیت یا سفر و رزرو هتل در آن گنجانده 

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

اول را می زند
تا سال ۲0۲0، ۶۵0 میلیون نفر آنالین خواهند 
بــود و در وهله اول از طریق تلفــن همراه به 
اینترنت متصل خواهند شد؛ زیرا کشور هند، 
دنیایی است که تلفن همراه در آن حرف اول را 
می زند. بیش از ۶0 درصد از جست وجوها در 
گوگل از طریــق تلفن همراه انجام می گیرد و 
بیش از ۷0 درصد از معامالت برای بازیکنانی 

ماننــد Flipkart از طریق تلفن همراه صورت 
می گیرد.

در آمریکا ۲۵0 میلیون نصب از طریق کامپیوتر 
انجام می شود و نزدیک به ۲00 میلیون نصب 
در تلفن همــراه صورت می گیــرد. در چین 
نزدیک بــه ۵00 میلیون تلفن هوشــمند و 
نزدیک به ۳۵0 میلیون نصب کامپیوتر وجود 
دارد. هند آمار متفاوتی را ارائه داده است؛ فقط 
۵0 میلیون نصب کامپیوتر در این کشور انجام 
شده است. حتی وقتی ما به این تحول و انقالب 
نگاه می کنیم، اولین گام در استفاده از اینترنت 
رفتن به ایمیل و رســانه های اجتماعی است. 

ســپس این رفتار به سمت بانکداری آنالین، 
رزرو بلیت و سفر پیش می رود. بعد از آن خرید 
محصوالت به طور آنالین و در آخرین مرحله، 
خرید محصوالت زیبایی و امالک مورد توجه و 

استفاده قرار گرفته است.
در کشورهای توســعه یافته، حدود ۱۵ سال 
طول کشیده است تا کشور به این مرحله دست 
یابد و در هند این روند فقط در طی چهار سال 
اتفاق افتاده اســت. این نشان دهنده سرعت 
دیجیتالی شــدن هند اســت. تخمین زده 
می شود که تا سال ۲0۲0، تجارت الکترونیک 

به بیش از ۸0 میلیارد دالر برسد.

یادداشت

تقریبا ۲00 سازمان چینی و غیرچینی تحت 
عنوان بخش اطالعات الکترونیکی وزارت صنعت 
و فناوری اطالعات این کشــور گرد آمده اند تا 
صنعت اتحادیه واقعیت مجــازی )IVRA( که 
تنها ســازمان واقعیت مجازی رسمی و مورد 

تأیید دولت چین است، تشکیل شود.
هدف »IVRA  افزایش توســعه اکوسیســتم 
واقعیت مجــازی در چیــن از طریق تقویت 
نوآوری در فنــاوری و ایجاد اســتانداردهای 
صنعتی، پیوند ســخت افزار، نرم افزار، محتوا، 
پلتفرم هــا و کاربردهــای صنعتی اســت.« 
IVRA  اعالم کرده ایجــاد این صنعت مطابق 
با راهبرد توسعه واقعیت مجازی کشور است. 
صنعت واقعیت مجازی چین در ســال ۲0۱۶ 
وارد دوره مهمی می شــود. در ماه مه، کمیته 
مرکزی CPC و شــورای دولتی اعالم کرد نیاز 
به ایجاد فناوری های شبکه اطالعاتی جدید، 
افزایش تحقیقات فنــاوری واقعیت مجازی و 
توســعه صنعتی، تقویت زیرساخت فناوری 
اطالعات برای توســعه اقتصادی و اجتماعی، 
ترویج نوآوری در سیســتم فناوری و صنعتی، 
و ایجاد مزایای توســعه جدید کامال مشهود 
اســت. IVRA  تالش کرده است راهکارهایی 
برای پاسخ به پرســش های حل نشده و مهم 
صنعــت واقعیت مجازی ارائه دهــد، از قبیل 
اولویت های اکوسیســتم، استانداردســازی 
صنعت، توافقنامه های زنجیــره ای صنعتی، 
انتقال نتایج فناوری و پشــتیبانی از نوآوری. 
همچنیــن اتحادیه بــه ارائه پیشــنهاد ها به 
مؤسسات دولتی در خصوص هدایت توسعه ها 
کمک می کند. آلوین گریلین، رئیس منطقه ای 
طرح واقعیت مجازی HTC در چین، می گوید 
این سازمان امیدوار است روح همکاری و اتحاد 
را در بین تمام قسمت های اکوسیستم تقویت 
کند تا صنعت واقعیت مجازی هر چه زودتر به 
بلوغ رسد. این طرح سعی دارد با همکاری و اتحاد 
به عنوان یک صنعت واحد و ارائه محصوالت و 
محتواهایی که برای مصرف کننده و مشتریان 
کاری ارزشمند هستند، انقالبی در زندگی افراد 

در چین و در سطح دنیا ایجاد کند.
شــرکت HTC ادعا می کند: »در نوآوری های 
فناورانه واقعیت مجازی که توسعه اکوسیستم 
واقعیت مجازی را در خط مقدم کســب وکار 
خود قرار داده، پیشــرو اســت.« در ماه آوریل 
این شرکت، شتاب دهنده Vive X را راه اندازی 
کرد تا ابزارهــا و راهنماهای حرفــه ای برای 
توسعه دهندگان واقعیت مجازی و استارت آپ ها 
ارائه دهد. همچنین با ۳۷ شرکت از سراسر دنیا 
همــکاری کرد تا اتحادیه ســرمایه خطرپذیر 

واقعیت مجازی را راه اندازی کند.«

اکوسیستم استارت آپی کلین تک در خاورمیانه 
و آفریقای شمالی )منا( هنوز توسعه پیدا نکرده 
است و استارت آپ ها با موانع مهمی بر سر راه 
رشد شرکت مواجه هستند. طبق گزارش ها، 
اســتارت آپ های کلین تک منا که مســیر را 
برای حل وفصل چالش های زیست محیطی باز 
می کنند، توسط یک پلتفرم برنامه و شبکه ای 
به نام GE راه اندازی شــده است. هدف این کار 
تسریع در امور اکوسیستم های کارآفرینی در 
سراسر منطقه اســت. در این گزارش ها آمده 
است؛ درحالی که استارت آپ های کلین تک 
در حال ظهور هستند و راهکارهای نوآورانه ای 
را ارائه می دهند، کارآفرینان احساس می کنند 
رشــد این بخش زیر سطح  مورد انتظار است؛ 
چراکه مشــتریان اطالعات زیــادی درباره 
کلین تک ندارند، دسترسی به بازارها کم است، 
منابع ســرمایه گذاری تخصصی در این حوزه 
کوچک اســت، تعداد کمی استاد متخصص 
در این حوزه حضور دارند و منابع مالی زیادی 
برای تحقیقات و توسعه اختصاص داده نشده 
است. افزایش مقیاس اکوسیستم کارآفرینی 
کلین تــک یک مانع راهبــردی و بزرگ برای 
منطقه اســت و باید راهکارهــای نوآورانه ای 
برای پرداختن به چالش های زیست محیطی 
آن یافت. رانیا رستم، مســئول نوآوری ارشد 
در منا و ترکیه، می گوید: »پیش بینی می شود 
تقاضای منا برای انــرژی ۱۱۴ درصد افزایش 
یابد درحالی که دسترسی سرانه آب در منطقه 
تا سال ۲0۵0 نصف می شود. استارت آپ های 
کلین تــک می توانــد در این شــرایط نقش 
کارآمــدی در حل این چالش هــا ایفا کند«. 
GE  با همکاری Wamda در صدد است تا یک 
اکوسیســتم کارآفرینی، که نوآورانه و محلی 
باشــد، ایجاد کند. آنها بر ارائه اطالعات بازار و 
نیز شبکه ســازی و فرصت های آموزشی که 
می تواند به رشد در کسب وکارشان کمک کند، 
تمرکز خواهند کرد. مراکز نوآوری منطقه ای این 
شرکت و فناوری های صنعتی دیجیتال نقش 
مهمی در پشتیبانی از این سرمایه گذاری های 
خطرپذیر ایفا می کنند. حبیب حداد، مؤسس 
و مدیرعامــل  Wamda، می گوید: »با توجه 
بــه چالش هــای زیســت محیطی و افزایش 
پشتیبانی منطقه ای از کارآفرینی، این منطقه 
برای استارت آپ های کلین تک بسیار مناسب 
است.« وی ادامه داد: »باوجود پتانسیل باالی 
آنها برای ایجاد تغییرات مثبت، استارت آپ های 
کلین تک به اندازه کافی پشتیبانی نمی شوند 
و اگر بــه آنها توجه نشــود، بــه یک فرصت 
ازدست رفته برای منطقه تبدیل خواهند شد 
که در غیر این صورت می توانستند راهکارهای 

زیست محیطی نوآورانه ای ارائه دهند.«

۲۴ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و دو
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گــروه خدمات ارتباطــی و بازاریابــی WPP ازجمله 
آژانس هــای معتبر تبلیغاتی به شــمار مــی رود که 
درزمینه ارائه راه حل های بازاریابی و ارتباطات فعالیت 
می کند. این آژانس که در ســال 1986 تأسیس شده 
است، طیف متنوعی از خدمات بازاریابی را ارائه داده که 
شامل مدیریت سرمایه گذاری رسانه، ارائه برنامه های 
تبلیغاتی، روابط عمومی، ارتباطــات ویژه، بازاریابی 
دیجیتال، برندسازی و ایجاد هویت  تجاری و ... می شوند. 
جالب است بدانید آژانس WPP  در حال حاضر با فعالیت 
در بیش از 113 کشــور جهان و داشتن بیش از 200 
هزار کارمند و 3000 دفتر، از جمله آژانس های موفق 
درزمینه خدمات ارتباطات و تبلیغات به شمار می رود و 
طبق آمار ارائه شده در سال 2015، درآمد این شرکت 
بیش از 12 میلیارد دالر بوده است که مجموع اطالعات 
فوق نشان دهنده موفقیت این آژانس در ارائه خدمات 
بازاریابی و ارتباطی است. صداقت، امانت داری و احترام 
به مردم سه اصل اساسی در گروه خدماتی WPP است 
که جزء ارکان رفتاری افراد این گروه قرار داده شــده 
و تعیین کننــده خط مشــی این آژانس در راســتای 

فعالیت ها و خدمات بازاریابی است، موفقیت شرکت 
مذکور درزمینه خدمات بازاریابی و ارتباطی نیز دلیل 
مشخصی بر رعایت سه اصل مذکور است که پیشرفت 
آژانس را در پی دارد. مدیریت اســتعدادها نیز بخش 
دیگری از فعالیت های برجســته این گروه تبلیغاتی 
است که منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان شده 
است؛ چراکه افرادی با مهارت های مختلف در خدمت 
مشتریان این شــرکت قرارگرفته و درنتیجه خدمات 
ارتباطی و بازاریابی باکیفیت بهتری ارائه می شود که 

درنهایت سود مشتریان را در پی خواهد داشت. 
Eicoff  ویدئوهای تلویزیونی کمپین 

آژانــس WPP در راســتای خدمــات بازاریابی خود، 
کمپین های تبلیغاتی زیادی راه اندازی کرده است که 
هر کدام فعالیت های مشخصی را در این زمینه انجام 
می دهند؛ کمپین Eicoff نیز از جمله کمپین های این 
گروه بازاریابی به شــمار می آید که تمرکز عمده آن بر 
تولید تبلیغات تلویزیونی بوده و مشتریان متفاوتی از 
شرکت های بزرگ و کوچک دارد؛ به طوری که خدمات 
مربوط به تبلیغات تلویزیونی در ایاالت متحده آمریکا، 

بیش از هر شرکت دیگری، از طریق کمپین فوق تولید 
شده اســت.ارائه راه حل های تجاری برای تبلیغات در 
رســانه های عمومی و خصوصا تلویزیون از مهم ترین 
خدمات این شرکت اســت، ضمن اینکه تبلیغات در 
رسانه های نوظهور دیجیتال را نیز در دستور کار خود 
قرار داده اســت. این گروه تبلیغاتی، ویدئو و کلیپ را 
ابزاری قدرتمند در فرآیند بازاریابی دانسته و با ارائه این 
ویدئوهای تبلیغاتی، عموما در تلویزیون و در مواردی 
نیز در رسانه های دیگر اجتماعی، از این ابزار برجسته 
برای برندسازی و ارتقای فرآیند فروش استفاده می کند. 
تأکید بر خالقیت از جمله شعارهای اصلی این کمپین در 
ساختن ویدئوهای تبلیغاتی است؛ به گونه ای که معتقد 
است اگر فرآیند فروش درســت به انجام نرسد، قطعا 
فقدان خالقیت در محتــوای تبلیغاتی، باعث آن بوده 
است. همچنین در کنار ساختن کلیپ های تبلیغاتی 
برای تلویزیون، ارائه ویدئو در فضای دیجیتال نیز از دیگر 
راهکارهای بازاریابی کمپین Eicoff به شمار می رود که 
به صورت گسترده ای در فضای مجازی صورت گرفته و 

بازخوردهای مناسبی نیز دریافت کرده است.

میراث عظیم و شناخته شــده هارلی دیویدســون 
در ســال 1903 توســط ویلیام اس هارلی و آرتور  
دیویدســون در آمریکا پا به عرصه ظهور گذاشت و 
اکنون با گذشــت بیش از یک قرن، به عنوان یکی از 
مشهورترین برندهای موتور سیلکت جهان شناخته 
می شود. در حال حاضر برند مذکور شبکه گسترده ای 
از نمایندگی ها را در سراسر جهان دارد، به طوری که 
تعداد آنها نزدیک به 1435 نمایندگی می رســد و 
بیشتر آنها نیز در آمریکا، کانادا و اروپا واقع هستند، 
همچنین برند هارلی دیویدسون به دنبال گسترش 
نمایندگی های خود در سایر مناطق جهان بوده است 
و سعی در هر چه بیشتر جهانی کردن نام خود دارد. در 
ادامه برخی از اقدامات خالقانه و تأثیرگذار برند مذکور 

در راستای فعالیت های بازاریابی بیان می شوند.

 موتور مورد نظر خود را سفارش دهید
تولید محصــوالت سفارشــی ازجمله خصوصیات 
نادری محسوب می شود که برخی برندهای خاص 
و برجســته جهان آن را به اجرا درمی آورند، هارلی 
دیویدسون نیز با دادن این امکان به مشتریان خود که 
محصول مورد نظر خود را سفارش دهند، گامی مؤثر 
در جهت ارتقای برنامه های بازاریابی خود برداشته 
اســت. مشــتریان می توانند رنگ، چرخ، صندلی، 
قفســه، شیشــه جلو، اگزوز و حتی مقدار مصرف 
موتورســیلکت خود را انتخاب کنند. وجود چنین 
گزینه ای برای مشتریان، می تواند یک عامل مؤثر در 
جذب مخاطب باشد و ازآنجایی که جوانان، به وسیله 
نقلیه ای مانند موتورسیکلت، عالقه وافری دارند، طرح 
سفارشی سازی محصول می تواند یک گزینه برجسته 

و قابل توجه در جلب مخاطبان جوان باشد.

 فراهم کردن برنامه های موتورسواری برای 
مشتریان

عموماً افرادی که طرفدار یک برند خاص هســتند، 
حتــی اگر قصد خریــد محصوالت آن را نداشــته 
باشــند، با اســتفاده موقتی از محصول موردنظر، 
امکان خرید آنها را باالتر می برند. در همین راســتا 
نیز برند هارلی دیویدسون با فراهم کردن برنامه های 
موتورسواری این امکان را به مشتریان خود می دهد 
که در شرایط متفاوت و خاص تری تجربه  سوارشدن 
بر این موتورها را داشــته باشند. همچنین ازجمله 
اقدامات جالب و خالقانه برند هارلی دیویدســون، 
تربیت موتورســواران اســت به این معنا که بعد از 
رونمایی از محصول جدید خود، برنامه های آموزشی 
را ترتیب می بیند که افراد مختلف می توانند در آنها 
شرکت کنند و به صورتی دانشگاهی، سواری با موتور 
جدید را یاد بگیرنــد و در انتها نیز یک گواهینامه از 
طرف شرکت دریافت کنند، داشتن چنین مدرکی در 
استخدام آنها به عنوان متخصص موتور سیلکت های 
هارلی دیویدسون مؤثر خواهد بود. همچنین مشتریان 
این برند می توانند تجربه سوارشــدن بر موتورهای 
این شرکت را که در یک شرایط خاص طراحی شده 
است، داشته باشند و برای انجام این کار باید در این 
برنامه ها ثبت نام کنند. طبیعی است که فراهم کردن 
چنین شرایطی برای افرادی که به موتورسواری عالقه 
وافری دارند، می تواند در تثبیت نام تجاری این شرکت 

و افزایش طرفداران آن تأثیر زیادی بگذارد.

 شما هم می توانید )یکی از میان بسیار( باشید
استفاده از فضای آنالین برای ارائه تبلیغات، روندی 
است که در سال های اخیر به گونه ای فراگیر توسط 
برندها و تولیدکننــدگان مختلف مورداســتفاده 
قرارگرفته است و در این میان، خصوصاً راه انداختن 
کمپین های مختلفی که در شبکه های اجتماعی و 
یا پلتفرم های تلفن همراه اجرا می شدند، طرفداران 

زیادی پیدا کرده است. برند هارلی دیویدسون نیز با 
اذعان به همین نکته، تبلیغات آنالین خود را دنبال 
کرده و با راه انداختن کمپین های دیجیتال، در عرصه 
تبلیغات مدرن نیز وارد شــده است. به عنوان مثال 
می توان به کمپین )یکی از میان بسیاری( اشاره کرد 
که تأکید اصلی آن بر زندگی واقعی مشتریان است. 
این گروه تولیدی با تبلیغ فوق بر این نکته تأکید دارد 
که مشتریان برند هارلی دیویدسون، طیف گسترده ای 
را شامل می شــود و از همه اقشار جامعه هستند. در 
کمپین مذکور، با مجموعه ای از ویدئوهای مختلف 
روبه رو هستیم که زندگی مشــتریان این برند را به 
تصویر می کشد: افسران پلیس، مادران در آشپزخانه، 
معلمان مدرســه و ... . در این ویدئوها صحنه هایی 
از زندگی افراد مختلف جامعه نشــان داده می شود 
و با توجه به عنوان ایــن کمپین، می توان گفت پیام 
هارلی دیویدسون به بینندگان این ویدئوها این است 

که شما نیز می توانید یکی از مشتریان ما باشید.

 سبک زندگی خاص هارلی دیویدسون
برنامه هــای تبلیغاتی برند هارلی دیویدســون در 
چند سال اخیر به گونه ای ســازمان دهی شده اند، 
که افرادی که سوار بر موتورهای این برند می شوند، 
بدون لباس برند مذکور، خود را ســوار بر این موتور 
حس نمی کنند. این گروه تولیدی با گســترش نام 
تجاری خود به سوی پوشاک مخصوص موتورسواری، 
اقدامی خالقانه انجام داده است، چراکه دو محصول 
موتورسیلکت و پوشاک را کنار یکدیگر قرار داده و 
از ترکیب هردوی آنها، یک نام تجاری مشــترک را 
تجسم بخشیده است. مخاطبان این برند، لباس آن 
را جدا از موتورسیکلت های آن نمی دانند و هردوی 
این محصوالت، در کنــار هم، به ترویج و ارتقای نام 
تجاری هارلی دیویدســون کمک می کنند. درواقع 
باید گفت اقدام مذکور باعث شــکل گیری یک نوع 
سبک زندگی خاص شده که مختص این برند است، 
به طوری که طرفداران این نام تجاری، ترکیب هر دو 

محصول در کنار هم را به عنوان یک ســبک زندگی 
مطابق با مد روز می پسندند.

 زنان؛ مخاطبان جدید هارلی دیویدسون
گسترش دایره مخاطبان، یکی از راهکارهای مناسب 
بازاریابی جهت ارتقای نام تجاری و فروش بیشــتر 
اســت، و در همین زمینه نیز توجه به دو گروه زنان 
و مــردان می تواند در باال بردن یک نــام تجاری در 
بین طرفدارش مؤثر واقع شود. اگرچه طی چندین 
دهه، بخش اعظم مشتریان برند هارلی دیویدسون 
را مردان تشــکیل می دهند، اما در سال های اخیر، 
توجه به گروه جنســیتی زنان نیز در دستور کار این 
برند قرار گرفته است و محصوالتی مطابق با عالیق 
زنانــه را تولید می کند. به طوری کــه امروزه بخش 
قابل توجهی از مشــتریان دوچرخه و موتورسیکلت 
این برند، زنان هستند. در این میان، تمرکز این گروه 
تولیدی بر ارائه پوشاک زنانه نیز یکی از دالیل موفقیت 
این برند در جذب زنان به ســوی موتورسیکلت های 

هارلی دیویدسون بوده است.

 کمپیــن مصــور هارلی دیویدســون در 
اینستاگرام 

برند هارلی دیویدسون در اقدامی خالقانه، به مخاطبان 
جوان خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام توجه 
کرده است و با ارائه یک سری نقاشی های فانتزی از 
جنگل، موجودات افسانه ای، غذاها و ... جاده ای را به 
تصویر می کشد که موتورسیکلت ها و دوچرخه هایی 
با نام تجاری هارلی دیویدسون در انتهای آن ها دیده 
می شود. این تصاویر با عباراتی مانند )جاده تو را به کجا 
می برد( و ... همراه شده و فضایی خیالی و فانتزی را 
رقم  زده است که با روحیات مخاطبان جوان این برند 
به خوبی همخوانی دارد. با توجه به میزان پســندها 
)الیک( و به اشتراک گذاری هایی که از کمپین مذکور 
شده است، می توان آن را یکی از مهم ترین اقدامات 

بازاریابی این برند در فضای مجازی قلمداد کرد.

برند و تبلیغات
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کالس این هفته دوره دیجیتال مارکتینگ 
موسسه بهار با طرح نام گوگل بسیار جذاب 
شد. بزرگترین موتور جستجوگر جهان که 
می تواند  وب سایت شما را در نتایج جستجو 
نشان دهد و پشتیبان استارتاپ شما باشد. 
اما چطور؟ با چه الگوریتمی؟ همه در انتظار 
بودیم تــا از رمز و راز سیســتم گوگل آگاه 
شویم و فرید اســدی )مدیر آنالیز و سئوی 
ای نتــورک( با دانشــی کــه دارد به خوبی 

پاسخگوی کنجکاوی های ما شد.
انتظارات گوگل از کاربران

 وب سایت شــما برای کسب نتیجه بهتر در 
صفحات جســتجو، باید به فاکتورهایی که 
برای گــوگل اهمیت دارد توجــه کند. چرا 
که همیشــه گوگل برای حفــظ جذابیت 
دائمی اش شما را به ســمت قوانینی سوق 
می دهد که کاربران می پسندند و باید نتایج 
جستجویی که افراد به آن هدایت می شوند 
کیفیتی الزم داشــته باشــند. مثال تا سال 
2009 داشتن لینک از سایت های دیگر برای 
گوگل اهمیت داشت، اما در سال 2015 این 
اهمیت کاهش بسیاری یافت و اکنون به طور 
مثال اشــتغال )Engagement ( کاربران 
در وب سایت ها )مثل زمان ماندگاری افراد 
روی وب سایت، کامنت و اشتراک  مطالبتان 
در شبکه های اجتماعی( برای گوگل اهمیت 

پیدا کرده است.
 وب ســایت moz در ســال 2015 از 150 
متخصص برتر جســتجو پرســیده که آنها 
پیش بینی می کنند در آینده چه فاکتورهایی 
برای گوگل مهــم خواهد بــود. نتایج این 
نظرسنجی به سه دسته فاکتور )سبز، آبی و 
خاکستری( تقسیم  شده است که در ادامه به 

بررسی این فاکتورها می پردازیم: 
فاکتورهای سبز 

 فاکتورهایــی که در الگوریتم ســال آینده 
گوگل از جایگاه مهمــی برخوردار خواهند 

شد:
1. موبایل فرندلی شــدن یا ریسپانسیو 
)واکنش گرا( بودن وب ســایت: خوانش 
وب سایت شــما در گوشــی های موبایل و 
تبلت ها برای گوگل مهم شده است. لینک ها 
نباید به هم نزدیک باشند و طراحی سایتتان 
نباید طوری باشــد کــه روی صفحات زوم 
کنید تا بتوانید مطلبــی را بخوانید یا دکمه 

ای را کلیک کنید.
2. پاسخ های کلیدی و فوری: فرض کنید 
می خواهیــد زمان پحش آخرین قســمت 
ســریال House of Cards را بدانید. گوگل 
قســمت جدیدی در موتور جســتجویش 
راه اندازی کرده اســت کــه بالفاصله پس 
از پرســش شــما و بدون نیاز بــه بازکردن 
وب سایت، پاسخ ســوالتان را می دهد. اگر 
بتوانید ســواالت کاربران را حدس بزنید و 
ســایت خود را به عنوان مرجع پاسخ ها به 
گوگل معرفی کنید، روی ســئوی سایتتان 
تاثیر مثبــت داشــته و نتایــج بهتری در 

جستجوی کاربران به دست می آورید.
3. ماندگاری افراد روی وب سایت شما: 
هر چه CTR سایت شــما باالتر باشد و افراد 
بیشتر در سایت شــما حضور داشته باشند، 
گوگل آن را پردازش می کند و رتبه ســایت 

شما را ارتقا می دهد.
4. خوانش صفحات وب سایت، طراحی 
و تجربــه کاربــری مناســب: هرچه 
اســتانداردهای UI و UX را بیشــتر رعایت 
کنید تا کیفیت کاربری وب ســایتتان باالتر 

رود، سئوی بهتری خواهید داشت.
5. ساختار محتوا: گوگل کدهای اسکیما را 
به تمامی برنامه نویسان معرفی کرده است تا 
بتوانند ساختار محتوایی سایتشان را به هوش 
مصنوعی گوگل معرفــی کنند. مثال تعداد 
ستاره هایی که زیر نتایج جستجوی یک فیلم 
می بینید حاصل کدهای اسکیمایی است که 
نظر مخاطبان را در صفحه جستجوی گوگل 

منعکس می کند.

سئو هزینه نیست؛ 
سرمایه گذاری است

جادهتوراکجامیبرد؟

اجازه نده این آخرین سلفی باشد!
صندوق حیات وحش جهانــی، در اقدامی خالقانه برای 
حمایت از گونه هــای جانوری در حال انقراض، کمپینی 
با عنوان آخرین سلفی با حیوانات را راه اندازی کرده است 
که با کمک شبکه اجتماعی اسنپ چت، اجرا شده است. 
کمپین مذکــور که با الهام از خصوصیت ناپدید شــدن 
محتوای تبلیغات اسنپ چت، شکل گرفته است، ازجمله 
اقدامات خالقانه تبلیغات فرهنگی به شــمار می رود که 

بازخورد مثبتی از سوی مخاطبان دریافت کرده است.
اســنپ چت ازجمله برنامه های تبلیغاتــی تلفن همراه 
بوده که در ســال های اخیر موفقیــت زیادی، خصوصا 
در بین جوانــان، پیدا کرده و به همیــن دلیل نیز توجه 
بســیاری از کمپانی های تولیدی را به خود جلب کرده 
است. خصوصیت اصلی این برنامه در این نکته است که 
کاربران می توانند عکس ها و یا ویدئوهای موردنظر خود را 

باکسانی که مایل هستند به اشتراک بگذارند 
و همچنین مدت زمان حضور عکس و 

یا ویدئوی مذکور را نیز تعیین کنند؛ 
خصوصیت فوق به این معناست که 
عکس ها و ویدئوهای ارسال شده 
در برنامه اسنپ چت بعد از مدتی 
ناپدید می شــوند و ایــن کاربران 

هستند که مدت حضور آن ها را در 
فضای آنالیــن تعیین می کنند. البته 

استفاده از اســنپ چت، تنها کاربرد صرفا 
اقتصادی نداشته و برنامه های تبلیغاتی آن فقط 

در راستای فروش بیشتر انجام نمی شود، بلکه بسیاری 
از مراکز فرهنگی و اجتماعی نیز بــرای باال بردن درک 
و آگاهی مردم، به تبلیغــات فرهنگی می پردازند که در 

این میان، کمپین تبلیغاتی آخرین سلفی 
)LastSelfie#( ازجمله موفق ترین 
کمپین های تبلیغاتــی اجتماعی 
و فرهنگی به شــمار مــی رود که 
موفقیت قابل توجهی نیز در بین 
مخاطبان برنامه اســنپ چت به 
دســت آورد. این کمپیــن که از 
سوی صندوق حیات وحش جهانی 
راه اندازی شده است، آگاه کردن مردم 
نسبت به خطر انقراض گونه های جانوری 
را هدف خود قرار داده و در دو کشــور دانمارک و 
ترکیه به اجرا درآمده است. نکته هوشمندانه و خالقانه ای 
که در این کمپین به چشــم می خورد، تأکید بر طبیعت 
برنامه اسنپ چت است که محتوای آن خودبه خود ناپدید 

می شود، در همین راستا نیز این کمپین از مخاطبان خود 
می خواهد که یک عکس سلفی با حیوانات را ارسال کنند 
و درعین حال توجه داشته باشند که عکس مذکور بعد از 
مدتی ناپدید خواهد شــد و لذا به مخاطبان خود گوشزد 
می کند کــه اجازه ندهند این عکس، آخرین ســلفی با 
حیوانات باشد. تطبیق پیام این کمپین با برنامه اسنپ چت 
یکی از نقاط قوت این ایده به شمار می رود، چراکه به صورت 
ناخودآگاه مخاطب را به فکر وا می دارد که ممکن اســت 
گونه های حیات وحش نیــز مانند عکس ها و ویدئوهای 
اسنپ چت، درخطر ناپدید شدن و انقراض باشند. درواقع 
استفاده از اســنپ چت جهت اعالم و هشدار درباره یک 
مشکل اجتماعی و ســعی در حل آن، ازجمله اقدامات 
خالقانه ای به شــمار می رود که در تبلیغات اجتماعی و 

فرهنگی به نمایش گذاشته شده است.

درآمد 12 میلیارد دالری یک غول تبلیغاتی

چگونه کمپین مصور هارلی دیویدسون در اینستاگرام جواب داد

دبلیو پی پی؛ آژانسی که مشتریان خود را انتخاب می کند

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

هارلی  
دیویدسون با 
فراهم کردن 

برنامه های 
موتورسواری 

این امکان را به 
مشتریان خود 
می دهد که در 
شرایط متفاوت 

و خاص تری 
تجربه 

 سوارشدن بر 
این موتورها را 
داشته باشند. 

همچنین 
ازجمله 

اقدامات جالب 
و خالقانه 

برند هارلی 
 دیویدسون، 

تربیت موتور 
سواران است

24 مهر 1395 . سال اول .  شماره سی و دو

اسنپ چت درکمپین حیات وحش جهان



از نگاه مدیران 
استخدام، 

مهارت های حل 
مسئله و تفکر 
انتقادی )58 

درصد( و خالقیت 
و نوآوری )41 

درصد(، در صدر 
مورد تقاضاترین 

مهارت ها در 
12 ماه آینده 

خواهند بود. 94 
درصد از مدیران 
خالقیت را کلید 
اساسی ارزیابی 

کاندیداهای 
مشاغل دانستند 

و مهارت های 
خالقانه را بر 
مهارت های 

متعارف و مرسوم 
با نسبت 5 به 1 

برتر دانستند

تیم ورک
T e a m W o r k

11
کریستوفرمارلی

تنها یک موفقیت وجود دارد؛ اینکه زندگی تان را 
در راهی که دوست دارید بگذرانید.

چرا استخدام زنان برای شرکت ها حیاتی است؟
سرمایه گذاری 300  میلیون دالری اینتل برای تحقق تنوع نژادی جذب کارکنان زن در استخدام ها

مینتمش )Mintmesh( یک شرکت آمریکایی است 
که بر روی روش های اســتخدام نوین در شــرکت ها 
فعالیت می کند. این شرکت با جمع آوری اطالعات از 
روش های استخدام افراد در سراسر دنیا به یک بانک 
اطالعاتی غنی دست یافته اســت. مینتمش توسط 
این بانک اطالعاتی قادر اســت تا به شرکت هایی که 
تصمیم به ارتقاء روش های اســتخدامی خود دارند 
مشــاوره بدهد. در حال حاضر این شرکت نسخه ای 

تازه از نرم افزار استخدام خود را معرفی کرده است.
این شرکت همچنین اعالم کرد که نخستین بودجه 
ساالنه شرکت با روپیه بسته خواهد شد؛ و این بودجه 
با ترکیبی از سرمایه گذارانی هندی و آمریکایی فراهم 

خواهد شد.

کمبود نیروی انسانی واجد شرایط و کاهش عملکرد 
نیروهای موجود، نیاز به اســتخدام افراد بیشــتر و 
کارآمدتر را برای غنی کردن بازار هند دو چندان نموده 
است. این درحالی اســت که هنوز هم معرفی کردن 
نیروهای تازه از طرف کارمندان شناخته شده شرکت، 
بهترین نوع استخدام است. این روش قدیمی، یعنی 
معرفی شــدن از ســوی کارمنــدان، می تواند زمان 
اســتخدام نیرو را تا 50 درصد و هزینه ها را تا سقف 
30 درصد کاهش دهد. درنتیجه معارفه ها هنوز هم 
با اســتفاده از همان روش های سنتی در این شرکت 

در حال اجرا است.
مینتمش اخیراً در راستای تالش خود برای پیشرفت 
دستگاه های اســتخدامی اش، از نمونه آزمایشی یک 

نرم افزار جدید اســتخدام کارمند، که باهدف بهبود 
تعامل کارکنان طراحی شــده اســت، پرده برداری 
کرد. پس از چندین ماه اســتفاده از نسخه آزمایشی، 
این نرم افزار باالخــره در بازارهای هند، خاورمیانه و 

آمریکا استفاده شد.
»سونیل نایر« از بنیان گذاران و مدیر شاخه آمریکایی 
مینتمش، در یک سخنرانی بیان کرد: »ما معتقدیم 
اکنون زمان مناســبی برای رونمایــی از محصولی 
است که هم در قالب موبایل و نرم افزار و هم در قالب 
روش های ســنتی قابل  اجرا اســت. ما توانستیم با 
استفاده از یک الگوریتم اختصاصی و بکر، به گونه ای 
بهینه برای اســتخدام افراد دست یابیم. ما همچنین 
با همکاری برخی از بزرگ ترین شرکت های کاریابی 

خواهیم توانست به هدف خود، که استخدام بهترین 
گزینه ها است، دست یابیم.«

»آجی ریارت« از بنیان گذاران و مدیرعامل شــاخه 
هند مینتمش می گوید:»ما از این رویکرد شــرکت 
بسیار خشــنودیم. گزینه های متعدد برای استخدام 
و شــفافیت در خصوص تعامل با کارکنان بدون شک 
شرکت را درمسیری هموار قرار خواهد داد. تلفن های 
همراه در حال تبدیل شــدن به یک کانال توزیع کاال 
هستند و شــرکت ما تالش دارد از طریق این کانال 
توزیعی با بهترین بهره برداری داشته باشد. مینتمش 
می تواند از نرم افزاری که برای استخدام نیرو طراحی 
کرده اســت به صورت مســتقل و یا ادغــام با دیگر 

نرم افزارهای موجود در بازار استفاده کند.«

موسسه CRF، شاخص ساالنه صدور گواهینامه 
بهترین کارفرمایان در ســال 2012، ازلحاظ 
ســرویس های مالی، کمپانی MTN، این غول 
ارتباطات از راه دور را به عنوان یکی از بهترین ها 
در آفریقای جنوبی انتخاب کرد. این شرکت در 

قاره های دیگر نیز حضوری فعال دارد.
حال ســؤال اینجاســت که چه چیز برخی از 
کارفرمایان را بــه کارفرمایانــی برتر تبدیل 
می کند؟ این اتفاق چگونه در آفریقا و در شرکت 

ارتباطاتی MTN رخ  داده است؟
 مهارت های جذب و توسعه افراد

یکی از حیاتی ترین مســائل، که تجارت های 
واقع در قاره آفریقا با آن مواجه هستند، این 
اســت که چطور افراد خبــره و کارآزموده را 
می توان در مرزهای یک شرکت نگاه داشت؟ 
براساس گفته »تمبا ناتی«، مدیر گروه منابع 
انسانی MTN در آفریقای جنوبی، این شرکت 
کارمندانش را بر اســاس مهارت و تخصص 
طبقه بندی می کنــد. ناتی در مصاحبه خود 
این طــور توضیح می دهــد: »به طورمثال ما 
دســته بندی های متفاوتی برای متخصصان 
و مشــاغل در مأموریت های بحرانی داریم. 
هریک از دســته بندی ها بر اساس مهارت و 
تخصص افرادی که در آن دسته قرار می گیرند 
به شــیوه ای متفاوت صاحب حقوق و مزایا 
می شوند. متخصصان حرفه ای شرکت ما که 
دارای سابقه کار هســتند نسبت به مدیران 

خود از حقوق بیشتری برخوردارند.«
شرکت MTN همچنین تاکید ویژه ای بر روی 
توسعه و پیشرفت مهارت های کارکنان فعلی 
خــود دارد. ناتی در این رابطــه می گوید: »ما 
صاحــب بزرگ ترین برنامه هــای تحصیالت 
تکمیلی در بخش ارتباطات تلفنی هســتیم. 
همچنین از یک برنامه خزانه داری گســترده 
بــرای مهارت های تخصصــی افرادمان بهره 
می گیریم.« او اضافــه می کند: »کارمندان ما 
برای گذراندن دوره های تخصصی به اروپا، چین 
و هند فرستاده می شوند. هریک از کارمندان 
شرکت ما یک مسیر شغلی مشخص و روشن را 

دنبال می کند«.
 مزایای کاری

در کمپانی MTN، افراد تازه  وارد با انتخاب هایی 
متفاوت از مزایای شــیوه زندگی و مواردی که 
هریک می توانند با توجه به عالیق شخصی خود 
آنها را داشته باشند، مواجه می شوند. بر اساس 
گفته ناتی: »افراد می توانند نوع جوایز و هدایا، 
کار از راه دور و شش ماه مرخصی همراه با حقوق 
برای دوران حاملگی را انتخاب کنند.« به گفته 
ناتی: »مواد غذایی رایگان در اغذیه فروشی ها و 
برنامه های گردش شــغلی بین المللی از دیگر 

موارد انتخابی افراد ما در MTN است«.
 محیط کار

به گفته ناتی، MTN  صاحب ســاختارگونه ای 
بسیار غیررسمی و با سلسله مراتب محدود است. 
به طوری که کنترل های مدیریتی و رسمی در آن 
به ندرت رخ می دهد. ناتی در توضیحات خود 
ادامه می دهد: فرهنگ MTN نمونه بارز تشویق 
به نوآوری و آزادی برای دســتیابی به بهترین 

عملکرد از سوی افراد است«.

لینکدین و دیگر شــبکه های اجتماعی برای 
کارفرماهــا دو اســتفاده مهــم دارند، یکی 
شبکه ســازی و دیگری استخدام کارمندان. 
اعضای لینکدین معموال روزانه تعداد زیادی 
ایمیل هــای کاری دریافــت می کننــد که 
محتوای آن ها، درخواســت معرفی کارمند 
و یا ایجاد یک حســاب کاربری برای پر کردن 
پســت هایی کلیدی اســت. هر سال همین 
ویژگی خاص لینکدین بــر تعداد کاربرانش 
می افزاید. میلیون ها میلیون کارمند و کارفرما  
عضو لینکدین می شوند تا شغل و شاغل های 
دلخواهشان را بیابند. نام نویسی در سایت های 
monster.(جستجوگر شــغل مثل مانستر
com(  کریربیلــدر )careerbuilder(  تنها 
کارفرماها را در طول روز بــا تعداد زیادی از 
رزومه های ناکارآمــد روبرو می کند که مثل 
سیل به اینباکس شان سرازیر می شود؛ ولی  
لینکدین همان چیــزی را ارائه می دهد که 
کارفرما می خواهد. یک رزومه دقیق به همراه 

داشته ها و نداشته های واقعی.
اما چطور کارفرماها از قدرت لیندکداین برای 
اســتخدام خبره ها، به نفع خودشان استفاده 

می کنند؟
1- با ایجاد، توســعه و گســترش یک شبکه 

اجتماعی، متشکل از افراد باتجربه
2- از طریق ارتباط با همکاران پرارزش و وفادار 
قدیمی به عنوان پتانسیل های استخدامی آینده

3- جستجوی فعاالنه کاندیداهای استخدام 
از میان اعضای لینکدین با استفاده از کلمات 

کلیدی مناسب
4- ایجاد یک پروفایل کامل با استفاده از کلمات 

کلیدی غنی برای معرفی شرکت هایشان
5- جســتجوی کارمنــدان بالقــوه از طریق 
کارفرمایان قدیمی تر و یا کنونی این کارمندان

6- جســتجوی کارمند از طریــق افراد مورد 
اعتماد در لینکدین

7- درخواســت از کارمندان برای فعالسازی 
حســاب های کاربریشان در لینکدین و جذب 

افراد دیگر
8- پاسخ به بخش پرسش و پاسخ لینکدین

9- پیوستن به گروه های لینکدینی

MTN چگونه کارمندانش 
را راضی نگه می دارد؟

لینکدین چقدر به 
کارفرماها کمک می کند؟

نتایج تحقیقات ادوبی نشان می دهد شاخص های استخدام نیرو در حال تغییر است

چهکسانیزودتراستخدامخواهندشد؟

خالقیت و هنر حل مسئله در بازار جهان به 
راه حلی برای دستیابی به موفقیت تبدیل شده 
اســت. در کمپانی ادوبی این راه حل نوین از 
اهمیتی بیش ازپیش برخوردار شــده است. 
بیل دیبندتو، روزنامه نگار و نویســنده در 
عرصه فّناوری گزارشی را از این موضوع تهیه 

کرده است.
ممکن است ترکیب خالقیت و نگرش ریسک گریز 
بســیاری از کمپانی های بزرگ دنیا کمی عجیب 
به نظر برســد، اما کمپانی ادوبــی در این رابطه به 
نکته ای کلیدی اشــاره می کند: بایستی پتانسیل 
خالقیت در دانش آموزان را تا آنجایی که آنان ابزار 
و تفکــرات خالقانه و نوآورانه را با خود به محیط کار 
بیاورند پرورش داد. البته که هنوز هم این مســئله 
پابرجاســت که آیا خالقیت قابــل آموزش دادن و 
یادگیری اســت؟ چراکه تعریف ایــن موضوع نیز 
همانند هوشیاری و یا عشق به طور کامل امکان پذیر 
نیست. هیچ روند روشــمند و مرحله به مرحله ای 
برای تبدیل به چون وچرای یک فرد به یک انســان 
خالق وجود ندارد. نظر گاه ادوبی در این رابطه از دو 
بخش تشکیل شده است. نخست اینکه در مشاغل 
امروزه خالقیت به چه چیزی اطالق می شود؟ و ثانیا 
اینکه چگونه می توان پتانسیل خالقیت را در افراد 

جوان تقویت کرد تا بــرای کار در محیط کار آینده 
خود آماده شــوند؟ ادوبی معتقد است که خالقیت 
در محیط کار با خالقیت در آموزش آغاز می شود. 
همان طور که تریسی تروبریج، مدیر گروه دپارتمان 
آموزشی در ادوبی اشاره می کند:» خالقیت کاماًل 
ضروری است و دیگر یک گزینه انتخابی نیست... 
در دنیای امروزه که با سرعت زیادی در حال تغییر 
است آینده در دستان خالقیت است«. او »انفجار 
فناوری« در عصر امروز را به معنای شنیده شــدن 
به وســیله خالقیت، در دنیایی سرشار از هیاهو و 

سروصدا می داند.

 آماده سازی دانش آموزان برای محیط کاری 
متفاوت و متغیر

تروبریج در ادامه صحبت خود به این موضوع اشاره 
می کند که مشــاغل از جنبه های متفاوتی در حال 
تغییر هستند و دانش آموزان بایستی مهارت های 
وابسته به فّناوری را در خود تقویت کنند و راه های 
برقراری ارتباط های دیجیتال را فراگیرند. »خالقیت 
یک کاتالیزور)سرعت دهنده( برای نوآوری است و 

برای رشد یک اقتصاد عنصری حیاتی است«.
تروبریج از یک نظرســنجی آنالین توسط ادلمن 
برلند که بر روی 1068 نفر از مدیران اســتخدامی 
انجام شده می گوید: »جســتجو برای کاندیداهای 
خالق: ســرمایه گذاری برای آینده«؛ این عنوانی 
است که از نگاه ادوبی اهمیت خالقیت را به درستی 
بیان می کند. نتایج این نظرسنجی به این نکته اشاره 
می کند که بازار و فّناوری در حال تغییر شاخصه های 

ارزیابی کاندیداهای مشاغل هستند و اینکه تمامی 
مشــاغل به ســمت جذب نیروی خــالق حرکت 
کرده اند. در یکی از سؤاالت این نظرسنجی راجع به 
اینکه آیا دانش آموزان و دانشجویان امروزه برای کار 
در محیط های کاری آماده هستند یا خیر، 70 درصد 
از مدیران استخدامی به این سوال پاسخ منفی دادند 
و اذعان داشتند که دانش آموزان فاقد آمادگی الزم 

برای موفقیت در بازارهای امروزه هستند.
دیگر نتایج این نظرســنجی بر فاکتورهایی تاکید 
می کند که تجارت ها و کاندیداهای اســتخدامی با 

آن مواجه هستند:
1- هفتادوپنج درصد از مدیران استخدامی بر روی 
این موضوع که بازار کار در پنج سال آینده تغییرات 
بسیاری خواهد داشت، اتفاق نظر داشتند. همگام 
بودن با فّناوری )88 درصد(، توانایی برقراری ارتباط 
از طریق رسانه های دیجیتال )82 درصد( و خالقیت 
) 76 درصد( از مهارت های ضروری برای بازار کار در 

این نظرسنجی برگزیده شدند.
2- از نگاه مدیران استخدام، مهارت های حل مسئله 
و تفکر انتقادی )58 درصد( و خالقیت و نوآوری )41 
درصد(، در صدر مورد تقاضاترین مهارت ها در 12 

ماه آینده خواهند بود.
3- 94 درصد از مدیران خالقیت را کلید اساســی 
ارزیابی کاندیداهای مشاغل دانستند و مهارت های 
خالقانه را بر مهارت های متعارف و مرسوم با نسبت 

5 به 1 برتر دانستند.
4-  82 درصــد از این مدیران گفته انــد به دنبال 
افرادی هستند که خالقانه و به سادگی، مهارت های 

اصلی و پایه را به راه حلی برای مشکالت فنی تبدیل 
می کنند.

5- 60درصــد از مدیــران اســتخدامی در ایــن 
نظرسنجی به این نکته اشاره کردند؛ دانش آموزان 
و افرادی که به تازگی از دانشــگاه ها فارغ التحصیل 
شــده اند، با توســعه مهارت های خــود در طیف 
گسترده ای از زمینه ها می توانند از همساالن خود 
متمایز باشند. 47 درصد از آنان بر روی این موضوع 
که با افزایش تمرکز بر روی اندیشه  وآموزش خالقانه، 
می تواننــد عامــل به حرکت درآمــدن چرخ های 
خالقیت شوند، اتفاق نظر داشــتند.  45 درصد از 
این مدیران با اعتقاد به ایــن موضوع که نوآوری و 
خالقیت قابل  آموزش دادن و یادگیری است و قبول 
این نکته که تفکر خالقانه در مقایسه با تخصص های 
فنی افراد را به درجات باالتری ارتقا می دهد، افراد را 

بیش ازپیش به این امر مهم تشویق کرده اند.
6- طبق نتایج این نظرسنجی، مدیران استخدام بر 
این موضوعات که تربیت و آماده سازی دانش آموزان 
برای آینده به رویکردهایی به روز، شــامل دوره ها و 
موقعیت هایی آموزشــی  که آنان را برای مشــاغل 
آینده آمــاده کند به این ترتیب مــورد تاکید قرار 
داد: )55درصد( پاداش هایی جهت تشویق نوآوری 
و خالقیــت در تحصیل، )54 درصــد( برای کار و 
)38درصــد( نیاز به آمــوزش مهارت های فنی در 

قالب هایی خالقانه. 
در شــماره آینده در ادامه با معرفی راه هایی که به 
پرورش رهبرانی خالق در آینــده می انجامد، این 

مطلب را به پایان خواهیم رساند.

کمپانــی اینتــل در بیانیه ای اعالم کــرد که در 
تالش است تا با سرعت بیشتری به سمت هدف 
اخیر خود که تنوع جنســیتی و نــژادی در افراد 
استخدامی این شرکت اســت، حرکت کند. این 
شــرکت امیدوار است تا ســال 2020 به هدف 
نهایی خود که استخدام بی چون وچرای زن ها و 

اقلیت های نژادی است، دست یابد.
بر اســاس مقاله ای که اخیراً توسط این ابرقدرت 
الکترونیکی به چاپ رسیده است، اینتل توانسته 
با پیشرفتی قابل توجه به بسیاری از این اهدافش تا 
سال 2015 دست یابد. در حالی که در این گزارش 
آمده اســت کارمندان این شرکت تا سال 2020 
از کاهش ســرعت در اجرای ایــن امور کوتاهی 

نخواهند کرد.
اینتل در نیمه نخســت ســال 2015 دست به 
استخدام 3000 نفر در ایاالت متحده زده است. 
از میان این افراد 43/3 درصد، برچسب »تنوع« را 
از نگاه اینتل به خود اختصاص دادند. این برچسب 
شــامل زن ها، افراد دورگه آفریقایی آمریکایی، 
اســپانیایی ها و آمریکایی های بومی اســت. این 
درصد بنا به پیش بینی قبلی اینتلی ها در ســال 
2015، بایستی تا رقم 40 درصد می رسیده؛ این 

بدان معناست که اینتل با استخدام افراد بیشتری 
از گروه »برچســب«، تعداد بیشــتری از زن ها و 
آفریقایی-آمریکایــی را جذب کــرده و از هدف 
اولیه خــود فراتر رفته اســت. بااین حال مدیران 
این شــرکت با اعالم اینکه تنها 231 نفر از افراد 
اســپانیایی و آمریکایی های بومی در این تعداد 

قرار گرفته اند، اظهار ناراحتی کرده اند.
ارقام فوق با علم به اینکه، در پایان ســال 2014 
بیش از سه چهارم از 54000 کارمند اینتل مرد و 
56 درصد از این افراد سفیدپوست بودند، ارزشمند 
می شود. درواقع در سال 2014، تنها 8 درصد  از 
کارمندان ایــن کمپانی التیــن و  3/5 درصد از 

دورگه های آفریقایی-آمریکایی بودند.
اینتل پیش ازاین و قبل از شروع این گونه تغییرات 
در جذب نیرو، در یکــی از آخرین همایش های 
الکترونیکی خود در سال 2014، این کمبود در 
تنوع نژاد در کارمندانش را می پذیرد. مدیرعامل 
کمپانی اینتــل، »براین کرانیچ« در این همایش 
اعالم کرد اینتل برای افزایش تنوع نیرو در محیط 
کار، 300 میلیون دالر ســرمایه گذاری خواهد 
کرد. کرانیچ در ادامه گفت که از مدیران اجرایی 
خود می خواهد تا شبانه روز برای هرچه سریع تر 
محقق شدن این مهم تالش کنند. همچنین یکی 
از آخرین گزارش های منتشرشده از این شرکت 
نشان می دهد اینتل جوایزی نقدی به مبلغ 4000 
دالر برای کارمندانی که بتوانند افرادی با برچسب 
»تنوع« به دپارتمان منابع انسانی معرفی کنند، 

در نظر گرفته  است.
همان طــور کــه پیداســت، اینتــل در زمره 
کمپانی هــای بزرگی قرار دارد، که در راســتای 
تنوع بخشی در انتخاب جنسیت و نژاد کارمندان 
اهــداف بزرگی دارد. هــدف نهایــی این غول 
الکترونیکــی جهانی حضــور همه جانبه زنان و 
اقلیت های نژادی در نیروی کار این شــرکت تا 

سال 2020 است.
اخیــراً نیز دیگــر کمپانی های بــزرگ فّناوری 
دست به کار شــده اند تا در این زمینه از سایر رقبا 

عقب نمانند. به طور مثال:
1- فیس بوک به تازگی در جدیدترین برنامه خود 
در ســال 2016 از متقاضیان ثبت نام خواسته تا 
حداقل یک نفر از اقلیت هــای نژادی را که واجد 

شرایط استخدام هستند به آنها معرفی کنند.
2- گــوگل در آغاز ســال جــاری 150 میلیون 
دالر بــرای تمرکز و کنترل تنــوع در نیروی کار 

سرمایه گذاری کرده است.
3- مدیرعامل شــرکت اپل، تیم کــوک، که در 
سال گذشــته 70 درصد از کارمندان شرکتش 
مرد بوده انــد، گفت که او معتقد اســت صنعت 
به طورکلــی اقدامــات الزم برای جــذب زنان و 
استخدام تنوع جنسیتی و نژادی را در نظر نگرفته 
است. مدیرعامل این شــرکت در ماه ژوئن اعالم 
کرد »من عمیقاً به این موضــوع اعتقاد دارم که 
متنوع ترین ترکیب گروه های انسانی، تولیدکننده 

بهترین محصوالت خواهند بود«.

ترجمه: مریم تجلی

مارتین پاسکوئر

محمدرضا تجلی

گزارش
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نیروی کار دلخواه تان را با نرم افزار پیدا کنید
مینتمش، از نرم افزار تازه استخدامی خود  رونمایی کرد
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شکل و شمایل نوشــابه های زمزم روزگاری برای 
همه ما خاطره انگیز بود. شیشه هایی در جعبه های 
شش تایی که انتظار تمام شدنشان را می کشیدیم و 
آنها را به بقالی محل تحویل می دادیم و یک جعبه 
نوشــابه زرد دیگر می خریدیــم. هرچند هنوز هم 
در ســوپرمارکت ها ردپای زمزم به چشم می خورد 
و در ســال های اخیر این کارخانــه با مدرن کردن 
ظاهر محصوالتش ســعی کرده است از غافله بازار 
نوشابه های خوش رنگ و لعاب خارجی عقب نماند، 
به نظر می رســد این بزرگ ترین برند تولیدکننده 
نوشــابه در داخل کشــور جایگاهی آن چنان که 
بایدوشاید در بازار این روزهای ایران ندارد و درگذر 
سال ها نتوانســته تصویر نوستالژیک خود در ذهن 
مشتریان داخلی را تثبیت کند. با این شرایط بیش 
از آنکه در سوپرمارکت ها به دنبال نوشابه های زرد 
و ســیاه زمزم باشــیم، با دیدن دوغ های شیشه ای 
آبعلی یا دلسترهای استار به ســراغ آنها می رویم. 
بااین حال، شــرکت زمزم مدعی اســت که حدود 
۴۷درصد نوشیدنی های بازار داخلی را تولید می کند 
و ســاالنه 2⁄ 5 میلیارد بطری نوشیدنی روانه بازار 

ایرانی می کند.

 زمزم قبل و بعد از انقالب
صحبت از تأسیس اولین کارخانه نوشابه سازی در 
ایران ســابقه ای طوالنی دارد، ماجرا به سال ها قبل 

از پیدایش نام زمزم در تهران بازمی گردد، کارخانه 
رسمی زمزم یا همان پپسی کوالی سابق، حرف از 
برندی ۶۱ ســاله می زند، اما پیش از آن نخستین 
کارخانه نوشابه ســازی در ایران توسط میرزاتونی 
در تهران راه اندازی شــد، کارخانه ای که به سرعت 
ورشکســت شــد و برند تازه کارش را به فردی به 
نام ســاهاکیان واگذار کرد، کسی که بعدا سلطان 
نوشابه سازی ایران لقب گرفت. تولید نوشابه در آن 
روزها تحت لیسانس شــرکت های بزرگ خارجی 
انجام می شد و هنوز نوشــابه ایرانی به بازار نیامده 
بود. کارخانه ساهاکیان در شهرهای ساری، همدان، 
ارومیه و تبریز شعبه داشــت و نوشابه ها با نام های 

کوکاکوال، کانادادرای و فانتا تولید می شدند.
مدتــی بعــد از فعالیت هــای تولیدی ســلطان 
نوشابه ســازی ایران، حبیب ثابت پاسال، موسس 
تلویزیــون ملی ایران و صاحب امتیاز پپســی کوال 
و شــهروندی یــزدی که بعدها صاحــب کارخانه 
خوشگوار در خراسان شد، به صنعت نوشابه سازی 
روی آوردند. برند زمزم نتیجه همکاری این دو نفر 
بود که در آذرماه سال ۱۳۳۴ تاسیس شد و نام خود 
را ثبت کرد. هرچند این شرکت خود را به نام اولین 
شرکت تولید نوشابه گازدار به ثبت رسانده است، اما 
روایت تاریخی می گوید سال ها قبل از زمزم مردم 
ایران ساندویچ هایشان را با نوشابه می خوردند. زمزم 
هم به تقلید از برندهای پیشــین، تا روزهای قبل از 
انقالب محصوالتش را تحت لیسانس شرکت های 
خارجــی روانه بــازار می کند، اما بــا وقوع انقالب 
جمهوری اسالمی این کارخانه خصوصی سرنوشتی 

دیگر یافت.
بعد از سال 5۷ شرکت زمزم به مالکیت سازمان بنیاد 

مســتضعفان در آمد و هنوز هم زیر پرچم این بنیاد 
فعالیت می کند. طولی نکشــید تا آزمایشگاه واحد 
زمزم تهران در شهریور ۱۳۶۰ موفق به فرموله کردن 
عصاره پپسی و متعاقبا عصاره پرتقالی می شود و این 
فرمول انقالبی در اســتقالل زمزم از کارخانه های 
خارجی است. همزمان زمزم منابع تهیه عصاره های 
اولیه اش را تغییر داد، خود را از قرارداد خرید عصاره 
پپسی کوال هم رها کرد و این گونه در روزهای جنگ 
که نوشابه کاالیی کمیاب در بازار ایران بود، به حیات 
خود قوام دیگری بخشید. ما در باب روزهایی سخن 
می گوییم که نوشابه، که تا پیش از آن یکی از معدود 
نوشیدنی های کنار ســاندویچ بود، آنچنان در بازار 
کم شــد تا عبارت »نوشابه بدون ساندویچ نداریم« 

بر ویترین ساندویچ فروشی ها خودنمایی می کرد.

 لوگوی دردسرساز زمزم
روایت لوگوی شرکت یکی از جالب ترین حکایت های 
زندگی زمزم اســت. اتود اولیه آن با آنچه امروز ما از 
زمزم می شناسیم، متفاوت بود. به گفته کارشناسان 
صنعت نوشــابه زیباترین طرح زمزم که تبدیل به 
بزرگ ترین اشتباه آن شد، لوگوی تجاری اش بود. 
لوگویی که در سال ۱۳۶5 و پیش از شروع صادرات 
زمزم به کشورهای خارجی اتود خورد و آن قدر مورد 
اســتقبال مدیران قرار گرفت که در مدت کوتاهی 
بر تمام شیشــه ها و بطری های کارخانه چاپ شد. 
ازآنجایی که زمزم شــرکتی پیشــگام در صادرات 
نوشابه به کشورهای آســیای میانه بود، وقتی وارد 
این بازارهای خارجی شــد، همسایگانش که فقط 
با الفبای سیریلیک و اندکی التین سروکار داشتند، 
بانامی مواجه شدند که نمی توانستند آن را به خوبی 

بخوانند و تنها برداشتشان از لوگوی زمزم، چیزی 
شبیه پی پی بود، که در بسیاری از زبان های منطقه 
معنای جالبی ندارد. دلیل این مسئله خوانش طبیعی 
فارسی و از راست به چپ لوگوی طرح شده بود. به 
دنبال این ماجرا مدیران زمزم لوگوی محبوب خود 
را تغییر دادند و طرحی نو در پیش گرفتند، همان 

طرحی که این روزها زمزم با آن شناخته می شود.
برنــدی که ۶۱ ســال قبل بــا یک خــط تولید 
کارخانه اش را راه اندازی کرد، امروز ۱۳ شــرکت 
در شــهرهای مختلــف ایــران دارد و در کنار آن 
چندین شــرکت خارجی در کشورهای همسایه 
تحت لیســانس زمزم ایران، محصوالت مختلف 
این برند را تولید می کنند. به ادعای این برند تعداد 
محصوالت زمزم در بازار داخلــی و خارجی عدد 
۱۰۰ را نشــان می دهد، اما به نظر می رسد دیگر 
اقبال زیادی از نوشــابه های زمزم در بازار داخلی 
نمی شــود و برندی که مدعی داشتن بزرگ ترین 
کارخانه تولید نوشــیدنی های اســالمی در بازار 
ایران است، دیگر از نوشــابه های زرد و سیاه خود 
هویت نمی گیــرد، بلکه بــا روی آوردن به عرصه 
تولید نوشــیدنی های دیگری چون دلستر، دوغ و 
نوشــابه های انرژی زا برای امتداد فروش خود در 
عرصه داخلی و خارجی تالش می کند. مدیرعامل 
این کارخانه می گوید کــه درحال حاضر کارکنان 
خانواده زمزم، که به طورمستقیم یا غیرمستقیم با 
این صنعت درگیر هستند و به بیش از 25 هزار نفر 
می رسند، از موفقیت نسبی این برند در بازار داخلی 
و صادراتش به کشورهای آسیایی و اروپایی حکایت 
می کند، حتی اگر نوشابه های زمزم کمتر از قبل در 

یخچال مغازه ها به چشم بیایند.
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در شهریور 
۱۳۶۰ موفق به 

فرموله کردن 
عصاره پپسی 

و متعاقبا 
عصاره پرتقالی 

می شود و 
این فرمول 
انقالبی در 

استقالل زمزم 
از کارخانه های 
خارجی است. 
همزمان زمزم 

منابع تهیه 
عصاره های 
اولیه اش را 
تغییر داد 
و خود را 
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چرا آشپزخانه اینترنتی 
هندی ها شکست خورد؟

سرمایه گذاران قدر هم کاری از دست شان 
بر نیامد!

زمزم چگونه توانست
در شرایط جنگی کشور،
به فرمول خاص دست یابد؟

برخالف اکوسیستم سیلیکون ولی کالیفرنیا 
که همه ایــده پردازانش تجربه حداقل یک بار 
شکســت را با افتخار به دوش می کشــند، در 
کشور هند مختصات فضای کارآفرینی متفاوت 
است. شکست در استارت آپ های کشور هند 
مفهومی تقدیس شده یا دروازه موفقیت های 
بعدی نیست، بلکه نشــانی از ضعف و مقدمه 
شکســت های بعدی به شــمار می رود. هند 
همچون کشورهای دیگر آسیایی، این روزها 
تجربه های مکرر استارت آپ و ایده های خالقی 
را که در انتظار راه اندازی شــدن هســتند، در 
خود جای داده اســت. در سال 2۰۱5 نزدیک 
به ۸ میلیارد دالر ســرمایه در این کشور خرج 

راه اندازی کسب وکارهای نوپا شده است.
یکی از اســتارت آپ های هند که کسی خواب 
ناکامی اش را نمی دید، رســتوران »دازو« بود. 
رستورانی با ســرمایه گذارانی برجسته چون 
یکی از مدیران گوگل در هند، مدیرعامل سایت 
آمازون در هند و چندین ســهام دار برجسته 
دیگــر که همه پیش بینــی می کردند یکی از 
پررونق ترین ایده های سرمایه گذاری کشور را 
دارند، در حالی که این رستوران برآورد سرمایه 
اولیه اش یک میلیون دالر بود، کمتر از یک سال 

پس از راه اندازی به زمین خورد.
دازو یک آشپزخانه و رســتوران اینترنتی بود 
که با غذاهای مخصوص سرآشــپزهایش در 
شهر بنگلور شــروع به کار کرد. ایده اولیه ارائه 
همزمان امکان سفارش غذای آماده و در عین 
حال سفارش موادغذایی و درخواست سرآشپز 
برای طبخ غذا در خانه شــخصی افراد بود. اما 
بعد از مدتی نوع ســفارش ها و مشتریان آن را 
از یک رستوران لوکس مجازی تبدیل به یک 
کترینگ ســاده کرد. بی توجهی مشتریان به 
خدمات ارائه غذا و درخواست آنها برای کاهش 
قیمیت ســرویس ها، این آشپزخانه اینترنتی 
با خدمات پذیرایــی و طبخ غذا را به یک تهیه 
غذای ســاده تقلیل داد. از ســوی دیگر شیوه 
خاص طبخ غذاهای سرآشــپز بــه زودی در 
شهر سرایت کرد و رستوران های دیگر غذای 
مشابهی را با کیفیت پایین تر و قیمت مناسب تر 
در فضای شهری می فروختند. رستوران های 
دیگر بنگلور هم سفارش مواد غذایی اولیه خود 
را به وب ســایت داده و بدون درخواست آشپز، 
خودشان به پخت وپز مشغول می شدند. کمتر 
از یک ســال بعد، دازو شکست خورد و نشان 
داد که ایده راه اندازی آشــپزخانه مجازی در 
هند چندان هم برای مشتریان جذاب نیست. 
وب سایت »تکنولوژی در آسیا« که فهرستی 
از استارت آپ های شکســت خورده یا موفق 
در کشــورهای آســیایی را در خود جای داده 
است، درباره دالیل ناکامی این ایده می نویسد: 
»وقتی اســتارت آپی توسط جمعی از مدیران 
و ســرمایه گذاران برتر هند شــکل می گیرد، 
باید پیش از هر چیــز روی جامعه ای که قصد 
ارائه خدمات به آن دارد، مطالعه کرده باشــد. 
بنگلور یکی از شهرهای پیشرفته هند است که 
جمعیت جوان و خارجی زیادی در خود جای 
داده؛ اما این مسئله الزاما به معنای موفق شدن 
یک آشپزخانه مجازی در شهر نیست. چراکه 
این بــاور در مردمان هند وجود دارد که غذای 
خانگی را خودشان طبخ کنند و زمانی که قصد 
خوردن غذای غیرخانگی دارند، به رســتوران 
بروند. مفهوم رســتوران مجــازی برای هند 
زیادی لوکس و شــیک است، درحالی که این 
ایده بی شــک در نیویورک فوق العاده خالق و 

پرمخاطب خواهد بود.« 

نشــریه بیزنس ویک در تازه ترین گــزارش خود از 
برندهای جهان اعــالم می کند برنــد کوکاکوال، 
بزرگ ترین تولیدکننده نوشــابه های غیرالکلی در 
جهــان، چهارمین برند باارزش جهان اســت، این 
درحالی است که رتبه های پیش از کوکاکوال همه 
از آن شرکت های اینترنتی و تکنولوژی هستند. این 
دهمین سالی است که کوکا رتبه یک تا ده برندهای 
باارزش جهان را به خود اختصاص می دهد و سرمایه 
آن رقمی معادل ۱۹2 میلیارد دالر برآورد می شود، 
رقمی که برای یک نام تجاری خوراکی افســانه ای 
است. حتی کاهش ارزش بقیه برندها در پی کاهش 
رشد اقتصادی جهان در سال های اخیر هم نتوانسته 
اســت جایگاه کوکاکوال را چنــدان جابه جا کند. 
وب سایت فوربز هم در رتبه بندی دیگری کوکا را نه 
فقط یک نام تجاری ارزشمند، که یکی از شرکت های 
خالق جهان می داند. شرکتی که ایده اولیه اش از آن 
یک داروساز آتالنتایی بود، که هر بطری از نوشیدنی 
تازه اش را تنها 5 سنت به کارگران می فروخت. حاال 
۱2۴ سال از کشف فرمول اولیه کوکاکوال می گذرد 
و شرکت ها در گوشــه و کنار جهان در جستجوی 

افشای این فرمول جادویی هستند.

 فرزند دانش داروسازی در آمریکایی
جان پمبرتون داروسازی اهل آتالنتا بود، در همان 
سالی که کارگران نیویورکی مشغول ساخت مجسمه 
آزادی آمریکا بودند، در آزمایشگاه کوچک خود مایع 
کاراملی رنگ بسیار خوشبویی کشف کرد. این مایع 
با آب کربنات ترکیب شــد و در نهایت به نوشیدنی 
خوش طعمی تبدیل شــد که مردم آن را بســیار 
دوست داشتند و پمبرتون آن را، با قیمت 5 سنت 
برای هر لیوان، به مشتری ها می فروخت. او و فرانک 
رابینســون این نوشــیدنی را کوکاکوال نامگذاری 
کردند. در ســال نخســت، پمبرتون روزانه تنها ۹ 
لیوان کوکاکوال می فروخت. اما یکصد سال بعد، این 
کمپانی بیش از ۱۰ میلیارد گالن از این نوشیدنی را 
تولید کرد. البته پمبرتون شاهد این موفقیت نبود، 
چرا که در سال ۱۸۸۸ میالدی بدون درک موفقیت 

بزرگ خود درگذشت.
شاید تقلید ظاهرا کار جالبی نباشد، اما در دنیای 
برندها، تقلید خالقانه هم عاملی برای پیشــرفت 
اســت و هدف کوکاکوال هم رسیدن به موفقیت از 
طریق تقلید بود. کوکاکوال اولین بطری های نوشابه 
خود را به تقلید از شیشه شــیر کودکان ساخت و 
نوشابه های ســیاه رنگ خود را با این طرح به بازار 
آمریکا شناساند. خیلی ها هنوز معتقدند کوکاکوال 
فروش خود را مدیون همین بطری های شیشه ای 
اســت که محتوای خود را به نمایش می گذارند و 
برای تمام مشــتریان این برند در هرکجای جهان 

خاطره ای نوستالژیک به همراه دارند. کوکا تا سال 
۱۹2۰ به کشورهای دیگر قاره آمریکا چون کانادا، 
پاناما، کوبا و پورتوریکو راه پیــدا کرد و بعد از آن 
5۳ کشــور دیگر را هم شیفته نوشــابه غیرالکلی 

خود کرد.

 تبلیغاتی از دوران جنگ تا امروز
کمپانی کوکاکوال در روزهــای جنگ جهانی دوم 
که نام هــای تجاری جهان به خــواب عمیقی فرو 
می رفتند تبلیغات خود را متوقف نکرد. هزاران زن و 
مرد آمریکایی به جبهه های جنگ فرستاده می شدند 
و کوکاکوال در تبلیغاتــش از آنها حمایت می کرد. 
وورداف که آن روزها مدیرعامل کوکاکوال بود اعالم 
کرد هر زن و مردی با یونیفورم نظامی می تواند یک 
بطری کوکاکوال را تنها به قیمت 5 سنت خریداری 
کند. در روزهای جنگ کوکاکوال یگانه نوشــیدنی 

سربازهای اروپایی هم شده بود.
سرانجام پس از ۷۰ سال موفقیت، کوکاکوال تصمیم 
گرفت تا طعم نوشیدنی های خود را بیشتر کند. فانتا، 
نخســتین بار در اواخر دهه ۱۹۴۰ میالدی تولید و 
در دهه 5۰ معرفی شد. اسپرایت هم در سال ۱۹۶۱ 
میالدی متولد شد. هر سال کوکاکوال مشتری های 
بیشتری در سراسر دنیا پیدا می کرد و به تدریج وارد 
کشورهای دورتر همچون پاراگوئه، ماکائو، ترکیه و 
سرانجام آسیا شــد. به نظر می رسد یکی از عوامل 
اصلی قدرت گرفتن روزبــه روز کوکاکوال تبلیغات 

هیجان انگیزش باشد. تبلیغاتی که در آنها همواره 
کوکا به عنوان یک نوشیدنی مقدس یا نماد همراهی 
و دوستی آدم ها معرفی می شود و افراد با نوشیدن 
آن حال و روز بهتری دارند. تبلیغات این برند تا آنجا 
پیش رفتند که در ســال ۱۹۷۸ دولت کمونیستی 
چین هم این برند را به عنوان نخستین شرکت تولید 

نوشیدنی خارجی در کشور پذیرفت.
کوکاکــوال کــه بیش از صد ســال قبــل در یک 
آزمایشــگاه کوچــک متولد شــد و نخســتین 
نوشیدنی اش را در داروخانه به فروش رساند، اکنون 
بزرگ ترین کمپانی تولیدکننده نوشــیدنی های 
خوش طعم در سراسر دنیا است و بیش از 5۰ برند 
مختلف از آن منشعب شــده اند. این نوشیدنی در 
تمام مختصــات دورونزدیک جهان حضور دارد و 
در کشــورهای مختلف با نام های متفاوت عرضه 
می شود. کوکاکوال، به فرهنگ های مختلف مردم در 
سراسر دنیا توجه بسیاری دارد، نوشیدنی های خود 
در هر جغرافیا را براساس خرده فرهنگ های بومی 
عرضه می کند و پافشاری چندانی بر یکسان کردن 
ســالیق مردم مناطق متفاوت ندارد. حاال تقریبا 
همه ما نوشــابه را بــه عنوان یکــی از مضرترین 
نوشــیدنی های موجود در بازار می شناســیم، اما 
سوال اصلی اینجاســت که چرا با وجود این همه 
تبلیغات منفی علیه نوشابه و کوکاکوالیی که این 
نوشیدنی را خلق کرده، باز هم فروش آن در جهان 

بسیار است.

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

چرا کوکاکوال همواره در رده باارزش ترین برندهای جهان قرار می گیرد؟

کوکاکوال که 
بیش از یکصد 
سال قبل در 

یک آزمایشگاه 
کوچک متولد 

شد، اکنون 
بزرگ ترین 

کمپانی 
تولیدکننده 
نوشیدنی در 
سراسر دنیا 

است و بیش 
از 5۰ برند 
مختلف از 

آن منشعب 
شده اند

یار غار 
ایرانی های 
ساندویچ خور

داستان کشف یک فرمول جادویی

2۴ مهر ۱۳۹5 . سال اول .  شماره سی و دو

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t



کارگاه
W o r k s h o p

توماس چندلر
شکست برای ذهن قهرمان ها تنها سنگ هایی 
است به سوی قله  موفقیت که می توان بر آن ها 

پا گذاشت.
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وقتی زمان راه انــدازی یک محصول جدید اعالم 
می شــود، معموال این زمان نقطــه اوج چند ماه 
یا حتی ســال ها برنامه ریزی دقیق اســت. برای 
راه اندازی یک کســب وکار جدید بــه اقدامات 
مختلفی از جملــه دریافت چندین لینک دهنده 
برای تقویت رتبه بندی در گوگل نیاز اســت. در 
اینجا می خواهیم به برخی از نکاتی اشــاره کنیم 
که برای راه اندازی موفــق محصول طبق برنامه 

باید انجام شوند.

 برای شکست برنامه ریزی نکنید!
همیشــه باید این را به خاطر داشــته باشید که 
اگر نتوانیــد برنامه ریزی کنید، برای شکســت 
برنامه ریــزی کرده ایــد. راه انــدازی محصول 
مدیریت شده و موفق می تواند مرز بین موفقیت 
و شکســت را تعیین کند و به همین خاطر، افراد 
باید برنامه ریزی دقیقی داشــته باشند و به تمام 
جزئیات در هر مرحلــه از کار توجه کنند تا پس 
از معرفی و عرضه محصــول، همه چیز به خوبی 

پیش برود.

 رسانه ای کردن
یکی از راهبردهای اصلی که باید روی آن تمرکز 
کرد، و یکــی از مهم ترین جنبه هــای مربوط به 
راه اندازی محصول آن است که برای ارائه یک پیام 
منسجم و قدرتمند در سراسر کانال ها برنامه ریزی 
کنید. داشتن رتبه صفحه خوب و بازاریابی موفق 
بسیار کارآمد خواهد بود بنابراین بهتر است جنبه 
بازاریابی راه اندازی خــود را تقویت کنید تا همه 
چیز در تاریخ تعیین شــده آماده شده باشد. باید 
به سایت های رســانه ای، بالگر ها و هر فردی که 
عالقه مند است محصول شما را بررسی و درباره 
آن صحبت کند، دسترســی پیدا کنید. از قبل از 
تاریــخ راه اندازی به این افراد امــکان دهید تا به 
محصول شما دسترســی داشته باشند تا بتوانند 

درباره آن صحبت و آن را تبلیغ کنند.

 موعد مقرر بسیار مهم است
با دقت به تاریخ راه اندازی شرکت خود فکر کنید. 
ممکن است با نزدیک شدن به این تاریخ، احساس 
کنید برای راه اندازی کســب وکار خود خیلی زود 
اقدام کرده اید. این احســاس کامال طبیعی است و 
هرچقدر به این تاریخ نزدیک تر می شوید، همه چیز 
را سازمان نیافته تر می بینید. اما با وجود این فشارها، 

اگر با دقت زمان راه اندازی را مشــخص کرده اید، 
نیازی نیست آن را به وقت دیگری موکول کنید.

 یک راهبرد بازاریابی ایجاد کنید
تمام بررســی های فنی باید روی محصول جدید 
شما انجام شوند و وقتی کامال از همه چیز راضی 

بودید، باید روی ایجاد یک راهبرد بازاریابی تمرکز 
کنید. وقتی یــک راهبرد بازاریابی می ســازید، 
جنبه های مختلفی را باید در نظر داشــته باشید. 
داشــتن پوشش رتبه صفحه بســیار مهم است. 
تبلیغات شما باید به موقع انجام شود و همه چیز 

باید در جای خود قرار بگیرد.

مهتاب نوری

گزارش
R e p o r t

آنچه هنگام شروع استارت آپ تان باید بدانید

کارمندان ناراضی و بی دقت بخشی از تهدیدهای امنیتی برای کسب وکارهای مدرن هستند!
خطر بیخ گوش استارت آپ شماست...

برخی افراد معتقدند به مــرور زمان، نیاز به امنیت 
کاری شدید کمتر شده اســت. این اشتباه است! با 
اینکه برخی از تهدیدها کامال از بین رفته اند، جرائم 
همیشــه وجود دارند و هر نسل با خطرات امنیتی 
جدیدی روبه رو می شــود. متاســفانه هیچ  کاری 
نمی توان انجام داد تا این دســته از جرائم متوقف 
شــوند. با این حال، شــما می توانید با شناسایی و 
آگاهی از این تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه از 

میزان آسیب های جدی آنها بکاهید.

 کارمندان ناراضی شما
اولین خطر امنیتی کارمندان ناراضی هستند. قبول 
این موضوع دشوار اســت اما باید بدانید افرادی که 
نزد شما کار می کنند، می توانند خطری برای امنیت 
کاری شما محسوب شوند. وقتی یک کارمند سرکش 
بخشــی از دپارتمان فناوری اطالعات شماســت 
و دسترســی نامحدود به مراکز داده، شــبکه ها و 
حساب های مهم شما دارد، می تواند به کسب وکار 

شما آسیب های جدی وارد کند.
اولین کاری که باید انجام دهید آن اســت که تمام 
حســاب های ممتازی را که پتانسیل ایجاد نقض 
امنیتی دارند، شناسایی کنید. اگر به گردش مالی 
کارمند خود تاکنون توجه نکرده اید، بهتر است از این 

به بعد مراقب آن باشید. تمام حساب های ممتازی 
را که به افرادی متصل هســتند که دیگر برای شما 
کار نمی کنند، لغو کنید. شما باید یک سیستم برای 

نظارت مداوم بر آنها داشته باشید.

 کارمندان بی دقت و بی اطالع
تهدید دیگری که باید مراقب آن باشید کارمندانی 
هستند که بسیار بی دقتی می کنند یا آگاهی کافی 
ندارند. فردی که یک دســتگاه تلفن همراه را گم 
می کند، می تواند برای کســب وکار شما خطرناک 
باشــد. کارمندانی که در حوزه امنیــت به خوبی 
آموزش ندیده اند، می توانند تهدید بزرگی باشــند. 
ممکن است از رمزهای ورود ضعیف استفاده کنند، 
ایمیل های مخرب را باز، یا روی لینک های مربوط 
به وب سایت های مشــکوک کلیک کنند. در حالی 
که امنیت سایبری مهم ترین نگرانی برای هر مالک 
کسب وکاری در سال 2۰۱۶ اســت، باید خطرات 
امنیتی فیزیکی و قدیمی را نیز در نظر داشته باشید.

کارمندان بی دقت در یــک محیط صنعتی ممکن 
اســت کلید ها یا اسناد حساس را در یک محیط باز 
جا بگذارند و باعث سوء اســتفاده از آنها شــوند. در 
این شرایط، بهتر اســت یک سیستم ردیاب کلید 
داشته باشــید یا به دنبال برخی خدمات حفاظت 

امنیتی بگردید.
در خصوص تهدیدهای دیجیتالی تر و مدرن تر، باید 
اقدامات امنیت سایبری را به کارمندان خود آموزش 
دهید و هر زمان که الزم اســت پشتیبانی مداوم را 
به آنها ارائه دهید. بهتر اســت جلسات آموزشی را 

تعیین کنید و اهمیت مدیریــت رمزهای ورود، و 
نحوه مقابله با حمله هکرها به کامپیوترهای شرکت 

خود را ارائه دهید.

 دستگاه های همراه بیشتر برای کارهای شرکت
خطر بزرگ دیگر دســتگاه های تلفن همراه است، 
به ویژه وقتی سیســتم BYOD را در شــرکت خود 
داشته باشــید. اگرچه این روزها مدیریت فناوری 
کسب وکار برای صاحبان کسب وکارهای کوچک 
آســان تر شــده اســت. با این حال، ممکن است 
کارمندان از دســتگاه های تلفن همراه خود برای 
اشــتراک گذاری داده هــای مهم و دسترســی به 
اطالعات شرکت استفاده کنند. تنها راه برای کاهش 
این خطر، تعیین سیاســت های مشــخص است. 
همچنین باید مطمئن شــوید که تمام کارمندان 

شما از این سیاست ها پیروی می کنند.
با وجود مجموعه ای از قوانین، کارمندان شما بهتر 
می دانند که چگونه باید از دستگاه های خود استفاده 
کنند و نظارت بر ایمیل ها و فایل هایی که در شرکت 

دانلود می شوند، برای شما آسان تر خواهد بود.

 ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث
آخرین خطر امنیتی ارائه دهندگان خدمات شخص 
ثالث هســتند. با مرور زمان، فناوری پیچیده تر و 
تخصصی تر شده اســت. به عبارت دیگر، صاحبان 
کسب وکار بیشتری مجبور هســتند قابلیت های 
فناورانه مختلفی را به ارائه دهندگان خدمات شخص 
ثالث بسپارند تا آنها سیستم های مختلف را نگهداری 

و پشــتیبانی کنند، برای مثــال، نمایندگی های 
رستوران که باید مدیریت و نگهداری از سیستم های 
دستگاه پوز خود را به ارائه دهندگان خدمات شخص 
ثالث بسپارند. در حالی که این ارائه دهندگان شخص 
ثالث از ابزارهای دسترسی از راه دور برای اتصال به 
شبکه شرکت استفاده می کنند، همیشه اقدامات 
امنیتی را به نحو احســن رعایــت نمی کنند. برای 
مثال آنها از یک رمــز ورود پیش فرض برای اتصال 
به تمام مشتریان خود اســتفاده می کنند. در این 
صورت، هکر فقط کافی است یک رمز ورود را پیدا 
کند تا به تمام مشــتریان دسترســی داشته باشد. 
بســیاری از حمالت ســایبری در چند سال اخیر 
به همین دســته بندی مربوط می شده است. این 
پیمانکاران نیت سوء ندارند اما کوتاهی و بی توجهی 
آنها خسارت سنگینی به شرکت شما وارد می کند. 
بهترین راه برای جلوگیری از این خطر آن اســت 
که قبــل از انتخاب ارائه دهنده خدمات شــخص 
ثالث، بررســی دقیقی انجام دهید. مطمئن شوید 
که ایــن ارائه دهنده در خصوص دسترســی از راه 
دور اقدامات امنیتی را انجام می دهد. احراز هویت 
چندعاملی، اعتبــار منحصربه فرد برای هر کاربر، و 
تعیین مجوزها نشانه های خوبی هستند. اگر به این 
نکات و توصیه ها توجه کنید، احتمال نقص امنیتی 
در شرکت شما تا حد زیادی کاهش می یابد. فقط به 
خاطر داشته باشید هرچقدر برای حفاظت از امنیت 
شرکت تالش کنید، باز هم برخی موارد نقص امنیتی 
اجتناب ناپذیر هســتند. بهتر است با تمام خطرات 

آشنا شوید و برای هریک از آنها برنامه ریزی کنید.

یادداشت

تنها یک پاسخ برای این پرسش وجود دارد؛ 
اگر در کسب وکار خود کاماًل منحصربه فرد 
هســتید، اگر هیچ رقیبــی ندارید و هرگز 
نخواهید داشت، اگر تکنولوژی، تجهیزات 
و ایده کسب وکار شــما هرگز توسط هیچ 
شخص یا شرکتی قابل کپی برداری، تکرار، 
بهبود و جایگزینی نیست، عالیق، سالیق، 
رفتار مصــرف و طرز فکر مشــتریانتان را 
نادیده بگیرید و هرگز به ســراغ برندینگ 

نروید.
مهم نیســت شــما در ســال قرار است 5 
مشتری داشته باشــید یا 5 میلیون. مهم 
این است که برای همان تعداد مشتریان که 
می توانید جذب کنید، رضایت، خشنودی 
و میل به وفاداری فراهــم کنید. برای این 
کار باید مشتریان خود را بشناسید و بدانید 
در ذهن آن ها چه می گذرد. چه چیز باعث 
می شود محصول شما را خریداری کنند یا 

به سراغ خدمات شما بیایند.
همه اقشــار جامعه با هر ســطحی از توان 
مالــی، فکــری، تحصیلــی و اجتماعی، 
برندهای مخصوص بــه خود را می طلبند، 
اما هیــچ برندی برای همه اقشــار جامعه 
خواســتنی، محبوب و یا دســت یافتنی 
نیســت. من ممکن است با معرفی خود در 
بین مصرف کنندگان ســوهان اصغر آقا، 
بسیار احســاس تمایز و غرور داشته باشم 
درحالی که همســر دکتر فالنی شیرینی 
موردعالقه اش اِِکلر معروف ترین شیرینی 
فروشــی پاریس باشــد. این ابــداً دلیل 
نمی شود کمپانی اصغرآقا، توجه، ارزش و 
زمان کمتری برای فرآیند برندینگ صرف 
کند؛ اما صددرصد بدین معناست که این 
کمپانی باید برای شناخت نیازهای مشترک 
من و افراد مشابه من سرمایه گذاری کند و 
اگر بنا بر هر برهانی تصمیم بگیرد همســر 
دکتر فالنی مشــتری اوســت و ســزاوار 
ســرمایه گذاری، هیچ یک از مشــتریان  

خودش را به دست نخواهد آورد.
شاید مهم ترین دلیل تمایل به برندها )حتی 
به صورت ناخودآگاه( را بتوان در نیاز بشر به 
قرار گرفتن در میان گروه افراد هم عقیده و 

مشابه خود در نظر گرفت.
آبراهام مزلو، ایده سلســله مراتب نیازها را 
در کتاب خود به نام »انگیزه و شخصیت« 
در ســال ۱۹۴۳ مطرح نمود. او بر این باور 
است که انسان ها در طول دوره زندگی خود 
از یک سلسله مراتب نیازها پیروی می کنند 
که دست یافتن به هر مرحله از این سلسله 
مراتب آنها را به سمت تمایل به دستیابی به 
مرحله بعدی هدایت می کند. او این سلسله 

مراتب را به ترتیب بیان می کند:
۱- نیازهای زیســتی: نیازهای زیســتی 
نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: 

خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن.
2- نیازهــای امنیتــی: نیاز بــه رهایی از 
وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از 
نیازهای اساسی در زمان حال و آینده است.

۳- نیازهای اجتماعی: یا احســاس تعلق و 
محبت. انسان موجودی اجتماعی است و 
هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می گیرد، 
آدمی بــرای روابط معنی دار بــا دیگران، 

سخت می کوشد.
۴- احترام: ایــن احترام قبــل از هر چیز 
نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی 
که توسط دیگران برای فرد حاصل می شود.

5- خودشــکوفایی: یعنی شــکوفا کردن 
تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این 

استعدادها هر چه می خواهد باشد.
این نظریه در طی سال ها بارها با چالش هایی 
مواجه شده و نظریه های دیگری در تکمیل 
یــا رد آن بیــان شــده اســت. برخی از 
نظریه پردازان کوشــیده اند نظریه مزلو را 
تعدیل کنند تا از نظــر رفتاری منعطف تر 
شود مانند نظریه »مراحل مختلف زندگی« 

و نظریه »زیستی -تعلق-رشد«.
 از سویی در جهان امروز چه سلسله مراتب 
مزلو مرحله به مرحله نیازهای بشر را تعیین 
کند و چه نظریه زیستی- تعلق- رشد، روش 
»ناکامی- بازگشت« را برای ارضای نیازها 
در نظر بگیرد، انواع نیازهای انســان درجه 
بنــدی دارد. در درجه اولیه یــا به عبارتی 
صفر نیازها، افراد تنها می خواهند آن نیاز 
در ابتدایی ترین شیوه ممکنه برآورده شود؛ 
اما به محض برآورده شدن درجه اولیه، آن ها 
)دانسته یا ندانسته( به سوی برندها می روند. 
وقتی اولیه ترین درجه نیازها برآورده شد و 
حق انتخاب برای هر فرد فراهم شد، وی به 
دنبال آن است که با محصوالت و خدمات 
ارتبــاط برقرار کند. می خواهــد خود را با 
آنها معرفی کند و جایگاهی در میان گروه 

مشتریان آن محصول پیدا کند.
اساســی ترین اصل کنکاش در شناسایی 
مشتریان این اســت که: »همه مشتری ما 
نیستند.« پس قرار نیست همه اقشار جامعه 
را شناســایی کنیم، با خودمان روراســت 
باشیم و بدانیم برای چه کسی و چه سطحی 
از اجتماع محصول یا خدمت ارائه می دهیم 
و به خاطر داشته باشیم »این که فکر کنیم 
برندینــگ فرآیندی لوکــس و مخصوص 
محصوالت و خدمات گران قیمت اســت 
مانند این است که بگوییم فقط ثروتمندان 
غذا می خورند یا لباس پوشیدن فقط مال 

بچه پولدارهاست.«

آیا همه کسب وکارها به 
برندینگ احتیاج دارند؟

اولین خطر، 
امنیتی 

کارمندان 
ناراضی 

هستند. وقتی 
یک کارمند 

سرکش بخشی 
از دپارتمان 

فناوری 
اطالعات 

شماست و 
دسترسی 

نامحدود به 
مراکز داده، 
شبکه ها و 

حساب های 
مهم شما دارد، 

می تواند به 
کسب وکار شما 

آسیب های 
جدی وارد کند

روشنک ایرانمهر
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راه اندازی موفق محصول، مستلزم برنامه ریزی دقیق است

چگونه به یک کارآفرین زیبایی تبدیل شویم؟

بدون شک حوزه زیبایی یکی از بازارهای پرطرفدار در 
دنیاست و فرصت های زیادی برای ایجاد کسب وکار در 
این حوزه وجود دارد. اما چگونه می توان در این حوزه 

به موفقیت چشمگیری دست یافت؟
از بقیه جلوتر باشید

وقتی می خواهید یک کسب وکار زیبایی 
جدید راه اندازی کنید و از قبل مشتری 1

ندارید، نوآوری باید سالح شما باشد. باید 
در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشید و از بقیه 
جلو بزنید. استارت آ پ های زیبایی نوآورانه بیشتر روی 

لوازم آرایشــی اورگانیک و محصوالت زیبایی پایدار 
تمرکز کرده اند.

خود را در رسانه های اجتماعی نشان دهید
رســانه اجتماعی بــرای بازاریاب های 

زیبایی بدون شــک یکــی از مهم ترین 2
ابزارهای دســتیابی به مشتری و جلب 
آنهاست. باید بتوانید برند خود را از طریق کانال های 
رسانه اجتماعی به مردم بشناسانید و با مخاطبان هدف 

خود در تعامل باشید.
به مشتریان خود گوش دهید

به مشتریان خود فرصت دهید تا در رشد 
کسب وکار شــما سهیم باشند. خدمات 3

مشــتریان به شــما کمک خواهد کرد 
مشتری  خود را نگه دارید. بهتر است ابتدا خود را جای 
مشتریان بگذارید و ســپس محصوالت یا خدماتی را 

ایجاد کنید که ارزش به خاطر آوردن داشته باشند.
شرکای کاری خوبی پیدا کنید

همکاری با یک کســب وکار زیبایی در 
مراحل اولیه ممکن اســت دشوار باشد 4

حتی اگر استعدادهای مناسب را انتخاب 

کرده، آنها را متقاعد کرده باشید که دست از شغل فعلی 
خود بکشند و به اســتارت آپ شما بپیوندند. در واقع، 
کارآفرینان اغلب مرحله جذب نیرو را ســخت ترین 

مرحله می دانند.
یک طرح کاری محفوظ از خطا داشته باشید

طرح کاری اطالعاتی چند ســال را برای 
کسب وکارتان تهیه کنید. بهتر است خیلی 5

زود یک حسابدار استخدام کنید تا به تمام 
مسائل مالی شما از قبیل مالیات رسیدگی کند و در تهیه 

یک طرح کاری مناسب به شما کمک کند.

2۴ مهر ۱۳۹5 . سال اول .  شماره سی و دو

کتایون یزدانفر



در زندگی های پرتنش و پراسترس امروزی ابتال به 
ســردردهای عصبی یکی از شکایت های همیشگی 
افراد به ویژه شــاغالن اســت. در اینجا درباره اینکه 
سردرد عصبی چیست، از چه چیزی ناشی می شود و 
راه های پیشگیری و درمان آن چگونه است اطالعاتی 
در اختیارتان قرار می دهیم تا اگر مبتال به ســردرد 
هستید با شــناخت عالئم، بهتر بتوانید نوع سردرد 

خود را ریشه یابی و درمان کنید.

 سردرد عصبی چیست؟
بیشتر کسانی که به سردردهای عصبی مبتال می شوند 
در تمام سر احساس درد می کنند؛ اما معموال درد از 
یک نقطه مثال پشت سر یا پیشانی شروع می شود و به 
دیگر نقاط سرایت می کند. گاهی در عضالت گردن و 

ناحیه فک هم احساس درد و گرفتگی ایجاد می شود. 
شدت ســردردهای عصبی کمتر از ســردردهای 
میگرنی است و برخالف سردردهای میگرنی با تهوع، 
استفراغ و اختالالت بینایی همراه نیست. معموال از 
نیم ساعت تا چند ساعت و در موارد شدید چند روز 

طول می کشد.

 چرا به سردردهای عصبی مبتال می شوید؟
علت دقیق و منشأ اصلی سردردهای عصبی مشخص 
نیســت اما متخصصان بر این باورنــد که این گونه 
ســردردها به علت انقباض عضالت شــانه، گردن، 
سر، صورت و فک که در اثر واکنش به استرس های 
محیطی و همچنین تجربه هیجانات و احساســات 
ناخوشایند، اضطراب و تنش ایجاد می شود، بنابراین 
می توان گفت تنش های روحی و روانی، اســترس، 
اضطراب و افسردگی علت اصلی سردردهای تنشی 

و عصبی است.

 چه کسانی بیشتر در معرض ابتال هستند؟
زنان بیشتر از مردان به ســردردهای عصبی مبتال 

می شــوند. ابتال به سردردهای عصبی در سنین ۳۰ 
تا ۴۰ سالگی بیشتر دیده می شــود. افراد حساس، 
زودرنج و مبتال به اضطراب و افســردگی بیشتر به 
سردردهای عصبی دچار می شــوند؛ افرادی که به 
واسطه زندگی شخصی یا شرایط کاری ساعات زیادی 

را در محیط های متشنج و پراسترس می گذرانند.

 سردردهای عصبی را جدی بگیرید
هنگامی که به ســردردهای عصبی دچار می شوید 
میــزان کارایی و کیفیت کلــی زندگیتان به میزان 
چشمگیری کاهش پیدا می کند. افرادی که بیشتر 
ساعات روز و بیشتر روزهای هفته را به سردردی مبهم 
و کسل کننده مبتال هستند کارایی و بازدهی الزم را 
در انجام کار و فعالیت شغلیشان ندارند. بیشتر اوقات 
کسل و بی حوصله هســتند از این رو در فعالیت های 
اجتماعی و جمع های خانوادگی حضور پیدا نمی کنند 
و به فعالیت های شــاد و مفرح مثل ورزش، تفریح، 
گــردش نمی پردازند بنابراین  مشــکالت روحی و 
روانیشان افزایش پیدا می کند و سردردهای عصبی 

بیشتر و شدیدتری را تجربه می کنند.

 راه حل هایی برای سردردهای عصبی؟
اگر تنش و استرســی که باعث ایجاد سردرد عصبی 
می شــود عامل خاصــی دارد بهتریــن راه حل، از 
بین بردن عامل ایجادکننده استرس است. به عنوان 
مثال اگر با یکی از همکاران یــا اعضای خانواده تان 
مشکل خاصی دارید و بعد از هر بار که با او دچار تنش 
می شوید سرتان درد می گیرد به شیوه ای دوستانه 
اقدام به حل مشــکل با او کنید. اما اگر استرس های 
کلی، نامشخص و روزمره ســبب ایجاد سردردتان 
می شود باید روش های کنترل استرس را یاد بگیرید. 
داشــتن خواب کافی، ورزش کردن، تغذیه سالم و 
مناسب و سیگار نکشیدن استرس شما را کم می کند. 
ماساژ دادن سر، نفس عمیق کشیدن، دوش گرفتن، 
ریلکسیشن، یوگا و مدیتیشن هم از شدت استرس 

و سردردهای عصبی می کاهد.
توجه: اگر برای ســردردهای عصبــی بدون تجویز 
پزشک مسکن مصرف کنید نه  تنها هیچ کمکی به 
شما نمی کند بلکه عوارض آن به مشکالتتان می افزاید. 
بنابراین برای یافتن علت سردرد و راه درمان آن حتما 

با یک پزشک متخصص مشورت کنید.

زینب رئوفی

گــزارش
R e p o r t

وقتی می خواهید سرتان را به دیوار بکوبید!
افرادی که 

بیشتر ساعات 
روز و بیشتر 

روزهای هفته 
را به سردردی 

مبهم و 
کسل کننده 

مبتال هستند 
کارایی و 

بازدهی الزم 
را در انجام 

کار و فعالیت 
شغلی شان 

ندارند

سردردهای عصبی و راه های مقابله با آن

زندگی شیرین، بدون شیرینی های زاید
شــما هم از کسانی هســتید که روی میز 
کارشــان انباری از خوراکی های شیرین 
یــا کربوهیدراتــی را ذخیــره کرده اند و 
حواسشــان نیســت که قند خونشان هر 
روز باالتر می رود؟ شــاید یادتان رفته که 
باال بودن میزان قند خــون احتمال ابتال 
بــه بیماری های کلیــوی و ناراحتی های 
چشمی را افزایش می دهد و می تواند جان 
شــما را به خطر بیندازد. اگر بخاطر سبک 
زندگی ناسالم، یا نوع ژنهایتان این روزها با 
افت ناگهانی قند خون درگیرید و پزشکان 
می گویند در چند قدمی دیابت ایستاده اید، 

این نکات را جدی بگیرید.
 مصرف مــواد حاوی قند مصنوعی را 

کاهش دهید

مصرف مــواد غذایی ای که از قند ســاده 
تشــکیل شــده اند مثــل قند و شــکر و 
محصوالتــی مثل انــواع شــیرینی ها، 
سس کچاپ، نوشــیدنی های حاوی قند 
مثل شــربت و نوشــابه را کاهش دهید. 
کنترل مصرف ایــن مواد غذایی به معنای 
ممنوع بودن مصرف آنها نیست؛ بلکه بسته 
به میزان قنــد خون و میزان فعالیت بدنی 
باید به مقدار کم و کنترل شــده استفاده 

شود.
 در وعده های زمانی بیشــتر ولی به 

مقدار اندک مصرف کنید
بهتر اســت مواد غذایــی الزم، در تعداد 
وعده های بیشتر )پنج یا شش وعده در روز( 
و هر بار در حجم کم استفاده شود. مصرف 

غذاهای خیلی شــیرین و خیلی چرب را 
محدود کنید. مصرف شیرین کننده های 
طبیعی را هم محدود کنید. عالوه بر قند و 
شکر شیرین کننده های طبیعی دیگر مثل 
عسل یا شیره خرما، هم میزان قند خون را 
افزایش  می دهند و نیز کالری قابل توجهی 
دارنــد؛ بنابراین در مصــرف آنها احتیاط 
کنید. میوه و ســبزی در حد الزم مصرف 
کنید. میوه ها و ســبزی ها ازآنجاکه عالوه 
بر مواد قندی حاوی مواد مغذی و مفیدی 
ازجمله ویتامین ها و مواد معدنی هستند 
مصرف آنها به هیچ وجه نباید ممنوع شود. 
ولی بعضی از میوه ها را مانند انگور و خربزه 
که قند باالیی دارند و ســریع تر و بیشــتر 

جذب می شود، کم تر بخورید.

راه هایی برای کاهش قند خون

سالمتی را به روده هایتان بازگردانیدفیزیوتراپی در خانه

گردن درد یکی از مشکالت شایعی است که بیشتر افراد 
حداقل یک بار در زندگی آن تجربه می کنند. درســت 
است که مصرف قرص های مسکن و داروهای شل کننده 
عضالت به عنوان اولین و ســاده ترین راهی است که به 
ذهن افرادی می رســد که دچار گردن درد شــده اند اما 
ما در اینجا شــما را با بعضی از حرکات ورزشــی ساده و 
درمآنهای خانگی آشنا می کنیم که برای بهبود، کاهش 
درد و سرعت بخشــیدن به فرایند درمــان می توانید به 
جای مصرف دارو از آنها کمــک بگیرید. 1. برای خواب 
از یک بالش مناسب که نه زیاد سفت و نه زیاد نرم باشد 
اســتفاده کنید. ارتفاع آن هم باید نه زیاد و نه کم باشد 
بلکه به گونه ای قرار گیرد تا هنگامی که درازکشــیده اید 

گردنتان احساس راحتی داشته باشد.
2. هنگامی که از میز مطالعه اســتفاده یا با کامپیوتر کار 
می کنیــد به زاویه ســرتان دقت کنید. اگــر پایه صفحه 
مانیتورتان کوتاه است می توانید چند عدد کتاب را زیر پایه 
آن قرار دهید تا کمی باالتر قرار بگیرد به طوری که سرتان 

هنگام نگاه کردن به آن به ســمت پایین خم نشود. پایین 
بودن بیش از حد سر به مهره های گردن فشار وارد می کند.
۳. در فصل زمســتان برای حفاظت گردن از سرما حتما از 
شال گردن اســتفاده کنید.  ۴. اگر زیاد رانندگی می کنید 
صندلی خودرویتان را طوری تنظیم کنید تا گردنتان کمتر 

به جلو خم شود.
 5. انجام حرکات ورزشی کششی عضالت گردنتان را تقویت 
می کند و ماهیچه های گردن را تسکین می دهد. گردنتان را 
به آرامی به چپ، راست، باال و پایین خم کنید. در هر کدام 
از این حالت ها چند ثانیه گردن را نگه دارید سپس به آرامی 
به جهت دیگر ببرید. این حرکات را حداقل ســه بار در روز 
انجام دهید. 6. می توانید با ماساژ دادن اطراف گردن و شانه ها 
گرفتگی عضالت و ماهیچه های گردن را کاهش دهید و درد 
را کاهش دهید. هنگام ماسا ژ می توانید از پمادهای موضعی 
یا روغن رزماری یا روغن زنجبیل اســتفاده کنید. روغن 
رزماری جریان خون را در موضعی که استفاده شده افزایش 

می دهد و باعث گرم شدن ماهیچه ها می شود.

نشستن مداوم روی صندلی، کم تحرکی و استرس های 
کاری، روده های شما را تنبل و کم کار می کنند. اگر در 
تمام روزهای کاری، با یبوســت درگیر هستید، سراغ 
این خوراکی ها بروید و در کنار مصرف آنها، تحرکتان 
را بیشــتر کرده و راه های مدیریت اســترس را هم یاد 

بگیرید.
هندوانه: کــم کاری روده ها و حتــی کلیه هایتان را با 
مصرف بیشتر هندوانه می توانید از بین ببرید. یبوست در 
بسیاری از موارد، به دلیل کم آب شدن بدن اتفاق می افتد 
و اگر میوه ای مثل هندوانه که ۹۹ درصد حجمش از آب 
تشکیل شده را زیاد مصرف کنید، آب مورد نیاز بدنتان 
تأمین شده است و مشکلتان حل می شود؛ البته با خوردن 
مرکبات هم می توانید این مشکل را کم کنید، چراکه هم 

آب فراوانی دارند هم ضد التهاب هستند.
جو دو سر: تأمین فیبر مورد نیاز بدنتان هم به کمترشدن 
یبوست کمک می کند. اگر نان سبوس دار، غالت کامل و 
سبوس دار و جو دو سر بیشتری میل کنید، کمتر دچار 

یبوست می شوید. بذر کتان هم یکی از دانه های سرشار 
از فیبر اســت که به کاهش التهاب روده های شما کمک 
می کند. گذشته از این، می توانید از سبزیجات حاوی فیبر 
مثل کاهو یا کدو حلوایی هم برای درمان این درد کمک 

بگیرید. مصرف بیشتر سبزیجاتی که برگ سب 
 انجیر: تنقالتی مثل کشمش و انجیر، به برطرف شدن 
یبوست کمک می کنند؛ پس به جای اینکه در میانه روز 
سراغ هله و هوله های پرضرر بروید؛ روی میزکارتان یک 

ظرف کشمش و یک ظرف انجیر خشک بگذارید.
ماست: کم شدن باکتری های مفید در روده های شما، 
نه تنها زمینه را برای دچار شدن به این قبیل از بیماری ها 
فراهم می کند، بلکه احتمال سرطانی شدنتان را هم باال 
می برد؛ اما جایی برای نگرانی نیست. شما با مصرف مواد 
غذایی حاوی باکتری پروبیوتیک، می توانید به سالمت 
روده هایتان کمک کنید. ماســت یکی از خوراکی های 
سالمی اســت که میزان زیادی از این باکتری های مفید 

را در خود دارد.

روزتان روی صندلی می گذرد؟ این مطلب را بخوانیدکاهش درد گردن با ورزش های ساده

سبک زندگی
Life Style
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ستون
c o l u m n

نشانه های افسردگی فصلی
انرژی برای انجــام کاری را ندارید؟ صبح ها 
خســته  بلند می شــوید؟ این روزها ضربان 
قلبتان تندتر اســت و هر اتفاق ساده ای شما 
را آزرده و کالفــه می کند؟ خلق وخویتان به 
نســبت ۳-۴ ماه پیش بی ثبات شده است و 
این روزها، از روزهای تابستان کسل تر به نظر 
می رسید؟ شاید شما به افسردگی فصلی دچار 
شده اید و باید از یک متخصص برای تسلط بر 

امور ناخوشایند زندگی کمک بگیرید.
 خواب به مقدار کافی

شب ها طوالنی تر شــده اند و تا به کارهایتان 
برســید، آفتاب  غروب می کند. با این اوصاف 
طبیعی اســت که الاقل در روزهای ابتدایی 
تغییر کردن فصل، الگوی خواب وبیداری شما 
هم دچار تغییرات اندکی شــود. اما اگر این 
تغییرات شدیدتر از انتظار شما رخ می دهند 
و زندگیتان را مختل می کنند، بعید نیســت 
که دچار افســردگی فصلی شده باشید. اگر 
خوابتان طوالنی شده است و صبح ها سخت 
از خواب بیدار می شوید؛ یا اینکه نمی توانید 
خوب بخوابیــد و بارها در طول شــب  بیدار 
و بی خواب می شــوید، ممکن اســت به این 

اختالل دچار شده باشید.
 رابطه روشنایی و ُخلق

روبروی میز کارتــان پنجره بزرگی قرار دارد 
و تا زمانــی که در این فضا مشــغول کارید، 
احساس بهتری دارید؟ حال و هوای آدم هایی 
که از افسردگی فصلی رنج می برند، وابستگی 
زیادی بــه میزان نور دارد. آنهــا در روزهای 
پرنور یا ساعاتی از روز که نور بیشتری وجود 
دارد، خوش ُخلق ترند و کمتر دچار اضطراب 
می شــوند؛ اما وقتی به لحظــات پایانی روز 
می رسند، اضطراب و رخوت آزارشان می دهد.

 تمایل به مصرف کربوهیدرات ها
هیچ خوراکی ای را به انــدازه خوراکی های 
کربوهیــدرات دار هوس نمی کنید؟ احتماال 
احساس خستگی شــدیدی که با آن درگیر 
شــده اید، باعث میل شــدیدتان به مصرف 
کربوهیــدرات می شــود. اما بــرای مبارزه 
بــا افســردگی فصلی، بهتر اســت ســهم 
کربوهیدرات های ساده را در رژیم غذاییتان 
کم کنید و به جای آنها مــواد غذایی حاوی 
امگا ۳ مثــل ماهی یا گــردو را میل کنید و 
از خوراکی هایی مثــل بوقلمون، تخم مرغ و 
اســفناج که حال روانتان را خوب می کنند 
استفاده کنید. هرچه در این فصل بیشتر امگا 
۳ و ویتامین D بخورید، حالتان بهتر می شود. 
محققان در بررسی هایشــان ثابت کرده اند؛ 
کمبود ویتامین D نه تنها سرطان زاســت، 
بلکه زمینه را برای ابتال به مشــکالت روانی 

هم فراهم می کند.
 انزواطلبی

افســردگی فصلی، شــما را از دوســتان و 
عزیزانتان دور می کند. اگر میلی به معاشرت 
ندارید و از آخرین باری که مهمانی را دعوت 
کرده اید، مدت زیادی گذشته است، بیش از 
پیش به وضع روانی و نشانه های بیمارشدنتان 
توجه کنید. می دانیم که در صورت افســرده 
بودنتان، معاشــرت کردن برای شــما از هر 
کاری ســخت تر می شــود، اما در جنگیدن 
با ایــن بیماری و برای بازگشــت به اجتماع 
و حاضر شــدن در کنار آدم های ارزشــمند 
زندگیتان باید تمام تالشتان را بکنید. اگر زود 
به داد خودتان نرســید و از افسردگی نجات 
پیدا نکنید، آدم های اطرافتــان را از ارتباط 
رضایت بخش و خوشــایند ناامید می کنید و 
در یک چشــم به هم زدن، به فردی تنها که 
همه عزیزانشان از او فاصله گرفته اند تبدیل 
می شوید. یادتان نرود اطرافیانتان پرستار شما 
نیستند و دلیلی ندارد که ناخوشی های ناشی 
از بیماری شما را در هر مالقات تحمل کنند. 
پس به جــای خرده گرفتن به آنها و انتظارات 
غیرمنطقی، آســتین ها را بــاال بزنید و برای 

خودتان و سالمت روانتان کنید.
 کاهش یافتن آستانه تحمل

اگر در هفته های اخیر کاســه صبرتان مدام 
لبریز شــده است، به ســالمت روانتان شک 
کنید. وقتی اضطراب و افســردگی به شــما 
حمله می کند، تحملتان در روابط میان فردی 
کم می شود و قدرت حل مسئله تان در شرایط 
بحرانی کاهش پیدا می کند. پس تصور نکنید 
دیگران این روزها بیــش از پیش رفتارهای 
غیرمنطقی تــری دارند؛ بلکه به کم شــدن 
توانایی هایتان در حل چالش های کوچک و 
بزرگ توجه کنید؛ بنابراین زود بجنبید و کار 
و روابط شــخصیتان را از این  بی حوصلگی، 

کج ُخلقی و بی اعصابی رها کنید.

2۴ مهر 1۳۹5 . سال اول .  شماره سی و دو



اگر از ما بپرسند چقدر به کسی اعتماد داریم پاسخ 
احتماال مجموعه ای از جمالتی است که برآوردهای 
ذهنی ما را نسبت به عملکرد احتمالی وی در شرایط 
مختلف بیان می کند. حال اگر سؤال فقط ازنظر مالی 
باشد شاید بتوان مبلغی را بنا بر واحد پول بیان کرد 
که دســت کم در اعداد کوچک تر از آن می توانیم به 
صداقت و درستی فردی اعتماد داشته باشیم. حال به 
روشی فکر کنید که بتوان با آن بخشی از میزان اعتماد 
شما را به یک فرد در یک صندوقچه ریخت، درب آن 
را با یک کلید قفل کرد، از عدم نشت محتویات آن به 
بیرون مطمئن شد و آن صندوقچه و کلید را صحیح 
و سالم به نفر دیگری که به شما اعتماد دارد سپرد تا 
او هم بتواند به این اعتماد شما به مخاطبتان اعتماد 
کند. بدین ترتیب میزان قابل توجهی از اعتمادی که 
بین افراد در شــبکه های کوچک و بزرگ اجتماعی 
وجود دارد در بســته هایی به حجم معین به صورت 
جریانی از ثروت، دارایی، توافق یا هر عنوان و یا نقش 
ارزشمند قابل مبادله دیگری به جریان می افتد. افراد 
می توانند با این روش اقدام به دادوستد، اندازه گیری، 
حفظ و انتقال بخشــی از پدیده های ارزشــمندی 
نمایند که در معامالت مختلف به اعتبار آن ها اعتماد 
دارند. شاید اگر بگوییم »بیت کوین« و سایر ارزهای 
مجازی نوپدید هم خانواده با آن، داستانی شبیه آنچه 
ذکر شد دارند فقط مقداری از شرح جزئیات فنی آن 

صرف نظر کرده ایم.

 بیت کوین و فناوری زنجیــره بلوک ها در 
یک نگاه

»فناوری زنجیره بلوک ها« الگوریتمی هوشمندانه و 
نوظهور از خانواده فناوری های مالی است که امکان 
بسته بندی و جریان آسان واحدهای ارزش بین افراد 
را به نحوی فراهم می کند که مرز اعتبار این ارزش ها از 
اعتماد بین تک تک افراد پا را فراتر گذاشته و با پذیرش 
قواعد اولیه این الگوریتم در قالب »توافق جمعی« در 
سطح کلیه کاربران آن، بسترساز شبکه جدیدی از 

تعامالت اقتصادی شده است. حاال مواردی چون:
  به رسمیت پذیرفته شدن توسط فدرال رزرو امریکا 

به عنوان دارایی
 به رسمیت شناخته شدن توســط بانک مرکزی 

اتحادیه اروپایی به عنوان یک ارز رایج بین المللی
 پذیرفته شدن بیت کوین به عنوان یک ارز بین المللی 
از طرف روسیه که تا چندی پیش مجازات سنگین 

برای تراکنش های بیت کوینی وضع کرده بود
 تراکنش های ارزان و ساده

 امکان همزیستی و کاربری فراوان در اکوسیستم 
شبکه های اجتماعی و کار با داده های بزرگ

 داســتان سوءاستفاده ها، ســرقت ها، جابه جایی 
پول های کثیف

 کاربردهای متنوع غیر پولی در بازار خدمات امنیتی
  و...

همه و همه اخبار شناخته شده نهضتی فناورانه و آزاد 
در جامعه جهانی اطالعات است که عمدتاً برای عموم 

افراد کلیدواژه ای نام آشنا به نام »بیت کوین« دارد.
 بررسی چگونگی و حال و احوال »بیت کوین« و دیگر 
ارزهای رمزنگاری شده در ایران زمانی پراهمیت تر از 
گذشته رخ می نماید که بدانیم فرصت های فراوانی 
در این فناوری نوظهور، ارزان قیمت و امن، بدون نیاز 
به صرف منابع هنگفت فراروی ماست. تنها اگر فقط 
به عنوان پول به ارزهای رمزنگاری شــده نگاه کنیم، 
خواهیم دید که تاکنون با صرف سرمایه ای نزدیک به 
1۰۰ میلیون دالر، جامعه توسعه دهندگان، موفق به 
خلق پول های اینترنتی ای شده اند که در حال حاضر 
حجم بازاری بالغ بــر 1۰ میلیارد دالر دارند. هرچند 
هنوز نتیجه برنامه در دســت تدوین شورای عالی 
فضای مجازی در خصوص ارزهای نوپدید به عنوان 
قانون تصویب و ابالغ نشده است، لیکن خالی از لطف 
نخواهد بود اگر بدانیم چــه حوزه هایی از این پدیده 
می تواند با توجه بــه ظرفیت های علمی، اقتصادی، 
منابع انســانی، ژئوپلیتیک و جایگاه اســتراتژیک 
کشورمان در مناســبات فعلی و آتی جهان، برای ما 
ارزش آفرین باشــد؛ فرصت هایی که از مخاطرات و 

تهدیدات احتمالی آنها نیز نباید غافل بود.
در مطالعه موردی نســبت هر کشــوری با ارزهای 
رمزنگاری شــده، بازار تراکنش های داخل همواره 
به عنوان یکی از کاربردهای فناوری زنجیره بلوک ها از 
موارد مهم قابل مطالعه و بررسی است. لیکن در برهه 
زمانی حاضر بازار خدمات پرداخت ایران خود درگیر 
چالش های جدی ناشی از تحوالت داخلی و بین المللی 
است. در این میان کاربرد فناوری زنجیره بلوک ها و 

ارزهای رمزنگاری شــده به عنوان یکی از مصادیق 
به کارگیری فناوری های نوین مالی نیز به نوبه خود از 
اهمیت مهمی برخوردار است. آنچه در ادامه می آید 
مروری بــر پازل خدمات پرداخــت ایران در مقطع 
کنونی با تمرکز نسبی بر ارزهای رمزنگاری شده است.

تأمین کنندگان خدمات پرداخت یا همان پی اِس پی ها 
در دنیا ابتدا در کنار بانک هــا و به عنوان واحدهای 
برون سپاری شــده بخشی از فعالیت معلوم و روتین 

بانک ها ایجاد شدند.
با رشد تجارت الکترونیکی و تنوع روش های پرداخت 
و خدمات آن ها سبد محصوالت پی اِس پی ها پُرتر و 

سودآفرینی آن ها بیشتر شد.
پس از رشد ناگهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
پول های مجازی ابزار حفظ و انتقال ارزش در قالب 
بلیت ها، بن های اعتباری و ژتون های مختلف داخل 
شبکه اینترنت شدند و سهمی از تقاضای بازار پول و 
بازار پرداخت را که نظام بانکی و پی اِس پی ها برآورده 

نمی کردند به خود اختصاص دادند.
در پنج سال گذشته ارزهای رمزنگاری شده نظیر 
بیت کوین با تکیه بر فناوری زنجیره بلوک ها، هرچند 
با نســبتی اندک از کل بازار ولی با رشدی فزاینده 
سهمی برای خود از بازار پول و تراکنش جدا کرده اند 
که به دلیل خواص ویژه ای نظیر خودمختاری، ارزان 
بودن، حفظ گمنامی و امکان انجام تراکنش های 
بسیار کوچک، عالقه چسبنده ای به جایگاه خود در 
بازار دارند. تا اینجا رقبا دور از دست پی اِس پی های 
سنتی که محدود به قوانین نظام های پولی و بانکی 
هستند از این فرصت بهره جسته  اند. هماورد بعدی 
برندهای دیگری از بازار فناوری اطالعات هستند که 
به اقتضای کسب وکارهای خود پایگاه های پرتعداد 
و وفــاداری از کاربران را در تعامــل با خود حفظ 
کرده اند نظیر اپل، گوگل، فیس بوک و سامسونگ 
که فقط با گرفتن نمادین مجوزهای تأمین کنندگی 
خدمات پرداخت و با اتکا به مزیت درونی خود یعنی 
کاربران وابســته، وارد این بازار شــده اند و به نظر 
می رســد خواهان به دست آوردن سهم بسزایی از 
ارزش افزوده حوزه تأمین خدمــات پرداخت، در 

جیب خود هستند.
با ادامه روند فعلی برخی عواقب محتملی که در انتظار 
مالکان انحصاری بازار خدمات پرداخت است می تواند 
شامل از دست دادن سهم بازار، خریده شدن بخشی و 
یا تمام سهام توسط رقبای جدید و ورشکستگی باشد.

کیفیت و ضریب نفوذ پایین اینترنت برای ارائه خدمات 
آنالین، تحریم ها و تورم سرسام آور سال های متمادی 
از مهم ترین دالیل دست وپاگیر پی اِس پی های داخل 
ایران در دوران بالندگی همکاران خارجی شــان در 
ســطح جهان بودند. این مشــکالت در کسب وکار 
پی اِس پی های ایران همواره باعث کاهش سودآوری 
نسبت به اســتاندارد صنعت جهانی، کاهش شانس 
انتخاب به عنوان گزینه ســرمایه گذاری و همچنین 
کاهش امکان استقالل به عنوان کسب وکار مستقل 
شده است. اخیراً در ایران تورم کاهش یافته و بدون 
نیاز به فشــار بر بانک ها جهت عــدم ورود به حوزه 
بنگاه داری که عمدتاً ســود آن از طریق بهره برداری 
از فرصت زمانی ارزش سرمایه بود )کسب وکارهایی 
نظیر تجارت و ساخت وساز مسکن( بانک ها به ناچار 
به کسب وکارهای اصلی خود یعنی خدمات پایه ای 

بانکی و خدمات پرداخت روی آورده اند.
باز شدن فضای سیاسی بین المللی برای ایران، امکان 
انجام فعالیت های بانکی بین المللــی، امکان ورود 
رقبای خارجی و به صرفه نبودن بازی با سود زمانی 
منابع پولی نزد بانک ها در کسب وکارهای کوتاه مدت 
ازجمله دالیلی است که در فضای جدید کسب وکار 

پی اِس پی های ایرانی را به چالش می کشد.
قدیمی بودن فناوری های موجود نزد پی اِس پی های 
ایران، عدم بلوغ کافــی رگوالتوری به دلیل انحصار 
داخلی و تحریم خارجی ســال های گذشــته، بازار 
سایر خدمات پولی و درنهایت رقابت و سهم خواهی 
غیر بانکی ها از بازار خدمات پرداخت عوامل مهمی 
هستند که این رقابت را برای پی اِس پی های ایرانی 
بسیار سخت و نفس گیر خواهند کرد. به نظر می رسد 

سناریوهای پیش رو برای پی اِس پی ها عبارت اند از:
 حفظ انحصار با سطح کیفی فعلی خدمات 

در بازار رسمی متأثر از محدودیت های 
رگوالتوری برای به کارگیری فناوری های نوین 

و ورود رقبای خارجی
 از دست دادن سهم بازار به نفع رقبای 

همکار و غیر همکار و بازار سایه
 ورشکستگی و واگذاری بازار به رقبای 

همکار خارجی
 شراکت و یا خریده شدن توسط 

پی اِس پی های خارجی
 به کارگیری فناوری های جدید و ارتقای 

سطح خدمات و بهره وری

استفاده از محاســبات ابری مدتی است که 
برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود، 
محاســبات ابری به کاربران اجازه می دهد 
به تمــام برنامه های کاربردی و اســناد خود 
از هرجایــی از دنیا دسترســی پیــدا کنند. 
کارنسی کلود با اســتفاده از راهکار ابری در 
حوزه پرداخت های بین المللی موجب تغییر 
روند در حــوزه انتقال پول شــده و آن را به 
ســرویس مالی شــفاف و کم هزینه ای برای 
مشتریان و کســب وکارهای کوچک تبدیل 
کرده اســت. حجم عظیمی از تراکنش های 
برون مرزی وجود دارد که مناسب شرکت های 
بزرگ و چندملیتی است؛ اما یک بازار بزرگ 
و دست نخورده از شرکت های کوچک تر نیز 
وجود دارد که بــه پرداخت های برون مرزی 
نیازمند اســت. کارنســی کلود یک شرکت 
اســتارت آپ فعال درزمینــه پرداخت های 
برون مرزی اســت کــه نیازهــای این گونه 
شــرکت های کوچک را هدف قرار می دهد. 
مایــکل الِون، مدیــر اجرایی این شــرکت 
می گوید: »مــا اعتقاد داریم نیازبه داشــتن 
پرداخت های برون مرزی به طور جهانی فراگیر 
شده اســت. هرروزه شرکت های بیشتری به 
تراکنش های میان مرزی نیاز پیدا می کنند. 
در این میان، شــرکت ها و سیستم هایی که 
ارائه دهنده این خدمات به شرکت ها هستند، 
خدمات خود را برای شرکت های کوچک تر 
مناسب ســازی نکرده اند. این گونه شرکت ها 
دسترســی آســان، استفاده آســان، امکان 
دستیابی به قیمت های مناسب و یا سادگی 
شفافیت مالی الزم را آن طور که شرکت های 
بــزرگ دارنــد، در اختیار نــدارد؛ بنابراین، 
کارنسی کلود به عنوان یک پلتفرم فناوری به 
وجود آمده که دنیایی از انواع پول ها را در عین 
سادگی و هزینه های پایین به طیف وسیعی از 
کسب وکارها ارائه می دهد. کارنسی کلود یک 
پلتفرم نرم افزاری به عنوان یک خدمت است 
و باید بین کارنسی کلود و پلتفرم های آنالینی 
که ممکن است مشتریان از بانک ها دریافت 
کنند و در آن از طریق یک صفحه نمایش به 
پلتفرم بانکی متصل شوند، تفاوت قائل شد. 
ایــن پلتفرم نرم افزارهای آنالین که شــامل 
ارائه لیســت حقوق کارکنان، ایی آرپی، ارائه 
صورت حســاب، خزانه داری شرکتی و غیره 
می شــود را از طریق برقــراری رابطه با خود 
فراهم کند. سپس به چندین بانک برای تأمین 
نقدینگی متصل شود که منابع تأمین مالی و 
همچنین شــبکه های پرداخت زیادی را در 
اختیار آن قرار می دهد. این ها همان بانک ها 

و شبکه های اختصاصی پرداخت هستند.

راب هارپر در پی پال بخش تجارب پرداخت 
همــراه در خرده فروشــی و نســل بعدی 
اپلیکیشــن های همراه را رهبری می کند. 
او ۸ سال از زندگی کاری خود را در پی پال 
گذرانــد و در ِســمت های مختلفی در این 
شرکت کار کرده است. پی پال اکنون بیش 
از 2۳2 میلیون حساب دارد که بیش از ۸۷ 
میلیون آن فعال هستند. این شرکت در ابتدا 
فقط یک کمپانی ارائه دهنده نرم افزارهای 
امنیتی توسعه یافته بود که در سال 1۹۹۹ 
به یک کمپانی انتقــال وجه الکترونیک در 
آمریکا مبدل شد و اگر بخواهیم به طور دقیق 
درباره مالکیت شرکت ای بی بر روی پی پال 
صحبــت کنیم می توان گفت که در ســال 
2۰۰2 شــرکت ای بی با مبلغی بالغ بر 1/5 
میلیارد دالر پی پال را خریداری کرد که ۷۰ 
درصد از پرداخت های شرکت ای بی توسط 
پی پال انجام می شــود. این شرکت در سال 
2۰15 در 2۰۳ بازار جهانی فعالیت و بیش 
از 15۹ میلیون حســاب فعال و ثبت شده 
داشت. شرکت پی پال این اجازه را به کاربران 
خــود می دهد که ارســال و دریافت پول با 
26 ارز رایج دنیــا را به راحتی انجام دهند. 
رئیس بخــش تجارت همراه این شــرکت 
دانش گســترده ای درزمینه خرده فروشی، 
پرداخت، EMV و تجارت همراه دارد. کار او 
ایجاد ارتباط میان خرده فروشی، مدیریت 
محصول، فروش و توسعه کسب وکار است 
و هارپر دانش خوبی درزمینه های مختلفی 
از کسب وکار و پرداخت دارد. نام راب هارپر 
در لیســت 5۰ فرد قدرتمند ســال 2۰15 
صنعت به انتخاب باشگاه بانکداری دیجیتال 

قرار دارد.

نزدیک بــه 15 ســال از ورود پرداخت الکترونیکی 
به ایران می گذرد. در این مدت اندک، شــاهد رشد 
قابل توجهی در زمینه ابزارهــای پرداخت بوده ایم 
و به جرئــت می توانیم بگوییم یکی از کشــورهای 
توسعه یافته در زمینه استفاده از ابزارهای پرداخت 
الکترونیکی هســتیم. بااین حال این توسعه در همه 
بخش ها و به صورت همگون نبوده اســت و با وجود 
رشِد استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، شاهد 
ضعف هایی در برخی بخش ها هستیم. در ایران آن 
چیزی کــه از پرداخت الکترونیکی می شناســیم، 
متفاوت با مدل های موجود در کشورهای پیشرفته 
است. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، کارت اعتباری 
با سازوکارهای کارمزدی و تسویه ای که دارد، باعث 
رونق کسب وکارها شده است و از طرف دیگر رضایت 
نسبی ای برای بانک ها و صاحبان کارت های اعتباری 
ایجاد کرده است؛ اما در ایران هنوز ابزاری به نام کارت 
اعتباری به اندازه کافی رشد نکرده است؛ هرچند که 
اخیراً اقداماتی توسط بانک مرکزی شروع شده است 
که امیدواریم منجر به توسعه این ابزار شود و بتوانیم 

همگام با روندهای جهانی قدم برداریم.
با وجود این، یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیکی که 
اخیراً توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است، 

در زندگی مردم کشورمان ایران باز می کنند. احتماال 
می توانید تصور کنید که با استفاده از ابزارهایی مانند 
کارت های چندمنظوره و همین طور فناوری مانند 
NFC  چه تحولی در پرداخت های خرد اتفاق می افتد. 
اگر بگوییم انقالبی در پرداخت الکترونیک کشور رخ 
می دهد، شــاید بی راه نباشد. تصور کنید در نقاطی 
مانند نانوایی ها، تاکسی ها، روزنامه فروشی ها و همه 
آن جاهایی که مبالغ زیر 5۰ هزار تومان بین فروشنده 
و مشتری ردوبدل می شود چه تغییر شگرفی ایجاد 
خواهد شد. دیگر در تاکسی نگران جروبحث کردن 
با راننده تاکسی برای پول خرد نیستید که چرا کرایه 
شما را بیشــتر از آن چیزی که باید برداشته است؛ 
فقط به خاطر نداشتن پول خرد! یا در سوپرمارکت 
به خاطر نبودن پول خرد باقی پولتان را شــکالت و 
ویفر بگیرید؛ یا در روزنامه فروشی باقی پولتان را فالن 
آدامس بگیرید و صدها و صدها نمونه دیگر که هر روز 
شاهد آن ها هستیم که فقط و فقط به یک دلیل رخ 
می دهند؛ کمبود پول خرد و نبود جانشینی فناورانه 
برای حل آن. از همین رو با توجه به فرصت هایی که 
این صنعت در اختیار ما قــرار می دهد، امیدواریم با 
بررسی های کارشناسی و وضع قوانین مناسب زمینه 
برای استفاده بیشتر و بهتر از ابزارهای فناورانه فراهم 
گردد تا هم مســیر پیش روی کسب وکارهای فعال 
در صنعت فناوری اطالعات بانکی و پرداخت کشور 
برای نوآوری و خالقیت هموارتر شود و هم ذره ای به 
کیفیت زندگی مردم میهن عزیزمان که ذینفع نهایی 

این راهکارها هستند، اضافه شود.

جرمی کولیر
هرکسی شانس و ظرفیت بزرگی را در خود دارد، 

به شرطی که اراده کند.
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اگر فقط 
به عنوان پول 

به ارزهای 
رمزنگاری شده 

نگاه کنیم، 
خواهیم دید 
که تاکنون با 

صرف سرمایه ای 
نزدیک به 

1۰۰ میلیون 
دالر، جامعه 

توسعه  دهندگان، 
موفق به خلق 

پول های 
اینترنتی شده اند 

که در حال 
حاضر حجم 
بازاری بالغ بر 

1۰ میلیارد دالر 
دارند

 بسیاری از 
پرداخت های 
خرد توسط 
کارت های 

چندمنظوره 
قابل انجام 
است و به 

 NFC کمک
حتی الزم 

نیست افراد 
کارت های 
پالستیکی 
که اغلب 

تعدادشان به 
5 یا 6 کارت 

می رسد را هم 
با خود حمل 

کنند

بیت کوین بیشتر از اینکه یک تهدید باشد، یک معدن فرصت است

چرا توسعه کارت های چندمنظوره مهم است؟

کارنسی کلود، تک شاخ 
پرداخت های برون مرزی

پی پال انگلیس و مرد 
شماره یک آن

کارت های چندمنظوره اســت. در ده سال گذشته 
تالش های متعددی برای توســعه این ابزار صورت 
گرفته اســت که همه آن ها در جای خود ارزشمند 
است. اکنون و با توسعه NFC در ایران، به نظر می رسد 
وارد دورانــی جدید شــده ایم که شــاهد ابزارهای 
پیچیده تر و متنوع تری خواهیم بود. اگر تا پیش ازاین 
توسعه ابزارهای پرداخت مبتنی بر کارت بود، اکنون 
این محدودیت نیز از سر راه برداشته شده است. اگر 
تاریخچه کارت های پالســتیکی را بررسی کنیم در 
انتهای رشد آن به کارت های بدون تماس می رسیم. 
حاال با توسعه ابزارهای همراه، شاهد نقطه عطفی در 

زمینه ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواهیم بود.
توجه داشته باشید که بسیاری از پرداخت های خرد 
توســط کارت های چندمنظوره قابل انجام است و 
به کمک فناوری NFC حتی الزم نیســت افراد این 

کارت های پالســتیکی که اغلب تعدادشان به 5 یا 
6 کارت می رســد را هم با خود حمــل کنند. ولی 
این تنها مزیت فناوری NFC نیســت و ما به کمک 
اپلیکیشن های تلفن همراه می توانیم از تحلیل های 
مدیریت مالی شخصی بهره ببریم و افراد می توانند 
تحلیل دقیقی نســبت به عملکرد مالی خود داشته 
باشــند. به نظر می رســد، درصورتی که همگرایی 
مناســبی بین ســه رأس فناوری، قانون گذاری و 
کســب وکارها شکل بگیرد ما شــاهد افزایش رفاه، 
تســهیل زندگی و کارآمدترشــدن فعالیت مردم 
کشورمان باشیم. فراموش نکنید که این حرف را در 
زمانی می زنیم که ابزارهای نوین در سال های گذشته 
به مرور باعث بهبود شــرایط زندگی شده اند و شکی 
نیســت که این ابزارهای نوینی هم که امروز از آن ها 
حرف می زنیم در آینده نزدیک به مرور جای خود را 

فرصت NFC برای توسعه خدمات پرداخت

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

سهیل نیکزاد

گزارش
R e p o r t

گلناز فائقی
معاون توسعه کسب وکار شرکت مبنا فرتاک کیش

گزارش
R e p o r t

ستون
بیت کوین چه فرصت هایی در اختیار ما می گذارد؟

وضعیت صفر بیت کوین در ایران
 تعیین قوانین ناظر به فعالیت ارزهای رمزنگاری شده و فناوری زنجیره بلوک ها 
در ایران در قدم اول منوط به نظر دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی است 
که تا زمان نگارش این متن علی رغم اعالم طرحی در دســت مطالعه در این 
خصوص هنوز نتیجه ای به عنوان روال قانونی تصویب و ابالغ نکرده اســت. 
تاکنون اخبار متفاوتی از هر دو طیــف مثبت و منفی نتایج محتمل در این 
خصوص مخابره شده اند. قدم بعدی در خصوص امکان به کارگیری ارزهای 
رمزنگاری شده به عنوان واحد پولی و همچنین فناوری زنجیره بلوک ها طبق 

قوانین ایران منوط به نظر دستگاه رگوالتوری مالی یعنی بانک مرکزی است. 
با توجه به عدم تعیین تکلیف اولیه موضوع در شــورای عالی فضای مجازی 
و همچنین آیین نامه های بسیار محافظه کارانه و سخت گیرانه جاری بانک 
مرکزی در خصوص ســایر فناوری های حوزه فین تک نظیر یواِس اِس دی 
دســت کم در فضای احتماالت، اقبال قانونی به فنــاوری زنجیره بلوک ها 
بســیار دور و غیرمحتمل به نظر می رســد. در حال حاضر هیچ کسب وکار 
شناخته شده ای در ایران از بیت کوین و یا سایر ارزهای رمزنگاری شده به عنوان 

پول قابل پذیرش و همچنین از فناوری زنجیره بلوک ها به عنوان بستر ثبت 
تراکنش های مالی اســتفاده نمی کند. همچنین هیچ یک از پی اِس پی های 
ایرانی نیز خبر از داشتن برنامه مدون اجرایی در این حوزه نداده اند. به عنوان 
جمع بندی می توان گفت در این حوزه هنوز تعیین تکلیف نشده است، شبیه 
میوه ای ســالم که کم کم تازگی خود را از دست می دهد. شاید بتوان در یک 
طیف از منفی تا مثبت حال بیت کوین را در پی اِس پی های ایرانی با عدد صفر 

بیان کرد.

2۴ مهر 1۳۹5 . سال اول .  شماره سی و دو
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واقعيت اين اســت كه هرچه فكر مي كنم، 
شكســتي جانانــه را در زندگــي ام به ياد 
نمي آورم. اين موضوع بدين معني نيست كه 
فردي قوي و دانا هســتم كه هرگز شكست 
نخورده است. به باور من، شكست به معناي 
متــداول آن، متعلق به انســان هاي بزرگ 
است. آن ها كه دريادل اند خود را به طوفان 
زندگي مي سپارند. در اين ميان آن گروه كه 
داناترند شكست ها خواهند خورد، اما اندك 
و آن ها كه اهل سنجش و تامل نيستند مدام 
شكست مي خورند. بنابراين چون نه دريادلم 
نه اهل ريسك و ماجراجويي، شكست هم از 
اين منظر نداشــته ام. يا دست كم شكستي 
جانانــه كه خواننــده همچــون ماجرايي 

عبرت آموز و هيجان انگيز آن را دنبال كند.
به عنــوان يك روزنامه نــگار احتماال قواعد 
گــزارش، يادداشــت و مقاله نويســی را تا 
حدودي بلــدم، اما آنچه اينجا مي نويســم 
مجموعه پراكنده هايی بي نظم است كه فقط 

ايجاد پرسش مي كند.
در خصوص شكست نخســتين موضوعي 
كه براي من مطرح است احترام به شكست 
است. به گمانم شكست به ما كمك مي كند 
در وهله اول واقعيت خود را بشناسيم. نقاط 
قوت و ضعف خويش را دريابيم و از توهم به 
سمت واقع بينی حركت كنيم. به گمان من 

اين يك موهبت است.
مســئله بعدي براي من مالك تشــخيص 
شكست از پيروزي است. چنگيزخان پيروز 
است يا شكســت خورده؟ فتح سرزمين ها 
نشــانه پيروزي اســت يا نابودي انسانيت؟ 
آمريكا در بمباران هيروشــيما به پيروزي 
رسيد يا شكســت خورد؟ پاسخ اين سوال 
را مي توانيــد در كتاب »انســانيت، تاريخ 
اخالقي ســده بيســتم« اثر جاناتان گالور 
پيدا كنيد. آرمســترانگ ســتاره درخشان 
دوچرخه سواری جهان، كه حتي بر سرطان 
پيروز شــد، در ســرانجامش پيروز است يا 
شكســت خورده؛ فردي كه مشــخص شد 

قهرمان دوپينگ هم بوده است؟
نكته بعدي اين است كه چه كسي از شكست 
يا پيروزي سخن مي گويد؟ بخش مهمي از 
زندگي ما وابســته به داوري ديگران است. 
درواقع ما ابتدا »خود« را مي شناسيم، سپس 
»ديگري« را؛ و در آخر به واسطه زندگي در 
اجتماع »خود« را از دريچه نظر »ديگري« 
بازشناســی مي كنيم. آيا اين »ديگري«ها 
هميشــه شايســتگي اين را دارنــد كه در 
خصوص ظفرمند يا شكست خورده بودن من 
و ما اظهار نظر كنند و مالك ارزيابي باشند.

نكته بعدي در خصوص شكست، نگاه به آن 
به صورت پديده ای اســتاتيك يا موضوعی 
ديناميك اســت. محمد زكريــاي رازي در 
طول عمر خود به دنبال كيميا و كيمياگری 
بود. او در قاب يك تصوير ثابت زماني شكست 
خورد. اما آيــا در فريم متحرك تاريخي هم 
شكست خورده اســت؟ اگر او كيمياگری 
نمي كرد، الكل كشــف نمي شــد و جهان 
بهداشت با معضل بزرگي مواجه مي شد. توان 
بلندنويســي ندارم. به همين كوتاه بسنده 
مي كنم با اين موخره كه به گمانم شكست 
يا پيروزي موضوع مهمي است، اما مهم تر از 

آن نوع نگاه انسان به زندگي است.

جان اسكالی كه تا سال 1993 مديرعامل 
شــركت اپل بود، درباره مفهوم شكست و 
تجربه آن در عرصــه كارآفرينی می گويد: 
»نمی توان ادعا كرد كه شكست تجربه ای 
جذاب و دوست داشتنی است، اما می توان 
گفت شكســت فرصت است، فرصتی برای 
يادگيری و شناخت موقعيت ها، فرصتی 
برای زير ســوال بردن خود و اشتباهات 
خود. اگر قصد داريد كارآفرين باشــيد، 
ايده پرداز باشيد و به هدف تجاری خود 
برسيد، از شكست ناگزيريد. بايد ريسك 
كنيد، خودتان را بــه جلو پرتاب كنيد و 

آماده به عقب رانده شــدن باشيد. يكی از 
مهم ترين خصوصيات كارآفرين موفق اين 
است كه هرگز تسليم نمی شود. پس هرگز 
تسليم نشويد. الزام رسيدن به دستاوردی 
به نام كاميابی، عبور از گردنه های شكست 
اســت. گردنه های شكســت هر انســان 
برای او قابــل عبور اســت. راه های هموار 
هرگز به پيروزی ختم نمی شــوند. هركجا 
در راه ايده هايتــان بــه تابلوهای ايســت 
رســيديد، بدانيد مواجهه بــا آن مانع به 
معنای فروريختن هدف نيست، بلكه تنها 
لحظات سختی در پيش است كه هر انسان 

كارآفرينی قادر به عبور از آن هاست.«

معجون 
بدمزه ای با 

تركيب تلخی 
شكست و 

اميد به آينده، 
می تواند 

بعضی وقت ها 
كام هر تيم 

خالقی را 
تلخ كند. 

هرچقدر هم 
نخبه باشيد 
ممكن است 

لحظه درست 
پذيرش 

شكست را 
به موقع 

تشخيص 
ندهيد. 

برای محمد 
كاويانی و هم 
تيمی هايش 

هم خيلی 
زود، دير شد
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مسعود نظری منش از پروژه شكست خورده آموزش مجازی اش می گويد

چیزیازنظامتوزیعنمیدانستیم...

برای خيلی ها همين كه دانشگاه شريف قبول شوند، 
همين كه دانشــجوی مهندســی نرم افزار باشند، 
همين  كه بدانند با داشــتن مدرك فارغ التحصيلی 
اسم و  رسم دارترين دانشگاه كشور می توانند در هر 
شركتی موقعيت مناسبی بگيرند، كافی است تا نفس 
عميقی بكشند و آسوده خاطر و سرخوش از گذشتن 
خر مراد از پل كنكور، به فكر برنامه ريزی برای بقيه 
جنبه های زندگی شان باشند. اما برای همه، داستان 
به اين سرراستی نيست؛ برای بعضی ها مزه زندگی 
به همان مسئله سازی و پرسشــگری و چاره جويی 
برای بزنگاه هايی است كه خودشان از آن جان سالم 
به در برده اند و اتفاقا خيلــی هم نتيجه خوبی از آن 
ساخته اند. صحبت از غول هراس انگيز كنكور است 
و چند دانشجوی »داغ و پرانرژی« دانشگاه صنعتی 
شريف كه تصميم گرفته اند راه را برای بقيه آسان تر 
كنند، به خصوص برای بچه های مســتعدی كه در 
شهرســتان ها، به دور از امكانات آموزشی پايتخت 
ممكن است در اين بزنگاه تلف شوند. محمد كاويانی 
يكی از اين دانشجوهاست. سال 80 كه وارد دانشگاه 
می شود، همان ترم های اول و دوم به تيمی می پيوندد 
 )My konkur( »كه قرار است با پروژه »مای كنكور
و بر پايه آموزش آنالين، هم كمكی به جوانان پشت 
 كنكوری شهر ها و روستاهای دورافتاده كند و هم با 
شكستن بازار سنتی و البته پولساز برندهای اين حوزه، 
پولی دربياورد و شغلی دست و پا كند: »حلقه تيم ما را 
دوستانی تشكيل می دادند كه در دبيرستان يا دانشگاه 
با هم آشنا شده بوديم. محصول كار ما مجموعه ای از 

نرم افزارهای كمك آموزشــی و محتوای آنالين بود 
كه در اختيار متقاضيان كنكور قرار می گرفت. چند 
دانشــجوی نخبه دور هم جمع شده بوديم تا هم به 
كسانی كه درد آن ها را خوب می فهميديم كمك كنيم 
و هم دست عده ای سودجو كه در اين بازار يكه تازی 
می كردنــد را كوتــاه كنيم.« اما ايــن آرمان بزرگ 
دانشجوهای پرانرژی تبديل شد به يكی از بزرگ ترين 
پروژه های شكست خورده تيمی كه بعدها هر كدام از 
اعضايش كسب وكار موفق خود را راه انداخت. دست 
كسی كه كوتاه نشــد هيچ، تا يكی دو سال بعد هم 
اختالف و دلخوری و دعوای حقوقی قوزباالقوز جمع 
نخبه ای شده بود كه بازار و مقدراتش را در محاسبات 

و ايده هايشان زياد جدی نگرفته بودند.

 کسی به این چیزها فکر نمی کرد
»80 ميليون ســرمايه جمع كرديم. هر كســی به 
طريقی ســرمايه ای جذب می كرد و با عالقه و شور 
عجيبی يك ســال و نيم از زندگی مان را گذاشتيم 
روی پــروژه. شــب وروز كار می كرديم. خســتگی 
نمی شــناختيم. محصول كه آماده شد تازه متوجه 
شــديم بايد آن را پخش كنيم و دســت مشــتری 
برسانيم؛ دست كســانی كه قرار بود به آن ها كمك 
كنيم. تســت و آزمون های كنكور را در اختيار آن ها 
بگذاريم و با يك نرم افزار آن ها را از بازار سرگيجه آور 
كتاب هــا و آزمون هــای كنكور خــالص كنيم. اما 
خودمان افتاديم وسط بازار مكاره ای به اسم توزيع!« 
كاويانی و رفقايش كه حوالی نوزده-بيست سالگی 
دنيا را ساده و در دسترس می ديدند خيلی زود متوجه 
می شوند شــب وروز كار كردن و ايده خوب داشتن 
فقط شرط كافی است. شرط الزم جايی بيرون از يد 
قدرت جوان های بی تجربــه ای بود كه برای ورود به 
دايره بازی آن هيچ راهكاری نداشتند. »شركت های 
پخش می گفتند هفتاد درصد سود فروش را بدهيد به 

ما تا سی دی هايتان را توزيع كنيم! ما آمده بوديم بازار 
عده ای سودجو را به هم بزنيم، نيامده بوديم تن بدهيم 
به يك بازار بی منطق ديگر. خودمان راه افتاديم توی 
كتاب فروشی های ميدان انقالب و سی دی هايمان 
را توزيع كرديم؛ اما مثل روز روشــن بود كه با ســر 
می خوريم زمين. همين طور هم شد. هرچند خيلی 
طول كشيد تا دردش را متوجه شــويم و با يك آخ 
بلند تلخی آن را بپذيريم.« رقابت كردن با غول های 
بزرگ، بی تجربگی و بی برنامه ريزی لطمه سختی به 
تيم می زند؛ همه ســرخورده می شوند و جمع از هم 
می پاشد، جمعی كه چند سال بعد چند نفر از آن ها 
دور هم جمع می شوند و دوباره با هم كار می كنند و 

شركت راه می اندازند و اتفاقا موفق هم می شوند.

 نپذیرفتن؛ دلخوری و دعوای حقوقی
معجون بدمزه ای با تركيب تلخی شكست و اميد به 
آينده، بعضی وقت ها كام هر تيم خالقی را می تواند 
تلخ كند. هرچقدر هم نخبه باشــيد ممكن است 
لحظه درست پذيرش شكست را به موقع تشخيص 
ندهيد. برای محمد كاويانی و هم تيمی هايش هم 
خيلی زود دير شد. شــايد نمی توانستند به راحتی 
قبــول كنند كه بعد از يك  ســال  و نيم تالش بايد 
رها كنند و بروند ســراغ ايده هــای ديگر يا حتی 
برگردند سر درس و مشقشان: »اوايل دهه هشتاد 
الگوهای خوبی برای موفقيت يا شكست در چنين 
زمينه هايی وجود نداشت. كسی نبود كه به ما بگويد 
مفهوم و ذات ايده های اين چنينی همين اســت؛ 
اينكه در يك بازه فشــرده بايد زمان بگذاريد و اگر 
شكست خورديد رها كنيد و برويد سراغ كار ديگری. 
شــايد هم ما آدم های حرف شنويی نبوديم؛ هرچه 
بود خيلی دير به اين نتيجه رسيديم كه ايده و كار 
ما نگرفته است. شكست را در بدترين زمان ممكن 
يعنی وقتی كار بــه اختالف های زياد و دلخوری و 

به هم خوردن شــراكت ها رسيده بود پذيرفتيم.« 
آن ها فكر می كردند درســت در مسير موفقيت در 
حال پيشــروی هســتند، اما مدت ها بود شكست 
خورده بودند؛ اين را با بلــوغ و تجربه امروزی اش 

اعتراف می كند.

 صبور نبودیم
»همه سرخورده شــده بودند؛ انگار نه در يك پروژه 
كه در تمام زندگی شان شكست خورده اند، عده ای 
كشــيدند كنار و ديگر ســراغ راه اندازی كسب وكار 
نرفتند، يكی دو نفری هم مهاجــرت كردند و برای 
كار و زندگی رفتند خارج.« محمد كاويانی حاال مدير 
سرمايه انسانی يك شركت فعال است و با اطمينان و 
آرامش خاصی از آن روزها حرف می زند. در 14 سال 
گذشته پنج- شش كسب وكار راه انداخته كه برخی از 
آن ها موفق بوده اند و برخی هم آنگونه كه انتظار داشته 
نتيجــه نداده اند. می گويد درس های آن شكســت 
نخستين در تمام اين ســال ها برايش راهگشا بوده: 
»ما تيمی بوديم با يك ظرفيت استثنايی، رودخانه ای 
بوديم كه با خروش به پيش می رفتيم، اما هيچ وقت 
نرسيديم پشــت يك ســد تا توربينی را به حركت 
درآوريم و تاثيرگذار باشــيم.« دليل اين نرسيدن را 
هم در بزرگ تعريف كردن همان تاثيرگذاری می داند: 
»خيلی وقت ها فقط می خواهيم كارهای بزرگ انجام 
دهيم، به اين فكر نمی كنيم كه با هدف ها و كارهای 
كوچك هم می شود تاثيرگذار بود. ما خيلی زود شروع 
كرديم. به  نظرم بايد می رفتيم در شركت های ديگر 
كار می كرديم، تجربه كسب می كرديم و بعد از سی 
سالگی می آمديم ايده های پخته خودمان را اجرايی 
می كرديم. عجول بوديــم.« جايی در يك انبار چند 
هزار سی دی خاك می خورد، اما كاويانی می گويد: 
»ما فقط شكســت خورديم، نابود نشديم، عمر تلف 

كردن هم نبود؛ آغاز يك راه بود!«

»وقتی شاگرد مهيا باشد استاد از راه می رسد.« مسعود 
نظری منش می گويد كم كم خودش را مهيا كرده و 
يك روز استادش از راه رسيده و به او شجاعت كندن از 
زندگی كارمندی را داده. ياد گرفته كسب وكار خودش 
را راه بيندازد، نه خويش فرما بلكه صاحب كسب وكار 
خودش باشد. استادش را استارت آپ ويكند تهران 
می داند كه المپ ذهنش را روشن كرده و مسير را به 
او نشان داده است. »كارمندی يعنی انطباق پذيری، 
يعنی ريسك گريزی... اينكه خيال خودت را راحت 
كنی حقوق يك ســال و دو سال 
و سی ســالت تضمين شده 
است. اما بزرگ ترين آفت 
آن محدوديتی است كه 
به تو تحميــل می كند. 
درآمدت محدود است، 
ســقفی دارد كه عبور  از 
آن ناممكن است. مهم تر 
اينكه تا وقتی كار می كنی 
درآمــد داری. نمی توانی در 
خانه بنشــينی و درآمد داشته 
باشــی. اما صاحب كســب وكار 
خودت كه باشی می توانی درآمدی 
نامحدود داشــته باشی و اگر 
كارت بگيرد سيســتم 
كار می كند نه حضور 
تو... دنبال كاری 
بودم كه برايش 
ق  شــتيا ا
شته  ا د

باشم، عصر جمعه عزا نگيرم!« با چنين استداللی 9 
سال سابقه كار در شركت هواوفضا را رها كرد تا از قيد 

و دام محدوديت بگريزد...

 همنورد خودت را انتخاب کن
38  ساله است، ليســانس مهندسی مكانيك و يك 
مدرك MBA هم از دانشــگاه تهــران دارد. خودش 
را از كارمنــدی كه فارغ می كنــد، تمام تمركزش 
را می گــذارد روی آموزش مجــازی. با همكارانش 
دست در دســت وزارت علوم می گذارند تا مشكل 
پايان نامه نويسی دانشجويان ارشد و دكترا را از طريق 
آموزش مجازی حل كنند. »ساالنه صد هزار ايرانی 
وارد دوره های عالی دانشگاهی می شوند، همه آن ها 
موقع فارغ التحصيلی مشكل نوشــتن پايان نامه را 
دارند چون در طول تحصيل مهارت الزم را برای اين 
كار كسب نمی كنند. مطمئن بوديم بازار بكری است 
كه حتما جواب می دهــد. وزارت علوم هم از ايده ما 
استقبال كرد و ســايتی راه انداختيم برای اين كار.« 
ايده ای كه همه دانشگاه ها با آن موافقت می كنند و 
انتظار دارند دســت كم ده  درصد جامعه هدفشان از 
آن اســتقبال كنند. اما به قول خودش از ايده تا اجرا 
دشواری هايی هســت كه می تواند شكست را پيش 
چشــم صاحب ايده بياورد. »ايده يعنی يك راه حل 
برای يك مسئله. اما اجرا كردن آن داستان ديگری 
است. وقتی طرفتان بخش دولتی است، سرعت  عمل 
و ايده هايتان بالی جانتان می شود. وقتی به مشكلی 
برخورد می كنيد بايد راه حل را عوض كنيد و روش 
جديد در پيش بگيريد، طــرف دولتی نمی تواند با 
سرعت شما تغييرات را بپذيرد. هزار كاغذبازی بايد 
انجام شود و كلی نامه نگاری شود. ناگهان می بينيد 
راه حلی كه بايد يك هفته ای اعمال می شد چند ماه 
است روی زمين مانده. آن ها دغدغه بازگشت سرمايه 
ندارند، همين كه پز رونمايی را بدهند برايشان كافی 
اســت. مديری كه با ما كار می كــرد به خاطر پروژه 
ما ارتقای رتبه گرفت امــا بعد جواب تلفن های ما را 
نمی داد.« نظری منش می گويد اشتباه مهلكشان اين 
بوده كه طرف مقابلشــان را از جنس و فاز خودشان 
انتخاب نكرده  بودند. كميت ايــن همراهی بدجور 

می لنگد و سرانجامی جز ناكامی ندارد.

 خارج از کنترل 
»شكست يعنی اينكه نه تنها به اهدافی كه در ذهن 
داری نرسی بلكه از كل ماجرا دست بكشی و بی خيال 

هدف هايت شوی. وقتی به اين نقطه رسيدی، شكست 
خورده ای.« شايد كار كردن در حوزه آموزش مجازی 
يا همان eLearning باعث شده تا وقتی نظری منش 
حرف می زند از آموخته ها و كتاب ها و كالس هايی كه 
رفته زياد ياد كند. می گويد سر كالس های كارآفرينی 
كه نشســته فهميده دليل شكست های پروژه های 
قبلی اش چه بوده. ياد گرفته جايی كه كنترل دست 
او نيســت پروژه ای تعريف نكند. ميدانی كه خارج 
از كنترل است هميشــه خطر زمين خوردن در آن 
باالست. »از سياســت حرف نمی زنم چون كنترلی 
روی اين فضا ندارم. برای من امكان تاثيرگذاری در اين 
حوزه وجود ندارد، پس چرا صبح تا شب وقت خودم 
را با حرف زدن در مورد آن تلف كنم؟! در پروژه های 
شكست خورده مان هم جريان از همين قرار بود. كار 
از جايی بيخ پيدا می كرد كه امكان تغيير و تاثيرگذاری 
نداشتيم. وقتی اوضاع خارج از كنترلتان باشد حتی اگر 
راه حل را هم بدانيد كاری از دستتان ساخته نيست.«  
اما او عوامل خارج از كنترل را بهانه نپذيرفتن اشتباه 
خود نمی كند. اصل اشتباهش را بازی كردن در شرايط 
بی قدرتی می داند. »بدشانسی نياورديم، كسی چوب 
الی چرخمان نگذاشت... خودمان اشتباه كرديم.« 

هرچند اين را تنها اشتباه خودشان نمی داند.

 پله پله گام برنداشتیم
با سر شيرجه زدن وسط بازاری كه پر از رقيب است 
و هر روز هزار ايده جديد به آن اضافه می شــود خطر 
بزرگی است. اينكه آن قدر اعتمادبه نفس داشته باشی 
كه آخريــن و نهايی ترين نمونه محصولت را تحويل 
بازار بدهی و فكر كنــی از هر حك واصالحی بی نياز 
خواهد بود، می تواند كشنده باشد. نظری منش يكی 
از اشــتباهات خودش را همين می داند. »مطمئن 
باشيد كه فيس بوك و وايبری كه ما استفاده می كنيم، 
نسخه ای نيست كه از اول در ذهن بنيان گذاران آن ها 
بوده. هزاربار چكش كاری كرده اند تا رسيده اند به اين 
ورژن ها. كلی بازخورد گرفته اند و پروژه شــان باال و 
پايين شده بعد وارد بازار شده. ما تا روز آخر خودمان را 
از بازار مخفی كرده بوديم. بعد هم كه وارد بازار شديم و 
متوجه شديم بايد برخی جاها را اصالح كنيم ديديم 

اصالحات به آن آسانی كه فكر می كنيم نيست.«

 تیم خوب شکست را رد می کند!
مداومت داشتن و گذر از تلخِی ناكامی و چله نشين 
ايده  و پول ازدست رفته نشدن، از ويژگی هايی است 

كه هر شكست خورده موهبت داشتن آن ها را ندارد. 
نظری منش هم با مثال ها و جمله های قصاری كه از 
اين و آن وام می گيــرد روی همين نكته تاكيد دارد. 
خودش زيباتر می گويد: »مشكالت كار تيمی را بايد 
در اولين شكست يا اولين موفقيت پيدا كنيد. در اين 
مواقع است كه مشخص می شــود كار چقدر تيمی 
بوده؛ كه تيم چقدر همدل بوده. تيم خوب شكست را 
رد می كند. گير نمی كند. شما می دانستيد انگری بردز، 
پنجاه ودومين پروژه تيمی بوده كه آن را خلق كرده؟! 
اين يعنی مداومت داشتن و ميدان را رها نكردن.«  او 
استاد اولش در راه اندازی كسب وكار را، هم  او كه چراغ 
اول را در ذهنش روشن كرده، آموزگار خوبی می داند. 
»ياد گرفتيم در ميدان بمانيم. به جای دست كشيدن، 
مسير را اصالح كنيم.« اگرچه وقت هايی هم هست 
كه بايد رها كنی و دل بكنی و بگويی نشــد. برای او و 
دوســتانش در پروژه مشتركشان با وزارت علوم اين 
لحظه زمانی فرا رسيده كه معادله ساده درآمد منهای 

هزينه، منفی شده است. 

 خودتان را آماده نکنید!
»اين را از يك بوكسور شنيده ام كه به محض اينكه 
فكر كنی ممكن است ضربه به صورتت بخورد كارت 
تمام است. مشت درست می خورد وسط صورتت. 
نبايد حتی لحظه ای به ضربــه خوردن فكر كنيد. 
ثابت شــده وقتی به اين فكــر می كنی كه ممكن 
اســت ضربه بخوری، بدنت خــودش را برای اين 
ضربه آماده می كند، شروع می كند به پذيرش اينكه 
چاره ای جز خوردن اين ضربه ندارد! وا می رود...« 
اين هــا را جوری می گويد كه انــگار از روی كتابی 
نامرئی می خواند. واضح است كه در مورد موفقيت 
و شكست، انگيزه داشتن در كسب وكار، و راه های 
فرار از ذهنيت ويرانگر و بدبينانه شكست، مقاالت 
و كتاب های زيادی خوانده اســت. حاال كه كاروبار 
شركتشــان گل كرده و ايده ها و طرح هايشان را به 
ايرانسل و همراه اول می فروشند نگاه واقع بينانه تری 
دارد. دنيای كسب وكارهای مبتنی بر ايده های نو 
را سرشار از شكست می داند. »خيلی می شنوم كه 
فالنی با ايده ای توپ كاری را شروع كرده، اما چند 
ماه ديگر كه ســراغش را می گيرم خبری از فالنی 
نيست!« اعتقاد دارد ايرانی جماعت خيلی زود نااميد 
می شود، خيلی زود مسير را رها می كند. »بايد كسی 
باشد كه تيم را جمع كند، وقتی يك تيم هستيد بايد 

مدام همديگر را به مسير برگردانيد.«

رضا جميلی
آتيه نو

تجربه شکست

به مشت خوردن فکر نکنید

فاتحان پیروزند
یا نه؟

از شکست هایتان درس 
بگیرید، نه از موفقیت ها

هنریالنگفیلو
استعداد موفقيت چيزی جز انجام دادن درست 

كاری كه می توانيد انجام دهيد، نيست!
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