
چرا باید به جای خرید خود 
استارت آپ، محصول آن را بخرید

شیوه مدیریت کمپانی تویوتا که 
منتقدان می گویند فردیت کارگران 

را از آن ها می گیرد

گفت وگو با ایمان فرهادی درباره 
نسل پنجم نرم افزارهای حسابداری

بچه های جنــگ می داننــد. در طول روز 
نمی شــود به راحتی تشخیص داد توپخانه 
مخفی دشمن از کجا شلیک می کند، برای 
همین انتظار می کشــند تا شــب شود و به 
محض اولین شلیک گرانیگاه را می گیرند. 
از قدیم گفته اند در مثل مناقشــه نیست و 
ادامه در صفحه 3 منظورم این نیست که ... 

یادداشتی از رضا الفت نسب

سرمایه گذاران! شرکت 
استارت آپی نخرید

مردان تویوتا 
فقط چشم می گویند

توجه سنگاپور 
به استارت آپ های 

سخت افزاری

حق بیمه قراردادهای 
انفورماتیکی یعنی چه؟

با بهسا،سازمان تان را 
سروسامان دهید

شب نامه 
و شب اول قبر
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ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

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

خبرگردی در
اقیانوس بی انتهای خبر

گپ وگفتی با مهرشاد موسی خانی
بنیان گذار 24 ساله بوتیک که ایده های خاصی دارد

5

راهکارهای بازاریابی و کمپین های کیت کت 
برای تسلط بر بازار شکالت

10

راز محبوبیت کیت کتلباس گردی آسان در بوتیک

سراب شب نامه
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انحصار 
2700  میلیارد 
تو مانی! 
حسین تهرانی، مدیرعامل تلویزیون 
اینترنتی »آیو«  از حذف یا ادامه کار 
آپارات می گوید و اینکه صدا و سیما برای 
واگذاری این امتیاز 2700میلیاردتومان 
درصد گرفته است

شاید یکی از عواملی که بتواند مهر تاییدی بر 
تداوم حیات یک برند باشد، سهمی است که 

در ذهن مخاطبانش به خود اختصاص 
داده است. از این رو در میان برندهای 

کوچک و بزرگ دنیا، نام های تجاری...

پلوی وطنی 
با تکنولوژی ژاپنی
چگونه پارس خزر بیشترین 
سهم ذهنی بازار ایران را از آن
خود کرده است

12

6 عکس: ساتیار امامی/ شنبه

جلوگیری از فرار مغزها در 
دستور کار وزارت علوم

ایده پردازی برای
 ساخت بزرگ ترین پارک 

علمی کشور



»طراحی پایدار« به دنبال ارائه کاال و خدماتی 
13

آبان

است که عالوه بر کاربردی بودن و ایجاد نفع 
اقتصادی، تاثیرات زیســت محیطی منفی 
پایینی دارند و در حل چالش های اجتماعی موثرند. در 
ایران نیز برنامه جهانــی »دور هم برای طراحی پایدار« 
همزمان با تیم هایی در بیش از 110 شهر دنیا، 13 و 14 
آبان در اصفهان برگزار می شود. این دورهمی را می توان 
همانند جمع شدن نوازندگان برای بداهه نوازی در کنار 
هم، جمع شدن برنامه نویسان برای ایجاد یک نرم افزار یا 
کارآفرینان برای ایجاد یک کسب وکار جدید دانست. در 
همه این جمع ها فعالیــت تیمی برای ایجاد یک ارزش 
جدید دیده می شود. پس تیم های کاری در این برنامه، از 
مرحلــه ایده پردازی تا ارائــه پروتوتایپ کاال و خدمات 
آماده شده پیش می روند. در این مسیر مربیانی در کنار 

تیم ها خواهند بود تا عالوه بر طی شدن گام به گام مراحل 
طراحی کاال و خدمات، مهارت های کار تیمی توسعه داده 
شوند و مالحظات زیســت محیطی و اجتماعی در نظر 
گرفته شــوند. فضای برنامه سرشار از خالقیت و تکاپو، 
همراه با عملگرایی و نتیجه محور بودن است. گفتنی است 
این برنامه یک مسابقه نیست و رویکرد رقابتی ندارد؛ بلکه 
در آن سعی خواهد شد تمامی شرکت کنندگان در عین 
لذت بردن از برنامه، مهارت های شخصی خود را گسترش 
دهند. فرایند طراحی و ارائه کاال و خدمات، نیازمند حضور 
و کار تیمی متخصصان از رشــته های مختلف اســت. 
دانشــجویان رشــته های طراحی صنعتی، مدیریت، 
معماری، گرافیک، صنایع، کارآفرینی، محیط زیست، 
علوم اجتماعی و کامپیوتر می توانند در این برنامه شرکت 

کنند. 

دومین رویداد بانی در رشترویداد طراحی پایدار
هفتمین رویداد استارت آپ گرایند رشت با 

12
آبان

عنوان رویداد »بانی« برگزار می شود. پس از 
آنکه در تیرماه ســال 93 رویــدادی به نام 
اســتارت آپ گرایند برای اولین بار در تهران و آذرماه 
سال 94 در رشت توسط تیمی داوطلب اجرا شد، این 
برنامه با مداومت در اجرای ماهانه و دوری از هر گونه 
تجاری سازی به سرعت تبدیل به یک برنامه آموزنده و 
ســازنده در اکوسیســتم کارآفرینی تهران، شیراز، 
اصفهان، اراک و رشت شد. تیم برگزار کننده این برنامه 
در تهران، رشت و اراک تصمیم گرفتند دست به دست 
هم داده و با بومی ســازی این رویداد به روشی جدید 

تاثیر گذاری شان را ادامه دهند.
رویداد بـانـــی در واقع تالشی اســت برای مشاهده 
سبک زندگی و طرز فکر بانـیان کشور و ترویج روحیه 

کارآفرینی به جامعه هدف. این برنامه قصد دارد ضمن 
برگزاری رویــداد با تولید محتوای ناب آموزشــی به 
راه اندازی کســب وکارها و استارت آپ ها کمک کرده 
و فضایی برای رویارویی فعاالن اکوسیستم خلق کند. 
این رویداد با عنوان جدید بانی برای دومین بار اســت 
که در این شــهر برگزار می شــود. مهمان این برنامه 
سعید حسینی است. حسینی بنیان گذار و مدیرعامل 
مجموعه لیون کامپیوتر اســت کــه در زمینه فروش 
ســخت افزار رایانه در فضای آنالین فعالیت می کند. 
لیون کامپیوتر در سال 94 به عنوان فروشگاه آنالین از 
دید مردم در جشنواره وب ایران برگزیده شد. هفتمین 
رویداد استارت آپ گرایند شهر رشت یا دومین رویداد 
بانی روز چهارشــنبه 12 آبان ماه از ساعت 17 الی 20 
در پارک علم و فناوری استان گیالن برگزار می شود. 

نخســتین رویداد ایده پــردازی بــرای احداث 
بزرگ ترین پارک علمی کشور آبان ماه امسال در 
پارک فناوری پردیس و بــا حمایت پارک علمی 
فن آموز برگزار می شود. پارک علمی، محلی برای 
آشنایی هر چه بیشــتر عموم مردم با پدیده های 
علمی در شــاخه های مختلف علوم است و در آن 
تیم های علمی دور هم جمع می شوند و با استفاده 
از امکانات فراهم شده فعالیت های علمی و آموزشی 

خود را پیش می برند. 
»دانشباز« عنوان رویدادی اســت که قرار است 

در روزهای 13، 14 و 20 آبان ماه درباره چگونگی 
احداث بزرگ ترین پارک علمی کشور برگزار شود. 
در این رویداد شــرکت کنندگان می بایســت با 
بهره گیری از کارگاه های  آموزشی، راهنمایی های 
مربیان و با تاکید بر فعالیت تیمی در یک اتمسفر 
رقابتی، به طراحی راه حل هــای خالقانه و البته 
گوناگون بپردازند. دانشبازی یعنی ارائه ایده هایی 
از جنس بازی، سناریو، معماری، طراحی خدمات یا 
هر ایده ای که دستگاه های موجود در پارک علمی 
فن آموز را به شکل جذاب تری به مخاطبانش عرضه 
کند.  در روز اول از این رویداد ســه روزه کارگاهی 
تحت عنوان کارگاه خالقیت برگزار می شود و در 
ضمن آن فرایند تیم سازی نیز صورت می پذیرد. 
همچنین بازدید از پــارک علمی فن آموز از دیگر 

برنامه های روز اول این رویداد است. 

روز دوم کارگاه های آموزشــی »ایــده کاوی« و 
»گیمیفیکیشــن« برگزار می شــود و تیم های 
شرکت کننده در این راستا به فعالیت های تیمی 
خود می پردازند. پــس از برگزاری روزهای اول و 
دوم، تیم ها به مدت یک هفته به فعالیت تیمی در 
خصوص طراحی راه حل برای چالش های مورد نظر 
رویداد می پردازند و یک هفته فعالیت تیمی آزادانه 
را تجربه می کنند. پس از گذشت یک هفته، در روز 
سوم این رویداد تیم ها حضور پیدا می کنند و برای 
نخستین بار ایده ها و طرح های خود را به مربیان 
رویداد ارائه می دهند. در این مرحله داوران تعداد 
محدودی از ایده ها را انتخاب می کنند و پس از آن 
تیم های انتخاب شــده ایده های خود را به داوران 
عرضه می کنند. در نهایت داوران ایده های برگزیده 
را انتخاب می کنند و از آنها تقدیر می شود و به آنها 

جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. 
شــرکت کنندگان در این رویداد ایده پردازی از 
تجربه فرصتــی برای کار تیمی و حل مســائل و 
چالش های واقعی یک صنعت برخوردار می شوند 
و بــا مربیان و افــراد باتجربه در ایــن زمینه طی 
مدت زمــان رویداد آشــنا می شــوند. حضور در 
اکوسیستم کارآفرینی پارک فناوری پردیس نیز 
یکی از امتیازات ویژه این رویداد محسوب می شود. 
گفتنی است بزرگ ترین پارک علمی کشور قرار 
اســت در محل اغ کتاب تهــران و با حمایت های 
شهرداری در پارک علمی و فناوری پردیس احداث 
شــود. ثبت نام در رویداد ایده پردازی دانشباز به 
دو صورت انفرادی و تیمی اســت و عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره 

7۶2۵03۵0 داخلی 213 تماس حاصل کنند. 

رویداد
Event

2
رالف امرسون

تنها کســی که سرنوشــت برایتان مقدر کرده 
تبدیل به او شــوید، کسی اســت که خودتان 

تصمیم می گیرید باشید.

ایده  پر دازی بر ای
 ساخت  بز رگ  تر ین  پا رک علمی  کشو ر

با حمایت شهرداری تهران برگزار می شود

چهارمین نشست اعضای باشگاه 
9
آبان

اســتارت آپ هــادی بــا حضور 
مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه 
شنبه برگزار می شــود. در این نشست اکبر 
هاشــمی رودررو بــا عالقه منــدان حوزه 
اســتارت آپ به گفت وگو می پــردازد و از 
چالش ها و پیــچ و خم هــای فعالیت های 
اســتارت آپی بر مبنای تجارب خود در این 
زمینه ســخن می گوید. این نشســت روز 
یکشنبه 9 آبان ماه ساعت 17 برگزار می شود. 

نشست استارت آپ هادی 

خبر

8 آبان 139۵ . سال اول .  شماره سی و چهار

 فروشنده حرفه ای باشید!
امروزه شرکت ها در آموزش و حفظ نیروهای 

9
آبان

فروش مشــکل دارند. یکــی از دالیل این 
مشکل عدم وجود انگیزه و ناامیدی در این 
پرســنل اســت. در این میان افراد و شــرکت هایی 
موفق ترند که همواره در حال به روزرســانی اطالعات 
پرسنل هستند و با برنامه ریزی، نیازهای مشتریان را 
بهتر از قبل تامین می کنند؛ در این راستا دوره فروش 
و فروشــندگی حرفه ای )0 تا 100 فروش( را به شما 
پیشنهاد می کنیم. فروش یک روند است و می بایست 
به صورت سیستمی انجام شود. در این دوره راهکارهای 
افزایش فروش و بهره وری واحد فروش به شما آموزش 

داده خواهد شد. این دوره از سوی آکادمی کسب و کار 
نیکان روز یکشنبه 9 آبان ماه برگزار می شود. 

 کارگاه رزومه نویسی
اگر استخدام در شرکت ها و ارگان ها برایتان 

10
آبان

به یک مســاله حیاتی بدل شــده، کارگاه 
آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه را از دست 
ندهید! در این رویداد ضمن آموزش مسائل مهم در 
رزومه نویسی و مصاحبه، ســناریوهای مصاحبه به 
صورت زنده نیز اجرا می شود. این کارگاه روز دوشنبه 
10 آبــان در دانشــگاه علم و صنعت ایــران برگزار 

می شود. 

 سومین رویداد استارت آپی اراک
مدرسه کسب وکار اراک ســومین رویداد 

10
آبان

اســتارت آپ این شــهر را برگزار می کند. 
عالقه مندان برای شــرکت در این رویداد و 

کسب اطالعات بیشتر می توانند در پیش رویداد این 
برنامه که قبل از رویداد اصلی برگزار می شود، شرکت 
و ثبت نام کنند. پیش رویداد این برنامه روز دوشنبه 10 

آبان در محل پردیس دانشگاه اراک برگزار می شود. 

 اردوی کارآفرینی دانشجویی
دانشگاه آزاد اســالمی واحد علی آباد کتول 

12
آبان

اولیــن اردوی کارآفرینی خــود را برگزار 
می کند. این رویداد با محوریت گجت های 
الکترونیکی و طراحی ســرویس های مبتنی بر آن در 
نظر گرفته شده و قرار است روز چهارشنبه 12 آبان ماه 
در محل این دانشــگاه واقع در استان گلستان برگزار 

شود. 

 استارت آپ ویکند نیشابور
سومین رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند 

12
آبان

نیشابور با رویکرد هنر، صنعت، گردشگری 

برگزار می شود. عالقه مندان به شرکت در این رویداد 
می توانند در چهار شاخه فنی )IT(، طراحی )گرافیک 
و هنر(، فنی مهندسی )صنعت( و کسب و کار ثبت نام 
کنند. سومین استارت آپ ویکند نیشابور 12 الی 14 
آبان ماه در دانشــکده هنر دانشگاه نیشــابور برگزار 

می شود. 

 اردوی کارآفرینی اردبیل
کارآفرینان اردبیل هم از قافله استارت آپ ها 

12
آبان

عقب نمانده اند و تصمیم دارند اولین اردوی 
کارآفرینی خود را در دانشــگاه آزاد اردبیل 
برگزار کنند. در این برنامه، شرکت کنندگان )حدود 
100 نفر در قالــب 10 تیم( همگــی در یک فضای 
مشترک قرار می گیرند و با کمک مربیان خبره که از 
میان کارآفرینان موفق انتخاب می شوند، ایده ها را به 
کسب وکار تبدیل می کنند. این اردو در روزهای 12 و 

14 آبان ماه برگزار می شود. 

استارت آپی ها بخوانند!

جعبه ابزاری برای تحلیل یک سایت!
 توسعه استراتژی های جدید و خالقانه وظیفه 

9
آبان

اصلی مدیران بازاریابی است که این امر به منظور 
رشــد شــرکت ها انجام می گیرد. بهینه سازی 
موتورهای جست وجو )ســئو(، تبلیغات کلیکی  )PPC(و 
تبلیغات بنــری از جمله مهم ترین قالب هــا برای اجرای 
فعالیت های بازاریابی به شمار می رود. یکی از نکات مهمی 
که مدیران بازاریاب باید در نظر گیرند این است که قبل از 
نوشتن استراتژی، باید به آمارهای قبلی ترافیک سایت توجه 
داشته باشــند تا نقاط قوت و ضعف کانال های تبلیغاتی 
مشخص شود. بنابراین بدون داشــتن ابزارهای تحلیلی 
سایت عمالً امکان تهیه استراتژی های کاربردی امکان پذیر 

نیست. امروزه ابزارهای مختلفی برای تحلیل سایت وجود 
دارند که هر یک از آنها با یک رویکرد خاص سایت شما را 
مورد بررسی قرا می دهند. بعضی از آنها رایگان و برخی دیگر 
نیز شامل هزینه هستند. وبینار »معرفی 20 ابزار تحلیل 
وب سایت« قصد دارد ابزارهای مختلف تحلیل سایت را بر 

اساس چهار معیار اصلی زیر معرفی کند:
 اندازه گیری ترافیک سایت

اندازه گیری ترافیک ســایت معیار بســیار مهمی برای 
سنجش اثر بخشــی است. این معیار به انتخاب مخاطب 
هدف کمک شــایانی می کند. همچنین در شناســایی 
کانال های اثربخش ابزار بســیار مفیدی است و از طریق 

این ابزار می توانید کانال های مختلف را برای رسیدن به 
اهداف استراتژی کسب وکار خود شناسایی کنید.

 بهینه سازی سایت
این ابزارها به شما کمک می کنند مخاطبان خود را بهتر 
بشناسید. عالیق و ســلیقه های آنها را بررسی کنید و در 
نهایت روی ســایت تان تغییراتی اعمال کنید تا منجر به 
جذب بیشــتر مشــتری بالقوه و تبدیل آنها به مشتری 

بالفعل شود.
 ابزارهای تحلیل سایت

ابزارهای تحلیل سایت در بررسی مزایا و معایت استراتژی 
کســب وکار شــما مفید هســتند، که با توجه به نتایج 

به دســت آمده از این ابزارها می توانید در استراتژی های 
خود تغییرات مناسبی اعمال کنید.

 ابزارهای گزارش گیری
این ابزارها بــا توجه به اســتراتژی کســب وکارتان از 
کوچک تریــن اقدامــات کاربــر )نظیر کلیــک کاربر( 
گزارش های کاملی در اختیار شــما قــرار می دهند. که 
این گزارش در توســعه اســتراتژی های آتی کسب وکار 
کمک شــایانی خواهند کرد. این رویداد روز یکشنبه 9 
آبان ماه از سوی آکادمی دیجیتال مارکتینگ به صورت 
آنالین برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای عموم افراد 

رایگان است. 

نخســتین کارگاه آموزشی تولید 
12

آبان

محتوا برای استارت آپ ها از سوی 
مرکز توانمندسازی و تسهیل گری 
کســب وکارهای نوپای فاوا برگزار می شود. 
تولید محتوا یکی از مهم ترین کارهایی است 
که اســتارت آپ ها برای راه اندازی و توسعه 
استارت آپ شان باید به فکر آن باشند. یک 
استارت آپ خوب به تولید هر محتوایی فکر 
نمی کند، بلکه چیستی محتوا و روش های 
افزایش تاثیرگذاری آن بر جامعه مخاطب را 
نیز در نظر می گیرد. کسب وکارهای مختلف 
به تناسب موضوعات متنوع خود محتواهای 
متفاوتــی را طلــب می کننــد؛ تنــوع در 
موضوعات حتی منجــر به تنوع روش های 
تولید محتوا و به کارگیری قالب های مختلف 
آن نیز می شود. به عنوان مثال اگر بخواهید 
یک کمپین تشــکیل دهید باید به انتخاب 
کلمات و تاثیرگذاری آنها فکر کنید؛ تولید 
محتوا برای شبکه های اجتماعی و ارتباطات 
الکترونیکــی و ایمیلــی البتــه راه هــای 
متفاوت تری را می طلبد. تولید بســته های 
رسانه ای اصول حرفه ای رسانه را می خواهد؛ 
ترفندهــای نــگارش تیتــر، لیــد، بدنه و 
خالصه نویســی در محیط وب نیز از جمله 
نکات مهمی هستند که اکثر استارت آپ ها 
به آن توجــه نمی کنند و از آن غافل اند. اگر 
تیم استارت آپی خود را راه انداخته اید و در 
صدد توسعه استارت آپ تان هستید، حتماً 
به این نــکات توجه کنید و ســعی کنید با 
یادگیــری هرچه بیشــتر آنهــا موفقیت 
اســتارت آپ تان را تضمین کنیــد. کارگاه 
آموزشی تولید محتوا برای استارت آپ ها روز 
چهارشــنبه 12 آبان مــاه 9۵ در محــل 
ســاختمان شــماره 2 ســازمان فناوری 

اطالعات در تهران برگزار می شود. 

به فکر تولید محتوا برای 
استارت آپ تان هستید؟

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t
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نخســتین فراخــوان پنجمیــن دوره برنامه 
طرح های نوآورانه فناوری نانو با تمرکز بر حضور 
در جشنواره دهم فناوری نانو که به همت ستاد 
توســعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار می شود، آغاز شد.
ســتاد توســعه فناوری نانو معاونت علمی در 
راستای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای 
حــوزه نانو، تولیــد ثروت و گســترش تفکر 
کارآفرینی در کشور، از فناوریان و شرکت های 
فعال در حــوزه فناوری نانــو در قالب برنامه 
طرح های نوآورانــه )NanoMatch( حمایت 
می کنــد. تســهیل و تســریع در فراینــد 
تجاری سازی محصوالت و دستاوردها، امکان 
نمایش محصوالت، آغاز کســب و کار و جذب 
ســرمایه گذار از جمله مهم ترین ویژگی های 
حضور در این برنامه اســت.  برنامه طرح های 
نوآورانه به طور پیوســته در طول سال در حال 

دریافــت و داوری طرح های فناوریان اســت. 
همزمان با آغاز فراخوان اول از دوره پنجم برنامه 
طرح های نوآورانه از ابتدای آبان تا 12 بهمن ماه 
139۵ فناوریان می توانند بــا ورود به پایگاه 
اینترنتی برنامــه و پس از وارد کردن اطالعات 
کاربری وارد کارتابل شــخصی خود شــوند و 

اطالعات طرح را بارگذاری کنند.
الزم است طرح های ارسالی در محدوده فناوری 
نانو باشند و نمونه اولیه ای از آنها ساخته  شده 
باشد. طرح ها باید ســطح نوآوری قابل قبولی 
داشته باشند و در صورت وجود محصول مشابه 
داخلی از منظــر کیفیت، خواص یا مالحظات 

اقتصادی نسبت به آن برتری داشته باشند.
واحــد طرح هــای نوآورانه با هــدف افزایش 
نرخ موفقیــت و کاهش زمان تجاری ســازی 
طرح های دریافتی و بــا توجه به ظرفیت های 
موجود در ستاد توســعه فناوری نانو معاونت 
علمی و شرکت ها و مشــاوران همکار، چهار 
بسته حمایتی تسهیالت، خدمات، مشاوره و 
آموزش را تعریف کرده است. در این برنامه هر 
یک از فناوریان متناسب با نیاز خود می توانند از 
بسته های معرفی شده بهر ه مند شوند. از جمله 
خدمات قابل دســترس می تــوان به مطالعه 
بازار، رصد فناوری، ثبت بتنت و نگارش طرح 
کسب وکار اشاره کرد. بسته های سرمایه گذاری، 
ســاخت دمو، دریافت تاییدیــه نانومقیاس، 
اعتبار توســعه محصول و استفاده از خدمات 
شبکه آزمایشگاهی نانو از جمله تسهیالت در 
نظر گرفته شــده در این برنامه است. هر یک از 
فناوریان متناسب با نیاز طرح خویش می توانند 
از مشاوره های فنی، تجاری، مدیریت و کسب 
و کار، طراحی صنعتی، تامین مالی و حقوقی 
بهره مند شوند. از ســال 1392 تاکنون چهار 
دوره از این برنامه برگزار شــده است. در دوره 
اول از برنامــه 12 طــرح، دوره دوم 22 طرح، 
دوره سوم 24 طرح و در دوره چهارم 14 طرح 
از حوزه های مختلف مانند پزشکی و بهداشت، 
نفت، کشاورزی، نساجی، الکترونیک و صنایع 
غذایی پذیرفته شــدند. الزم به ذکر است تنها 
طرح های پذیرفته شده در فراخوان اول امکان 
حضور در جشــنواره دهم فناوری نانو در سال 
139۶ را خواهند داشــت. مهلت ارسال طرح 

برای این دوره تا 12 بهمن ماه 139۵ است.

پذیرش پنجمین دوره 
»برنامه طرح های نوآورانه 

فناوری نانو«

قائم مقــام وزیر علوم در امــور بین الملل با 
بیان اینکه موضوع فرار مغزها نه فقط مساله 
ما بلکه مساله بسیاری از کشورهای جهان 
اســت، گفت: سیاســت وزارت علوم حفظ 

و بازگشت این سرمایه های انسانی است.
به گزارش ایســنا، حسین ســاالر آملی در 
حاشیه مراســم افتتاحیه ششمین کنگره 
بین المللــی نانو که ۵ آبان ماه در دانشــگاه 
خوارزمی برگزار شــد، اظهــار کرد: حفظ 
نیروی انسانی و نخبگانی که در حوزه های 
نانو، بایو و هوا و فضا تحصیل کرده اند، یکی 
از مهم ترین سیاست های وزارت علوم است.
او افزود: سیاست های وزارت علوم در راستای 
حفظ و مانــدگاری نخبگان حوزه نانو و بایو 
در داخل کشور است، همچنین انتقال دانش 
به صنعت و تجاری سازی یکی از محورهای 

کاری وزارت علوم به شمار می رود.
ســاالر آملی تصریح کرد: تولیدات صنعتی 
باید در راستای ایجاد شغل و رفع نیازهای 

کشور انجام شود.
وی بین المللی ســازی علــوم را یکی دیگر 
از سیاســت های وزارت علــوم اعالم کرد و 
گفت: در راســتای همکاری های دوجانبه 
استفاده از فرصت های مطالعاتی و برگزاری 
دوره های مشــترک می تواند در رسیدن به 

نتایج مطلوب ما را یاری دهد.
ســاالر آملی در ادامــه با اشــاره به وجود 
39 پــارک علــم و فنــاوری در کشــور، 
گفت: دانشــجویان می توانند با مراجعه به 
پارک های علم و فناوری در ســطح کشور 
از امکانات مســتقر در این پارک ها استفاده 
کنند. قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
تولید دانــش را یکــی از دســتاوردهای 
پارک هــای علم و فنــاوری اعــالم کرد و 
خاطرنشان کرد: تولید و صادرات محصوالت 
دانش بنیان، نانو، بایو و انواع بذور کشاورزی 
از دستاوردهای پارک های علم و فناوری در 

سراسر کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از امضای 
چهار ســند همکاری میان دو رئیس جمهور 
ایران و فنالند خبــر داد و گفت: ما به عنوان 
دولت، پروژه های بســیار بزرگــی برای پنج 
ســال آینده داریم، بنابرایــن طی این مدت 
 ICT سرمایه گذاری بســیار زیادی در حوزه
خواهیم داشت. محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در جلســه خود با کای 
موکانین وزیر توسعه تجارت خارجی فنالند به 
مراودات مقامات دو کشور طی یک سال اخیر 
اشاره کرد و گفت: حجم روابط میان دو کشور 
در حال حاضر بالغ بر 100 میلیون یورو است 
که کمتر از انتظار دو کشور است. با توجه به 
مقدمات خوبی که برای گسترش روابط میان 
دو کشــور به وجود آمده است امیدواریم این 

رقم افزایش پیدا کند.
 واعظی ادامه داد: اگر شــرکت های فنالندی 
از جملــه نوکیــا بخواهند در ایــران حضور 
قوی داشــته باشــند باید اقدام به ارتباط با 
ســرمایه گذاری و بومی سازی تولید و تامین 

منابع مالی و تسهیالت بانکی کنند.
مسئول حوزه ICT کشور همچنین در بخش 
دیگری از ســخنانش گفت: به نظر می رسد 
 ICT زمینه همکاری میان دو کشور در حوزه
گسترده است و ما به عنوان دولت، پروژه های 
مهم بزرگی برای پنج سال آینده داریم که باید 
بســتری آماده کنیم تا اپراتورها و شرکت ها 
بتوانند بر اساس آن به مردم سرویس دهند. 
بنابراین در پنج ســال آینده سرمایه گذاری 
بسیار وسیعی در حوزه ICT خواهیم داشت.

او به تعامل ایجادشده میان بخش خصوصی 
دو کشــور اشــاره کرد و افزود: ان شاءاهلل با 
سندی که فردا امضا می کنیم عزم دو دولت 
بــرای حمایت از بخش خصوصی را بیشــتر 
نشان می دهیم و تردیدی نیست که در آنچه 
مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
است، از توسعه همکاری ها حمایت می کنیم.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره 
به پیشنهادهای متعدد شرکت های خارجی 
برای همکاری در حوزه ICT کشورمان تصریح 
کرد: طبیعی اســت که شــرکت های ایرانی 
شریکی را انتخاب می کنند که مناسب ترین 
پیشنهادها را با شرایط بازار ایران و به خصوص 
انتقال فنــاوری، جذب ســرمایه خارجی و 
بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و ماهر 

ارائه دهند.

همکار محترم
سرکار خانم فاطمه حسینی 

مصیبت وارده را به شما و 
خانواده محترم تان تسلیت 

عرض می نماییم و برای 
بازماندگان از خداوند متعال 

صبر مسئلت می کنیم.

همکاران شما در تحریریه شنبه

جلوگیری از فرار مغزها در 
دستور کار وزارت علوم

شرط وزیر برای حضور 
نوکیا در ایران

امضای سند همکاری ایران و فنالند در 
ICT حوزه

رهبر انقالب اسالمی، شناسایی و جذب استعدادهای جوان را از وظایف مهم دستگاه ها برشمردند

قبل از بیگانگان شماجوانان فرزانه را جذب و حمایت کنید
رهبر انقالب اسالمی با بیان نکاتی که می تواند به حرکت 
پربرکت علم و فناوری شتاب دهد، افزودند: »حمایت از 
شرکت های دانش بنیان«، »گســترش کّمی و ارتقای 
کیفی این شرکت ها« و »دخالت دادن آنها در بخش ها و 
طرح های اصلی کشور« ضرورت هایی است که باید مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار بیش 
از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر علمی، جوانان 
نخبه را هدایای نفیس الهی و امانتی در دست مسئوالن 
خواندند و با تاکید بر اینکه حتــی لحظه ای در دفاع از 
جامعه علمی و نخبگان کشور کوتاه نمی آیند، افزودند: 
با تکیه بر نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان 
و پر تالش، ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، 
شــریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی 

تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، نخبگان به خصوص جوانان نخبه 
را هدایایــی کم نظیر و نفیس و امانت های الهی به ملت 
و مسئوالن خواندند و گفتند: وظیفه مسئوالن در قبال 
این هدایای گرانقدر الهی، مراقبت از آنها و تالش برای 

شناسایی و پرورش نخبگان بیشتر است.
ایشــان تاکید کردند: نخبگان نیــز در قبال این نعمت 
مسئول هســتند و باید از طریق احساس مسئولیت و 
استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح خود، 

شکر آن را به جا آورند.
رهبر انقالب اسالمی دلیل اصلی تاکید مکرر بر لزوم قدر 
دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان را، تقویت باور 
»ما می توانیم« در جامعه خواندند و خاطر نشان کردند: 
متاسفانه در دوران طوالنی قاجار و پهلوی، ژن »ناتوانی«، 
»نمی توانیم« و »وابستگی« را به مردم و جوانان تزریق و 
آن را در جامعه نهادینه کردند و در نهایت کشور بزرگ و 
پر از منابع انسانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن کهن، 

به صورت تحقیر آمیزی در ذیل غرب تعریف شد.
ایشان، هشت ســال دفاع مقدس را عرصه ای آشکار و 
غرور آفریــن از »خودباوری و اعتماد به نفس« خواندند 
و تاکید کردنــد: اگرچه جنگ حادثه ای بســیار تلخ، 
خسارت بار و سخت بود، اما به جوان ایرانی ثابت کرد که 
می توان با توکل به خدا و تکیه بر استعدادها و توانایی های 
داخلی بر دشمنی که همه قدرت های بزرگ از او حمایت 

می کنند، غلبه کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود آنکه انقالب 

اســالمی، روحیه »ما می توانیــم« را در مقابل روحیه 
»وابســتگی« زنده کرد و خودباوری را در جامعه ترویج 
داد اما طرف مقابل به اقتضای طبیعت جنگ های عمیق 
که امروز جنگ نرم نامیده می شــود، به بازتولید آفت 
فرهنگ وابستگی در شکل های جدید و به ظاهر جذاب 

روی آورده است.
رهبرانقالب اسالمی با اســتناد به اطالعات پایگاه های 
جهانی افزودند: سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی 
13 برابر متوســط جهان شد  و این سرعت به هیچ وجه 
نبایــد کاهش یابد بلکه باید بیشــتر شــود، زیرا دچار 

عقب ماندگی های علمی فراوان هستیم.
ایشان افزودند: برخی مسئوالن در مقابل کاهش سرعت 
پیشرفت علمی کشور می گویند جایگاه علمی ایران پایین 
نیامده است اما متوجه باشیم که قرار بود جایگاه علمی 

ایران باالتر هم برود نه اینکه صرفاً پایین نیاید.
رهبر انقالب اســالمی، شناسایی و جذب استعدادهای 
جوان را از وظایف مهم دســتگاه ها برشمردند و تذکر 
دادند: قبل از اینکه بیگانگان در نمایشــگاه های علمی 
داخل کشور یا با روش های دیگر، این سرمایه های عظیم 
را کشف و جذب کنند، شما این جوانان فرزانه را شناسایی 

کنید و مورد حمایت قرار دهید.
رهبر انقالب اسالمی با بیان نکاتی که می تواند به حرکت 
پر برکت علم و فناوری شــتاب دهد، افزودند: »حمایت 
از شرکت های دانش بنیان«، »گسترش کّمی و ارتقای 
کیفی این شرکت ها« و »دخالت دادن آنها در بخش ها و 
طرح های اصلی کشور« ضرورت هایی است که باید مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
ایشــان، »ترویج اســتفاده از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان« را در تقویت این شرکت ها مهم دانستند 
و به مســئوالن دولتی گفتند: مقرر کنید که نیازهای 
دستگاه های دولتی از محصوالت شرکت های دانش بنیان 

تامین شود.
»جدی گرفتــن تشــکیل هســته های نخبگانی در 
دانشگاه ها« و »مراقبت وزارت آموزش و پرورش برای حل 
مشکالت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان« 
دو نکته دیگری بود که حضــرت آیت اهلل خامنه ای در 

تقویت حرکت علمی کشور موثر و مفید خواندند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت بنیاد ملی نخبگان، 
به توانایی ها و صحت عمل دکتر ســتاری معاون علمی 
رئیس جمهور ابراز اعتماد عمیق کردند اما افزودند: یک 
نگرانی دیگر هم که به آقای سّتاری اجماالً گفتم، نگرانی از 
خود بنیاد نخبگان است؛ بنیاد نخبگان خیلی مهم است؛ 

الزم است بنیاد نخبگان، زنده و پرتحّرک باشد. من البّته 
به آقای دکتر سّتاری واقعاً اعتماد دارم، یعنی حقیقتاً، هم 
به توانایی های ذهنی و علمی ایشان، هم به صّحت عمل 
ایشان اطمینان دارم. آقای سّتاری اگر واقعاً می بینید که 
معاونت علمی و بنیاد نخبگان با هم نمی سازند، یعنی 
وظایف بنیــاد نخبگان با فّعالّیت های وســیع معاونت 
علمی سازگار نیست، یک فکری برایش بکنید؛ یا از هم 
جدایشان کنید یا الاقل در ذیل همان چارچوب معاونت 
علمی، یک مدیر قوی برای بنیاد نخبگان بگذارید؛ کار 
بنیاد نخبگان را به دانشگاه ها واگذار نکنید. اگر دانشگاه ها 
این کاره بودند و می توانستند این کار را بکنند، اصالً بنیاد 

نخبگان را تشکیل نمی دادیم.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای گزارش های موجود 

درباره ُکند شــدن یا توقــف طرح های کالن 
تحقیقاتی در عرصه هــای مهمی همچون 

هوافضــا، ماهــواره، هســته ای و برخی 
زمینه های دیگر را مایه نگرانی خواندند 
و تاکید کردند: مســئوالن توجه کامل 
کنند که این گونه طرح های مهم مطلقاً 
نباید ُکند، نیمه تعطیل یا متوقف شود، 
زیرا با ایجاد خسارت علمی، دانشمندان 
جوان را مأیــوس می کند و این خطر 
بســیار بزرگی است. ایشــان با ابراز 
خرسندی از تشکیل معاونت فرهنگی 
در معاونت فرهنگی  و تاکید بر ارتقای 
فعالیت های ایــن معاونت، برگزاری 
اردوهای جهادی برای نخبگان را نیز 
مهم و مفید دانســتند. رهبر انقالب 
اســالمی تأکید کردند: آمریکایی ها 
حتماً بــا »ایرانی بــا چنین ظرفیت 
پیشــرفت و برخوردار از حکومتی بر 
مبنای اسالم« مبارزه می کنند و درک و 
تحلیل این مهم در میان نخبگان جوان، 
آنها را در ایفای وظایف تاریخی شــان 
کمک خواهد کرد. پیش از سخنان رهبر 
انقالب اسالمی دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهــور و رئیس بنیاد 
ملی نخبگان با بیان گزارشی از فعالیت ها 
و برنامه های بنیاد ملــی نخبگان، گفت: 
سرمایه های انسانی مهم ترین منابع کشور 
هستند و برای اســتفاده از توان آنها باید 

زیرساخت های الزم را ایجاد کرد.

مقام معظم رهبری

عالج دردها و مشــکالت کشور در پیشرفت 
علمی است.

سراب شب نامه

ادامه از صفحه اول
بچه های جنگ می دانند. در طول روز نمی شــود به راحتی 
تشخیص داد توپخانه مخفی دشمن از کجا شلیک می کند، 
برای همین انتظار می کشند تا شب شود و به محض اولین 
شــلیک گرانیــگاه را می گیرند. از قدیــم گفته اند در مثل 
مناقشه نیست و منظورم این نیست که سازندگان شب نامه 
دشمن هستند. اما شش ماه تمام در کانال شب نامه هر چه 
می خواستند علیه اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی ایران 
و فعاالن آن نوشتند. بی آنکه به آنها اجازه بدهند از خودشان 
دفاع کنند. اما خوشبختانه با ساخت فیلم شب نامه و رونمایی 
رسمی از آن، این جریان، نحله، خاستگاه و اهداف شان روشن 
شد. همان طور که در گذشته جامعه از اینکه فیلمسازی که 
متوسل به خشونت فیزیکی می شد، به فیلمسازی روی آورد، 
استقبال کرد؛ ما نیز از اینکه شب نامه نویسان مدیوم سینما را 
برای بیان نظرات شان انتخاب کرده اند، استقبال می کنیم. به 

شرط آنکه این مونولوگ تبدیل به دیالوگ شود. 
1- ما کیســتیم: کار ما فعاالن اکوسیســتم استارت آپی 
و دانش بنیــان کارآفرینــی، ایجاد ارزش بــرای جامعه و 

اشتغال زایی است.
2-  هدف ما چیست: ما استارت آپی ها در تالش برای  خلق 
ارزش در جهت بهبود زندگی مردم کشــورمان و بشــریت 
هســتیم. رویکرد ما ارزش آفرینی اســت نه ثروت اندوزی، 
چرا که فلسفه اســتارت آپی ارزش آفرینی است. معتقدیم 
وقتی ارزشــی خلق شــود و مورد اقبال مــردم قرار گیرد، 
تولید ثروت نیز اتفــاق خواهد افتاد. و تولیــد ثروت برای 
بقای بیزنس هایمان و در کلیت بزرگ تر برای حیات اقتصاد 
کشــور و امنیت ملی الزم، ضروری و حیاتی است. بر همین 
اساس ســبک زندگی ما متفاوت است. با اینکه کارآفرینان 
استارت آپی هم می توانند بنز و بی ام و سوار شوند مثل تجار 
بخش سنتی، اما معتقدند با بنز یک میلیاردی می شود چند 
استارت آپ و شرکت دانش بنیان دیگر تاسیس کرد و باز هم 

زنجیره ارزش آفرینی را گسترش داد.
3- تعلقات و باورهای ما چیست؟ ما فعاالن اکوسیستم 
استارت آپی شهروندان جمهوری اسالمی ایرانیم که عاشق 
وطن مان،  مردم مان، دین مان و انقالب مان هستیم. همه ما و 
پدران مان در شکل گیری انقالب اسالمی، دفاع از دین و وطن 
طی هشت سال جنگ نابرابر و تحمیلی و دوران سازندگی، 
روزهای ســخت تحریم های ناجوانمردانــه و غیره تا امروز 
نقش داشــتیم و هنوز هم نقش داریم و باز هم نقش آفرینی 

خواهیم کرد. 
4- چه چیزی برای ما مهم اســت؟ درست است که همه 
زمان زندگــی و فکرمان فقط و فقط معطوف به کســب و 
کارمان و توسعه آن است. به اندازه ای که از سالمت جسم و 
خانواده هایمان گاهی غافل می شویم اما چند چیز برایمان 

مهم است. 
ایران: وقتی می گوییم ایــران یعنی آب و خاک مان و دین 
رحمت العاملین که پیامبرش خاتم انبیاست، و تشیع مترقی 
که فلسفه اش فلسفه امید اســت و انتظار و منشش، منش 

آزادیخواهی حسین بن علی و عدالتش عدالت علی است. 
انقالب: انقالبی که آســان به دست نیامد و همه ما برای به 
دست آمدنش بهایی ســخت دادیم و می خواهیم آن را به 

سرمنزل مقصود برسانیم.
قانون اساسی: ما شــهروندان جمهوری اســالمی ایران 
هستیم که التزام به قانون اساسی داریم که مبتنی بر اصل 

اساسی والیت فقیه است.
ارزش ها: ما در این کشور به دنیا آمده ایم،بزرگ شده ایم با 
عاشورا و رمضان خاطره بازی کرده ایم و قرآن به سر احیاها را 
صبح کرده ایم. و در کودکی شاهد رنج خانواده  و دوستانمان 
بوده ایم که در ســوگ عزیزان به جنگ رفته شــان در ماتم 
نشســته اند. ما همه از جنگ تحمیلی زخــم داریم. برای 
همین با اینکه خودمان هم  خانواده شــهید هستیم با همه 
وجودمان شکرگزار شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های 
محترم شان هستیم و ارزش های اسالمی و انقالبی برایمان 

عزیز است.
امنیت: ما در این مملکت کار می کنیم و با خانواده هایمان 
زندگی می کنیم. طبیعی اســت که به خاطــر خودمان و 
خانواده مان و همه آنچه در باال برشمردیم، امنیت این کشور 
در نظرمان از نان شب برایمان واجب تر است. و هر کس که 
به امنیت و پاسداری از این کشور کمک کند دوست و امین 
ماســت و هر کس به این امنیت خللی وارد کند دشــمن و 

نامحرم است.
بر همین اساس مواضع ما کسانی که در فضای استارت آپی 
ایران کار می کنیم با موضوع نفوذ و جاسوسی کاماًل روشن و 

شفاف است. و تردید نداریم همان طور که در این چند دهه 
دشمن در مواردی خاص به دستگاه هایی نفوذ کرده، از هر 
راه دیگری نیز ســعی در نفوذ خواهد داشت. ولیکن هرگز 
اجازه نخواهیم داد دشمن از طریق استارت آپ ها نفوذ کند.
حال بازگردیم به کانال شــب نامه؛چرا که فیلم شــب نامه 
ارتباطی به فضای اکوسیســتم اســتارت آپی ایران ندارد؛ 
دو جاســوس که از نظر مقامات ذی صالح امنیتی و قضایی 
کشورمان شناسایی و دستگیر شده اند و فیلم هم در مجموع 

در رابطه با فعالیت های این دو جاسوس است. 
اما مجموعه ای بعد از شش ماه ایجاد تشنج با جوسازی، اتهام 
زدن و نفوذی خواندن اکثر فعاالن اکوسیستم استارت آپی 
ایران اعالم می کند هدف از تاســیس ایــن کانال تلگرامی 
تهیه متریال یک فیلم مســتند اســت. 80  درصد فیلم در 
مورد فعالیت این دو جاسوس است و در انتها یکی دو صحنه 
از اســتارت آپ های ایران و یک مصاحبه از یکی از مدیران 
استارت آپی پخش می شــود )که ربطی به 80 درصد فیلم 
ندارد(. زحمت آن 80 دقیقه قبل را هم که ماموران مقتدر 
امنیتی کشیده اند. حال ســوال این است که گرانندگان و 
سازندگان این فیلم در این شش ماه واقعاً فقط به خاطر تهیه 
این چند صحنه آرشــیویی فضای اســتارت آپی را مشتنج 
کرده اند؟ یا اینکه بــه دنبال اهداف و منافع دیگری بوده اند 

و هستند؟!
سوال ما کارآفرینان از مسئوالن محترم امر این است که آیا 
هر شهروند یا موسسه ای حتی دغدغه مند اجازه دارد برای 
تهیه فیلم، کار و زندگی چند ده هزار نفر را به خطر بیندازد؟ 

چرا می گویم به خاطر انداخته اند؟

در این شــش ماه اتهام های ناروایی بــه فعاالن زحمتکش 
کارآفرین زده شد، به آنها انگ امریکایی، اسرائیلی و نفوذی 
چسبانده شــد. و با پروپاگاندا با روح و روان آنها بازی شد و 
سعی کردند تمرکز آنها را از کارشان بگیرند و سرعت رشد 
اســتارت آپ ها را کند کنند و فضا را برای سرمایه گذاری و 
کارآفرینی ناامن؛ و با این کار در روند اقتصادی کشور آن هم 

در شرایط حساس و خطیر کشور اختالل به وجود آورند. 
شب نامه یأس و ناامیدی را در فضای کسب و کار در بین چند 

ده هزار جوان کارآفرین ایرانی گسترش داد. 
شــب نامه تالش کرد همه کار آفرین ها را نسبت به یکدیگر 

به خصوص سرمایه گذاران بدبین کند. 
شــب نامه کوشــید فضــا را بــرای حضــور کارآفرینان و 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی ناامن کند. 
شــب نامه کوشید مســئوالن نظام و متدینین و دلسوزان 

انقالب را نسبت به جامعه کار آفرین ایران بدبین کند. و...
ایجاد کانال شب نامه) برای به اصطالح ساخت فیلمی با 20 
درصد یافته آرشیوی و یک مصاحبه ساده و دم دستی( چه 

صدماتی به کشور زد. 
اگر به زعم شب نامه ای ها که اسناد آن در کانال تلگرامی شان 
موجود است، بخش قابل توجهی از کارآفرینان زحمتکش 
و عالقه مند به این کشــور و انقالب، نفوذی دشمن هستند 
و در کشــور فعالیت می کنند، آیا این زیر سوال بردن اقتدار 
دستگاه های امنیتی کشور و امنیت ملی کشور نیست؟ آن 
هم در شرایطی که سردار قاسم سلیمانی و بچه های جان بر 
کف ایرانی در جبهه های مختلف مثل سوریه و عراق پنجه 
در پنجه دشــمن دارند. امید ما به آنهاســت و امید آنها به 
اقتدار و امنیت داخل کشور است. جز این است که این گونه 
فعالیت ها فرستادن پالس به دشــمن است که پروژه نفوذ 
در همه ابعاد انجام شــده. و آیا این زیر سوال بردن امنیت 
ملی ایران و نیروهای امنیتی نیســت؟ و فقط مستندسازی 
است؟!مگر جز این است که وظیفه من کارآفرین کار افرینی 
و اشتغالزایی و تولید ثروت برای کشــور و کار تو فیلم ساز 
ساخت فیلم و کار پیدا کردن و شناسایی نفوذی و جاسوس 
کار دستگاه های امنیتی است؟! این وسط هدف و ماموریت 

شب نامه چیست؟ 
اگر دغدغه دین و انقالب و کشــور دارید، مانند پیشوایمان 
حســین بن علی آزاده باشید و بدون مســتندات و به قول 

خودتان بر اساس یافته های اینترنتی به کسی انگ نزنید و 
در صورتی که اطالعاتی هم از نفوذ دارید، چرا به جای نگران 
کردن مردم و ایجاد بدبینی و پراکندن بذر ناامیدی در دل 
جوانان آن را تقدیم دســتگاه های امنیتــی نمی کنید؟! ما 
معتقدیم این مملکت هم اقتدار دارد هم قانون و هم نهادهای 
امنیتی، انتظامی و قضایی کارکشــته. اگــر هم هدف تان 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی به ماست که باید مراقب نفوذ 
باشیم، اوالً مراقبیم، ثانیاً این را در یک فضای آرام بدون انگ 
و تهمت بگویید؛ ما با آغوش باز می پذیریم. حتی پذیرفته ایم 
که از این پس باید بیش از پیش مراقب جریان نفوذ باشــیم 

چون این جریان خطرناک و رنگ به رنگ است.
حرف آخر: ششم شــهریور گفت وگویی داشتیم با روح اهلل 
مومن نسب که در شماره 2۵ منتشر شد و بر روی وب سایت 
شنبه مگ در دسترس است. یکی از اصول گرایان برجسته 
و از فعاالن فضای مجازی. از ایشان در مورد کانال شب نامه 
ســوال کردم که چنین کانالی شکل گرفته و به کارآفرینان 
و سرمایه گذارانی که به ســختی آمده اند و سرمایه گذاری 
کرده اند، انگ نفوذی می زند. روح اهلل مومن نســب در پاسخ 
گفت:»... ما فکر می کنیم نفوذی کســی است که از خارج 
آمده یا کراوات می زند. این طور نیست، نفوذی که خودش 
را این طوری نشان نمی دهد؛ اتفاقاً نفوذی رییش می گذارد 
و تسبیح دســت می گیرد. منطق و عقل هم می گوید باید 
این طوری باشــد تا شناسایی نشــود.« بعد هم گفت:» به 
جرأت می گویم اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد اجرا شود، باید 
اســتارت آپ ها کار کنند. یک بار به سردار نقدی گفتم شما 
باید مسجد به مسجد و پایگاه به پایگاه و کانون فرهنگی به 
کانون فرهنگی باید استارت آپ برگزار کنید و راه بیندازید. 
به مدیران آموزش و پرورش هم گفته ام که در مدارس باید 
این مفاهیم استارت آپی را برای دانش آموزان آموزش دهید. 
ما جنگ را با اســتارت آپ بردیم؛ افراد جوانی مثل شــهید 
همت با حرکت های خالقانه و سریع به نتیجه می رسیدند. 
روش استارت آپی و نه لزوما روش همه استارت آپ ها، باید 
در بین جوانان ترویج شود... جنگ اقتصادی سرباز اقتصادی 
می خواهد و استارت آپ ها پایگاه مقاومت هستند! در برابر 
فشارهای خارجی مقاومت می کنند. به نظر من این بچه ها 
بسیجی هستند. مقام معظم رهبری می گویند هرکسی در 
برابر این فشــارها مقاومت کند، بسیجی است. اگر شاخص 
مقاومت باشد، اســتارت آپ ها و جوانانی که در آن ها کار و 
تالش می کنند، بســیجی هستند ولی اگر بسیجی بودن به 
داشتن کارت پایگاه باشد، من هم راستش را بخواهید کارت 
ندارم! هر کســی برای کشــور تالش کند و آبرو و سرمایه و 
زندگی اش را گذاشته باشد، بسیجی است. در اوج تحریم ها 
شــرکت های آی تی ما پیشــرفت کردند؛ گوگل پلی ما را 
تحریم کرد، کافه بازار وارد عرصه شــد. برخی از این بچه ها 
به اندازه چند وزارتخانه کار کرده اند. اگر به آن ها بها بدهیم، 
جواب می گیریم... باید اســتارت آپ هایمان را بین المللی 
کنیم؛ اتاق های بازرگانی هم باید وارد این فضا شــوند و به 
اســتارت آپ ها برای طراحی نرم افزاهای بین المللی کمک 
کنند. وب ســایت هایی مانند دیجی کاال که موفق شده اند، 
باید بخش های بین المللی خود را هم راه اندازی کنند. اگر ما 
بسترهای حوزه آی تی خود را تقویت کنیم، برای شرکت های 
بین المللی جذابیت دارد که ســرورهای خود را وارد کشور 

کنند و ایران بشود مرکز ترانزیت اطالعات در جهان.«
این گفته ما نیســت، در شــرایط حســاس فعلی آمارها 
می گویند بیش از ۵0 درصد شرکت های سنتی ورشکست 
خواهند شــد و در ایــن زمان کم، ســریع ترین جایگزین 
شــرکت های ارزش آفرین اســتارت آپی و دانش بنیان ها 
هستند. بر همین اســاس همه باید به آبادانی و اقتدار این 
کشــور کمک کنیم. اگر این مملکت قهرمان ملی ای مثل 
سردار قاسم سلیمانی در عرصه امنیت ملی دارد که الگوی 
جوانان برو مند و انقالبی اســت، در عرصــه کارآفرینی نیز 
برادران محمدی دیجی کاال را داریم که به عنوان قهرمانان 
ملی کارآفرینی کشــورمان الگوی جوانانی هســتند که 
می خواهند با راه اندازی استارت آپ شان کارآفرین باشند و 
به وطن شان خدمت کنند. دو برادری که از طبقه متوسط 
جامعه از دل خانواده ای 11 نفره بیرون آمده اند. نه پدرشان 
حاجی بازاری بوده و نه آقازاده بوده اند و نه ددی داشته اند. 
با تفکر خالق و ایمان شان به خدا؛یاعلی گفته اند و با تالش 
و جذب ســرمایه گذر ایرانی برند ملی مثل دیجی کاال را راه 
انداختند و امروز در اندیشه گسترش بازارشان به کل منطقه 
هستند. و ایضاً کارآفرینان دیگری که در این عرصه در آینده 
نزدیک خواهند درخشید البته اگر این نامهربانی ها بگذارد. 
که امیدواریم با درایت مسئوالن بلندمرتبه و دستگاه های 
امنیتــی و انتظامی ایــن امنیت و آرامش به کســب و کار 

استارت آپی ایران بازگردد. 
یادداشت رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای 

اینترنتی را در این مورد در صفحه 6 بخوانید.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

خبر



ایراد موجود در سی پی یوهای اینتل به هکرها کمک می کند دفاع ASLR را شکست دهند

اخیراً آنیل جین یکی از اســتادان 
دانشگاه ایالت میشیگان کشف 
کرده اســت که می تــوان با 
ایجاد دست های سه بعدی با 
اثرانگشت  انگشت هایی که 
دارنــد، امنیت شــرکت ها و 

افــراد را باال برد. جیــن و تیم 
تحقیقاتی او روی نحوه آزمایش و 

کالیبره کردن اسکنرهای اثرانگشتی که 
به طور مشترک در اداره های پلیس، کانترهای 
مهاجرت در فرودگاه ها، بانک ها و حتی پارک ها 
در سراسر دنیا استفاده می شوند، کار و مطالعه 
می کنند. بدون یک مدل سه بعدی استاندارد که 
بتوان اسکنرها را با آن آزمایش کرد، هیچ روشی 
برای تشخیص دقت اســکن ها وجود نخواهد 
داشت. برای آزمایش اسکنرها، آنها مدل های 
دست سه بعدی خلق کرده اند که پنج اثرانگشت 
دارند و از یک چاپگر سه بعدی با کیفیت باال که 
می تواند خطوطی درســت مانند یک انگشت 

واقعی تولید کند، استفاده کردند.
جین می گوید:»مانند هر دستگاه نوری دیگری، 
اسکنرهای اثرانگشت و دست باید کالیبره شوند 
اما در حال حاضر هیچ روش استانداردی برای 
کالیبره کردن آنها وجود ندارد. این اولین باری 
است که یک دست ســه بعدی برای کالیبره 
اسکنرهای اثرانگشت ســاخته شده است. به 
عنوان محصول جانبی این تحقیقات، ما یک 
دست سه بعدی مصنوعی با اثرانگشت یک فرد 
تولید کردیم که می تواند به طور بالقوه به یک 

کالهبردار امکان دهد هویت فرد را 
بدزدد و با آن یک جرم مرتکب 
شود یا به طور غیرقانونی وارد 

یک کشور شود.
یکــی دیگــر از کاربردهای 
این فناوری ارزیابی مقاومت 
اسکنرهای اثرانگشت تجاری 
در برابر کالهبرداران اســت. حال 
زمان آن است که سازندگان نوعی اسکنر 
طراحی کنند که در برابر کالهبرداری مقاوم 
باشــد. آنها باید مشخص کنند آیا انگشتی که 
روی اســکنر قرار گرفته، پوست واقعی انسان 

است یا یک ماده چاپ شده.
این تحقیــق قصــد دارد مدل هــا و مراحل 
اســتانداردی را برای ارزیابی منسجم و معتبر 
دســتگاه های خوانش اثر انگشــت طراحی و 

ایجاد کند.
نیکالس پالتر رئیس گروه فناوری های امنیتی 
در NIST می گوید:»این تحقیق به خوبی نشان 
می دهد که چه ابهاماتــی در این روند وجود 
دارد و هــر یک از این ابهامــات چه تاثیری بر 
دقت خوانش ها می گذارند. اف بی آی، سازمان 
ســیا، ارتش و تولیدکنندگان همگی به این 
پروژه توجه خاصــی دارند.« در این تحقیق به 
طراحی و روند تولید مدل های دست سه بعدی 
پرداخته شده است. این تحقیق جایزه بهترین 
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دریافت کرده است.

امنیتبادستهایسهبعدی!

»برای هر زیبایی، چشمی وجود دارد تا آن را ببیند! برای هر حقیقتی، 
گوشی هست تا آن را بشنود! و برای هر عشقی، قلبی وجود خواهد تلنگر

داشت تا آن را دریافت کند!« هیچ چیز در این دنیا نادیده و ناشنیده و 
احساس نشده باقی نمی ماند. هرآنچه که پیوستی از ادراک زیبای بشری در خود داشته 

باشد در گوشه ای از جهان، در زمانه ای دور یا نزدیک دیده و شنیده و درک و 
حس خواهد شد. این راز تالش هایی است که ممکن است بارها جور 

زمانه ببینند، طرد شوند، بی تفاوتی ها آزارشان دهد اما از پای ننشینند. 
این همان راز به پیش رفتن  و ساختن است. روزی در جایی از این 

کره خاکی دیده خواهید شد، شنیده و ارج گذاشته می شوید. این 
عقیده ایوان پانیک است که جمله استثنایی ابتدای متن راگفته!

هرزیباییچشمینصیبشمیشود!
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کوککردنگیتارباساعتهوشمند!

یک ساعت هوشمند می تواند انواع مختلفی از تلنگر ها، 
لمس ها و خراش های ایجادشده توسط دست و انگشت 
را تشخیص دهد، و همه اینها مستلزم یک به روزرسانی 
نرم افزار است که شتاب دهنده فعلی دستگاه ها را تغییر 

کاربری می دهد.
این قابلیت تازه به اپلیکیشن های جدید امکان می دهد 
از حرکات معمولی برای کنترل ســاعت هوشمند و 
در نهایت سایر اشــیای متصل از طریق اینترنت اشیا 
استفاده کنند. با نظارت بر لرزش های ایجادشده وقتی 
افراد اشیا را در دست گرفته اند یا از ابزارهایی استفاده 
می کنند، ساعت هوشمند نیز می تواند اشیا و فعالیت ها 

را تشخیص دهد.
حتی از آن می توان برای تنظیم گیتار استفاده کرد و 

در این صورت ساعت هوشمند نتی را که 
گیتاریســت به صدا درمی آورد، نشان 

می دهد و هر سیم را تنظیم می کند.
جیالرد الپوت دانشــجوی دکترا در 
موسســه تعامل انســان-کامپیوتر 
می گوید:»انگار دارید از دســت خود 

به عنوان یک دستگاه تشخیص استفاده 
می کنید. انسان ها از دست خود برای تعامل 

با دنیا استفاده می کنند.«
این فناوری جدیــد ViBand نام دارد. به طور طبیعی 
شتاب سنج یک ســاعت هوشــمند زمانی استفاده 
می شــود که یک فرد بازویی را بلند می کند، بنابراین 
صفحه می تواند فعال شــود یا گاهی اوقات گام ها را 

بشــمارد. برای این کار شتاب سنج وقت 
باید اندازه گیری هــا را حدود 100 بار 
در ثانیه انجام دهد. اما وقتی محققان 
فرکانــس را تا چهار هــزار در ثانیه 
باال بردند، دریافتنــد که مانند یک 
میکروفن لرزشــی عمل می کند. به 
جای تشخیص صداهای منتقل شده از 
طریق هوا، این دستگاه با بدن یکی می شود 

تا سیگنال های زیستی-صوتی را شناسایی کند.
ویباند فقط یک روش برای کنترل ســاعت هوشمند 
نیست. این دستگاه به شما امکان می دهد بازوی خود 
را باال ببرید. این یک رابط قدرتمند است که همیشه 

در دسترس تان قرار دارد.

یک ســاعت دارای ویباند می تواند بگوید که آیا فرد 
روی ساعد، کف دست یا پشت دست ضربه می زند. این 
دستگاه می تواند ضربات، خراش و سایر حرکت های 
انگشت را شناسایی کند. به عالوه می تواند حس کند 
که فرد ابزارهای مکانیکی و برقی مختلف را در دست 
گرفته است، مانند یک مسواک برقی، دریل برقی یا اره 
دستی. هر ضربه بدن، دستگاه یا فعالیت سیگنال های 

زیستی-صوتی مخصوص به خود را دارد.
برای افزایــش فرکانس نرخ نمونه شتاب ســنج، تیم 
تحقیقاتی یک هسته سفارشی، هسته سیستم عامل 
ساعت هوشمند، تشــکیل دادند. این تنها تغییر الزم 
اســت و می تواند به عنوان به روز رســانی نرم افزاری 

اجرا شود.
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لو رفتن پاشنه آشیل اینتل!

محققــان دریافته انــد کــه می تــوان از یــک ویژگی در 
ســی پی یوهای Haswell اینتل سوءاستفاده کرد تا فناوری 
ضدبهره کشی را که در تمام سیستم عامل های اصلی وجود 

دارد، شکست دهد.
 )ASLR( برای کنار گذاشتن تصادفی سازی قالب فضای آدرس
می توان از این شــیوه اســتفاده کرد. این شیوه را سه محقق از 
دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگامتون و دانشگاه کالیفرنیا در 
ریورساید ارائه کرده اند و در چهل و نهمین همایش بین المللی 

و ساالنه معماری میکرو در تایپی عرضه شده است.
ASLR یک مکانیســم امنیتی اســت که از آن در سیستم های 
عامل اســتفاده می شــود تا آدرس های حافظــه به کاررفته 
توســط قســمت های اصلی فرایندها تصادفی سازی شوند، و 
حمله کنندگان ندانند شل کدهای خود را باید در کدام قسمت 

تزریق کنند.
از ASLR برای جلوگیری از ایرادهای مربوط به تخریب حافظه 
از قبیل پشته و سرریزهای پشته، از اجرای کد دلخواه گرفته تا 
خرابی ها، استفاده می شود. وقتی چنین آسیب پذیری ای مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرد، کد مخرب باید در قسمتی از حافظه 
که در آن فرایند مقصد یا کرنل سیستم عامل به عنوان بخشی از 

عملیات نرمال اجرا خواهد شد، تزریق شود.
این سه محقق در تحقیقات خود نشان دادند بافر شاخه هدف 
)BTB(، یک مکانیسم حافظه مخفی که پیش بینی کننده شاخه 
هدف پردازنده از آن اســتفاده می کند، می تواند اهرمی برای 
نشت آدرس های ASLR از طریق تحریک تصادفات بی تی بی بین 
فرایندهای کاربری مختلف یا فرایندها و کرنل شود. از مکانیسم 
پیش بینی شــاخه در پردازنده های مدرن برای بهینه ســازی 

عملکرد استفاده می شود.
محققان می گویند بی تی بــی آدرس های مقصدی را که اخیراً 
دستورالعمل های شــاخه را اجرا کرده اند، ذخیره می کند که 
بتوان آن آدرس ها را مســتقیم از یک بررسی بی تی بی دریافت 
کرد تا دستورالعمل هایی که در مقصد شروع می شوند در چرخه 
بعدی قرار گیرند. از آنجا که بی تی بی توسط چندین اپلیکیشن 
-که روی یک هسته یکسان اجرا می شوند- به اشتراک گذاشته 
می شود، نشــت اطالعات از یک اپلیکیشن به دیگری از طریق 

کانال کناری بی تی بی امکان پذیر است.
محققان گــذر ASLR مبتنــی بر بی تی بی خــود را روی یک 
کامپیوتر مجهز به یــک پردازنده معماری میکروی َهســول 
شرکت اینتل و اجرای یک کرنل لینوکس جدید )نسخه 4/5( به 
نمایش گذاشته اند. حمله آنها می تواند ASLR کرنل را با استفاده 

از تصادفات بی تی بی  در حدود 60 میلی ثانیه بازیابی کند.
آنها تغییرات مبتنی بر نرم افزار و ســخت افزاری را ارائه داده اند 
که می توانــد از حمالت مبتنی بر بی تی بی در آینده جلوگیری 

کند یا پیاده سازی های اخیر ASLR را دشوارتر سازد.
 ASLR در حال حاضر حمله کنندگان از سایر روش های گذر از
استفاده می کنند اما معموالً آنها باید آسیب پذیری های مربوط 
به نشت حافظه اضافی را بیابند و آنها را با تخریب حافظه اصلی 
پیوند دهند. به دلیل پیشرفت های به دست آمده در حوزه امنیت 
نرم افزاری طی سال های اخیر، امروزه اکثر حمالت اجرای کد 

از راه دور مستلزم کاربرد سوءاستفاده های زنجیره ای هستند.
با وجــود ایرادات وارده به پردازنده های اینتل، این شــرکت از 
پاسخ به پرسش ها و نظرات خودداری می کند اما این حقیقت 
وجود دارد که این ایرادات امنیت پردازنده ها و داده های آن را 

به خطر می اندازند.

فناوریهایضددرد!

روباتهاییکهبیمارستانهاراضدعفونیمیکنند
شرکت Blue Ocean Robotics یک روبات ساخته است که 
از نور ماورای بنفش برای ضدعفونی کردن اتاق ها اســتفاده 
می کند. این شرکت دانمارکی قصد دارد ابتدا از این محصول 
در بیمارستان ها استفاده کند زیرا در این مناطق خطر ابتال 
به عفونت در بیماران بســیار زیاد است. طی یک تحقیق در 
سال 2011، مرکز کنترل بیماری آمریکا اعالم کرد که 722 
هزار نفر از بیماران در طول درمــان در مراکز مراقبت های 
بهداشتی به عفونت مبتال شدند و از بین آنها تعداد 75 هزار 

نفر در بیمارستان فوت کردند.
این شرکت قصد دارد این مشکل را با روبات ضدعفونی کننده 

ماورای بنفش خود حل کند.
ایــن روبات از المپ های ماورای بنفــش و بزرگ خود برای 
از بین بردن باکتری اســتفاده می کنــد. در اصل این روبات 
روی اســیدهای نوکلئیک داخل باکتری لیــزر می تاباند و 
DNA آنها را مختل می کند. در نتیجه آنها نمی توانند تکثیر 
شوند و قابلیت های حیاتی خود را از دست می دهند. در حال 
حاضر نظافت اتاق های بیمارســتانی یک روند بسیار دستی 
است اما از آنجا که این روبات ها خودکار هستند، می توانند 
بــدون کمک گرفتن از انســان داخل اتاق شــوند و اتاق را 

ضدعفونی کنند.

Livia  یک دســتگاه مدیریت درد جدید برای زنان 
است. این دســتگاه خود را با فرکانس موج درد 
دوران قاعدگی تنظیم و از ایجاد درد در بدن 
شــما جلوگیری می کند. این یک دســتگاه 
تاییدشده و فوق العاده است. لیویا یک روش 
مناسب برای کاهش درد دوران قاعدگی است 

بدون اینکه نیازی به مصرف دارو باشــد. با یک 
لمس ساده، این دستگاه کوچک از طریق تحریک 

عصب ها و مســدود کردن مســیر رســیدن درد به مغز، 
»دروازه های درد« را می بندد. فنــاوری iKangtai پکن قصد 
دارد با استفاده از اینترنت اشیا و فناوری بیگ دیتای پیشرفته 
خود ســالمت باروری زنان را تقویت کند. یکی از محصوالت 
مهم آنها در این زمینه ردیاب بــاروری Shecare نام دارد که 
یک دماسنج بدن هوشمند اســت با قابلیت اتصال بلوتوث به 
تلفن های هوشمند. این دستگاه می تواند بر اساس شیوه های 
اطــالع از باروری روزهای باروری زنان را شناســایی کند و به 
کاربر کمک می کند تسلط بیشتری بر باروری خود داشته باشد. 

Color Seven در زمینه ایجاد و تولید دستگاه های 
پزشکی با مفاهیم جدید برای درمان و پیشگیری 
از ابتال به بیماری هایی که درمان آنها با دارو و 
جراحی سخت است، تخصص دارد. آنها اولین 
فناوری »نور رنگی درمانی با چسب پوست« 
دنیا را تولید کردند و نتیجه آن دستگاه پزشکی 
»درمان درد قاعدگی« اســت. محصول اصلی 
آنهــا به نام Women Stress Free  یک دســتگاه 
پزشــکی نوردرمانی سطح پایین است که به زنانی که درد 
قاعدگی شدید دارند، کمک می کند. Evomed  متعهد است 
راهکارهای پزشکی جدید و نوآورانه از سراسر دنیا را در بخش 
مراقبت های بهداشتی استرالیا عرضه کند. فناوری روشنایی 
وریدی و دماسنج های غیرتماسی و نوآورانه آنها در حال حاضر 
توســط هزاران مرکز در سراسر استرالیا مصرف می شوند. آنها 
محصول جدید خود به نام PAINmate را ارائه داده اند که یک 
دســتگاه بی سیم، سبک و قابل حمل اســت و درد کاربر را به 

سرعت تسکین می دهد.

گوناگون

تصاویرپسزمینهگوگل
زندهمیشوند!

شــرکت گوگل یــک تجربه پیکســلی را به 
تلفن های اندروید اضافه می کند. برنامه رسمی 
Wallpaper  بخشی از راه انداز پیکسل است که 
در حال حاضر در پلی اســتور ارائه می شود. اما 
این شرکت قابلیت های منحصربه فرد دیگری 
برای دستگاه های تلفن همراه جدیدش کنار 
گذاشته است. دسته بندی های آن عبارت اند از 
زمین، چشم انداز، زندگی و بافت های مختلف. 
این تصاویر پس زمینه همراه با هر النچری که 
نصب می کنید، عرضه می شود. از این تصاویر 
می توانید در هر دســتگاهی استفاده کنید. با 
این حال بهترین حالت استفاده از پیکسل است 
چرا که دسته بندی هایی از قبیل زمین زنده، 
داده زنده و عناصر جدید را نیز در بر می گیرد. 
برای مثال زمین زنده منظره ای از کره زمین را 
در زمان واقعی نشان می دهد. در دسته بندی 
داده زنده، تصاویر زنده بر اساس عواملی مانند 
مقدار شارژ تلفن، مشغله کاری شما، یا شرایط 
آب و هوا تغییر می کند. وال پیپر گوگل امکان 
دسترسی به انواع بسیاری از تصاویر پس زمینه 
جدید و مهیج را فراهم می کند؛ تصاویری که از 
بسیاری از اسکین های شخص ثالث موجود در 
سامسونگ، ال جی و سایر تلفن ها بهتر هستند.

ویجتترافیکی
گوگلمپس

همکاریخورشیدی
تسالوپاناسونیک

نسخه بتای گوگل مپس یک ویجت جدید و در 
دسترسی دارد که به شما امکان می دهد شرایط 
ترافیکی محل خود را به ســرعت مرور کنید. 
این ویجت را می توانید مانند سایر ویجت ها به 
صفحه اصلی دستگاه خود بیفزایید. با استفاده 
از آن، موقعیت مکانی شــما و ترافیک اطراف 
نمایش داده می شــود. در حال حاضر گوگل 
مپس داده ها را جمع آوری می کند و آن را در یک 
نمودار نشان می دهد. در این نمودار برای مثال 
تخمین زده می شود که یک رستوران یا سایر 
مکان های روی نقشه چه زمانی به احتمال زیاد 
شلوغ هستند. با این قابلیت دیگر نیازی نیست 
مدتی طوالنی  منتظر بمانید تا جای پارک پیدا 
کنید، یا به رستورانی بروید که برای وارد شدن 

به آن یک ساعت معطل شوید.

تسال اعالم کرده اســت قصد دارد شراکت 
کاری اش را با پاناسونیک توسعه دهد و تولید 
سلول ها و صفحه های خورشیدی را به مرکز 
تولید بوفالوی خود اضافه کند. این شرکت 
از فنــاوری فتوولتائیک )PV( پاناســونیک 
برای ساخت سیستم های انرژی خورشیدی 
استفاده خواهد کرد. پاناسونیک قصد دارد 
تولید سلول فتوولتائیک و ماژول را در مرکز 
تولید بوفالو که قرار اســت در سال 2017 
افتتاح شود، شــروع کند. تسال گفته است 
که می خواهد یک تعهد خرید طوالنی مدت 
به پاناسونیک ارائه دهد. طبق گفته شرکت 
پاناسونیک، نمونه اولیه صفحه خورشیدی 
آن قابلیت تبدیل انرژی خورشیدی با کارایی 
25/6 درصد در ســطح تجاری را دارد. این 
نمونه با استفاده از سلول های خورشیدی بر 
اساس فناوری تولید انبوه ساخته شده است.

دانشبنیان
Science-Based
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هرمن کین
موفقیت کلید شــادی نیســت، شــادی کلید 
موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست 

بداری، موفق خواهی بود.

آغــــازراه
Start Line

5

نقشهکشبیدردسر

مدیریتشبکههای
اجتماعیباایزیبازار!

تصور کنید معمار هستید و نیاز به یک نقشه کش 
یا تعداد زیادی نقشــه کش برای کارهای خود 
دارید اما از آنجایی که یافتن یک نقشه کش دقیق 

و الیق کار آسانی نیست، حال چه می کنید؟
اتوســازه یک ســامانه تهیه آنالین نقشه های 
سازه های بتنی اســت که این کار را برای شما 
با سه ویژگی اصلی انجام می دهد. اول از همه با 
اتوسازه، سرعت باالتر در قالب ترسیم خودکار و 
محاسبات سریع تر آن را تجربه خواهید کرد. دوم، 
هزینه کمتر برای شما، که بدون نیاز به خرید و 
نصب نرم افزار با آن رو به رو می شوید. از آنجا که 
مبتنی بر پردازش ابری اســت در هر لحظه و از 
هر نقطه جهان می توانید از آن اســتفاده کنید 
و عالوه بر همه اینها اتوســازه برای شما امکان 
به روزرسانی پیوســته را فراهم کرده که کاماًل 
خودکار، بدون هزینه و صرف زمان است. حال 
در اینجا این سوال پیش می آید که نحوه انجام 
کار با اتوســازه چگونه است؟ چطور می شود از 
این سامانه آنالین نقشه کشــی استفاده کرد؟ 
برای قدم اول کافی اســت به سراغ تنظیمات 
اولیه بروید و فایل خروجی اکسس مدل سازی 
و نتایج طراحی را ایجــاد و فرم های مربوط به 
تنظیمات عمومی و تنظیمات اجزای سازه ای را 
تکمیل کنید .قدم دوم، کنترل بندهای اجرایی 
آیین نامه است. فایل ایجادشده در فرمت اکسس 
را در قسمت مربوطه بارگذاری کنید. نرم افزار در 
صورت وجود، هشــدارها و خطاهای موجود را 
نمایش خواهد دا  و قدم آخر، دریافت نقشه های 
اجرایی است که اکنون با انتخاب گزینه دریافت 
نقشه، فرایند نقشه کشی آغاز شده و می توانید 
نقشــه های اجرایی خود را در کوتاه ترین زمان 

ممکن دریافت کنید .   
برای شــروع استفاده از اتوســازه می توانید به 

وب سایت autosaze.com مراجعه کنید.

ایــن روزها کــه اســتارت آپ ها بــه همه جا 
وارد شــد ه اند، وقتش رســیده تا با استفاده از 
خدمات شان به بخش های مختلفی از زندگی 
روزمره مان ســر و ســامانی دهیم؛ از سفارش 
آنالین غذا و تاکســی گرفته تا موارد دیگر! بله، 
حتی انــگار در این بین، کســب و کارهایی با 
ایده های خالقانه یافت می شوند که به صفحات 
شــبکه های اجتماعی شما نیز ســر و سامان 
دهنــد؛ »ایزی بازار« یکی از آنهاســت. »ایزی 
بازار« محصولی است برای آن دسته از افرادی 
که قصد مدیریت شبکه های اجتماعی شان را 
دارند. بنابراین اگر شرکتی یا محصولی دارید که 
می خواهید آن را در شبکه های اجتماعی معرفی 
کنید، ایزی بــازار می تواند باعث رونق و فروش 
دوبرابر شما شود. اما ایزی بازار چطور می تواند 
به شــما کمک کند؟ این ســامانه سه خدمت 
انجام می دهد. اول از همه »زمان بندی و ارسال 
خودکار پست« شماست که برای استفاده از آن 
تنها کافی است پست های خود را آماده و زمان 
ارسال آنها را تعیین کنید. ایزی بازار پست های 
شما را سر وقت ارسال می کند. دومین خدمت 
ایزی بازار »تحلیل اطالعات صفحه« اســت. 
ایزی بازار پیج شما را تحلیل و بررسی می کند 
و نمــوداری از افزایش یا کاهش تعداد فالوورها 
در مدت زمان معین را به شما نمایش می دهد. 
و ســومین خدمتی که به زودی ارائه می شود، 
»تحلیل کامنت ها«است. ایزی بازار کامنت های 
فالوورهایتان را آنالیــز می کند و نمونه هایی از 
تعداد مثبت یا منفی بودن کامنت های افراد در 
اختیار شما قرار می دهد. این طور که معلوم است 
ایزی بازار می کمک کند بازار و کسب و کارتان 
را در شبکه های اجتماعی بسی آسان تر و موثرتر 
مدیریت کنید. حال شاید این سوال پیش بیاید 
که چطور می توانم از ایزی بازار اســتفاده کنم؟ 
 برای قدم نخســت، ابتدا کافی است به سایت
 ezbazaar.ir مراجعه کنیــد، پس از ثبت نام، 
وارد صفحــه کاربری خود می شــوید و اعتبار 
هدیه دریافت می کنید. در قســمت صفحات 
اینستاگرام من، می توانید با استفاده از کلیک + 
سبز هر تعداد صفحه اینستاگرامی که مدیریت 
آن را بر عهده دارید اضافه کنید. بعد از گذشت 
24 ساعت قسمت تحلیل نیز به صفحه کاربری 
شــما افزوده می شــود که نموداری از تعداد 
فالوورهــا را نمایش می دهــد. » آماده کردن 
پست ها و زمان بندی« قدم دوم در این راه است. 
برای زمان بندی پست، دو راه وجود دارد. یکی 
در صفحه جزئیات پســت و دیگری در قسمت 
جزئیات یک صفحه. هزینه ارسال یا یادآوری هر 
پست 100 تومان است که به طور خودکار بعد 
از هر بار زمان بندی از حساب کاربری شما کم 
می شود و قدم سوم، »دریافت ای میل و پیامک 
یادآوری« است. زمان انتشار پست ها از طریق 

ای میل و پیامک به شما یادآوری می شود.
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مهرشاد موسی خانی، بنیان گذار 24 ساله بوتیک 
است. او که کارشناسی نرم افزار دارد، سیستمی با 
عنوان جســت وجوگر لباس به منظور خرید آسان 
در این حوزه،  راه انداخته است. با اینکه تیم بوتیک 
مدعی اســت آنها هیچ گونه آشنایی ای با سیستم 
راه اندازی یک استارت آپ نداشته اند، اما توانسته اند 
تا همین حاال بوتیک را به بیش از دو هزار فروشگاه 
در ســطح تهران بشناســانند. تقریباً حدود چهار 
ماهی می شود که از راه اندازی اپلیکیشن اندروید 
آنها می گذرد و تا همین حاال توانسته اند 45000 
نصب داشته باشند. آنها موفقیت و پیشبرد مراحل 
اولیه اســتارت آپ خود را در صمیمیت بین اعضا و 
استفاده از مهارت کارگروهی می دانند. با مهرشاد 
موســی خانی، بنیان گذار و مدیر پروژه بوتیک در 

»شنبه« این هفته گفت و گو کرده ایم.

ازاینجاشــروعکنیمکهبوتیکچیســتو
چهکاریانجاممیدهــدوچرانامشرابوتیک

گذاشتید؟
سامانه بوتیک، یک سامانه جست وجوگر لباس است 
که از محصوالت و فروشــگاه های آنالین برای شما 
پوشاک فراهم می کند. از بوتیک می توانید هرگونه 
پوشــاک اعم از مردانه و زنانه، بچگانه، کیف و کفش 
را تهیه کنید. بوتیک این امکان را برای شما از 500 
 Market فروشگاه لباس در ســطح تهران به عنوان
Research فراهم می کند. ما روزانه دو هزار بازدید 
از وب ســایت مان )botick.com( داریــم. در واقع 
بوتیک یک پاســاژ اینترنتی پوشاک است و ما اسم 
آن را به این دلیل انتخاب کردیم که وقتی مخاطبان 
آن را می شنوند برایشــان نام بوتیک یادآور مفهوم 
لباس است. سایت را از تیرماه 94 راه اندازی کردیم و 

اپلیکیشن ما از اول خرداد 95 النچ شد.

ایدهبوتیکازکجاآمدوازچهزمانیمتولدشد؟
آیادراینراهالگویخارجیداشتید؟

در واقع می توانم بگویم برای تاسیس بوتیک الگوی 
خارجی نداشــتیم اما کار ما مشابه یک استارت آپ 
آمریکایی به نام Lyst است ولی بوتیک تکمیل کننده 

Lyst است. ایده بوتیک از اسفندماه 93 متولد شد.

فروشــگاههاوکاربرانمیتوانندبهبوتیک
اعتمادکنند؟

با توجه بــه اینکه 90 درصد فروشــگاه ها از طریق 
سیســتم Cash on Delivery بــا بوتیک همکاری 
می کننــد، ایــن مزیت وجــود دارد، هــم اعتماد 
فروشــندگان و هم خریداران را جلب کنیم. چرا که 
بوتیک دخالت مستقیمی در پرداخت و دریافت  ندارد.

چهنیازیبهتاســیسچنیناستارتآپیدر
ایرانمیبینید؟مخاطبانداخلیخودراچطور

جذبمیکنید؟
ما بــا فضایی که در بوتیک در اختیار فروشــندگان 
قرار داده ایم این امکان را برای دیده شدن آنها فراهم 
می کنیم. به نظرم اســتارت آپ ها در ایران در وهله 
اول باید از نقطه A یــک ارزش را به نقطه B منتقل 
کند و برادر جواب این سوال که می گویید مخاطبان 
داخلی خود را چطور جذب می کنید باید بگویم ما از 
لحاظ بهینه  سازی سایت )SEO( با UX Design یک 
تجربه  خوب به کاربر می دهیم و عالوه بر این با ارائه  
اپلیکیشــن اندروید بوتیک و با ایمیل مارکتینگ به 

خوبی می توانیم مخاطبان خود را جذب کنیم.

سرمایهاولیهتانراازکجاآوردیدوچطورکار
خودراشروعکردید؟

باید بگویم بوتیک با یک سرمایه  شخصی سه نفره که 
بین 10 تا 15 میلیون تومان بود، شروع شد که آن  را 
صرف مارکتینگ و Operation کردیم و پس از آن 
وقتی وارد مرحله بعدی شدیم شتاب دهنده  آواتک 

ما را همراهی کرد.

لطفاًتمامخدماتیراکهبوتیکارائهمیدهد،

بهصورتتیتروارذکرکنید.
انتخاب لباس، بازدید از جدیدترین مدها و لباس ها، 
آگاهی از تخفیفات فروشــگاه ها، مشاهده لباس و 

امکان انتخاب نزدیک ترین فروشگاه ها یا مکان ها.

اجازهدهیدیکدورباهممرورکنیم؛کاربران
چطورمیتوانندازخدماتشمااستفادهکنند؟

ابتدا بایــد به botick.com برونــد و پس از انتخاب 
دسته بندی فیلتر ِسرچ را انجام دهند و همان طور که 
از قبل اشــاره شد 90 درصد محصوالت ما تا به حال 
به صورت پرداخت در محل بوده است؛ یعنی به این 
نحو که می توانید با سفارش و انتخاب پوشاک مورد 
دلخواه تان پس از دریافت محصول و پسندیدن آن، 

وجه مورد نظر را پرداخت کنید.

تیمبوتیکشــاملچندنفروچهسمتهاو
تخصصهاییاست؟

تیم ما شامل سه نفر کوفاندر؛ نیما ساعدی طراح وب 
و مدیر محتوا، سامان احمدی CTO و برنامه نویس و 
Business Devel� و CEOمن؛ مهرشاد موسی خانی 

oper است، و ساناز گرجی پشتیبان مشتریان و سجاد 
گرشاسبی برنامه نویس اندروید هستند. در کل ما یک 

تیم پنج نفره هستیم.

باچهمشکالتیدراینراهمواجهبودهاید؟
بزرگ ترین مشــکل ما تعــداد کم فروشــگاه ها و 
محصوالت بود که آن را توســط خود فروشندگان و 
با تبلیغات در بین آنها ســعی کردیم برطرف کنیم. 
خود محصوالت فروشگاه ها نیز به تدریج در بوتیک 
گسترده تر شدند و در حال حاضر 30 هزار محصول در 
بوتیک داریم. برای مثال تبلیغات مان را در فروشگاه ها 
با پخش برچســب بوتیک شــروع کردیم. می توان 
گفت با UX Design خــوب خودمان هم می توانیم 

فروشنده باشیم.

برایآیندهبوتیکچهبرنامههاییدارید؟
ما در نظر داریم و در ایــن راه تالش می کنیم که در 
آینده ای نه چندان دور هرکسی بخواهد نام لباس را 
بیاورد عنوان بوتیک در ذهنش تداعی شود و از آنجا 

که پوشاک و خوراک و مسکن نیازهای ابتدایی مردم 
هستند، و لباس چیزی اســت که آدمی مدام با آن 
درگیر است می کنیم که کسب وکار بوتیک می تواند 
کمتر از پنج سال پیشرفت رو به رشدی را تجربه کند و 
امیدواریم تا آن زمان به همان جایی برسد که وقتی نام 
لباس را می آوریم، نام بوتیک در ذهن مان تداعی شود.

درابتدااشارهکردیدکهباراهاندازیسیستم
استارتآپآشناییچندانینداشتیدوبوتیک
اولینتجربهشمادراینراهبودهاست.چطوروقتی
بااینسیستمآشنانبودیدتوانستیدبوتیکرا

تاکنونسرپانگهدارید؟
دو چیز به ما در این راه، هرچند با این مســیر آشــنا 
نبودیم، کمک کرد؛ اول از همه داشــتن پشتکار و 
دوم داشتن مهارت کار گروهی. می توانم بگویم این 
مورد آخر تقریباً تاکنون مهم ترین عامل تاثیرگذار در 

بوتیک بوده است.

باتوجهبهاینکهتوانســتهایدموســسیک
استارتآپباایدهایجدیدباشید،برایجوانانی
کهدراندیشــهراهاندازییککسبوکارنوپا

هستندچهتوصیهیاتوصیههاییدارید؟
اولیــن توصیه ای که برای آنها دارم این اســت که 
ابتدا باید بروند بــا مخاطبان و مردم صحبت کنند 
چون باید با ســاختارهایی که می خواهند در این 
راه بسازند آشنا شوند و این نیازمند آن است که با 
مردم و بازار هدف شان آشنا شوند. دومین توصیه  
اینکه همان طور که اشاره شد تیم مهم است و بدون 
داشــتن یک تیم خوب هر چقدر هم ایده خالق و 
ایده آلی داشته باشند نمی توانند پیشرفت چندانی 
کنند مگر با داشــتن یک تیم خوب و حرفه ای که 

بتواند اثرگذارتر عمل کند.

حرفآخر:دراینراهقدردانچهکسانییاچه
سازمانهاییبودهاید؟

از محسن مالیری که در رشــد بیزینس ما اثرگذار 
و مربــی خوبی برای مــا در این راه بــوده قدردانیم  
همین طور از ناصر غانم زاده که هم به ما لطف داشته 

و هم راهنمای بسیار خوبی برای تیم بوتیک بود.

بهسا نسل جدیدی از نرم افزارهای حسابداری است 
که تجربه تازه ای از حســابداری را به شما می دهد. 
خدماتی که بهسا دارد قطعاً می تواند مخاطبان زیادی 
 behsaa.com را گرد خود آورد و این موضوع وقتی به
مراجعه می کنید، کامالً ملموس و قابل درک می شود. 
ایمان فرهــادی بنیان گذار و مدیر تیم بهساســت؛ 
گروهی که از نقاط مختلف ایــران گرد هم آمده اند 
تا با ارائه نسل پنجم نرم افزارهای حسابداری به رونق 
کســب وکار هاکمک کنند. با فرهادی 32 ساله که 
کارشناسی ارشد رشــته مدیریت فناوری اطالعات 
از دانشــگاه تکنولوژی آلمان را دارد، درباره  بهسا و 

خدماتش به گفت و گو نشسته ایم.

بهساچیستوچهکاریانجاممیدهد؟
بهسا مخفف بهره وری هوشمند سازمان های ایرانی 
است. هدف بهسا نیز همین است. بعد از بررسی های 
فراوان و تجربیات اخذشده در به کارگیری ERP  در 
سازمان ها، متوجه شــدیم چالش های زیادی پیش 
روی استقرار نرم افزارهای یکپارچه کننده سازمان ها 
وجود دارد. به عبارت دیگر اســتانداردهای داخلی 
سازمان ها با روش های بین المللی متفاوت است. به 
عنوان مثال فرایند »یک عملیات« در سازمان ثبت 
و احوال با سازمان شهرداری ها متفاوت بود. یا در یک 
شرکت بازرگانی و یک شرکت خدماتی تفاوت های 
عملیاتی زیادی را شــاهد بودیم به این ترتیب یک 
نرم افزار ثابت و حتی استاندارد پاسخگوی نیاز همه 
نبود. از طرفی وقتی پیشتر رفتیم متوجه شدیم که 
بهتر است بهسا، مدیران را دچار چندنرم افزاری بودن 
نکند. یک حسابداری تحت وب که قابلیت های بسیار 
فراوانی دارد به بهسا اضافه کردیم. بدین ترتیب بهسا 
دارای هیچ معادل داخلی و خارجی ای نیســت. زیرا 
ســایر هم گروه ها و همکاران ما چه در ایران و چه در 
سایر کشــورها یک بی پی ام اس همراه با حسابداری 
هفت سطحی دوبل، خزانه داری، حمل و نقل و واردات 
و صادرات،  انبارداری آنالین یا آفالین تحت وب، که 

پرداختنی، انبــارداری با امکان تعریف جامع انبارها 
به تفکیک سالن / راهرو / قفسات / طبقات / ردیف ها، 
تعریف کاال و خدمات شرکت همراه با دسته بندی و 

تعریف خصوصیات و خدمات دیگر
امور مالیاتی دلخواه کاربر با امکان تعاریف ویژه ارزش 
افزوده / مالیات عمومی و غیره، تعریف هزینه گمرک و 
ترخیص کاال به همراه بیمه و قابلیت اعمال روی کاال، 
تعریف پیش فاکتور، فاکتور خرید، فاکتور فروش و 

برگشت فاکتورها به صورت کامالً پیشرفته
گزارش هــای مالــی و دفاتر حســابداری جامع و 
ترازنامه های حسابداری و حسابرسی، تعریف کاربر 
مشتری و گروه های مشــتری، کارمند و گروه های 
کارمندی و مدیران نامحدود، تعریف و ترجمه زبان 
محیط نرم افزار به زبان دلخواه طــی زمان کمتر از 

24 ساعت.

فرضکنیدمنبهعنوانیککاربرمیخواهم
ازخدماتبهسااستفادهکنم،برایاینکارباید

چطوراقدامکنم؟
بهسا یک نرم افزار است اما نرم افزاری که حتماً باید 
استقرار داده شود؛ کارمندان و مدیران آموزش ببینند 
و پشتیبانی شوند و می توان ادعا کرد اگر شعار »فروش 
پایان معامله نیست« تبلیغاتی نباشد، کاربردی ترین 
واژگان برای ارائه بهسا به درخواست کنندگان هستند. 
قطعاً پیاده ســازی و اســتقرار یک نرم افزار نیازمند 
بررسی ســازمان و تهیه چارچوب از فرایندهای آن 
اســت. بعد از آن باید بهسا بر اســاس برداشت های 
انجام شــده و تحقیقات گردآوری شده آماده سازی 
شود. کارمندان و مدیران باید آموزش ببینند و بعد از 

آن از نرم افزار استفاده کنند. 

ســرمایهاولیهراازکجــاآوردیدوچطور
استارتآپخودرااستارتزدید؟

بهسا بدون سرمایه اولیه آغاز شد و تاکنون نیازهای 
مالی آن را خودمــان و در ادامه هر آنچــه نیاز بود، 
تهیه کردیم. پس از مدتی به منظور معرفی بهســا 
به بازارهای هدف، ارائه بهتر و تامین تیم های بیشتر 
نیاز به ســرمایه گذار حس خواهد شد که هم اکنون 
در حال بررسی پیشنهادهای مطرح شده هستیم و 
از شرایط مساعد برای ســرمایه گذاری بهره مندیم. 

از پیشنهادهای مناسب نیز استقبال خواهیم کرد. 

ما با فضایی 
که در بوتیک 

در اختیار 
فروشندگان 
قرار داده ایم 
این امکان 

را برای 
دیده شدن 
آنها فراهم 
می کنیم. 
به نظرم 

استارت آپ ها 
در ایران در 

وهله اول باید 
از نقطه A یک 

ارزش را به 
نقطه B منتقل 

کند

حمل و نقل 
و واردات و 
صادرات به 

همراه امکان 
مدیریت 

برنامه، 
حسابداری 

هفت سطحی 
دوبل با امکان 

ثبت سند 
دستی و 

سند خودکار، 
خزانه داری 
و مدیریت 
صندوق ها، 
بانک ها و 

اسناد دریافتی 
بخشی از 
حوزه ها و 

کارهایی است 
که توسط 

بهسا پوشش 
داده می شود

گپ وگفتی با مهرشاد موسی خانی، بنیان گذار 24 ساله بوتیک که ایده های خاصی دارد

گفت وگو با ایمان فرهادی، بنیان گذار گروه بهسا که از نسل پنجم نرم افزارهای حسابداری و بهسا می گوید

لباس گردی آسان در بوتیک

حتی نرم افزارهای آفالین )تحت سیســتم عامل و 
شبکه( نداشتند و توان رقابت و حضور متقابل با آن 

را نخواهند داشت.

ایدهبهساازکیمتولدشدوازکجاآمد؟
مهرماه سال گذشــته به همراه 10 نفر از دوستان 
کــه در راس آنهــا دکتر دالیلــی، ژالــه قربانی، 
محمدمهدوی کیا، ارغوان کاکایی و بهادر مرادی، 
ســید جواد مرتضوی، مهدی محمودی و در حال 
حاضر مهرداد محمــدی، احمد کرمالنژاد، جناب 
فرزان باروتی و سایر دوستان و همکارانی که عدم 
نام بردن آنها صرفاً به دلیل کوتاه کردن پاسخ است، 
در کنار هم بعد از تجربیات فراوان جمع شــدیم و 
تصمیم به ســاخت نرم افزاری گرفتیم که در همه 
مکان ها در دســترس باشد، به همراه اینکه معادل 
داخلی و خارجی آن وجود نداشــته باشــد. تولید 
هسته نرم افزار و پوسته ســمت کاربری آن زمان 
زیــادی از ما نگرفت اما می تــوان از زبان پی اچ پی 
و فریم ورک محبوب کد ایگنایتر تشکر کرد که به 
شدت در ســرعت ما موثر بودند. همچنین به رغم 
بی مهری هــا و بی توجهی های داخلی از کشــور 
هنک کنــگ و ترکیه دو شــرکت معتبر، تقاضای 
درخواست سهامدار شــدن و سرمایه گذاری انبوه 
داشتند که توسط کارگروه مربوطه در حال ارتباط 

برقرار کردن و بررسی راهکارهای الزم هستیم.

نرمافزارتاندرچهمرحلهایاست؟
تاکنون بیش از 20 به روز رسانی داشته ایم و در نسخه 
3 آلفا هســتیم. نســخه 4 هم با امکانات چشمگیر 
آماده سازی شــده و در حال تست های ثانویه است. 
این نســخه به حدی با امکانات کامل تکمیل شده 
که می تــوان  بهســا را حتی جایگزین فروشــگاه 
اینترنتی بسیار پیشرفته کرد. در آینده بهسا دارای 
اتوماســیون های گارانتی و خدمات پس از فروش، 
اتوماسیون اداری و دبیرخانه، داشبوردهای مدیریتی 

و امکانات کم نظیری خواهد شد.

لطفًاتمامخدماتیراکهبهساارائهمیدهد،
بهصورتتیتروارذکرکنید.

من یک خبر خوش برای خواننــدگان این خبر در 
هفته نامه شــنبه دارم؛ ما یک نسخه آزمایشی با نام 
کاربری و رمز عبور shanbeh در نشــانی اینترنتی 
https://demo.behsaa.com  آماده کرده ایم تا 
کاربران به راحتی بهسا را مشاهده کنند و از نزدیک 
با برخی از قابلیت های آن آشــنا شــوند اما برخی از 
قابلیت های کلیدی بهســا را تا نسخه 4، به اختصار 

عنوان خواهم کرد:
حمل و نقــل و واردات و صادرات بــه همراه امکان 
مدیریت برنامه، حســابداری هفت سطحی دوبل با 
امکان ثبت سند دستی و سند خودکار، خزانه داری 
و مدیریــت صندوق ها، بانک ها و اســناد دریافتی و 

بابهسا،سازمانتانراسروساماندهید

هستی صلح جو

گفتوگو
I n t e r v i e w

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
I n t e r v i e w

ستون
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موفقیت از آن کســانی نیســت که هرگز دچار 
ناکامی نشــده اند، بلکه متعلق به کسانی است 
که هرگــز برای از ســر گرفتن مبــارزه، بیم و 

هراسی ندارند.

سلبریتی
C e l e b r i t y

روزهای عجیبی در پیشــه ... این جمله ای 
است که در این چند وقت در کانال تلگرامی 
شب نامه تکرار می شد و منتظر روز پیش رو 
بودیم که متوجه شــدیم همه بازیگر فیلم 
مستند شــب نامه شــده ایم آن هم بدون 

قرارداد و دریافت دستمزد...
تصمیم گرفتم بروم و شــب نامه را ببینم. از 
بازیگران اصلی که فکــر می کردم در فیلم 
حضور دارند، خواســتم آنها هم بیایند که 
قسمت نشــد و به همراه دوست )دانشگاه( 
شــریفی ام رفتم و فیلم را دیــدم. موضوع 
فیلم در رابطه با کشفیات سازندگان مستند 
دربــاره ارتباطات خانواده نمــازی و گروه 
آتیه با نظام ســلطه و درز اطالعات کشور 
بود. فیلم از ساختار خیلی خوبی برخوردار 
بود و اگر در فضــای آرام تری اکران صورت 
می شد، تاثیر بیشتری داشت. بالشک بنده 
و دوستان استارت آپی ام با کلیات این فیلم 
موافق هســتیم. چه کســی از جوانان این 
مملکت دوســت دارد کشورش در معرض 
خطر قرار گیرد و این امنیت گران قدر را از 
دست بدهد؟ اما سوال اینجاست که وظیفه 
من و امثال من است که با هر کس بخواهیم 
کار کنیــم، او را مورد تفتیــش قرار دهیم 
که آیا او جاســوس است یا نه؟ اصاًل مگر ما 
این امکان را داریم که از سوابق پنهان آنان 
مطلع شویم؟ قبول کنیم این وظیفه حیدر 
)یکــی از نیروهای امنیتــی فیلم( و دولت 
است و ما دســت آنها را هم می بوسیم که 
قبل از اینکه اتفاقی بیفتد ما را مطلع کنند. 
وظیفه یک مدیر در کسب  وکار ایجاد روابط 
قانونی در جهت درآمدزایی، ایجاد اشتغال 
و غیره اســت. اگر قانون هــای مربوط به 
سرمایه گذاری خارجی ها در ایران اشکال 
دارد خب مجلس و دولت وظیفه دارند آن 

را در قالب قانون و الیحه اصالح کنند. 
نکته مرتبط دیگــر دربــاره موضوع این 
مستند، ســرگردانی جوانان دارای ایده به 
دنبال سرمایه گذار است. چند سرمایه گذار 
کامــاًل ایرانــی می شناســید کــه روی 
استارت آپ ها ســرمایه گذاری می کنند؟ 
نکته ای که رهبر معظم انقالب نیز تلویحاً 
به آن اشــاره کردند و تاکید کردند جوانان 
مملکــت را دریابیم تــا در دام خارجی ها 
نیفتند. اصاًل آیا شرکت های سرمایه گذاری 
به این موضوع اعتقادی دارند؟ آقایان فالن 
بانک و صندوق به غیر از دریافت حقوق های 
نجومی، مشــارکت در ساخت وساز و هزار 
کار غیرمرتبــط چــه  کار دیگــری انجام 
می دهند؟ جوان بیچاره را چند ماه معطل 
یک وام ازدواج می کنند، حاال اینها بیایند 
سرمایه گذاری کنند روی استارت آپ های 

پرریسک؟!
صحبتی هم با ســازندگان عزیز این فیلم 
دارم. اوالً تشکر می کنم از پرداختن به این 
مســئله و واقعاً برخی از مطالب عنوان شده 
مثل قرارداد مجلس شورای اسالمی با آتیه 
و غیره خیلی تکان دهنده و جالب بود. دست 
مریزاد. ثانیــاً برخی از مطالبی که در کانال 
منتشر شــده بود در فیلم وجود نداشت و 
واقعاً معلوم نیست با چه هدفی این مطالب 
انتشار یافته است. به این مثال توجه کنید: 
من شــرکتی دارم و به دنبال سرمایه گذار 
هستم، فردی به نام ایکس حاضر می شود 
تا در قبــال دریافت ســهام در این پروژه 
مشــارکت کنــد. حاال چند عکــس هم با 
من می اندازد. از قرار معلــوم این آقا عامل 
نفوذی آمریکاست. خب مگر من خبر دارم 
که هویت پنهان او چیست؟ جناب ادمین 
کانال با چه اســتنباطی تصاویر بچه ها را با 
ترشحات ذهنی خود و جهت گیری خاص، 
منتشر و برای آنها حاشیه درست کرده اید؟ 
مگر من و شما اشتباه نمی کنیم؟ من کاری 
به متهمان ندارم و موافقم در حدی که قانون 
مشخص کرده است آنها را معرفی کنیم. اما 
کسی که جرمی نداشته و شاید مورد اغفال 
قرار گرفته، باید این طور مورد بی مهری قرار 
بگیرد؟ گناهی که حرمت آن باالتر از حرمت 

تخریب خانه خداست!
 آقای شب نامه شب اول قبر یادت نره

کاش همه چیز درباره آی بریج گفته می شد. 
مگر غیر از این است که دوستان خود شما 
)بچه های دانشگاه شریف( نیز در آن شرکت 
کردند و حتی اسپانســر هم بودند. حاال ما 

بگوییم اینها نفوذی اند و چه و چه...؟
لطفاً این فضا را دوقطبی نکنید. ما نسل اول 
این انقالب هستیم. من و شما باید ما شویم. 
باید جان را فدای ایران کنیم نه اینکه به جان 
هم بیفتیم، در حالی که مهره های اصلی در 

حاشیه امن خود به ما می خندند.
 نکتــه ای هــم خدمت دوســتان 

استارت آپی ام !
دوســتان عزیز شــما هم در برخی موارد 
مقصر هســتید. این قدر بی خبر از همه جا 
هم خوب نیســت. نه روزنامــه می خوانید 
نه تلویزیــون می بینید نــه اخبار مملکت 
را دنبــال می کنید. خب معلوم اســت این 
بی تفاوتــی کار دســت تان می دهد. اینجا 
ایران اســت. من و شــما و خانواده هایمان 
برای اعتقادات و ارزش هایمان خون داده ایم 
و به آن پایبندیم. لطفاً این اصل را فراموش 
نکنید و نسبت به آن غافل نباشید. مراقب 
باشید دشمن از ســادگی و دل صاف شما 

سوءاستفاده نکند.

شب نامه و شب اول قبر

 غیرقانونی 
اعالم شدن 

آپارات از طرف 
سازمانی 

که خود را 
تنها مرجع 

صادرکننده 
مجوز فعالیت 

می داند، 
بی تاثیر نیست 
اما اینکه نهایتاً 
چنین دعوایی 

به کجا ختم 
می شود، 

پیش بینی من 
این است که 

آپارات حتی با 
این فشارهای 

قانونی هم 
کالً تعطیل 

نمی شود. چون 
نیازهایی را 

پاسخ می دهد 
که سیستم 
یوجی سی 

دیگری 
برای این 

پاسخگویی 
وجود ندارد

 تاکنون الگوی موفقی در حوزه IPTV  نداشته ایم 
و همچنین سرویس های موفقی در حوزه ویدئو 
دیجیتال داشته ایم. از این رو شما فاکتورهای مهم 
برای موفقیت سرویس هایی مانند آیو را در چه 

چیزی می دانید؟
این پرسش جواب مبســوطی دارد و عماًل ناشی از 
تحلیل عمیق این صنعت و فضای کسب وکاری مرتبط 
آن در کشور است اما به رغم اهمیت فاکتورهایی مانند 
انتخاب تکنولوژی صحیح، پیاده سازی درست و کامل، 
کیفیت ســرویس و پایداری و غیره یک عامل، نقش 
کلیدی و تعیین کننده دارد و آن، محتواست. به نظر 
من محتوا به مثابه روح و جان سرویس IPTV  است 
که ذائقه سنجی درست، تولید و تامین صحیح و نهایتاً 
عرضه محتوای مناسب، مهم ترین کلید موفقیت در 

این حوزه به شمار می رود. 

 به  عنوان یکی از فعاالن این حوزه، چه موانعی بر 
سر راه توسعه این سرویس ها می بینید؟

در حال حاضر یکــی از مهم ترین موانع رشــد این 
ســرویس ها تنظیم مقررات اســت. به این معنا که 
ما در این حوزه به شــفافیت مقررات و ایجاد مرجع 
واحد تصمیم گیری و تعامل نیاز داریم. در این حوزه 
از طرفی دچار مقررات زدگی هستیم، زیرا نهادهای 
مختلفی خــود را ذی مدخل می داننــد و باید ها و 
نبایدهایی برای سرویس دهندگان تعریف می کنند و 
از سوی دیگر نمی توان از یک مرجع مشخص نام برد 
که اگر شما در چارچوب قوانین آن مرجع رفتار کنی، 
اطمینان داشته باشــی که فعالیت تان از نظر قانونی 
حمایت می شود. به دلیل همین آشفتگی در فضای 
قانونی و مقررات و گســتردگی ذاتی فضای مجازی، 
هم اکنون سرویس هایی بدون رعایت هیچ چارچوبی 
در حال فعالیت هستند، این در حالی است که برخی 
سرویس های دیگر مانند آیو که دغدغه فعالیت  قانونی 
و رشد در فضای متبوع حاکمیت کشور را دارند، هر روز 
با سیاست جدیدی از سوی نهادهای ذی ربط رو به رو 
می شوند. در یک کالم باید گفت یکی از موانع جدی 
پیش  رو، عدم وجود مقررات شفاف است. این حوزه 
نیازمند مقررات مطول و مفصل نیست. کافی است 
به بازیگران صالــح از نظر فنی و الزامات قانونی اجازه 
داد تا بر اساس مکانیسم بازار، رشد ارگانیک خود را 
تجربه کنند و در یک چارچوب مشخص نظارتی، بر 
فعالیت آنها نظارت شود. این چارچوب ها هم شامل 
چارچوب های نظارتی شرعی، قانونی و سیاسی است 
و هم شامل چارچوب های تجاری مانند حفظ فضای 
رقابتی و غیره. موضوع دیگر، موانع زیرساختی است. 
یکی از ملزومات رشــد چنین سرویس هایی وجود 
زیرساخت مناســب مخابراتی است که از این لحاظ 
می توان به ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت در کشور، 
وجود شبکه های توزیع محتوا )CDN(، در دسترس 
بودن ســرویس های باند پهن )FBB& MBB( برای 
کاربر نهایی و غیره اشاره کرد. بر اساس گزارشی که 
ITV )اتحادیه جهانی مخابرات(  اخیراً در مورد وضعیت 
کشورها در حوزه باند پهن منتشر کرده، ایران با ضریب 
نفوذ 10/8درصدی باند پهن، در رتبه 81 جهان قرار 
دارد؛ البته ضریب نفوذ باند پهن در حوزه موبایل حدود 
دو برابر است که نشان می دهد به توسعه بیشتری در 

این حوزه نیاز داریم. 

 گستره کار آیو به چه صورت است؟
آیو می تواند کل دنیا را پوشش دهد اما در حال حاضر 

در محدوده ایران فعالیت می کند.  

 به لحاظ تعــداد کاربران آیو در حال حاضر چه 
وضعیتی دارد؟

آیو بهمن ماه سال گذشــته راه اندازی شده و اکنون 
بیش از 100 هزار کاربر فعال دارد. 

 اپ شما روی گوگل پلی و اپ استور قرار دارد. نوع 
تعامل تان با این شرکت ها به چه صورت بوده است؟

ما بیش از 10 ماه با آنها مذاکره کردیم و طی قراردادی 
اپ مان را روی بسترشان قرار داده ایم. برای این منظور 
قرارداد تجاری نداریم اما مهم ترین دغدغه  آنها حقیقی 
 بودن طرف قرارداد و اهمیــت کپی رایت و مالکیت 

معنوی است. 

 بازیگران اصلی این بازار در ایران چه کســانی 
هستند؟

ایرانسل، همراه اول، سازمان تبلیغات و ... 

 فکر می کنید بیشترین سهم بازار در اختیار چه 
کسی است؟

در اختیار آیو است چون سایرین کماکان راه اندازی 
نشده اند. 

 مجوز این کار از چه سازمان یا نهادی دریافت 
می شود؟

سازمان صدا و سیما. 

 وقتی از چنین بازاری صحبت می کنیم، منظور 
بازاری با چه ابعاد است؟

صحبت از بیزنســی دو هزار و 700 میلیارد تومانی 

است. 

 و این به نفع شماست. رقیبی ندارید و می توانید 
یکه تاز بازار باشید.

رقیب ما را پویا می کند چون ابعاد تازه ای از بازار را به 
ما نشان می دهد. 

 اما وقتی دیگران هنوز راه اندازی نشده اند یعنی 
شما به  صورت انحصاری بازار را در اختیار دارید؟

ما به فکر انحصار نیســتیم. این صداوسیماست که 
به فکر انحصار اســت و ما مجبوریم با صداو ســیما 

همکاری کنیم. 

 یعنی هیچ نهاد دیگری در این زمینه تصمیم گیر 
نیست؟

اینکه چــه نهادهــا و ســازمان هایی در این زمینه 
تصمیم گیر هســتند، برمی گردد به دعوایی حدوداً 
10ســاله که بر ســر این موضوع بین وزارت ارشاد و 
صداو سیما وجود داشته که فضای تلویزیون و محتوای 
تعاملی در حوزه آنالین با صداوسیماســت. در واقع 
مجوز آی پی تی وی یا تلویزیون اینترنتی را صداوسیما 
صادر می کند اما اگر کسی در حوزه وی اُدی وارد شود، 
وزارت ارشــاد می تواند مجوز فعالیتش را صادر کند؛ 
یعنی مجوز پخش فیلم ها برای اکران در فضای وب. 
ما هر جا هر مجوزی بوده دریافت کرده ایم چون اصوالً 
نمی توان با اطمینان خاطر از طرف قرارداد در این حوزه 
حضور داشت و همیشه ریسک هایی وجود دارد و حتی 
قرارداد با صداوسیما نیز کسب وکارمان را صد درصد 

تضمین نمی کند. 

 در حال حاضر چه میزان محتوا روی آیو پخش 
می شود؟

در حال حاضر بیش از پنج هزار ساعت برنامه  ویدئویی 
روی آیو قرار گرفته است. 

 چند درصد از محتوای صداوسیما را می توانید 
پخش کنید؟

صد درصــد. آیو حق پخش هر آنچه از صدا وســیما 
پخش شود را دارد. 

 برای پخش چنین محتوایی باید قراردادهای 
سنگینی به لحاظ هزینه ای بین شما و صدا وسیما 
بسته شده باشد؛ در این زمینه شفا ف تر صحبت 

کنید. 
اعداد و ارقام مربوط به قرارداد، محرمانه محســوب 
می شــود و ترجیح ما این اســت کــه در این زمینه 

صحبتی نکنیم. 

 ولی شــفاف  بودن در این زمینه می تواند از 
شــائبه های انحصاری بودن بازار به نفع یک 

سازمان و نهاد خاص جلوگیری کند. 
این شفاف  نبودن از نظر صداوسیماست و اگر ما تنها 
دست اندرکار این قراردادها بودیم، حتماً شفاف حرف 
می زدیم. صداوسیما در این زمینه انحصارطلب است و 
قراردادی هم که با ما دارد در حد عهدنامه ترکمانچای 
است. تنها می توانم بگویم که بازار بسیار بزرگ و بکر و 
دست نخورده  و البته مه آلودی در این زمینه در ایران 
وجود دارد. ما تنها پذیرفته ایم که در این بازار حضور 
داشته باشــیم، چون افراد زیادی با ما کار می کنند و 

اشتغال زایی ایجاد شده است. 

 چند نفر با شما همکاری می کنند؟
به صورت مستقیم 50 نفر و افراد زیادی نیز از راه دور 
و با ساخت برنامه ها و بســتن قرارداد با ما همکاری 

می کنند. 

 هزینه های ثبت نام و استفاده از خدمات آیو به 
چه صورت است؟

همه خدمات آیو تا مهرماه امسال به  صورت رایگان بوده 
است و تقریباً حدود یک ماه است که هزینه هایی برای 
استفاده از خدمات و برنامه هایش در نظر گرفته ایم. به 

این ترتیب که هزینه  برای اشتراک ماهانه تا 12 هزار 
و 500 تومان است. البته مشترک شدن در سیستم 
آیو رایگان است اما برای دیدن بعضی از برنامه ها باید 
هزینه  پرداخت شــود. قیمت  برنامه ها نیز مشخص 
اســت که طی خرید یک کارت اشتراک از آیو امکان 

برنامه های مختلف پولی فراهم می شود. 

 اشاره کردید که بازار بزرگ و البته مه آلودی در 
این حوزه وجود دارد. شما با چه انگیزه ای وارد این 

حوزه شده اید؟
دو انگیزه در این زمینه دخیل بوده است. یکی رفتار 
کاربران در حوزه فضای مجازی بوده؛ اتفاقی در فضای 
دیجیتال در حال رخ  دادن اســت و آن اینکه ســهم 
ویدئوهای آنالین در زندگــی روزمره مردم در حال 
افزایش اســت و حتی در خاورمیانه این سهم تا 60 
درصد است و تا سال 2020 به 80 درصد هم خواهد 
رسید. این دو معنی می تواند داشته باشد؛ یکی اینکه 
کاربران ترجیح می دهند اطالعات و سرگرمی ها را از 
طریق ویدئوهای کپسوله شده ببینند. معنی دیگر برای 
سرمایه گذاران حوزه مخابرات است. یعنی ظرفیت 
اینترنت دنیا بیشتر در اختیار ویدئو قرار گرفته و این 
روند در حال افزایش اســت.  بنابراین اتفاقات مهمی 
در دنیا رخ می دهد. حتماً شما هم در جریان هستید 
که طی هفته گذشــته خبر بسیار مهمی در این فضا 
پیچید که ای تی اندتی در حــال خریداری کمپانی 
تایم وارنر اســت. ای تی اند تی بزرگ ترین شــرکت 
مخابراتی دنیاســت و در خود آمریکا هم در جایگاه 
نخست قرار دارد. تایم وارنر نیز سومین غول رسانه ای 
دنیاست؛ رسانه ای که شبکه های سی ان ان و اچ بی او و 
غیره را در اختیار دارد. اما ســوالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که یک شرکت مخابراتی چرا باید 
به دنبال خرید یک استدیوی فیلم سازی یا به تعبیری 
یک رسانه باشد؟ این مسئله حاکی از نوعی همگرایی 
و به نوعی نشــان دهنده اهمیت ویدئو در دنیای وب 
است. همچنین گوگل در حال بستن قراردادهایی با 
شبکه  سی ان بی سی و در حال مذاکره با کام کست و 
یونیورسال است. گوگل پلت فورمی در حوزه آی تی 
است اما به دنبال بســتن قرارداد و همکاری با رسانه 
اســت. آمازون هم که از بزرگ ترین شــرکت های 
دارنده ویدئوآنالین اســت به  دنبال آی اس پی شدن 
در اروپاســت. اینها همه خبرهایی اســت که از 10 
اکتبر تاکنون در حال انتشار است. پس این غول های 
مخابراتی متوجه اهمیت ویدئو در شبکه خود شده اند 
و شرکت های رسانه ای نیز این مسئله را دریافته اند که 
دسترسی به رسانه تغییر کرده و دیگر فقط ماهواره 
نیست و اینترنت هم کانال دسترسی آن شده است. 

حال در این میان آیو هم سهامدارانی از حوزه آی تی 
دارد، یعنی تلکام هستند و اهمیت چنین مسئله ای و 
بزرگی چنین بازاری را درک کرده اند. سهم ویدئو در 
حال افزایش اســت و ما باید روی درآمدزایی از این 
حوزه تمرکز کنیم. اتفاق دیگــری هم در این میان 
در حال رخ دادن اســت؛ اتفاقی مربوط به تبلیغات و 
صنعت تبلیغات که از بزرگ ترین صنایع فعلی جهان 
به شمار می رود. گردش مالی این صنعت جهانی در 
سال 2015 حدوداً تا 1300میلیارد دالر بوده است. 
بنابراین باران تلکام نیز بــا رصد این حوزه و دریافت 
بزرگی این حوزه به این عرصه ورود کرده اســت. اما 
چرایی گنگی و مه آلودگی این بازار به این دلیل است 
که مانند بسیاری از حوزه های دیگر به محض شکل 
گرفتن و راه اندازی شــان، دولت و حاکمیت به دنبال 
تنظیم مقرراتی سفت و سخت هستند تا جایی که به 
انحصار ختم می شود و در مسیر این تنظیم قوانین و 

مقررات، کسب وکارها قربانی های زیادی می دهند. 

 تولید محتوا در حــوزه ویدئو تا حدود زیادی 
انحصاری اســت و در اختیار صدا وسیما. بحث  
تلویزیون آنالین هم به زعم شــما رو  به انحصار 
می رود چون بازار بزرگی دارد و احتماالً آورده های 
مالی باال. به نظر می رســد بــرای بازیگران این 
عرصه یک راه باقی می ماند و آن هم همکاری با 
صدا وسیماست. حال سوالی که در اینجا مطرح 

می شود این است که آیا نمی شود بدون همکاری 
با صداوسیما در این بازار حضور داشت؟

ما ترجیح می دهیم در چارجوب قوانین کشــورمان 
و بر اســاس مجوز کار کنیــم. مجوز را هــم باید از 
صدا وسیما دریافت کنیم و شروع فعالیت باران تلکام 
نیز با صداوسیما و بر اساس فراخوان صدا وسیما بوده 
اســت. ما به عنوان یک شرکت قوانین صداوسیما را 
پذیرفته ایم اما در این میان هنوز تعریف مشــخصی 
وجود ندارد که تلویزیون اینترنتی چیست. چون قباًل 
سرویس های به اشــتراک گذاری ویدئویی در ایران 
فعالیت کرده اند که مجوزشان را وزارت ارشاد صادر 
کرده و ما مجوزهای الزم برای این حوزه را نیز دریافت 
کردیم. اما زمانی تکلیف ما کامالً مشخص است که این 
دو حوزه تعامل خوبی با یکدیگر داشته باشند. مشکل 
اینجاست که چارچوب های این نهادها و سازمان ها 
با یکدیگر همخوانی ندارد. یعنی مرجع تصمیم گیر 

واحدی در این زمینه نداریم.  

 صداوسیما خواهان چه درصدی از سهم درآمدی 
است؟

صداوسیما در ابتدا اعالم کرد که 25 درصد از درآمد 
را باید داشــته باشــد. هر چند ابهاماتی نیز در مورد 
درآمدها وجود دارد. در حال حاضر نیز با یک نسبتی 
20 درصد از درآمد ناشی از محتوا و 50 درصد از سایر 

درآمدها را می خواهد. 

 چقدر این نگاه انحصاری جواب می دهد؟ چون 
در اکوسیستم  هم نظر بر این است که این انحصار 
دولتی در نهایت جواب نمی دهد و شاید حتی به 

شکست محکوم شود؟
آنچه می توانم بگویم این است که این نگاه صداوسیما 
و درخواســت این میزان از ســهم درآمدها حداقل 
حمایتی نیســت. از طرفی تجربه نشــان داده است 
هر کجا نهادهای حاکمیتــی و دولتی به حوزه های 
تجاری ورود کرده اند، هم به آن صنعت ضربه زده اند 
و هم رقابت در آن بازار را با مشکل مواجه ساخته اند و 
در نهایت آن صنعت دچار مشکل اساسی شده است. 
بنابراین اگر صداوســیما به این حوزه از رسانه یعنی 
تلویزیون آنالین به عنوان زیرمجموعه خودش نگاه 
نکند و حالت تصدی گری نسبت به آن نداشته باشد و 
خود را تنها در سطح رگوالتور و تنظیم کننده قوانین و 
مقررات قرار دهد، شاید تا سه سال دیگر شرکت های 
بزرگی در این حوزه پا بگیرند. زمانی هم که رســانه 
جدیدی ایجاد شود، صنعت سینما و تولید محتوای 

ایران نیز رونق می گیرد. 

 می گویید که با انحصارطلبی صداوســیما و 
تصدی گری اش در این حوزه موافق نیستید. 
اما اتفاقاتی که از این مسیر در بازار رخ می دهد 
شاید خیلی هم برای شما ناراحت کننده نباشد. 
مثالً یکی از مهم ترین اخبار هفته اخیر مربوط به 
شکایت صداوسیما از آپارات است. آیو نباید از 
این اتفاق ناراحت شده باشد چون می توانست 

رقیب شما باشد. 
ما از وجود رقیب استقبال می کنیم. چون وجود آپارات 
و ادامه کارش برای کل اکوسیستم یک پیام مشخص 
دارد و آن این اســت که چنین کســب وکارهایی و 
ســرمایه گذاری برای راه اندازی شــان نتیجه بخش 
است. اگر از آپارات شکایت شده دقیقاً برمی گردد به 
همان تداخل حوزه قانون گذاری. ما از رقابت در فضای 
شفاف استقبال می کنیم چون موجب حرکت چرخ 
کسب وکارها می شود. اما چون ما از صداوسیما مجوز 
گرفته ایم سایر بازیگران هم باید این مجوز را دریافت 
کنند تا فعاالن مجوزدار این حــوزه که قراردادهای 
تجاری با نهاد مربوطه دارند، متضرر نشوند.  همچنین 
آپارات رقیب ما محسوب می شود اما از سرمایه های 
کشور در حوزه فضای مجازی است. چون اگر آپارات 
نبود، کاربرانش به یوتیوب مراجعه می کردند. یعنی 
نیاز را نمی توان نادیده گرفت و باالخره از جای دیگری 
تامین می شــود. بنابراین به نظر من این رویکرد که 
سرویس ها را ببندیم و چنین برخوردهای قهری ای با 

انحصار 2700  میلیارد تو مانی!

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی
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رضا الفت نسب  
دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی

یادداشت

صداوسیما 
در این زمینه 
انحصارطلب 

است و 
قراردادی هم 

که با ما دارد در 
حد عهدنامه 
ترکمانچای 
است. تنها 

می توانم بگویم 
که بازار بسیار 
بزرگ و بکر و 

دست نخورده  و 
البته مه آلودی 
در این زمینه 

در ایران وجود 
دارد. ما تنها 
پذیرفته ایم 

که در این بازار 
حضور داشته 
باشیم، چون 
افراد زیادی با 

ما کار می کنند 
و اشتغال زایی 

ایجاد شده 
است

تلویزیون اینترنتی در حالی روند رو به رشدی را در ایران طی می کند 
که تلویزیون ملی ایران تماشاگر چندانی ندارد اما سازمان متولی 
تلویزیون ملی سایه خود را بر فضای مجازی نیز انداخته و با بستن 
 قراردادهای چندهزار میلیاردی به فکر فعالیت در این حوزه است. 
همین امر موجب شده مثاًل از آپارات که جزو مهم ترین بازیگران 
این حوزه است، شکایت کند و با سرویس دیگری چون آیو قرارداد 
سفت و سخت ببندد؛ قراردادی که شاید هرگونه رقیبی را از بازار 
بیرون می راند. اما مدیرعامل آیو به »شنبه« می گوید که از حذف 
رقیبی چون آپارات خوشحال نیست و بازار بدون رقیب را بازاری 
محکوم به شکســت می داند. در این گفت وگو حسین تهرانی از 
مشکالت این حوزه گفته و رقبای فعلی و احتمالی و آینده چنین 
بازاری. در جریان این پرسش و پاســخ، تاکید شد که این حوزه 
نیازمند شفافیت مقررات و ایجاد مرجع واحد تصمیم گیری و تعامل 
است و به دلیل آشفتگی در فضای قانونی و مقررات و گستردگی 
ذاتی فضای مجازی، سرویس هایی بدون رعایت هیچ چارچوبی در 
حال فعالیت هســتند و راه بر فعالیت سرویس های محبوب بسته 
شده است. همچنین سرویس هایی که بخواهند در چارجوب قانون 
حرکت کنند با وجود چندپاره  بودن قوانین و نبود دستگاه واحد 

مسئول، دچار سردرگمی شده اند. 

حسین تهرانی، مدیرعامل تلویزیون اینترنتی »آیو«  از حذف یا ادامه کار آپارات می گوید و اینکه صدا و سیما برای واگذاری این امتیاز 2700میلیاردتومان درصد گرفته است
8 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و چهار
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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!

2

نیازمندی های کارآفرینی

10

امـروز
ـرهـای

تـیـت

To d ay ' s H e a d l i n e s

8

وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3

8

10

11

بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

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

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

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

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

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

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

آنها داشته باشیم، جوابگو نیست و راه به جایی نمی برد؛ 
بلکه در این حوزه باید قوانین و مقرراتی تنظیم شود 
که همه از آن تبعیت کننــد. در واقع فضای مجازی 
باید به این سمت برود که هر کسی بداند از کجا مجوز 
فعالیت بگیرد و کارش را آغــاز کند. به این نکته هم 
اشاره کنم که اگر آپارات به  عنوان یک رقیب قانونی 
در این حوزه حضور دارد، ما رقبای غیرقانونی زیادی 
هم داریم که سایت های مربوط به دانلود انواع فیلم ها 
هستند. ترافیک بعضی هایشان هم دوبرابر ترافیک آیو 
است. این رقبا نیز در این حوزه کار می کنند و از خالء 

مقررات قوی بهره می برند. 

 آپارات به عنوان یکی از قدیمی های این حوزه 
تاکنون مشکل قانونی نداشته و به  نظر می رسد 
صداوسیما بعد از اینکه مثاًل با شرکتی مانند باران 
تلکام همکاری می کند، می خواهد سایر رقبا را 
از میدان به در کند. از طرفی شما می فرمایید از 
حضور رقیب استقبال می کنید. در سوی دیگر 
ماجرا قراردادهای شما با صداوسیما وجود دارد 
و اینکه تصمیم گیرنده این بازار صداوسیماست. 
حال به نظر شما آپارات چه باید بکند که در این 
بازار بماند؟ آیا با صداوسیما وارد مذاکره شود و 

درصدی از درآمد را واگذار کند؟
همان طور که اشــاره کردم ارگان صادرکننده مجوز 
برای این حوزه صداوسیماســت. اگــر آپارات مجوز 
صداوسیما را ندارد و تنها مجوز وزارت ارشاد را دارد، 
باید مجوز صداوســیما را نیز در اختیار داشته باشد. 
گرفتن مجوز هم شاید منوط به سهم خواهی باشد. 
بنابراین قطعاً بحث بر سر همین قرارداد و در اختیار 

گرفتن بخشی از درآمد است. 

 و اگر چنین ســهمی را واگــذار نکند، حذف 
می شود؟

پاسخ دادن به این سوال خیلی آسان نیست! 

 حذف هم اگر نشود احتماالً فیلتر می شود؟
بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. 

 اگر فیلتر شــود یعنی غیرقانونی است؛ به  نظر 
شما صداوسیما ممکن است تا این حد پیش برود؟ 
به نظر من در این مورد صدا وسیما مجبور می شود با 

آپارات کنار بیاید. 

 ولی همین اآلن هم اپ این کسب وکار از روی 
کافه بازار حذف شده و به نظر می رسد قدرت 

صداوسیما به آپارات می چربد.
باالخره غیرقانونی اعالم شدن آپارات از طرف سازمانی 
که خــود را تنها مرجع صادرکننــده مجوز فعالیت 
می داند، بی تاثیر نیست اما اینکه نهایتاً چنین دعوایی 
به کجا ختم می شــود، پیش بینی من این است که 
آپارات حتی با این فشــارهای قانونی هم کاًل تعطیل 
نمی شود. چون نیازهایی را پاسخ می دهد که سیستم 

یوجی سی دیگری برای این پاسخگویی وجود ندارد.

 شاید صداوسیما فکر می کند با وجود همکارانی 
چون آیو مشــکلی برای پاسخگویی به این نیاز 

وجود ندارد؟
آیو؟ آیو پلت فورم یو جی سی نیست. اصاًل پلت فورم 
یوجی سی دیگری همچون آپارات در حال حاضر در 
کشــور وجود ندارد. حتی اگر چنین پلت فورمی هم 
وجود داشت باز نمی توانست جایگزین آپارات باشد. 

مســئله  دیگر اینکه وقتی آپارات راه اندازی شد، مگر 
صداوســیما ادعایی در مورد فضای مجازی داشت؟! 
آپارات حتماً مجوزهای الزم برای فعالیت را داشته که 

تاکنون توانسته فعالیت کند. 

 پس مشــکل فعلی به چه دلیلی برای آپارات 
ایجاد شده است؟

این مسئله برمی گردد به ادعایی که صداوسیما در مورد 
حق کپی رایت محصوالت و تولیداتش دارد که آپارات 
از آنها استفاده کرده است. یعنی این شکایت مربوط به 
استفاده آپارات از محتوای تولیدی صداوسیماست که 
به نظر من حل می شود و به تعطیلی آپارات نمی انجامد. 
چون آپــارات می تواند در جواب ایــن دعوی بگوید 
محتوایی را که سازمان ادعایش را دارد و احیاناً آپارات 
در نشرشان دچار تخلفی شده، حذف می کند و دیگر 

این کار را تکرار نمی کند. 

 یعنی شما از حذف آپارات خوشحال نمی شوید؟
 )نه کش داری می گوید( اگر آپارات زمین بخورد یعنی 
حاصل سال ها زحمت در این حوزه از بین رفته است. 
یعنی ورود به چنین حوزه ای ریسک شکست قطعی را 
در پی دارد و این اتفاق ممکن است برای سایر بازیگران 

این حوزه نیــز رخ دهد. بنابراین 
شکست و حذف آپارات اصالً اتفاق 
خوبی نیست. حتی اگر خوشحال 
هم بشویم، خوشحالی کوتاه مدتی 
خواهد بود چون اتفاق بسیار بدی 
است اگر ایده ای خوب که سال ها از 

آن استقبال شده، به خاطر محدودیت های غیرطبیعی 
و ساختگی از بین برود. 

 برگردیم به آیو؛ در اشــاره بازیگران اصلی این 
حوزه نام های بزرگی به لحاظ حجم فعالیت و در 
اختیار داشتن سرمایه مطرح شد. وجود چنین 
نام هایی این شائبه را ایجاد می کند که شاید جایی 
برای افراد کم سرمایه وجود نداشته باشد و همین 

یعنی انحصار. نظر خودتان در این مورد چیست؟
حوزه ویدئوی آنالین بسیار گسترده است. طبیعت 
این بازار انحصاری نیســت و تعداد زیادی از ســایر 
بازیگران در این حوزه حضور دارند که بسیاری از آنها 
بخش بندی شده کار می کنند. یکی در حوزه آشپزی، 
یکی آموزش، یکی ورزش و غیره. بنابراین شیوه های 
سرمایه گذاری در این زمینه می تواند از چند میلیونی 
تا چنــد ده میلیونی و چنــد صدمیلیونی و چندین 
میلیاردی در نوسان باشد و میزان سرمایه گذاری هم 
رابطه مستقیمی با وسعت کار دارد. یعنی با طراحی 
یک اپلیکیشــن نیز می توان نیازی را پاسخ گفت و 
درآمــدی ایجاد کرد، بزرگ تــر از آن پلت فورم های 
یو جی ســی یا ویدئو آن  دی مند هســتند که حجم 
سرمایه گذاری بیشــتری نیاز دارند و به همین دلیل 
تعداد بازیگران قانونی اش در کشور به بیش از 15 عدد 
می رسد که در این حوزه برخی روی فیلم، بعضی روی 
صدا و غیره کار می کنند. باالتر از اینها پلت فورم های 
عمومی تــری قــرار دارند که اســتریمینگ آنالین 
شبکه های تلویزیونی هســتند و جامعیت بیشتری 
دارند و مجوزها و ســرمایه های سفت و سخت تری 
می طلبند. بنابراین در کل، فضای صنعت بزرگی است 
که هر کسی با هر سطح ســرمایه ای اگر سگمنتش 
را هوشــمندانه انتخاب کند، می تواند به درآمدزایی 

امیدوار باشد. 

 یعنی این خطر وجود نــدارد که با آمدن برند 
بزرگی چون آیو سایر بازیگران حذف شوند؟ 

اصالً. چون اشاره کردم هر کسی می تواند در این حوزه 
فعالیت کند اما اگر آیو به اکوسیستمی در زمینه ویدئو 
استریمینگ تبدیل شود، بازیگران کوچک تر می توانند 
در زمینه این بیگ استریم فعالیت کنند و تفاهم تجاری 
با آیو داشته باشــند. یعنی آیو برای سایر بیزینس ها 

بازارسازی می کند. 

 اشــاره کردید به این موضوع که بیزینس های 
کوچک می توانند با آیو همکاری تجاری داشته 
باشند، دوباره برمی گردم به داستان آپارات و اینکه 
اگر با صداوسیما کنار نیاید و فیلتر شود، این مسیر 
برای آیو باز می شود که بسیاری از کسب وکارهای 
کوچکی که در حال همکاری با آپارات هستند، به 
همکاری با آیو روی بیاورند و همان داستان انحصار 
تکرار شود. یعنی این داستان در نهایت به نفع آیو 

تمام می شود. 
در حال حاضر هــم تنها آیو در ایــن زمینه فعالیت 
نمی کند و همان طور که اشاره کردم چهار رقیب در 

این حوزه حضور دارند. 

 رقبایی که حتی هنوز النچ 
هم نشده اند و تا کار را شروع 
کنند، آیو سهم زیادی از بازار 

را در اختیار گرفته است. 
من در مورد مقایسه آیو با آپارات 
خیلی با شما موافق نیستم. چون 
نمونه خارجی  آپارات، یوتیوب اســت که یو جی سی 
 است؛ یعنی یوزرجنریتت کانتنت است. در حالی  که 
کانتنت و محتوای ما پریمیوم کانتنت است. یعنی برای 
کانتنت یوجی سی حق رایت و هزینه تولید معنی ندارد. 
اما برای کانتنت پریمیوم بحث های مربوط به حق رایت 
و هزینه مطرح می شود. بنابراین فضایی که آپارات در 
آن سیر می کند، فضایی رایگان است اما فضایی که آیو 
در آن حضور دارد، فضایی پولی است. به همین دلیل 
این دو را نمی شود خیلی در کنار همدیگر قرار داد، هر 
چند هر دو در یک صنعت فعالیت کنند. بنابراین من با 
این مقایسه شما به لحاظ تجاری موافق نیستم. هر چند 
این حرف شما که آپارات در حال حاضر بستر بسیاری 
از بیزینس هاست، درست است. اما آیو برای مشتریان 
دیگری تدارک دیده شــده. مثاًل تهیه کننده ای فیلم 
تولید کرده و می خواهد آن را بفروشد، در این زمینه آیو 
بستر بسیار مناسبی است. شباهت ها و تفاوت هایی بین 
آپارات و آیو وجود دارد اما حضور یکی از اینها به نابودی 
دیگری منجر نمی شود. یعنی ابداً به این شکل نیست 
که اگر آپارات تعطیل شود، آیو به مونوپلی در این بازار 
تبدیل شود. بنابراین رقابت در این بازار با حذف رقبای 
دیگر انجام نخواهد شد. بلکه زمانی که مثالً ایرانسل هم 
وارد شود، آیو باید روی ظرفیت های خودش، ایده های 
جدید و راهکارهای تجاری جدید حساب کند نه حذف 

رقیب و نگاه انحصاری. 

 حاال که صحبت رقیب پیش آمده، ســوال 
دیگری هم مطرح می شود؛ اینکه رقیب همیشه 
داخلی نیست و ممکن است از خارج از ایران به 
این بازار وارد شود؛ مثاًل غولی به نام نتفلیکس 
که به 130کشور جهان خدمات می دهد و اتفاقًا 
مدیرعاملش چندماه پیش در همایشی اعالم 
کرده که قصد دارد به ایران بیاید، همین اآلن 
هم فیلتر نیســتند و افراد زیادی در ایران از 

حســین تهرانی، متولد 62 و مدیرعامل آیو است. در رشته مهندســی برق صنعتی شریف تحصیل کرده و در ادامه 
رشته ام بی ای را در همین دانشگاه خوانده است. همچنین در رشته اینترنشنال بیزینس در اتریش تحصیل کرده و 
در ادامه دکترای بازاریابی بین المللی را نیز گذرانده است. قبل از آیو بنیان گذار و مدیرعامل یک مجموعه در زمینه 

کارت هوشمند بوده که اکثر سهامش توسط گروه فناپ خریداری شده است. آیو از سال 93 شروع به کار کرده و در 
بهمن ماه 94 راه اندازی شده است و اکنون بیش از 100هزار کاربر فعال دارد و تا پنج هزار ساعت محتوای ویدئویی 

را در خود جای داده است. 

تهرانی کیست؟

ما از وجود 
رقیب استقبال 
می کنیم. چون 

وجود آپارات 
و ادامه کارش 

برای کل 
اکوسیستم یک 

پیام مشخص 
دارد و آن این 

است که چنین 
کسب وکارهایی 
و سرمایه گذاری 

برای 
راه اندازی شان 

نتیجه بخش 
است. اگر از 

آپارات شکایت 
شده دقیقاً 
برمی گردد 

به همان 
تداخل حوزه 
قانون گذاری

صداوسیما در 
ابتدا اعالم کرد 
که 25 درصد 

از درآمد را باید 
داشته باشد. هر 

چند ابهاماتی 
نیز در مورد 

درآمدها وجود 
دارد. در حال 
حاضر نیز با 

یک نسبتی 20 
درصد از درآمد 
ناشی از محتوا 
و 50 درصد از 

سایر درآمدها را 
می خواهد. ین 

نگاه صداوسیما 
و درخواست این 

میزان از سهم 
درآمدها حداقل 
حمایتی نیست. 
از طرفی تجربه 
نشان داده است 
هر کجا نهادهای 

حاکمیتی 
و دولتی به 
حوزه های 

تجاری ورود 
کرده اند، هم 
به آن صنعت 

ضربه زده اند و 
هم رقابت در 
آن بازار را با 

مشکل مواجه 
ساخته اند 

نتفلیکس اســتفاده می کنند. چقدر حضور 
چنین شرکتی در ایران برای تولید محتوا و ارائه 
محتوا که حساسیت های زیادی رویش وجود 
دارد، شدنی اســت و اینکه آیو در مقابل ورود 
چنین شرکتی چه عکس العملی خواهد داشت؟

ورود نتفلیکــس غیرممکن نیســت امــا به لحاظ 
چارچوب های قانونی موانع زیادی در این حوزه وجود 
دارد و به نظر نمی رســد به این زودی چنین شرکتی 
بتواند به ایــران بیاید. اگر هم بیاید آیو یا با آن همکار 
می شود یا رقیب. به  طور کلی من معتقدم فضای تقاضا 
در ایران بسیار مساعد است و مشکل عمده برمی گردد 
به فضای قانونــی. ما در این فضا بــه مقررات زدایی 
هوشــمند نیاز داریم. چون مقررات زیادی داریم که 
مرجع یکســانی ندارند و ابهامات زیادی وجود دارد. 
بنابراین در ابتدا برای شفاف سازی بازار باید مقررات 
یکسان با مرجع یکسانی تعریف کنیم تا سرمایه گذاران 
جرئت ورود به این حوزه را داشته باشند. اگر این فضا باز 
شود، فضای تحت کنترل و جذابی برای سرمایه گذاری 
شکل می گیرد که اشتغال زایی و رفع مشکل بیکاری 
طیف گسترده ای از جوانان از مهم ترین نتایج آن است. 

 همین تحت کنترل بودن موجب شده آیو و 
همتایانش قرار وثیقــه دو هزار و 700 میلیارد 

تومانی به صداوسیما بدهند؟
تحت کنترل بودن دغدغه حاکمیت است اما بحث قرار 
وثیقه برمی گردد به این موضوع که همه اپراتورهایی 
که در فراخوان صداوسیما برای راه اندازی آی پی تی وی 
شــرکت کرده  بودند، تضمین کرده بودند که در بازه 
زمانی بین پنج تا شش ســال درآمد دو هزار و 700 
میلیارد تومانی برای سازمان صدا وسیما خلق کنند. 
البته چنین قراردادی بعدها تغییراتی کرد و قرارداد 
جدیدی منعقد شده است که به دلیل محرمانه بودن 

نمی توانم به جزئیاتش اشاره کنم!

 سرمایه گذاران یا سهامداران آیو چه کسانی 
هستند؟ 

شرکت باران تلکام در ابتدا به شکل یک کنسرسیوم 
بود ولی اآلن شــرکت فناوری اطالعات پاســارگاد 
که هلدینگ آی تی و تلکام بانک پاســارگاد اســت، 
شرکت آریا همراه که شرکتی فعال در حوزه آی تی و 
زیرساخت است و شرکت سام سرویس به نمایندگی 
از شرکت سامســونگ ایران، سهامداران باران تلکام 

هستند. 

 میزان سرمایه گذاری این شرکت ها برای آیو 
به چه میزان بوده است؟

چــون در میانه دوره رشــدمان قــرار داریم، میزان 
ســرمایه گذاریمان هم در حال رشد است و رقمش 
دقیقاً مشخص نیست اما تخمین این سرمایه گذاری 

برای دوره راه اندازی تا 150 میلیارد تومان است. 

 االن آیو در چه مرحله ای از رشــدش قرار 
دارد و به چه میزان از رشد پیش بینی شده اش 

رسیده است؟ 
از زمانی که آی پی تی وی را شروع کردیم، یک  سالی 
می گــذرد اما به دلیل آشــفتگی های قانونی در این 
حوزه نتوانســته ایم به ارقامی کــه پیش بینی کرده 

بودیم، برسیم. 

 رقم رشد پیش بینی شــده چقدر بوده و به چه 
میزان از آن رشد رسیده اید؟ 

بیش از شــش ماه از برنامه مان عقب هستیم. چون 
رســیدن به بیش از 500 هزار کاربــر فعال را در بازه 
زمانی یک ساله پیش بینی کرده بودیم ولی اکنون به 

رقم 100 هزار رسیده ایم. 

 سهم آیو از قرارگیری یک فیلم روی بسترش 
چگونه محاسبه می شود؟

درصدهای متنوعی در این میان وجود دارد و به حجم 
برنامه، میزان ســاعات پخش و مدت زمان قرارداد و 
بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد. بنابراین نمی توانم 

به رقم مشخصی اشاره کنم. 

 باالخره می توان به درصدی اشاره کرد؛ مثاًل بین 
چند تا چند درصد را برای درآمدزایی از هر برنامه 

در نظر گفته اید؟
چون ما طرف قرارداد داریم، بخشی از این اعداد و ارقام 

حالت محرمانه دارد! 

 قراردادی که شما با صداوسیما دارید، عالوه 
 بر جنبه تجاری شــامل جنبه محتوایی هم 
می شــود؟ یعنی محتوایی که تولید می کنید 
باید کاماًل منطبق بر خواسته این سازمان باشد 
و آدم ها همان هایی باشــند که سازمان تایید 
می کند؟ مثاًل وقتــی مصاحبه دکتر ظریف با 
برنامه 90 اجازه پخــش نمی گیرد، آیو امکان 

پخشش را دارد؟ 
قبل از هر چیــزی باید بگویم که شــرایط ممیزی 
آی پی تی وی با شــرایط ممیزی صداوسیما متفاوت 
است. مثاًل بعضی از سازمان ها یا مراکز مجوز پخش 
محتواهایی را دارند که آن محتوا روی آنتن نمی رود. 
مثل هتل ها و غیره. از طرفی ما در حال مذاکره هستیم 
که محتوای آیو، محتوای 100 درصد صداوسیما نباشد 
و حداقل یک توازن 50  به 50 را در نظر بگیریم؛ چون 
تامین برنامه آیو از کانال های دیگری چون سینما و 
شبکه نمایش خانگی نیز انجام می شود. حتی از خارج 
کشور نیز تامین محتوا داریم. همچنین سهمی برای 
تولید محتوا از طرف آیو در نظر داریم و به همین دلیل 
برنامه های تولیدی ای داریم مانند سلفی و هت تریک. 
البته برنامه های بسیار وسیع تری برای تولید داشتیم 
که روند تولیدشــان بــه دلیل مشــکالت ممیزی 

صداوسیما کند شده است.  

 و احتماالً به دلیل مشکالت مربوط به قرارداد و 
موانعی که صداوسیما ایجاد کرده، چهار اپراتور 

دیگر هنوز راه اندازی نشده اند؟
 دقیقاً به همین دلیل بوده چون چنین موانعی شرایط 
را برای رســیدن به تراز تجاری مثبت بسیار سخت 
می کند.  صرف  نظر از داشــتن یا نداشــتن توجیه 
اقتصادی برای فعالیت در این حوزه باید با صداوسیما 
قرارداد ببندیم. چون سازمان صدا وسیما تنها مرجع 
رسمی ایران برای صدور مجوز در حوزه صوت و تصویر 
اســت. دعوایی هم که وجود دارد بین این ســازمان 
و وزارت ارشاد بر ســر تعریف صوت  و تصویر فراگیر. 
بنابراین اگر بخواهیم فعالیت کنیم، باید با این سازمان 
همکاری کنیم. هــر چند طرح تجــاری فعلی ما با 
صداوسیما خیلی مثبت نیست اما من اعتقاد دارم اگر 
صداوسیما بخواهد این حوزه به  اصطالح راه بیفتد، در 
آینده این موانع را برمی دارد. بنابراین ما ریسک های 

کنونی اش را می پذیریم.

انحصار 2700  میلیارد تو مانی!
حسین تهرانی، مدیرعامل تلویزیون اینترنتی »آیو«  از حذف یا ادامه کار آپارات می گوید و اینکه صدا و سیما برای واگذاری این امتیاز 2700میلیاردتومان درصد گرفته است
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از آنجــا که فعالیت هــای هزینه ای شــرکت های 
اســتارت آپی عموماً حق الزحمه و دریافت خدمات 
نیروی انسانی است، به همین جهت بر آن شدیم که 
این هفته نگاهی به بخشنامه 14/3 تامین اجتماعی 
که بابت دریافت حق بیمــه مربوطه به هزینه های 
انجام شده است، بیندازیم. امیدواریم در هفته های 
آتی نیز به تحلیل این بخشنامه و بحث و گفت وگو در 

خصوص بندهای آن بپردازیم.
پیرو بخشــنامه 14 جدید درآمد در مورد چگونگی 
محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی )موضوع 
بند ه از بخش ســوم فصل دوم بخشنامه مزبور( و با 
توجه به گســترش فعالیت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشــور و در نتیجه انعقاد قراردادهای 
پیمانکاری در این زمینه، نحوه شناسایی و محاسبه 
حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و 

مقرر می شود:

الف( نحوه شناســایی قراردادهــای فناوری 
اطالعات و ارتباطات:

شــناخت قراردادهای فناوری اطالعات و ارتباطات 
ضمن مطابقت شرح قرارداد با یکی از موضوعات زیر 

انجام می شود:
1- تولید، مونتاژ، اجاره، فــروش، آزمایش، تعمیر، 
نگهــداری، پشــتیبانی و خدمات پــس از فروش 
ســخت افزارها و تجهیزات شــبکه ها، وب گاه ها و 

نرم افزارها و غیره
2-  طراحــی، نصــب، پیاده ســازی، راه انــدازی و 
پشتیبانی آموزش شبکه ها و پایگاه های اطالع رسانی 
اینترنت  )LAN , WAN( و فضاهای رایانه ای ) Site( و 

بهنگام سازی اطالعات موجود در وب گاه ها
3- ارائه مشــاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای 
شــبکه ها، فضاهای رایانه ای، خرید، تحویل گیری و 

نگهداری سخت افزارها
4- تهیه طرح های جامع فناوری اطالعات، طرح های 
توجیهی )فنی - اقتصادی( کســب و کار، شناخت، 

طراحی، تدوین، بهینه ســازی و اصــالح روش ها، 
سیستم ها و ساختارهای سازمانی

5- شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی 
سیستم های نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص 
و نصب، راه اندازی، آموزش و پیاده سازی و پشتیبانی 
سیســتم ها و روش های دســتی و سیســتم های 

نرم افزاری
6- تولید و ارائه پشــتیبانی در زمینه های مختلف 
نرم افزاری، راهبری و عملیاتی سیستم ها، سایت ها، 
بانک های اطالعاتی، سیستم های عامل و نرم افزارهای 
پایه )شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، 
طراحی، برنامه نویسی، فروش، پیاده سازی، نصب، 

آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها(
7- ارائه مشــاوره و انجام نظارت بر طراحی، خرید 
و اجــرای طرح هــای ســخت افزاری، نرم افزاری، 
انتخاب پیمانکار، انتخاب محصــوالت نرم افزاری و 
سخت افزاری و تحویل گیری محصوالت و همچنین 

RFP ارائه خدمات
8- ارائه خدمات رایانه ای شــامل اجاره سخت افزار، 
نرم افزار، فضاهای رایانه ای، تولید محتوای الکترونیکی

9- مشــاوره خرید، نصب و راه اندازی و برنامه ریزی 
جهت آموزش نیروی انســانی و ارائه خدمات فنی 

در این زمینه
10- تامین و ارائه خدمات  .Internet ISP و آموزش 

در زمینه های مختلف فناوری اطالعات
11-  جمع آوری، پاالیــش و تغذیه اطالعات و ارائه 
خدمات مرتبط با اطالعــات )Data Entry( )ورود 

اصالح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده آمایی(

ب( نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات:

 اشخاص حقوقی
1- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد 
قانونی باشد، در این صورت باید از محاسبه و مطالبه 
حق بیمه قــرارداد آنها بر اســاس مأخذ مندرج در 
بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق 
بیمه ماهیانه کارکنان آنان بر اساس گزارش بازرسی 
از دفاتر آنها مفاصاحساب قرارداد صادر شود، چنانچه 
پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور 
ماهیانه ارسال و پرداخت کرده باشد، در صورت ارائه 

تعهدنامه منضم به بخشنامه 14/2 جدید درآمد مبنی 
بر ارائه دفاتر و اســناد قانونی جهت حسابرسی باید 

مفاصاحساب قرارداد صادر شود.
2- در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان 
خود را نداده اند باید در اســرع وقــت از دفاتر آنان 
حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس 

مفاصاحساب صادر شود.
3- در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی 
بوده یا از ارائــه دفاتر خودداری کنــد، ضرورتی به 
اســتعالم درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از 
واگذارنده کار نبوده و قراردادهــای مربوطه از نظر 
ســازمان، مکانیکی محســوب و حق بیمه آنها باید 
طبق ماده دوم مصوبه 70/10/24 شورای عالی تامین 
اجتماعی به مأخذ هفت درصد به اضافه بیمه بیکاری 
مربوطه محاسبه و وصول و ســپس مفاصاحساب 
قرارداد صادر شــود. بدیهی است چنانچه پیمانکار 
وجهی بابت حــق بیمه پرداخت کرده باشــد، باید 
از بدهی ای که به ترتیب فوق محاســبه می شــود، 

کسر شود.
 اشخاص حقیقی

1- در مواردی که پیمانــکار، کار موضوع قرارداد را 
راســاً و به تنهایی انجام دهد و به طور کلی از نیروی 
انسانی دیگر استفاده نکند، مشمول ماده 38 قانون 
تامین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده کار )کارفرم( 
باید بدون اخذ مفاصاحســاب این ســازمان با وی 

تسویه حساب کند.
2- در مواردی که پیمانکار برای انجام کار، از نیروی 
انسانی دیگر نیز استفاده کند، باید حق بیمه کارکنان 
قرارداد به مأخذ هفت درصد ناخالص کارکرد محاسبه 
و به اضافــه بیمه بیکاری مربوطه وصول و ســپس 

مفاصاحساب قرارداد صادر شود.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، 
معاونان بیمه ای، رئیس و کارشناســان ارشد درآمد 
اســتان و رئیس، معاون بیمه ای و مسئوالن درآمد 

شعب هستند.

یکی از موضوعات بســیار مهم رســیدگی 
به دفاتر مالیاتی شــرکت های استارت آپی   
اســت. با توجه به این موضوع رفتار پرسنل 
ادارات امور مالیاتی کشــور گاهی بســیار 
عجیب و شگفت انگیز است. غالباً آنها با دید 
وصــول مالیات با موضوع رفتــار می کنند. 
یک از مفروضــات در حســابداری وجود 
فرضی به نام فرض تداوم فعالیت اســت. در 
حسابداری فرض بر این است که یک واحد 
اقتصادی برای یک مــدت طوالنی و قابل 
پیش بینی به فعالیت خــود ادامه می دهد. 
بر اســاس این فرض ادارات امــور مالیاتی 
حتی زیان های ناشی از فعالیت اولین سال 
شرکت را نیز قبول ندارند زیرا شرکت باید 
از اولین روز با نقشــه راه درســتی حرکت 
کند و زیان دهی شــرکت به نــدرت قابل 
قبول است. از این رو مدل استارت آپی ها با 
توجه به شرایط بازار و عموماً زیان پنج سال 
اول فعالیت آنها، با روش های حسابداری و 
سیاست های سازمان امور مالیاتی مغایرت 
دارد. از نظر مالیاتی زمانی که یک شــرکت 
زیان می دهد راحت ترین و بی دردسرترین 
و البته منصفانه ترین کار ممکن عدم قبول 
دفاتر حسابداری استارت آپ هاست و مالیات 
آنها نیــز از طریق ضرایب موجود یا افزایش 
درآمدهای مربوطه محاسبه می شود. این به 
دلیل فرض تداوم فعالیت است و ادارات امور 
مالیاتی که نیز خود محق دریافت و وصول 
مالیات از شرکت ها هستند، با فرض اینکه 
شرکت های استارت آپی آن هم با زیان های 
بســیار باال در ســال های آغازین فعالیت 
خود، قطعاً نمی توانند تداوم فعالیت داشته 
باشــند، بهترین موضوع دریافت مالیات از 
شرکت هایی است که وجود فعالیت آنها در 
ســال های آینده در هاله ای از ابهام است. با 
توجه به مطالب ذکرشده باید با استفاده از 
روش های حسابداری مالی و مالیاتی نسبت 
به تهیه درست گزارش های مالی و مالیاتی 

اقدام کرد.
اینکه چگونه و با استفاده از کدام روش های 
حســابداری و مالیاتــی می تــوان به این 
موضوع دســت یافت خود نیــز به صورت 
جداگانه قابل بحث و بررســی است ولیکن 
با اســتفاده از یک سیســتم گزارش دهی 
بســیار دقیق و مناسب جهت فعالیت های 
انجام شده در سیســتم مالی و حسابداری 
یک شــرکت اســتارت آپ و بــا طراحی 
سیستمی ساده جهت نتیجه گیری آسان تر 
رسیدگی کنندگان مالیاتی می توان تا میزان 
قابل توجهی مانع از وضع مالیات های کالن 
شد و بدین سبب نیز هزینه های استخدام 
حســابداران و مشــاوران مالی و مالیاتی 
اتفاق می افتد که خود برای شــرکت های 
اســتارت آپی تازه تاسیس دغدغه جدیدی 
به وجود می آورد که در اینجا تئوری فزونی 

منافع بر مخارج را باید در نظر گیرند.
به عنوان مثال یک شــرکت اســتارت آپی 
نوپا کــه نمی توانــد هزینه هــای یک نفر 
پرســنل را در ماه تحمل کند، قطعاً تحمل 
هزینه های حســابداری نیز برایش سخت 
است و دست آخر شاید مالیات وضع شده از 
حق الزحمه های پرداخت شده کمتر شود؛ 
یعنی مخارج شرکت بیش از منافع آن واحد 

کار می شود.
 با توجه به رفتار سازمان امور مالیاتی کشور، 
شرکت ها و فعاالن استارت آپی نیز می توانند 
فعالیت هایی شــامل بحــث و گفت وگو با 
مسئوالن ذی ربط، تهیه و تدوین روش های 
حســابداری و مذاکره جهت دریافت های 
معافیت هــای مالیاتی برای شــرکت های 
اســتارت آپی به خصوص استارت آپ های 
تازه تاســیس و هر گونه اقدام الزم دیگری 
که می تواند گره ای از مشکالت شرکت های 

مربوطه این بازار را باز کند، داشته باشند.

در قانون حمایت هایی از فعالیت شرکت های 
نوآوری کــه بتوانند در زمره شــرکت های 
دانش بنیان قرار گیرند، در نظر گرفته شده 
است. از این  رو استارت آپ هایی که بتوانند 
دانش بنیان شوند نیز از معافیت های مالیاتی 

برخوردار خواهند شد.
بر مبنای قانــون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن، 
درآمدهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
ناشــی از قرارداد و فعالیت هــای تحقیق و 
توسعه، تجاری ســازی و تولید محصوالت 
و خدمات دانش بنیان به مدت 15 ســال از 
مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های 

مستقیم معاف است.
فراینــد اجــرای معافیت هــای مالیاتــی 
شــرکت های دانش بنیان به نحوی تدوین 
شده که به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه 
از ســوی ممیزان مالیاتی و شــرکت های 
متقاضی، مصادیق فعالیت های شرکت های 
دانش بنیــان از ســوی کارگــروه ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان به ســازمان امور 
مالیاتی ارسال شود و مبنای عمل قرار گیرد. 
شــرکت های متقاضی باید برای هر کدام از 
تولیــدات خود، قیمت تمام شــده و میزان 
فروش و هزینه ها را در دفاتر حســابداری 
خود به صورت جداگانــه تنظیم کنند و در 

زمان مراجعه ممیزان مالیاتی ارائه دهند.

آنتونی رابیتز
آنچه سرنوشــت ما را تعیین می کند، شــرایط 

زندگی مان نیست، تصمیم های ماست.

بحثی تحلیلی درباره اینکه چرا باید به جای خرید خود استارت آپ، محصول آن را بخرید سازمان امور مالیاتی و 
استارت آپ ها

معافیت مالیاتی و 
استارت آپ ها

ستون

جزئیات بخشنامه 14/3 تامین اجتماعی که به کسب وکارهای نوپا هم مربوط می شود

اصوالً جهت خرید یک شــرکت در ایران نیاز به 
خرید سهام آن شرکت مطرح می شود. بدین ترتیب 
که خرید ســهام یک شرکت با اشکال مختلفی از 
جمله خروج چند سهامدار و واگذاری سهام خود 
به اشــخاص جدید و اعضای قبلی شرکت، خروج 
یکی از سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود 
به یک عضو جدید یا یکی از اعضای اسبق شرکت 
و واگذاری شــرکت و امتیازات آن، به این معنا که 
با خارج شدن تمامی سهامداران، سهام خود را به 

افراد جدید واگذار کنند، صورت می گیرد.
جهت نقل و انتقال سهام به خریدار جدید سهام، 
باید مالیات نقل و انتقال سهام و تشریفات مربوطه 

جهت دریافت وجه سهام صورت پذیرد.
عموماً بنیان گــذاران اولیه بــرای مجاب کردن 
ســرمایه گذار و دریافت سرمایه، ســاده ترین و 
کوتاه تریــن روش ممکــن که کپــی کردن یک 
کسب وکار موفق خارجی است را انتخاب می کنند.

طی چند سال گذشــته که بحث استارت آپ ها 
و ســرمایه گذاری روی آنها در ایران مطرح شده 
اســت غالباً ســرمایه گذاران در کسب و کارهایی 
سرمایه گذاری داشته اند که مشابه یک کسب وکار 
خارجی موفــق بوده اند زیرا این کســب و کارها 
به نوعی امتحان خود را در ســایر کشــورها پس 
داده اند و برای توســعه نیز با برنامه راه مشخصی 
که آن نیز قباًل پیاده شده است ادامه خواهند داد و 
گام های بعدی کاماًل مشخص است. شاید یکی از 
مزایای چنین سرمایه گذاری ای برای شرکت های 
ســرمایه گذاری این اســت که ارزش کسب وکار 
نوپا را متوجه خواهند شــد و مالک مقایسه برای 
ارزش گذاری خواهند داشت که کسب وکار مورد 

نظر را به نحوی ارزیابی کنند تا در صورت موفقیت 
یا عدم موفقیت و عدم بازدهی مناسب مالی آن را 
با بازار جهانی مقایســه و برای ادامه یا عدم ادامه 
کســب وکار تصمیم گیری کنند. شاید مهم ترین 
دلیل ایــن وضعیت و عدم ســرمایه گذاری روی 
استارت آپ ها عدم شــناخت و آشنایی با قوانین 
موجود در کشــور و همچنین عدم آشنایی با نیاز 
فعلی کاربران باشــد و همین موضوع سبب رشد 

کند سرمایه گذاری روی استارت آپ هاست.
یکی دیگر از مسائلی که باعث شده است بسیاری از 
نوآوران این بازار با کپی کسب وکارهای خارجی و 
با هدف فروختن یا جذب سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی کسب و کار داخلی خود را راه اندازی کنند. 
در این راستا شرکت های سرمایه گذاری با همین 
تفکر روی شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند 
که احتمال بازگشت سرمایه بسیار باالیی داشته 
باشند ولی این موضوع یک آینده کاماًل نامشخص 
است زیرا مشخص نیســت که سرمایه گذاران به 
لحاظ تدوین استراتژی آینده تجاری و قابلیت های 
فنی و سرمایه هنگفت آیا تمایلی به خرید کسب 
و کارهای موفق داخلی دارند یــا خیر. موارد باال 
فقط برخی دالیل مشکالت سرمایه گذاران بازار 
استارت آپ هاست، به این دلیل که فضای کنونی 
کشور و سیاســت های اخذ مالیات و هزینه های 
قانونــی دیگر کــه در صدر سیاســت های پولی 
دولت های کنونی و سابق هم بوده، می تواند برای 
یک سرمایه گذار دغدغه های فراوانی به وجود آورد. 
دغدغه های اصلی عبارت اند از هزینه های قانونی 
قبلی و سابقه فعالیت های قبلی شرکت استارت آپی 
موردنظر برای ســرمایه گذاری. بــه عنوان مثال 
پرونده هــای مالیاتی، ارزش افــزوده، اداره کار، 
ســازمان تامین اجتماعی، سوابق بانکی و مالی و 
همه فعالیت های مربوطــه از جمله دغدغه هایی 
است که سرمایه گذار در خرید سهام یک شرکت 

استارت آپ با آن مواجه می شود.
نباید فراموش کرد که بازار استارت آپ ها متفاوت 

با بازارهای موجود در کشــور است و محصول آن 
نیز شرایط متفاوتی دارد. محصول استارت آپی به 
عنوان یک پروژه تعریف شده و به عنوان یک دارایی 
نامشهود قابل تعریف است. همان طور که در تعریف 
دارایی نامشهود آمده اســت، دارایی نامشهود به 
یک دارایــی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطالق 
می شود، که به  منظور استفاده در تولید یا عرضه 
کاالها یا خدمات، اجاره به دیگران، یا برای مقاصد 
اداری، توســط واحد تجاری نگهداری می شود، 
همچنین قابل  تشخیص بوده و با قصد استفاده طی 
بیش از یک دوره مالی، توسط یک واحد تجاری، 
کسب شده باشد )ویکی پدیا(. دارایی نامشهود به 
عنوان یک دارایی شرکت قابل خرید و فروش است 
و می توان آن را خریــد یا فروخت. به همین علت 
اســت که در باال ذکر شده اســت سرمایه گذاران 

شرکت استارت آپی نخرند!
یک شرکت ســرمایه گذار می تواند محصول یک 
شرکت اســتارت آپی را بخرد و آن همان دارایی 
نامشهود شرکت مذکور است. با خریدن محصول 
یک شــرکت اســتارت آپی )دارایی نامشــهود( 
می تــوان گفت دغدغه های اصلی ســرمایه گذار 
در ابتدای امر بســیار کمتر خواهد بود. زمانی که 
ســرمایه گذار یک محصول استارت آپی می خرد 
نه یک شرکت اســتارت آپی، در واقع محصول )با 
توجه بــه اینکه برند و رتبه های مربوطه خود را به 
همراه دارد( خامی خریده اســت و باید از ابتدا و با 
دغدغه های کمتری کار خــود را آغاز کند. بدین 
ترتیب ســرمایه گذار بخش عمده ای از وقتش را 
صرفه جویی می کند و می تواند در مسائل اقتصادی 
خود زمان بیشــتری را با خیال آسوده تری صرف 
کند. البته کلیه موضوعات ذکرشــده از مشاغل 
همســان و نزدیک به بازار اســتارت آپی ها، قابل 

مشاهده و پیگیری است.
یکی از دالیلی که سرمایه گذاران نباید شرکت های 
اســتارت آپی بخرند این اســت که در شــرکت 
استارت آپی شرایط و رویه هایی چه از نظر اداری و 

چه از نظر قانونی وجود دارد که اشراف به موضوعات 
مورد نظر برای خود زمان بســیاری را می طلبد و 
زمان و نیرویی را که برای شرکت استارت آپی بابت 
حل و پیگیری موضوعات سپری می شود، می توان 

به امور مهم تر دیگری اختصاص داد.
با توجــه بــه مطالب بــاال ایــن ســوال برای 
سرمایه گذاران پیش می آید که با توجه به شرایط 
داخلی کشــور آیا اعتبــارات دریافتی محصول 
اســتارت آپی از ارگان هــای نظارتــی، از جمله 
تاییدیه سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نماد اعتبار الکترونیکی، از بین نمی رود؟ 
پاســخ به این ســوال چندان هم سخت نیست. 
ســرمایه گذاران محصول استارت آپی می توانند 
ضمن ارتباط با این دستگاه های نظارتی در ظرف 
کمتر از یک هفته نام و مشخصات مربوطه شرکت 
استارت آپی قبلی خود را به شرکت جدید تغییر 
دهند که این موضوع نیز بار کمتری از موضوعات 
پیش روی خرید یک شــرکت استارت آپی را به 

همراه خواهد داشت.
نکاتــی که بایــد دربــاره خرید یــک محصول 
اســتارت آپی رعایت شــود اصوالً بسیار سهل تر 
از خرید یک شــرکت اســتارت آپی است زیرا در 
صورت وجود بدهی های مالیاتی و حق بیمه های 
مربوطه این خود شرکت اســتارت آپی است که 
باید جوابگو باشــد و محصول استارت آپی قاعدتاً 
مســئولیت بدهی های مذکور را ندارد و البته اگر 
سرمایه گذار هم شرکت اســتارت آپی را بخرد، با 
توجه به پیچیدگی های مســائل مالی و مالیاتی و 
عدم آشــنایی با رویه های تعریف شده در شرکت 
مذکور، پیگیری موارد مالیاتی و بیمه سخت تر و 

هزینه برتر از همیشه خواهد بود.
البته با توجه به مشاهدات انجام شده سوابق خرید و 
فروش و سرمایه گذاری در استارت آپ های خارجی 
نیز بدین صورت است که سرمایه گذار استارت آپی 
یک محصول استارت آپی را می خرد نه یک شرکت 

استارت آپی.

حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی یعنی چه؟!
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سرمایه گذاران! شرکت استارت آپی نخرید
C o l u m n

8 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و چهار

چرا حسابداری تخصصی در استارت آپ ها مهم است؟
 به شرکت های استارت آپی توصیه می شود به روش های 
تخصصی در حسابداری استارت آپ خود توجه کنند 
و فــارغ از بحث فروش محصول اســتارت آپی به فکر 
صورت های مالی شــرکت اســتارت آپی خود باشند 
چرا که خطا در انتخاب روش های حسابداری و نهایتاً 
تهیه صورت های مالی شــرکت مربوطــه می تواند در 
آینده درصد قابل توجهی از درآمدهای کسب شــده 
را صرف هزینه های قانونی کند. پس با توجه به موارد 
گفته شده موضوع ســرمایه گذاری در استارت آپ ها 

می طلبد شرکت های استارت آپی نیز به وضعیت خود 
در قبال ســرمایه گذاران سر و ســامان دهند تا بتوان 
شــاهد نتایج بهتری در بازار استارت آپی کشوری  بود. 
البته باید بگوییــم در آینده نه چندان دور در خصوص 
استفاده از روش های حسابداری موجود در بازار جهت 
اســتارت آپ ها سخنانی خواهیم داشــت که خود نیز 
قابل توجه و بحث اســت. در پایان به سرمایه گذاران، 
خرید یک محصول استارت آپی توصیه می شود ولیکن 
موضوعات مــورد نظر جهت ســرمایه گذاری در یک 

محصول و با یک شــرکت جدید استارت آپی گوشزد 
می شود:

 دریافت تاییدیه های نماد اعتبار الکترونیکی و سایت 
ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  دریافت کد اقتصادی و مفتوح کردن پرونده مالیاتی 
در ادارت امور مالیاتی

  مفتوح کردن پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دریافت 
گواهینامه ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده

  دریافت شماره کارگاه از شعب مربوطه سازمان تامین 

اجتماعی جهت لیست بیمه پرسنل
  استخدام و دریافت مشاوره از مشاوران مالی و مالیاتی

  طراحی سیســتم های حســابداری بــه نحوی که 
گزارش های مالی و مالیاتی مــورد نظر را در کوتاه ترین 

زمان ممکن تهیه کند.   
اگر مــوارد مطروحه باال با دقت نظر بیشــتری صورت 
پذیرد می توان گفت شــرکت های استارت آپی جدید 
با دغدغه های بســیار کمتری نسبت به گذشته رو به رو 

خواهند شد.



 Simplilearn شرکت آموزش حرفه ای و جهانی
طرحی راه اندازی کرده است تا یک اکوسیستم 
بزرگ تر برای متخصصــان آگاهی از تبلیغات 
توییتر ایجاد کند. این شرکت در اصل محتوای 
آموزشــی ارائه می دهد و بازاریاب ها را درباره 
نحوه توسعه و رشد موفقیت آمیز توییتر برای 
تالش  در حوزه بازاریابی دیجیتالی و رســانه 

اجتماعی کسب و کار خود آموزش می دهد.
آگهی های توییتر به طور راهبردی از مزیت های 
شرکت های کوچک و متوسط در حوزه جذب 
مشتری، مشارکت مشتری و کاربر و برندسازی 
استفاده می کند. ادریک سوبور از تیم بازاریابی 
توییتر توانایی تبلیغات توییتر را از طریق مدل 
خودآمــوزی آنالیــن Simplilearn توضیح 
داده اســت. ادریک ســوبور در صحبت های 
خود دربــاره ایــن مشــارکت می گوید:»ما 
خیلی هیجان زده هســتیم که می خواهیم در 
توزیــع دوره ســاختارمند آگهی های توییتر 
 در بین هزاران متخصص بازاریابی با شــرکت
 Simplilearn همــکاری کنیم. بســیاری از 
بازاریاب ها به توسعه آگهی های توییتر برای رشد 
کسب و کار خود عالقه مند هستند اما مطمئن 
نیســتند که بهترین راه برای این کار چیست. 
ما این دوره را طراحی کرده ایم تا بازاریاب ها از 
توییتر نه تنها برای ارتباط داشتن با پیروان خود 
اســتفاده کنند، بلکه به جذب مشتری و تاثیر 
کسب و کار کمک کنند. مهم نیست که شما 
در توییتر یک مبتدی هستید یا یک حرفه ای، 
ایــن دوره مهارت هــای بازاریابــی توییتری 
شما را به باالترین ســطح ممکن می رساند!« 
 Simplilearn  کاشیاپ داالل مسئول ارشــد
می گوید:»تشکیل نوع مناسبی از جامعه پیروان 
در توییتر می تواند تاثیر چشمگیری بر برند شما 
بگذارد و اگر این کار را درست انجام دهید، این 
پلت فورم می تواند به پیشرفت کسب و کار شما 
و جذب مشتری های بسیار کمک کند. با این 
حال اســتفاده از این پلت فورم برای بازاریابی 
برندها مســتلزم یک رویکرد ظریف تر است. 
بازاریابی توییتری فقط چسباندن بنر نیست، 
بلکه باید محتوایی تولید کنید که مشتریان را به 
خود جذب کند. ادریک می تواند به دانشجویان 
برنامه های بازاریابی ما کمک کند تا با نکات ریز 
مربوط به آگهی های توییتر آشنا شوند و از این 
کانال اجتماعی منحصربه فرد به بهترین نحو 
اســتفاده کنند.« دوره اخذ مدرک تبلیغات 
در توییتر به دانشجویان آموزش می دهد تا از 
پلت فورم آگهی های توییتر بهترین استفاده ها 

را بکنند.

فراخوان جذب سازندگان سخت افزار برای ارتقای اکوسیستم استارت آپی سنگاپور

ناپلئون هیل
شکست عاملی نیروبخش است، نه بازدارنده؛ هر 

شکست بذری از موفقیت در دل دارد.
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دو غول شبکه های اجتماعی به یک استارت آپ نظارت بر رسانه اجتماعی، اجازه 
دسترسی به داده هایشان را نمی دهند

سال ها ســت که ســنگاپور اســتارت آپ های 
نرم افزاری را پرورش می دهد. اکنون زمان آن فرا 
رسیده است تا این کشور تکه دیگری از پازل را با 
تمرکز روی سخت افزار اضافه کند و از این طریق 

موج بعدی را در رشد صنعت به وجود آورد.
 Ventures در یک رویداد استارت آپی مهم به نام
Day بــه میزبانــی Applied Materials به این 
مسئله پرداخته شــد. این رویداد برای اولین بار 
در ســنگاپور و توسط شــرکت مهندسی مواد 

برگزار شد.
تونی چائو، دیگر سرمایه گذاری ارشد اپالید ونچرز 
در این رویداد اظهار کرد که چنین رویدادی قصد 
دارد افراد را به ســخت افزار یا اســتارت آپ های 
مبتنی بــر فناوری عمیق کــه تقریباً یک بخش 

نوپاست، عالقه مند کند.
او اشاره کرد که تغییر جهت سنگاپور از نرم افزار 
به ســخت افزار با آنچه در سیلیکون ولی رخ داده 
است، کاماًل مغایرت دارد. در سیلیکون ولی فعالیت 
کارآفرینی حدود سال 1971 در حوزه سخت افزار 
و با تولید تراشــه های کامپیوتری ســیلیکونی 
توســط تولیدکنندگانی مانند اینتل شروع شد و 
در سال های اخیر این منطقه به نرم افزار )با ای بی 

و فیس بوک( روی آورده است.

در کل استارت آپ های سخت افزاری با استفاده 
از فناوری عمیــق، محصــوالت فیزیکی تولید 
می کنند، در حالی که استارت آپ های نرم افزاری 
محصوالت دیجیتالی می سازند و شروع آنها نسبتاً 
آسان تر و ارزان تر اســت. تیم های سخت افزاری 
بزرگ تر هستند و برای تهیه نمونه اولیه و رسیدن 

به خط تولید به سرمایه بیشتری نیاز دارند.
امــا چائو می گوید که ســنگاپور می تواند از پس 
این کار برآید و توانایی آن را دارد که به یک مرکز 
منطقه ای برای اســتارت آپ های سخت افزاری 
تبدیل شود زیرا از زیرساخت فوق العاده، استعداد 
و حقوق مالکیــت معنوی و نیز ســرمایه کافی 

برخوردار است.
وقتی ســوال شــد که آیا دولت می خواهد ابتدا 
بر جذب بودجه یا اســتارت آپ ها تمرکز کند، او 

متعهد شد که بخش سخت افزار را توسعه دهد.
چائو گفت:»این کار به سرعت انجام نخواهد شد. 
این پروسه مســتلزم صبر، تعهد و چندین سال 
انکوباسیون است.« این گفته ها با عنوان فرصت ها 
و چالش های اســتارت آپ های سخت افزاری در 

سنگاپور در این رویداد مطرح شدند.
تــاراس وانکویز یک شــرکت کننده و موســس 
استارت آپ روباتیک H3 Dynamics اظهار کرد 
که یک چالش اصلی و مهــم در اینجا آن بود که 
افراد »توانایی کار با دســت های خود را از دسته 
داده اند«. برای ایجاد سخت افزار، یک نفر باید از 
مرحله ایده به مرحله ســاخت نمونه اولیه برسد؛ 

توانایی ای که به سختی می توان در اینجا یافت.
لیم چی کیان رئیس شــرکت تدارکات هوشمند 

اکســنت سولوشــن اضافه کرد که موسســان 
اســتارت آپ های فناوری عمیق، به ویژه افرادی 
کــه از موسســات تحقیقاتی هســتند، هنوز به 
دنبال پژوهش ها و بررســی های خــود بوده و به 
تجاری ســازی فکر نمی کنند. او گفت:»آنها یک 
راهکار دارنــد و اکنون منتظــر رویارویی با یک 

مشکل اند.«
مایک هولت معاون انجمن صنایع نیمه رســانای 
ســنگاپور توصیه کرد که استارت آپ ها به اندازه 
کافی از سوی شرکت های چندملیتی پشتیبانی 

نمی شوند.
»تعداد زیادی از شرکت های چندملیتی در اینجا 
به لحــاظ تاریخی به عنوان گروه های عملیاتی یا 
توسعه راه اندازی شــده اند و به طور ذاتی نگاه به 
دوردســت ها دارند زیرا دفاتر مرکزی آنها جای 
دیگری واقع شده است. آنها در واقع با اکوسیستم 
استارت آپ های محلی ارتباط یا همکاری ندارند.«

هولت می گوید این موضوع ناامیدکننده اســت 
زیرا استارت آپ های داخلی می توانند راهکارهای 
نوآورانه ای را که احتمال دارد برای شــرکت های 
چندملیتی مفید باشند و در عوض منابع رشد آنها 
را تقویت کنند، ارائه دهند. ادوین چو مدیر توسعه 
صنعتی و نوآوری و استارت آپ ها در »اسپرینگ 
سنگاپور«می گوید در اینجا استعداد بسیار نادر 
اســت. حتی در بین افراد آموزش دیده در حوزه 
فناوری عمیق، همه افــراد تمایلی به کارآفرینی 
ندارند. »ما باید اســتعدادهای مشتاق را از خارج 
کشور بیاوریم تا این شرکت ها را راه اندازی کنند.«
لیم جویی رئیــس انتیوتیو  )بــازوی نوآوری و 

شرکتی دانشگاه فناوری نانیانگ( اشاره کرد که 
استارت آپ های سخت افزاری پیچیده و پرهزینه 
هســتند و مانند اســتارت آپ های نرم افزاری به 

حمایت دولت نیاز دارند.
دکتر لیم معتقد است دولت نقش مهمی در شکل 
دادن به اکوسیستم ها ایفا می کند و می گوید:»اگر 
 )EDB( بودجه هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور
نصف شــود و نتوانــد نقش مهمــی در آوردن 
شرکت های چندملیتی داشــته باشد، ما شاهد 

کارآفرینان بیشتری خواهیم بود.«
هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور راهبردهایی را 
برای ارتقای جایگاه سنگاپور به عنوان مرکز کسب 

و کار جهانی برنامه ریزی و اجرا می کند.
از سال 2005 اپالید ونچرز بالغ بر 200 میلیون 
دالر آمریکا در بیش از 60 شــرکت در سراســر 
دنیا سرمایه گذاری کرده است. تنها استارت آپ 
واقع در سنگاپور Tera-Barrier Films است که 
فیلم های نفوذناپذیر و انعطاف پذیر با کارایی باال 
تولید می کند و چرخه عمــر و قابلیت اعتماد به 
دســتگاه های الکترونیکی انعطاف پذیر از قبیل 

OLED و باتری های نازک را باال می برد.
در بین استارت آپ های سخت افزاری که در این 
رویداد شــرکت کردند، می توان به نانوویو اشاره 
کرد. این استارت آپ محصولی تولید کرده است 
که در دستگاه های هوشمند با کیفیت باال بدون 
نیاز به عینک های ســه بعدی تصاویر سه بعدی 
ارائه می دهد؛ بایومد استارت آپ دیگری است که 
آزمایش های پزشکی را برای بیماری های تنفسی 

و سالمت باروری زنان در آسیا عرضه می کند.

طبق تحقیــق جدیدی کــه از ســوی اتحادیه 
آزادی مدنــی آمریکا )ACLU( منتشــر شــده 
است، شــبکه های اجتماعی اصلی اعم از توییتر، 
 Geofeedia فیس بوک و اینســتاگرام اخیراً بــه
امکان دسترسی به داده های کاربران را داده بودند. 
جئوفیدیا یک سیستم نظارت بر رسانه  اجتماعی 
اســت که دفاتر دولتــی، شــرکت های امنیت 
خصوصی، بازاریاب ها و ســایرین از آن استفاده 

می کنند.
طبق گزارش تک کرانچ ، سیستم جئوفیدیا یکی از 
فناوری هایی است که پلیس به طور محرمانه از آن 
استفاده می کند تا فعاالن و محتوای گفت وگوهای 

آنالین آنها را بررسی و تعقیب کند.
در حال حاضر گفته می شــود توییتر و فیس بوک 
)که هر دو صاحب اینستاگرام نیز هستند( تغییرات 
فــوری را در واکنش بــه این گزارش هــا اعمال 
کرده اند. در واقع اینســتاگرام دیگر به جئوفیدیا 
امکان دسترسی به مطالب ارسالی کاربران عمومی 
را نمی دهــد و فیس بوک دسترســی به فیدهای 
مبتنی بر موضوع مربوط به مطالب ارسالی کاربران 

عمومی را لغو کرده است.
همچنین ACLU می گوید:

»نه فیس بوک و نه اینســتاگرام چنین سیاستی 
ندارند کــه توســعه دهندگان را از اســتفاده از 
داده های کاربران برای اهداف نظارتی منع کنند. 
توییتر یک »قانــون طوالنی مدت« دارد که طبق 
آن فروش داده های کاربران برای نظارت ممنوع 
است. همچنین یک سیاست توسعه دهنده دارد 
که اســتفاده از داده های توییتر را برای تحقیق و 
بررســی، ردیابی یا نظارت بر کاربران توییتر منع 
می کند.« پس از انتشار این مطالب، توییتر اعالم 
کرد که »بالفاصله دسترسی تجاری جئوفیدیا به 

داده های توییتر را معلق خواهد کرد«.
یکی از سخنگویان فیس بوک به تک کرانچ چنین 

گفته است:
» جئوفیدیا فقط به داده هایی دسترســی داشت 
که افراد مایل بودند آنها را در مالء عام قرار دهند. 
دسترســی آن منوط به محدودیت های مندرج 
در سیاســت نامه پلت فورم ما بود، که مشــخص 
می کند ما از توســعه دهندگانی که با استفاده از 

پلت فورم فیس بــوک داده دریافت می کنند، چه 
API انتظاراتی داریم. اگر یک توســعه دهنده از

های به طور غیرمجاز اســتفاده کند، ما بالفاصله 
اقدامات الزم را انجام خواهیم داد تا آنها را متوقف 
کنیم و در صورت لــزوم رابطه خود را با آنها قطع 

خواهیم کرد.«
به عالوه سیاست نامه پلت فورم فیس بوک به طور 
کلی برای توسعه دهندگان محدودیت هایی قائل 

می شود.
برای مثال توســعه دهندگان اجــازه ندارند هیچ 
یک از داده هــای دریافت شــده از فیس بوک یا 
خدمات آن را بفروشــند یا بخرند. همچنین آنها 
نمی توانند داده هایی را که از فیس بوک گرفته اند، 

اعم از »داده های ناشناس، جمعی یا برگرفته« به 
هیچ یــک از دالالن داده منتقل کنند. در نهایت 
توسعه دهندگان اجازه ندارند بدون اخذ مجوز از 
شــبکه اجتماعی، داده های فیس بوک را در هیچ 
یک از موتورهای جســت وجو یــا دایرکتوری ها 

قرار دهند.
یکی از مشاوران روابط عمومی جئوفیدیا اطالعیه 
طویلی خطاب به فیل هریس مدیرعامل جئوفیدیا 
ارسال و در آن از اقدامات شرکت به طور کلی دفاع 

کرد. خالصه ای از این اطالعیه به شرح زیر است:
»وقتی صحبت از حقوق افراد می شود جئوفیدیا 
نســبت به اصول حفظ حریم شخصی، شفافیت 
و قانون متعهد اســت. پلت فورم ما بــه برخی از 

مشتریان، اعم از مسئوالن اجرای قانون در سراسر 
کشور، ابزار مهمی را ارائه می دهد که به اطمینان 

از ایمنی عمومی کمک می کند...«
جئوفیدیا سیاست ها و دستورالعمل های مشخصی 
برای جلوگیری از سوءاستفاده از نرم افزار ما دارد؛ 
این اصول شــامل حفاظت مربوط به آزادی بیان 
و اطمینان از آن است که کاربران نهایی به دنبال 
شناسایی نامناســب افراد بر اساس نژاد، قومیت، 
مذهــب، گرایش جنســی یا باورهای سیاســی 
نیستند. با توجه به ماهیت همیشه در حال تغییر 
فناوری دیجیتال، مــا می دانیم که باید همچنان 
روی ایجاد این نکات مربوط به حفاظت از حقوق 

مدنی کار کنیم.

چرا جئوفیدیا داده های فیس بوک و توییتر را می خواهد؟
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Eatigo  یک پلت فورم رزرو رستوران واقع در 
تایلند اعالم کرده که از یک پلت فورم اطالعات 
ســفر به نام تریپ ادوایزر تامین بودجه کرده 
اســت. ســرمایه گذاری از طریــق برند رزرو 
رســتوران جهانی تریپ ادوایزر انجام شد. این 
اولین حرکت شرکت تریپ ادوایزر در جنوب 
شرق آسیا و اولین ســرمایه گذاری آن در یک 

استارت آپ بوده است.
در حالی که این مبلغ افشا نشده است، ایتی گو 
گفت که این دور با سرمایه گذاری دور قبل در 
دسامبر 2015، در مجموع مبلغ 15/5 میلیون 

دالر خواهد شد.
از این سرمایه تازه جمع آوری شده بابت کمک 
به ایتی گو بــرای راه اندازی بازارهای جدید در 

جنوب شرق آسیا استفاده خواهد شد.
مدل کسب و کار ایتی گو بر اساس تخفیف های 
مبتنی بر زمان اســت که در طــول دوره های 
حراجی با ارائه تخفیف های فوق العاده مشتریان 
را به سوی خود جلب می کند تا میزهای خالی 
کمتری وجود داشــته باشــند. این شرکت 
700 کســب وکار را پوشش می دهد و در تمام 
طول روز تخفیفاتی به آنها ارائه می دهد. تمام 
کسب وکارها در زمان خاصی از روز، برای تمام 

مواد غذایی 50 درصد تخفیف قرار می دهند.
در حال حاضر ایتی گو تنها در تایلند و سنگاپور 
در دسترس است. این استارت آپ ادعا می کند 
که هر ماه با رشدی بیش از 20 درصد در بخش 
رزرو و درآمد مواجه است. وقتی یک نظرسنجی 
انجام شد که چرا ایتی گو از طریق تریپ ادوایزر 
به دنبال تامین بودجه بوده است، مایکل کلوزل 
مدیرعامل -و هم بنیان گذار- ایتی گو گفت:»ما 
به طور سنتی نشان داده ایم که سرمایه گذاران 
راهبردی بر بودجه سرمایه گذاری خطرپذیر 
ارجحیت دارند. ما شاهد هم افزایی های بزرگی 
هستیم که تریپ ادوایزر می تواند انجام دهد تا 
به ما کمک کند کسب و کار خود را توسعه دهیم 

و درآمدزایی کنیم.«
در حال حاضــر ایتی گــو روی تعــدادی از 
قابلیت هــای جدیــد کار می کنــد، اعــم از 
الگوریتم هایی که تجربه کاربــری را افزایش 

می دهند.

ایتی گو  چرا سرمایه گذار 
گرفته است؟
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به دســت آوردن اطالعات برای یک بازاریاب، از جمله 
مهم ترین و کلیدی ترین بخش های فعالیت بازاریابی به 
شمار می رود و بر همین مبنا آژانس هایی تاسیس شده اند 
که کار اصلی آنها ارائه اطالعات به مشتریان است؛ بدین 
معنا که این شرکت ها با طراحی یک نرم افزار هوشمند، به 
عنوان یک موتور جست وجوگر عمل می کنند و اطالعات 
مورد نیاز مشــتریان را در اختیار آنها قرار می دهند. در 
همین راستا آژانس AdGooroo از نمونه های موفق 
چنین گروه های تبلیغاتی ای است که توانسته با ایجاد 
یک مزیت رقابتی در بیش از 50 کشور جهان، آژانسی 
شناخته شده برای بازاریابان اینترنتی باشد. این کمپانی 
که در سال 2004 تاسیس شد، توانست موفقیت زیادی 
بین بازاریابان و آژانس های تبلیغاتی به دســت آورد، 
به گونه ای که در حال حاضر بیش از چهار هزار بازاریاب و 
آژانس تبلیغاتی به منظور درک بهتر بازارهای خود و به 
دست آوردن یک بینش عملی در فرایند تبلیغاتی خود، 

جزو مشتریان این شرکت به شمار می روند.
آژانس ادگورو نه تنها بازار رقابتی را برای مشتریان خود 
ترسیم می کند، بلکه به آنها در شناخت بهتر نیازهای 

بازار، انتخاب درست کلمات کلیدی، یافتن آمار مورد 
نیاز و عملکرد متناسب با آن، طراحی بودجه، طبقه بندی 
و فهرســت محصوالت و غیره نیز کمک می کند و یک 
فرایند بازاریابی مناسب را برای مشتریان خود در نظر 
می گیرد. در واقع می توان گفــت این آژانس به عنوان 
یک راهنمای بازاریابی بــرای بازاریابان و آژانس های 
تبلیغاتی عمل می کند و مهم ترین اطالعات مورد نیاز را 
در راستای فعالیت آنها در اختیارشان قرار می دهد. این 
کمپانی با ارائه یک تصویر کامل از چشم انداز جست وجو، 
مشتریان خود را قادر می سازد یک دید درست از وضعیت 
بازاریابی محصوالت مورد نظرشان به دست آورند و با 
داشتن اطالعات درســت و کامل، روند بازاریابی خود 
را ترسیم کنند. فعالیت عمده کمپانی ادگورو در زمینه 
ارائــه اطالعات الزم به آژانس هــای تبلیغاتی خالصه 
می شــود و تاکید اصلی آن نیز بر فضــای رقابتی این 
فعالیت است؛ به این معنا که امروزه فرایند بازاریابی و 
تبلیغات در یک فضای رقابتی چشمگیر اتفاق می افتد و 
شرکت ها و افراد زیادی در گوشه و کنار جهان به این کار 
مبادرت می ورزند، به همین دلیل فعالیت عمده کمپانی 

ادگورو، در راستای مجهز کردن مشتریان برای ورود به 
این فضای رقابتی شــکل گرفته است؛ یعنی بازاریابان 
و تیم های تبلیغاتی می تواننــد با کمک گرفتن از این 
کمپانی، نقاط ضعف و قوت خود را در این فضای رقابتی 
بشناسند و در صدد بهبود آن برآیند. مشتری ادگورو از 
طریق همکاری با این کمپانی می تواند جایگاه خود را 
در بین دیگر رقبای خود تبیین کند و در درجه اول روند 
بازاریابی و تبلیغاتی شرکت های رقیب خود را بشناسد؛ 
در مرحله بعد با داشتن چنین اطالعاتی، این مشتریان 
می توانند با توجه به نیازهایی که در روند بازاریابی خود 
احساس می کنند، به فرایند تعیین بودجه بپردازند که 
در این زمینه نیز کمپانی ادگورو، راهنمایی های قابل 
توجهی ارائه می دهد. در نهایت باید گفت مشتریان این 
کمپانی، برای بهبود فرایند بازاریابی خود به این شرکت 
مراجعه کرده و نتایج مثبت و قابل توجهی نیز به دست 
آورده اند، چرا که این کمپانی تنها یک موتور جست وجو 
و ارائه اطالعات نیست، بلکه یک راهنمای مناسب برای 
انجام فعالیت های بازاریابی آژانس های مختلف در یک 

فضای رقابتی به شمار می رود.

شکالت های ترد و ویفری کیت کت برای بسیاری از 
مصرف کنندگان جهانی شناخته شده  هستند و طعم 
ترد و منحصربه فرد آنها چیزی نیست که به راحتی 
از یاد مصرف کننده برود، جالب است بدانید که این 
برند معروف سال 1935 در انگلستان راه اندازی شده 
و در طول عمر چند ده ساله خود، توانسته به عنوان 
یکی از شکالت های ویفری محبوب جهان شناخته 
شود. شــایان ذکر است که کیت کت در سال 1988 
توســط برند معروف نستله خریداری شــد و از آن 
پس، تحت نظارت و حمایت این گروه بزرگ تولیدی 
درآمده اســت. با این حال نام تجــاری کیت کت، 
کماکان به عنوان یک برند مستقل و متمایز در بین 

مصرف کنندگان جهانی شناخته می شود.

 تحوالت نوین در راستای اهداف پیشین
آنچه باعث پیشــرفت این برند در طول عمر نسبتاً 
طوالنی آن بوده اســت، قطعــاً بی ارتبــاط با نوع 
فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی آن نیست، به این معنا 
که فرایند بازاریابی این برند به گونه ای بوده است که 
از زمان آغاز تاکنون با روندی مشابه و ثابت به راه خود 
ادامه داده و در این میان از تحوالت بازاریابی جهان 
نیز غافل نبوده اما نکته مهم در فرایند بازاریابی این 
برند اینجاست که تحوالت تبلیغات آن نیز در راستای 
فرایندهای پیشین صورت گرفته است؛ یعنی برند 
کیت کت با داشتن مجموعه ای از اهداف و راهکارهای 
مشخص، راه خود را یافته است و این راهکارها و اهداف 
را در فعالیت های کنونی و آتی خود نیز ادامه می دهد، 
اگرچه با تحوالت فناوری دنیــای امروز نیز همگام 
شده است. کمپین های دیجیتال این برند در راستای 
مفاهیم قبلی آن در حرکت هســتند و در این میان، 
برخی نوآوری ها نیز با این فعالیت ها همگام شــده 
اســت، از این رو باید گفت کیت کت برندی است که 

آینده خود را روی گذشته خود ساخته است و نوآوری 
و خالقیت را در راســتای اهداف و چشــم اندازهای 

گذشته اش به انجام می رساند.

 چشم انداز بلندمدت
از جمله اســتراتژی های مهمی که توســط گروه 
تولیدی کیت کت، خصوصاً بعد از ادغام با نســتله، 
دنبال شده اســت، تمرکز عمده بر اهداف شرکت 
است؛ برند کیت کت اهداف خود را در چشم اندازی 
مشــخص در آینده تعیین می کند و رســیدن به 
آن اهداف را در دســتور کار خود قــرار می دهد. 
این استراتژی درســت در مقابل استراتژی حفظ 
موقعیــت در برابر رقبا قــرار دارد، یعنی کیت کت 
به جــای اینکه به رقابت با رقبــای خود بپردازد و 
به دنبال حفظ شرایط کنونی خود در بازار جهانی 
باشــد، تمرکز بر اهداف بلندمدت را در دستور کار 
خود قرار داده و در این راه حتی از شکســت های 
مختصری که در این راه طوالنی ممکن است بروز 
کنند، نیز نمی هراسد و داشــتن دید بلندمدت را 

مهم ترین هدف خود می داند.

 بزرگســاالن: مهم ترین گروه سنی مخاطبان 
کیت کت

انتخاب درســت دایــره مخاطبــان در هر کمپین 
تبلیغاتی از مهم ترین و کلیدی ترین مراحل بازاریابی 
به شمار می رود، در مورد محصوالتی مانند شکالت ها 
نیز در وهله اول چنین به نظر می رسد که بزرگ ترین 
گروه مصرف کننده این محصــوالت باید کودکان 
یا جوانان باشــند اما در حقیقت ایــن محصول در 
بین بزرگســاالن و حتی افراد مســن نیز طرفداران 
زیادی دارند. بنابراین با توجه به چنین نتایجی، برند 
کیت کت مخاطبان خــود را از میان همه گروه های 
سنی انتخاب می کند اما تمرکز عمده آن بر مخاطبان 
بزرگسال اســت؛ چرا که محیط کاری بزرگساالن با 
ساعت های اســتراحت همراه بوده و در این ساعات 
است که این افراد نیاز به نوشیدن فنجانی چای یا قهوه 
را در کنار بیسکویت یا شکالت احساس می کنند. برند 

کیت کت نیز با هوشیاری به این نیاز مخاطبان پاسخ 
گفته و با راه انــدازی کمپین های متفاوتی در جهت 
اوقات استراحت بزرگســاالن، محصوالت خود را به 
عنوان یک میان وعده مناســب در زمان استراحت 
معرفی کرده اســت. از این رو می تــوان گفت برند 
کیت کت هیچ محدوده ســنی ای بــرای خود قائل 
نشده و از آنجا که تمام گروه های سنی در زندگی نیاز 
به میان وعده دارند، کمپین های Break  را در راستای 

ساعات استراحت مخاطبان خود شکل داده است.

 گسترش کمپین بریک
نماد ماندگار برند کیت کت با عنوان با کیت کت زنگ 
 Take a Break, have a(  تفریح داشــته بــاش
KitKat( یکی از مهم ترین شعارهای تبلیغاتی این 
برند محسوب می شود که طی چندین دهه با این نام 
تجاری همراه بوده است. اخیراً نام تجاری نستله که 
این شرکت را خریداری کرده، با هدف گسترش این 
شعار به دنبال ارائه پیام های متمایزتری به مخاطبان 
برند کیت کت بوده اســت. حضور کمپین موســوم 
به بریــک  در فضای مجازی ماننــد یوتیوب و دیگر 
رسانه های اجتماعی، در کنار فعالیت گسترده آن در 
دیگر رسانه ها همچون تلویزیون از جلمه اقداماتی به 
شمار می روند که گسترش پیام های تبلیغاتی این برند 
را در فرایند مذکور نشان می دهند. نظارت بر مصرف 
مردم از جمله راهکارهــای عمده برند کیت کت در 
ارتباط با بهبود کمپین بریک است، به این معنا که با 
تمرکز بیشتر بر شیوه های مصرف مردم و شناختن 
اوقات فراغت و به اصطالح زنگ تفریح های آنها، بهتر 
می توان نوع تبلیغات و نحوه ارائه آنان را هدایت کرد.

 رســانه های اجتماعی ابزاری بــرای یافتن 
جغرافیای مصرف

گرچه بســیاری از کمپین هــای تبلیغاتی برند 
کیت کت، ابتدا در کشورهای اروپایی راه اندازی 
می شــدند و به انجــام می رســیدند و بازاریابی 
در دیگــر مناطــق جهــان ماننــد خاورمیانه و 
کشــورهایی مانند چین در رتبه هــای بعد قرار 

داشت اما نمی توان از پتانسیل عظیم این مناطق 
جغرافیایی پرجمعیت، به عنوان مصرف کنندگان 
برند کیت کت، غافل شــد و برنــد مذکور نیز در 
ســال های اخیر تالش های چشــمگیری جهت 
گســترش بازار مصرف خود به لحاظ جغرافیایی 
انجام داده اســت. در این میان بایــد حضور در 
رسانه های اجتماعی مانند یوتیوب، فیس بوک، 
توییتر و غیــره را از جمله ابزارهای قدرتمند این 
برند جهت گســترش جغرافیــای مصرفی خود 
دانســت، امروزه ویدئو تبلیغاتی برند کیت کت 
را افرادی که در خاورمیانه، چین، ژاپن، آفریقا و 
غیره نیز زندگی می کنند، می بینند و بنابراین باید 
گفت استفاده از رسانه های اجتماعی و حضور در 
فضای مجازی، یکی از فرصت های مناسب برای 
برندهای مختلف در جهت گســترش جغرافیای 
مصرفی آنهاست و برند کیت کت نیز به خوبی به 

این نکته توجه داشته است.

 تبلیغات متقابل کیت کت و یوتیوب
همان طور که ذکر شــد، کمپین های موســوم به 
Break به معنی زنگ تفریح و اســتراحت، یکی از 
قدیمی ترین و در عین حال به روزترین کمپین های 
این نام تجاری به شمار می روند. در همین راستا نیز 
یکی از کمپین های کیت کــت در یوتیوب به عنوان 
»یک زنگ تفریــح و یک ویدئوی یوتیوب« از جمله 
ویدئوهای پرمخاطب کیت کت در فضای مجازی بوده 
است. از سویی همکاری برند کیت کت با یوتیوب به 
این صورت ادامه پیدا کرده که برند کیت کت روی جلد 
تعدادی از محصوالت خود به جای عنوان کیت کت، 
نام یوتیوب بریک را نوشته است، این همکاری که به 
صورت دوجانبه انجام شده، به نوعی تبلیغ برای هر دو 
طرف محسوب می شود؛ هم مشتریانی که نام یوتیوب 
را روی ویفرهای شــکالتی کیت کت می بینند و هم 
کاربرانی که در گوشی های هوشمند خود ویدئوهای 
تبلیغاتی کیت کت را در یوتیوب مشاهده می کنند، با 
هر دو نام تجاری برخورد دارند و این ارتباط در ذهن 

آنها باقی خواهد ماند.

قیف فروش طراحی کنید

دوره دیجیتــال مارکتینگ موسســه بهار 
این هفتــه با حضور مجیــد کثیری )مدیر 
سایت اخبار رســمی( ادامه پیدا کرد. بحث 
قسمت اول کالس اســتراتژی محتوایی و 
قسمت دوم درباره روابط عمومی و عملکرد 
PR در شرکت ها بود. هر دو سال یک بار 90 
درصد دانش جدید در دنیا به وجود می آید 
که اطالعات ســهم بسزایی از آن را تشکیل 
می دهد. در ایــن دنیای اطالعات، بازاریابی 
محتوایــی )Content Marketing( یــک 
استراتژی بازاریابی اســت که به وسیله آن 
اطالعات باارزش مرتبط با خواسته مخاطب 
و به طــور مداوم تولید و توزیع می شــود تا 
مخاطب مشــخصی جــذب محصوالت یا 
خدمات شرکت شود. در دنیای جدید کسب 
و کار، جایگاه فروشــنده محصول تبدیل به 
جایگاه مشاور مشتری شده است. یعنی در 
سفر مشتری باید قدم به قدم همراه مخاطب 
شوید، اطالعات او را باال ببرید تا به برند شما 
اعتماد کنــد و پس از آن پیشــنهاد خرید 
ســرویس یا محصول تان را به او بدهید. بر 
اساس آمار hunspot سایت هایی که دارای 
محتوا و بالگ هستند )سرنخ های فروش را 
به مخاطب خود عرضه می کنند( پنج برابر 
بیشــتر از ســایت های فروش بدون بالگ 

فروش داشته اند.
اول از همه شنونده خوبی باش!

برای طراحی اســتراتژی محتــوا ابتدا باید 
به صدای مخاطب خود گــوش دهید. باید 
بدانید هر یک از مخاطبان از برند شــما چه 
می خواهند و هر کدام شــان باید از شما چه 
چیزهایی بدانند. استخراج این اطالعات شما 
را وارد پروسه طراحی قیف فروش می کند؛ 
aware� )اینکه به مخاطب تان آگاهی دهید 

ness( تا به کسب و کارتان عالقه مند شود 
)interest( و شما را دنبال کند )desire( تا 
در نهایت منجر به خرید خدمت یا محصول 
برند شما شــود )action(. در هر یک از این 
مراحل باید از ابزار خاص خودش اســتفاده 
کنید؛ از شبکه های اجتماعی و اخبار و ویدئو 
گرفته تا ایجاد صفحات لندینگ و نقل قول 
مشــتریان و نحوه ســرویس و خدمات بعد 
آن. برای تولید محتــوا حتماً باید از کلمات 
کلیدی خودتان اســتفاده کنید. برای این 
کار می توانید از ابزارهای Google Trend و 
 Moz Keyword و Google Keyword Tools
Planer استفاده کنید. سختی رقابت، میزان 
استفاده از کلمات و شناخت رقبا در هر یک از 
کلمات کلیدی می تواند استراتژی شما را در 
تولید محتوا تعیین کند. حتی کلماتی را که 
مد نظرتان است در گوگل سرچ کنید و قبل از 
اینتر پیشنهادات گوگل را ببینید تا نیازهای 
مخاطب تــان را بفهمیــد. پــس از تعیین 
استراتژی و اســتخراج کلمات کلیدی تان 
نوبت بــه ایده یابی تولید محتواســت. ابتدا 
دفترچه ایده یابی برای خودتان تهیه کنید و 
درخت کلمات کلیدی برندتان را بنویسید. 
مثاًل اگر کلمه کلیدی »پوست« را برای کار 
خود در نظر گرفته اید، شاخه های اصلی آن 
»نکات« و »درمان« و »مراقبت« می شوند. 
در مرحله بعدی موضوعات کلیدی زیرشاخه 
»مراقبــت«، »کلینیک هــا و پزشــکان«، 
»محصوالت« و »روش ها« برایتان اهمیت 
پیدا می کنند. حال با خیال راحت در هر یک 
از این شاخه ها شــروع به سوژه یابی و تهیه 
مطلب کنید. راه های دیگر ایده یابی محتوا 
عبارت اند از: استخراج تقویم صنعت، تقویم 
ذی نفعان، محتوای سبز )مطالبی که هیچ 
وقت تاریخ مصرف ندارنــد(، محتوای روز، 
مقاالت آموزشی، تصورات غلط، رویدادها، 
آمــوزش خریــد، مطالب خبــری و غیره. 
خروجی این ایده ها مطالبی اســت که هم 
در سایت و مدیاهای برند شما کار می شود 
و هم ابزارهای بخش روابط عمومی شــما را 
تشکیل می دهند و یادتان باشد: حضور در 
رسانه ها مهم ترین ابزار روابط عمومی است! 
مثل همین مطلبی که در شنبه می خوانید.

چرا کیت کت 
این قدر محبوب است؟

رمز موفقیت بازاریابی در پیگیری آن است!
فراینــد بازاریابی با ارائــه محتــوای تبلیغاتی پایان 
نمی پذیــرد و آن چیزی کــه موفقیت ایــن فرایند را 
تضمین می کند، پیگیری است؛ بدین معنا که شرکت ها 
و تولیدکننــدگان نباید بعد از تولید محتوای تبلیغاتی 
خود و تحویل آن به مخاطبــان رهایش کنند، بلکه با 
پیگیری تبلیغ خود باید بتواننــد میزان اثرگذاری آن 
را بر مخاطبان بســنجند و حتی با پیگیری مناسب، بر 
دایره مصرف کنندگان خود نیز بیفزایند؛ یعنی ممکن 
است مشتریانی باشند که در لحظه اول از محصوالت این 
گروه استقبال نکنند اما با داشتن یک پیگیری مناسب 
می توان به معرفی بهتر محصوالت خود پرداخت و در 
نتیجه آن افراد را به مشــتریان آن برند تبدیل کرد. به 
همین منظــور در ادامه پنج اســتراتژی موثر را که در 

فرایند پیگیری تاثیرگذار هستند، معرفی می کنیم:

 تحویل آسان کاال
بعد از اتمام فروش، دسترســی آســان به محصول یکی 
از مهم ترین نــکات کلیدی در جلب رضایت مشــتری 
است، خصوصاً در خریدهای اینترنتی که محصول مورد 
نظر بالفاصله به دســت مشتری نمی رســد، این نکته 
بســیار اهمیت می یابد. بهتر است بعد از فروش و ارسال 
محصوالت، از طریق ای میل یا شماره تلفن با مشتریان 
تماس بگیریــد و از تحویل درســت و به موقع محصول 
مطمئن شوید. انجام چنین راهکاری باعث باالتر رفتن 
اعتماد مشــتری و جلب رضایت او می شــود و می تواند 
به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت حفظ و بازگشــت 

مشتری، بسیار کارآمد باشد.
 پشتیبانی مشتریان

هر چقدر هم که یک برند برای محتوای محصوالت خود 

تالش کند، باز ممکن است مشــتریان پرسش هایی در 
رابطه با محصوالت مذکور داشته باشند. بنابراین داشتن 
یک تیم خدماتی که به طور تمام وقت پاسخگوی مشتریان 
باشد، یکی از مهم ترین راهکارهای فرایند پشتیبانی به 
شمار می رود. این پاســخگویی می تواند از طریق تلفن، 
ای میل یا گفت وگوی آنالین صــورت پذیرد و مطمئناً 
افرادی که در این تیم خدماتی استخدام می شوند، باید 
تخصص الزم را در رابطه با محصوالت مورد نظر داشــته 

باشند.
 فرستادن اطالعات مثبت

جالب اســت بدانید فرایند پیگیری تنهــا در تحویل 
درســت محصول یا پاســخگویی به مشتریان خالصه 
نمی شود، بلکه داشتن یک ارتباط دائم با مشتریان جهت 
آگاه کردن آنها از موفقیت های شــرکت نیز می تواند 

یکی دیگر از راهکارهای پیگیری باشــد. فرســتادن 
ای میل هایی با محتوای داســتان های موفقیت آمیز، 
نظرات مشــتریان دیگر، مطالعات مــوردی در مورد 
محصوالت و غیره نیــز می تواند در پیگیری تبلیغات و 

بازاریابی بسیار موثر باشد.
 ارائه خدمات اضافی

ایــن راهکار به خصــوص در جذب مخاطبــان جدید و 
همچنین باال بردن وفاداری مشــتریان قدیمی بســیار 
تاثیرگذار است. دنیای دیجیتال انجام چنین راهکارهایی را 
آسان تر کرده است؛ به این معنا که با فرستادن ای میل های 
مختلــف به مخاطبــان، می توان خدمات ارائه شــده از 
طریق کمپانی را به اطالع آنها رساند. خدمات مذکور نیز 
می توانند شامل محصوالت مکمل، برگزاری کارگاه های 

آموزشی، انجام مسابقات و غیره باشند.

ادگورو  تنها یک موتور جست وجوی اطالعات نیست

راهکارهای بازاریابی و کمپین های کیت کت 
برای سلطه بر بازار شکالت

راهنمای بازاریابی برای بازاریابان!

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

حضور کمپین 
موسوم به 
بریک  در 

فضای مجازی 
مانند یوتیوب 

و دیگر 
رسانه های 

اجتماعی، در 
کنار فعالیت 

گسترده آن در 
دیگر رسانه ها 

همچون 
تلویزیون 
از جلمه 

اقداماتی به 
شمار می روند 
که گسترش 

پیام های 
تبلیغاتی این 
برند را نشان 

می دهند

شاگرد دیجیتالی-7
C o l u m n

محمدرضا وکیلیان

برند و تبلیغات
B r a n d & A d s
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پاسخ یک مرد 
تویوتا همواره 

بله است. او 
بدون پرسش 

هر کاری را 
که رئیس از او 
بخواهد انجام 
می دهد، در 

هر شیفتی کار 
می کند، آن گاه 
با دست خود 

گزارش کنترل 
کیفیت را 
می نویسد

تیم ورک
T e a m W o r k

11
راکفلر

شکســت بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی 
که هیچ گاه اشــتباه نمی کنــد، هرگز به جایی 

نمی رسد.

همکاری مشتری مدارانه سیسکو و فیِسرو

چرا  SAP مبتالیان به اوتیسم را برای تست 
نرم افزار انتخاب کرد؟

پروژه تالش برای هند؛
پیوند مسئولیت اجتماعی و فناوری

تکنولوژی در حال پیشــرفت و زندگی در حال تغییر 
اســت. این تغییرات، دگرگونی های زیادی را در نیازها 
و انتظارات مصرف کنندگان امروز به وجود آورده است. 
موسسات مالی بایستی تجربه مشتریان را سرلوحه کار 
خود قرار دهند تا به آینده ای مطمئن امیدوار باشــند. 
در غیر این صورت این شــرکت ها باید منتظر فشرده 
شدن دکمه پایان کســب وکار خود باشند. همچنین 
ضروری است شرکت ها متناسب با این پیشرفت سریع، 
تغییراتی در محیط کار به وجود آورند و برای ایجاد فضای 
کاری مشــترک، دیجیتالی و نوآورانه، به منظور حفظ 
اســتعدادهای خود تالش کنند. این تغییرات بایستی 

ترکیبی مناسب از فناوری، نبوغ و فرهنگ باشند.
فیِســرو )Fiserv( یک شــرکت پیشــرو جهانی در 
فناوری خدمات مالی با بیش از 13000 مشــتری در 
سراســر جهان، اعالم کرده با کمپانی معتبر سیســکو 
)Cisco( برای ارائه راه حل های ارتباطاتی به موسسات 

مالی، توافق نامه ای امضا کرده اند. این توافق نامه شامل 
ارتقای همکاری های داخلــی، حمایت از راهبردهای 
نوآورانه و تعامالت نوین با مشتریان خواهد بود. فیسرو 
این توافق نامه را از طریق خدمات ارتباطی و هاستینگ، 
سرویس های امنیتی شبکه، نرم افزار و سخت افزارهای 

مدیریتی و ارائه ارتباطات مدیریتی اجرا خواهد کرد.
به عنوان بخشی از این شرایط جدید، مشتریان فیسرو 
به تجربه نیروی کار سیسکو و راه حل ها و روش های این 
شرکت برای حل مشــکالت و موانع دسترسی دارند. 
تیم های داخلی و متخصصان کاالی این شرکت، اجازه 
اســتفاده کامل از سیستم های پیشــرفته پیام رسانی 
و همچنیــن بهره مندی از جلســات از راه دور صوتی، 
تصویری و جلســات تحت وب را نیز دارند. این گروه از 
افراد می توانند از هر مکانی و با هر نوع وسیله ای به موارد 
فوق دسترسی داشته باشند. این توافق نامه متخصصان 
فیسرو را قادر می سازد تا به صورت آنالین، با کارشناسان 

سیســکو ارتباط چهره به چهره ویدئویی برقرار کنند. 
کارشناسان می توانند این ارتباطات را به جلسات اعضای 
اتحادیه های اعتبــاری متصل کنند و به صورت آنالین 
در جلســات حضور یابند. برای بانک ها و اتحادیه های 
اعتباری که به دنبال عملیات گســترش شعب خود به 
سطح باالتری هستند، راه حل های سیسکو و ارائه شعب 
آنالین با امنیت باال راه حلی کارگشا به نظر می رسد. در 
این حالت کارکنان این شــعب، این آزادی را خواهند 
داشت که از پشــت میز خود بلند شوند و در این حالت 
)حالتی که پشت میز خود نیستند(، به ارائه خدمات به 
مشتری یا اعضای موسسه بپردازند. هیچ نیازی نیست 
برای تبدیل شدن به یک بانک یا موسسه مطرح در سطح 
جهان صبر کرد. در چنین محیطی کارکنان به راحتی 
قادر به همکاری با یکدیگر هستند و به سادگی می توانند 
دانش، تجــارب و اطالعات را به اشــتراک بگذارند؛ در 
دنیایی که اشتراک گذاری منابع بسیار آسان خواهد بود.

امــروزه حراســت از اطالعــات نــه تنها 
برای شــرکت های بزرگ دنیــا، بلکه برای 
کسب وکار های کوچک و متوسط نیز بسیار 
ضروری اســت. چرا که عدم حفاظت از این 
موارد منجر به سوءاســتفاده یا اســتفاده از 
زحمات چندین ساله یک شرکت می شود. 
در این میان تنها بسنده کردن به حراست از 
حمله های اینترنتی از طرف بیگانگان کفایت 
نمی کند. در بسیاری از موارد این کارمندان 
یک شــرکت اند که به طور عمد یا غیرعمد 
اطالعات مهم یک شرکت را افشا می کنند. 
مطلب زیر یک گزارش از نظرسنجی شرکت 
امنیتی سیمانتک اســت که به این موضوع 

می پردازد.
نتایــج تحقیقات انجام شــده در شــرکت 
امنیتی سیمانتک حاکی از این است که در 
12 ماه گذشته نیمی از کارکنان، اطالعات 
محرمانه شــرکت را به محل کار جدیدشان 
منتقل کرده اند. طبق تحقیقات این کمپانی 
امنیتی، شــرکت ها باید اقدامات بیشتری 
برای جلوگیری از فاش شدن داده ها و سرقت 
اطالعات توسط کارکنان در دستور کار خود 
قرار دهند. طبق بررسی هایی که از سه هزار 
نفر انجام شــده اســت، تقریباً دوسوم )62 
درصد( از کارکنان با اســتفاده از رایانه های 
شخصی برای انتقال اسناد کار یا با استفاده 
از موبایل و برنامه های به اشــتراک گذاری، 
اسناد را منتقل کرده اند. به عالوه اینکه اکثر 
پاسخ دهندگان اعالم می کنند که هیچ گاه 
داده هایــی را کــه انتقــال داده اند حذف 
نمی کنند، چرا که هیچ ضرری در نگه داشتن 

آن نمی بینند!
در ایــن آمار 50  درصد از کســانی که طی 
12 ماه اخیر شــغل خود را از دست داده یا 
ترک کرده اند، اعتراف کردند که از اطالعات 
محرمانه شــرکت خود اســتفاده کرده اند. 
همچنین 40 درصــد از این افراد گفتند که 
طبق برنامه ریزی هایشــان برای آینده، در 
صورت شروع کاری مشابه با مشاغل پیشین، 
از اطالعات شرکت های سابق خود استفاده 

خواهند کرد.
بر اســاس یافته های شرکت ســیمانتک، 
کارمندان نه تنها گمان می کنند استفاده از 
اسناد شغل سابق خود، هنگامی که شرکت 
را تــرک کرده اند، قابل قبول اســت، حتی 
معتقدند کارفرمایان ســابق آنان اهمیتی 
به اســتفاده کردن یا استفاده نکردن از آنها 
نمی دهند. در این میــان فقط 47 درصد از 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم 
کردند که سازمان آنها در مقابل سوءاستفاده 
از اطالعات حساس شرکت و زیر پا گذاشتن 

قوانین عکس العمل نشان خواهد داد.
در این نظرســنجی 51 درصد از افراد بیان 
می کنند که شرکت، خود نیز به اجرای این 
سیاست ها چندان مقید نیســت. بنابراین 
انتقــال اطالعــات شــرکت را غیرقانونی 
نمی دانند. تحقیقات ســیمانتک همچنین 
نشان می دهد 38 درصد از کارکنان، مدیران 
حفاظت از اطالعات را جزو اولویت های یک 

شرکت نمی دانند.
شــرکت  رئیــس  بروهملــر  الرنــس 
مهندســی و تولید مدیریت در سیمانتک 
می گوید:»شــرکت ها واقعاً بایــد در مورد 
ایــن همــه ســهل انگاری در حفاظــت 
اطالعات بازخواســت شــوند.« وی اضافه 
می کند:»شرکت ها نباید تنها حواس خود را 
بر حمالت اینترنتی از بیرون شرکت متمرکز 
کنند. کارمندانــی که هــرروزه اطالعات 
محرمانه شــرکت را بدون فکر به اشتراک 
می گذارند، به همان اندازه حمالت اینترنی 

خطرناک هستند.«
دیوید بروف بنیان گذار شرکت جنبش قانون 
می گوید:»قبل از اینکه خیلی دیر شود اقدام 
کنید. وقتی که کارمندی می خواهد با شرکت 
تسویه حســاب کند، قرارداد کار را به دقت 
مرور کنید. تمام رایانه هایی را که ممکن است 
اطالعات محرمانه شرکت در آنها ذخیره شده 
باشد، بازنگری کنید و اطمینان حاصل کنید 
که کارمند با درک تعهــدات مبنی بر عدم 
افشای اسرار شرکت، محیط را ترک خواهد 
کرد.« تنظیم یک فرهنگ مناسب و کارای  
ترک کار و حتی اخراج به یکی از چالش های 
جدی و دغدغه های مهم شرکت های فناوری 
تبدیل شــده اســت. از طرفی ســبک کار 
نیروهای چنین شــرکت هایی که یا دورکار 
هستند یا از امکانات شخصی خود در محل 
کارشان استفاده می کنند امکان نظارت بر 
انتقال اطالعات توســط آنها را سخت کرده 
است. به نظر می رســد موارد و ویژگی هایی 
که روزی به عنوان جذابیت محیط های کار 
فناورانه شناخته می شد به زودی بالی جان 
آنها شــود. همان فرهنگی که به کارمندان 
اجازه می دهد هر کاری را به شیوه موردعالقه  
خود انجام دهند و 24 ســاعته بین موبایل 
شــخصی و رایانه شــرکت در حال تبادل 

اطالعات باشند.

کارمندان چطور اطالعات 
شرکت را افشا می کنند؟

نگاهی کلی به شیوه مدیریت و فرهنگ غالب کمپانی تویوتا که منتقدان می گویند فردیت کارگران را از آن ها می گیرد
مردان تویوتا فقط چشم می گویند...

کارگران ملزم به رعایت قوانین خشــک و سختی 
هســتند که یادآور قوانین دوران سربازی است. 
قوانینــی که به آنها کار در یک گــروه را به خوبی 
آموزش می دهد اما در عوض، پاداش آنان امنیت 
شغلی، پیشرفت و ترقی به صورت منظم و پرداخت 
حق بیمه است. این بخشی از فرهنگ کار در  شهر 
تویوتا،  یا همان کارخانه ماشین سازی معتبر ژاپن 
است. فرهنگی که با کار کردن در ساعات طوالنی، 
اضافه کار بدون حقوق و البته بدون شکوه و شکایت 
و همچنبن تصمیم گیری های همه جانبه مدیران 

همراه است.
 توصیفات فوق الگویی برای کارمندان این شــرکت 
اســت. کارمندان تویوتــا! کمپانی بــزرگ تویوتا 
روی شانه این افراد قرار گرفته است؛ شرکتی که 
توانسته به عنوان  یکی از برترین تولیدکنندگان و 
فروشندگان اتومبیل، از کمپانی قدرتمند جنرال 
موتورز پیش بیفتد. کارمندان این شرکت اجزای 
کلیدی و اساسی در پشــت پرده آمارهای کیفی 

کمپانی تویوتا هستند.
کتاب راهنمــای کارمندان کمپانی تویوتا دهه ها 
قدمت دارد؛ شــرکتی که بر پیشرفت مداوم و کار 
گروهی در پروسه ساخت تاکید بسیار دارد. روشی 
که در دیگر شرکت های معتبر ژاپنی و کمپانی های 

معتبر سراسر دنیا تقلید شده است.
اما در زمانی که این کمپانی مورد اتهام شــدیدی 
راجع به نقص امنیت در تعدادی از محصوالت خود 
قرار گرفت، بســیاری از متخصصان بر این قضایا 

باری دوچندان قرار دادند و تصویر خوب مردان و 
کارمندان تویوتا را خدشه دار کردند.

بنا بــر گفته هیروش اوبا یــک کارگر خط مونتاژ 
کهنه کار تویوتا که به عنــوان یکی از فعاالن این 
اتحادیه، در مقابل موج مخالفت، در مورد کارگران 
تویوتا ایستاد:»پاســخ یک مرد تویوتا همواره بله 
است. او بدون پرســش هر کاری را که رئیس از او 
بخواهد انجام می دهد، در هر شیفتی کار می کند، 
آن گاه با دســت خود گزارش کنتــرل کیفیت را 

می نویسد.«
پاداش برای چنین فرمان برداری و خشــوعی از 
طــرف کارگران تویوتا، ضمانت و امنیت شــغلی 
دائمی، ترفیع رتبه منظــم و پرداخت حق بیمه 
اســت؛ که برخی از ایــن موارد باالتــر از برخی 

استانداردهای کمپانی های آمریکایی قرار دارند.
در بسیاری کشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا، 
شرکت ها به دنبال اعمال کنترل بر عادات خارج 
از وظایف کارگران هستند. یک قرن پیش هنری 
فورد، از کاراگاه های خصوصی برای جاسوســی 
کارمندان اســتفاده می کرد تا مطمئن شود این 
افراد بیش از حد نوشــیدنی های الکلی ننوشند 
و در زندگی زناشویی مشــکالت زیادی نداشته 
باشند. حتی امروز برخی از شرکت های آمریکایی، 
کارمنــدان را به دلیل قرار گذاشــتن با همکاران 
در بیرون از شــرکت یا حتی اضافــه وزن اخراج 
می کنند. یا از بیمه کردن افرادی که به ورزش های 
مخاطره آمیــزی مثل چتربازی و موتورســواری 

عالقه مندند، امتناع می ورزند.
انتظــارات کمپانی تویوتا از کارمندانش شــامل 
پیروی از قوانین سفت و سختی است که به افراد 
درس گذشــت از نیازهای فردی برای رسیدن به 
اهداف گروهی را می دهد. دستور العمل ها تقریباً 
همه جوانب عملکرد کارمندان را پوشش می دهد؛ 

که محل غذا خوردن و حتی شــیوه رفتار در خانه 
را شامل می شود.

به گفته ماســاکی ساروتا یک اســتاد بازرگانی و 
تجارت در دانشگاه چوکیو ژاپن که چندین کتاب 
را راجع به تویوتا نوشته است، »سبک واقعی تویوتا، 
فرهنگ کنترل است«. به گفته او »کمپانی تویوتا 
از این شیوه بســیار خرسند است و به آن می بالد. 
روسای این شــرکت بیش از 50 سال است که در 

حال اجرای این شیوه مدیریتی هستند«.
پائــول ناالســکو ســخنگوی تویوتــا در ژاپن 
می گوید:»همه شــرکت ها برای خــود قوانینی 
منحصربه فرد دارند؛ این کاماًل معقوالنه و منطقی 
اســت.« او در ادامه صحبت خــود می گوید:»اما 
گمان نمی کنیم شرکت ما شرکتی باشد که همه 

را متقاعد به استفاده از شیوه خود کند.«
جفری الیکر اســتاد دانشــگاه میشیگان، کسی 
که کتــاب »روش تویوتا« را نوشــته، این تصور 
که کارمندان تویوتا روبات هســتند را به چالش 

کشیده است.
الیکر در صحبت با ده ها تــن از افراد تویوتا برای 
ترغیب آنان بــه مطالعه کتابش می گوید:»تویوتا 
محیطی با دیسیپلین اســت. اما این دیسیپلین، 
سیستمی اســت که به صورت دائمی و پیوسته 
به دنبال پیشــرفت بوده و بــرای افرادش احترام 
و ارزش قائل اســت.« او در ادامــه صحبت خود 
گفت:»تویوتا یک مدل برای هزاران ســازمان در 

سراسر دنیاست.«
این در حالی اســت که برخــی تویوتا را محیطی 
توصیف می کنند که با ورود به آن فردیت به طور 

کامل رنگ می بازد و از بین می رود.
به گفته اوبــا، فعال اتحادیه »زمانی که شــما از 
درهای تویوتا وارد این شرکت می شوید، بایستی 
با قوانیــن و فرهنگ آن زندگی کنیــد«. اوتادائو 

واکاتسوکی دیگر کهنه کار کمپانی تویوتا می گوید 
این قوانین است که مشخص می کند افراد چطور 

تصمیم گیری کنند.
واکاتسوکی می گوید:»تویوتا یک محیط توتالیتر 
اســت. شــما اجازه ندارید ایده های خــود را در 

تصمیم گیری ها دخیل کنید.«
 اما تویوتا همواره آنچه را در محیط این شــرکت 
اتفــاق می افتد پنهان می کنــد. هیچ کس مجاز 
به افشــای قوانین و شــرایط در حال اجرا در این 

کمپانی نیست.
اینجا در کارخانه تویوتا، کارگران اجازه نگه داشتن 
دست های خود را در جیب ندارند. سالن نظارت این 
موارد را کنترل می کند. همچنین کامپیوترهایی 
که مسیر و خروجی هر قسمت را مورد ارزیابی قرار 
می دهند، گزارش ها را به روســا ارسال می کنند. 
پس در صورت کم کاری در هر قسمت، همه چیز 

به سرعت مشخص می شود.
سال 1996 داریوش مهری به عنوان یک مهندس 
کامپیوتر وارد این شرکت شــد. او نهایتاً سال ها 
بعد کتاب »نامه ای از ســوی سرزمین تویوتا« را 
نوشت. خاطرات او سیستم و فرهنگ این شرکت 
را به عنوان یک سیســتم همراه با سرســپرگی 
و اطاعت یا به بیان خــودش »فرهنگ قوانین« 

نامگذاری کرد.
طبق گفته مهری میزان کنترل کارمندان در تویوتا 
بسیار زیاد اســت. و همه این اعمال کنترل اساساً 
با هدف افزایش تولید صورت می گیرد. به گفته او 
»به طور کلی چیزی به نــام حریم خصوصی در 
این شــرکت معنایی ندارد. در این شــرکت هیچ  
دیواری که حریمی را برای کارمندان مشــخص 
کند، وجود ندارد. این افراد در پشت میزهای خود 
و در مقابل یکدیگر قرار گرفته و توســط مدیران 

احاطه شده اند«.

برنامه ای که به عنوان یک پروژه داوطلبانه برای 
کمک به کودکان مبتال به اوتیسم شروع به کار 
کرد به یک هدف بلندپروازانه بدل شد تا با کمک 
آن بتوان صدها نفر را آمــوزش داد و آنان را به 

استخدام درآورد.
در ســال 2011 انجمن اوتیسم هند از موسسه 
SAP درخواست کمک کرد. این موسسه خیریه 
از SAP خواســت تا نرم افــزاری جهت آموزش 
کــودکان مبتال به اوتیســم طراحــی کند. آیا 
برنامه نویســان SAP موفق بــه طراحی چنین 

برنامه ای شدند؟ 
این درخواســت منجر به تشکیل پروژه »تالش 
برای هند« شد. این پروژه در واقع یک مجموعه 
برنامه قابل نصب روی سیستم عامل های اندروید 
و اپل بود که برای افزایش مهارت های ارتباطی 

کودکان مبتال به اوتیسم طراحی شد.
اما در این مســیر تالش ها به طور غیرمنتظره ای 
به همین جا ختم نشــد. هیچ یک از اعضای تیم 
SAP تجربه ای شــخصی در ارتباط با افراد مبتال 
به اوتیســم نداشتند و همان طور که اعضای این 

شــرکت مشــغول به انجام کار داوطلبانه خود 
بودند، اطالعات بیشتری در مورد اختالل اوتیسم 
به دست آوردند و این سوال برای آنها پیش آمد 
که چه اتفاقی برای کودکان مبتال به اوتیسم در 
بزرگسالی روی خواهد داد. سریدرهام ساندرام 
یکی از کارکنان SAP که به هدایت پروژه کمک 
کرده است، می گوید:»ما متوجه شدیم که افراد 
مبتال به اوتیســم ارزش فوق العاده ای برای نظم 
و انضباط کاری قائل اند. بنابراین از مهارت های 
منحصربه فرد افراد مبتال به اوتیسم برای تست 
نرم افزارها کمک گرفتیم. هر یک از ما ارزش ها 
و قابلیت هایی داریم که از آنها ســود می بریم و 
افراد مبتال به اوتیســم نیز مهارت های خاص و 
بی همتایــی دارند. برنامه ای کــه به عنوان یک 
پروژه داوطلبانه برای کمــک به کودکان مبتال 
به اوتیسم شروع شد، به یک هدف بلندپروازانه 
تبدیل شــد تا با کمک آن بتــوان صدها نفر را 

آموزش داد و به استخدام درآورد.

 یک هدف بلندپروازانه
ابتدا برنامه با آزمون و خطا شــروع به کار کرد. 
ســاندرام بیان می کند:»ما باید بر کاری که آنها 
می توانستند انجام دهند متمرکز می شدیم. در 
نهایت به این نتیجه رســیدیم که این روش تنها 
برای تست کردن اولین دسته پنج نفره، که بیش 
از دو ســال پیش به اســتخدام درآمده بودند، 

مناسب اســت. پس از آن سیســتم پشتیبانی 
در دفتر مرکزی نیز به کمــک ما آمد. کودکان 
مبتال به اوتیســم با کمک والدین شــان آماده 
همکاری شدند و ســپس به تدریج اجازه دادند 
والدین شان محل را ترک کنند. کودکان دانش 
زیادی داشــتند. تنها چیزی که نیاز داشــتند 
تشــویق کردن و تمجید از آنها بود.« ســاندرام 
می گوید:»امــروز تمــام آن کودکان مســتقل 
هســتند. برای رفت و آمد به محل کار از وسایل 
حمــل و نقل عمومــی یا حمل و نقل شــرکت 

استفاده می کنند.«

خبر این برنامــه کاری از هند به تمام نقاط دنیا 
گسترش یافت و در ماه مارس 2013 این شرکت 
اعالم کرد که تا ســال 2020 یک درصد از کل 
نیروی کار در این شــرکت )700 نفر اگر تعداد 
کارمندان در ســطح فعلی باقی بماند( از طیف 

افراد اوتیسم خواهد بود.
خوزه والسکو مدیر اجرایی SAP و پدر دو فرزند 
مبتال به اوتیســم می گوید:»این تنها یک تالش 
بشردوســتانه نیست، بلکه اســتفاده از مهارتی 
اســت که فقط افراد طیف اوتیسم از آن بهرمند 

هستند.«
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این برند سوئیسی که در حال حاضر در قزوین سه کارخانه 
دارد و ما سال هاست به اشتباه آن را نستله تلفظ می کنیم و 
در واقع نامش نِِسل یا نِسلِی است، حاصل ایده خالق درست 
کردن غذایی سالم برای نوزادان بود. نِِسل در زبان انگلیسی 
به معنای آشیانه گرفتن اســت و لوگوی این برند نیز چند 
آشــیان پرنده را نشانه می دهد. امروز این شرکت سوئیسی 
در فهرست ۵۰ برند باارزش جهان قرار گرفته است. به گفته 
فایننشال تایمز نیز برند نستله در سال ۲۰۱۲ با ارزش بازاری 
معادل ۲۳۳ میلیارد دالر، نهمین شــرکت سودآور جهان 
بوده است. هرچند این جایگاه امروز کمی تنزل پیدا کرده و 
شرکت های تکنولوژی و مالی در رتبه های اول ارزش جهانی 
قرار می گیرند، نستله هم توانسته یکی از معدود فعاالن عرصه 
اقتصاد مواد غذایی باشــد که در فهرست برترین برندهای 
جهانی جا خوش کرده است. با وجود حاشیه هایی که پیرامون 
فعالیت نستله و سهامداران آن وجود دارد، ایده خلق این برند 

و روند تکاملش در زندگی ۱۵۰ساله  آن خواندنی است.

 ایده خلق غذای جایگزین شیر مادر
تاریخچه پیدایش شرکت نستله به سال ۱۸۶۶ یعنی زمانی 
برمی گردد که یک داروساز و کارآفرین سوئیسی آلمانی تبار 
به نام هنری نستله، موفق شد ایده تولید یک گزینه سالم و 
ارزان قیمت را به  عنوان جایگزینی برای غذای کودکانی که 
نمی توانستند از شــیر مادرشان استفاده کنند، عملی کند. 
او با استفاده از ترکیباتی چون شــیرگاو، آرد و شکر غذایی 
جایگزین شیر مادر آفرید و اولین تولید رسمی کمپانی اش 
با نام »الکتوز فارینا نســتله« را به بازار عرضه کرد. همین 
ایده زمینه ســاز تاسیس شرکتی شــد که هم اکنون یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نوشــیدنی، مــواد  غذایی و 

فراورده های قندی جهان به  شمار می آید.
نستله در همان سال های اولیه تاسیس، توانست به سرعت 
دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد و محصوالتش را در 
استرالیا و آسیا نیز بشناساند. با وجود اینکه جنگ جهانی اول 
به ایجاد مسائل و مشکالتی در توزیع محصوالت به سراسر 
اروپا منجر شده بود، باال رفتن تقاضا برای فراورده های لبنی، 

نســتله را وادار به تاسیس چندین کارخانه جدید در ایاالت 
متحده آمریکا کرد تا بتواند پاسخگوی قراردادهایی باشد که 
برای تامین مواد  غذایی لبنی در زمان جنگ با دولت بسته بود. 
به این ترتیب تنها در طول چهار سال نستله توانست میزان 
تولید شیر خشک و شکالت خود را به دو برابر افزایش دهد. 
اما با پایان یافتن جنگ، اتمــام قراردادهای دولتی و تمایل 
مجدد مشتریان به خرید شیر تازه، کسب  و  کار نستله از رونق 
افتاد و این شرکت در سال ۱۹۲۱ در نتیجه باال رفتن قیمت 
شــیر و دیگر مواد خام اولیه، نخستین ضرر خود را گزارش 
کرد. بحران اقتصادی پس از آن دوران، نستله را تقریباً تا مرز 
ورشکستگی پیش برد. در همان زمان مدیر جدید این شرکت 
یعنی لوئیس داپلز، با فروش برخی از کارخانه های کم بازده و 
متمرکز کردن کسب  و  کار نستله بر شیر و شکالت، به مقابله 

با بحران اقتصادی برآمد.

 گام هایی به سوی توسعه یک برند
شاید بتوان بزرگ ترین گام در توسعه نستله را در سال ۱۹۳۰ 
یعنی زمانی دانست که شرکت نســتله همکاری خود را با 
موسسه قهوه برزیل به منظور یافتن راهی برای بهره برداری 
از تولید انبوه دانه های قهوه در این کشور آغاز کرد. نستله در 
آغاز همان تکنیکی را که برای تبدیل شــیر به شیر خشک 
مورد استفاده قرار داده بود، آزمایش کرد و بعد از هشت سال 
تحقیق، سرانجام موفق شد روشی برای خشک کردن قهوه و 
تبدیل آن به یک پودر قابل حل و دارای تاریخ مصرف طوالنی 

ابداع کند. نشان تجاری نسکافه در همان زمان متولد شد. 
از سوی دیگر پایان جنگ جهانی دوم همزمان با آغاز دوران 
طالیی پویایی های شرکت نستله تلقی می شود. در این دوره 
رشد شرکت نستله شتاب بیشتری گرفت و ادغام این شرکت 
با بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر از دهه ۱۹۵۰، زمینه ساز 
رشد فعلی این شرکت سوئیسی شد و طی چند دهه نستله 
را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد  غذایی در جهان 
تبدیل کرد. هم اکنون شرکت نستله با ۴۴۷ کارخانه و بالغ 
بر ۳۳۳ هزار کارمند، در ۱۹۴ کشور جهان فعالیت می کند 
و نام های تجاری شناخته شده ای مثل کیت کت، اسمارتیز، 
نسکافه، نسکوئیک و مگی را در زیرمجموعه خود دارد. نستله 
امروز یک کمپانی چندملیتی است که دفاتر مرکزی آن در 
کشور سوئیس واقع شده؛ تا جایی که به درآمد شرکت مربوط 
می شود، نستله عنوان بزرگ ترین کمپانی تولید مواد  غذایی 
را در سراســر جهان و بزرگ ترین برند را در کشور سوئیس 

در اختیار دارد. 

شاید یکی از عواملی که بتواند مهر تاییدی بر تداوم 
حیات یک برند باشــد، ســهمی است که در ذهن 
مخاطبانش به خود اختصاص داده است. از این رو در 
میان برندهای کوچک و بزرگ دنیا، نام های تجاری 
در ایران همواره باید به جایگاهی که در ذهن بازار 
ایرانی دارند، توجه کننــد. چرا که مخاطب ایرانی 
در مواجهه با برندهای داخلی در بسیاری از مواقع 
خاطره بازی می کند و هر چقدر تصویر نوستالژیک 
برندهای کهنــه کار در ذهن او پررنگ تر باشــد، 
احتماالً شــانس بیشتری برای تداوم حیات آن نام 
تصور می شود. یکی از آن نام های تجاری که همواره 
ســعی کرده در روزگار برند شدن و برند ماندنش، 
ارکانی چون وطن پرستی و بومی کردن تکنولوژی 
را رعایت کنــد و به همین خاطر ســهم زیادی از 
اذهان ایرانی را به خود اختصاص داده، پارس خزر 
اســت؛ برندی که همه ایراني ها آن را با پلوپز های 
یک تا چندین نفره اش می شناســند و حداقل یک 
 بار طعم برنج پارس خزری را چشــیده اند. برندی 
که به نظر می رســد با بومی کردن تکنولوژی های 
ژاپنی در قالب محصولی که قوت غالب مردم وطن 
را می سازد، توانســته تا امروز عمر ۴۸ساله خود را 
ضمانت کند و شاید همین یک محصولش برای کل 

خاطره بازی های ذهن ایرانی کفایت کند.

 برندی که عطر و طعم وطن دارد
برندهای لوازم خانگی در دنیا معموالً به دو دســته 
کوچک و بزرگ تقســیم می شــوند که پارس خزر 
در حوزه لوازم خانگی کوچک مشــغول کار اســت. 
این کارخانه در ســال ۱۳۴۷ به منظور گســترش 
فعالیت های تولیدی برند توشیبا در ایران تاسیس شد 
و اولین محصوالتش را با مشارکت کامل همین شرکت 
خارجی به بــازار داد. خطه خوش آب  و هوای گیالن 
میزبان این کارخانه تازه کار به نام پارس توشیبا شد 
و اولین محصوالت این برند دوملیتی به بازار آمدند. 
البته عمر نامی به اسم پارس توشیبا بعد از انقالب به 
سرانجام رسید و نام کارخانه به پارس خزر تغییر پیدا 
کرد؛ عنوانی که قرار بود بــه ذهن ایرانی بقبوالند با 

محصوالتی سراسر وطنی مواجه است.
پارس خزر بعد از انقالب در قالب شرکت سهامی عام 
به فعالیت خود ادامه داد و از آن پس ســهام این برند 
در سازمان بورس اوراق بهادار نیز عرضه می شود. این 
روزها هم پارس خزر یکی از شــرکت هایی است که 
تحت نام شرکت هلدینگ سرمایه گذاری پارس توشه 
فعال است. برندی که احتماالً هنوز هم بسیاری از ما 
با یگانه محصول بی رقیبش که همان پلوپز اســت، 
می شناســیمش، در حال حاضر ۳۸ گروه محصول 
تولیدی متنوع دارد که در مجموع در ۲۰۹ مدل روانه 
بازار داخلی و خارجی   می شوند. اما جالب است بدانید 
وطن پرستی و تالش برای بومی کردن تکنولوژی در 
قالب نیازهای داخلی آنچنان در این شــرکت موج 
می زند کــه در میان محصوالت سی وهشــت گانه 
پارس خزر محصولی مانند قهوه ساز هرگز به چشم 

نمی خورد.
در کنار ایــن تصویر بی نقص برنــد بومی، یکی از 
مهرهای ضمانت پارس خزر در بازار داخلی، شبکه 
خدمات پس از فروش آن اســت. گارانتی هایی که 
عموماً بازار ایران از آن بی نصیب می ماند و عادت به 
داشتن نام ضمانت نامه روی بسیاری از محصوالت 
مصرفی اش ندارد. در حال حاضر ۴۲۵ فروشــگاه 
و دفتر فروش برند پارس خزر در کشــور گسترده 
شــده اند و این برند مدعی است به مدت ۱۰ سال 
از کلیه محصوالتش پشتیبانی می کند و تا ۲۵ ماه 
نیز به مشــتریانش خدمات پس از فروش رایگان 

ارائه می دهد.

 سهم پارس خزر در ذهن ایرانی ها
در سال ۱۳۹۲ یک پژوهش دانشگاهی روی برندهای 
ایرانی انجام شــده است که طی آن نمونه ای بیش از 
دو هزار ایرانی از ۱۰ شهر کشور برگزیده شده اند و با 
آنها درباره تصویر ذهنی شان از برندهای محبوب شان 
گفت وگو شده است. نتایج این پژوهش سهم اعظمی 
از ذهن ایرانی را از آن پارس خزر می داند. شاخصی به 
نام »برند برتر ذهنی« در این تحقیق وجود داشت، 
بدین معنا که وقتی از فردی سوال می شد که نام یک 
برند را بگوید آن فرد ناخودآگاه نام برندی را که سهم 
ذهنی زیادی در خاطرش داشت، عنوان می کرد. در 
این شاخص پارس خزر اولین رتبه را از نظر سهم ذهنی 
بین مخاطبان ایرانی دارد. ایــن موضوع را می توان 
بزرگ تریــن و بهترین دارایی یک شــرکت قلمداد 
کرد که واقعاً برای پارس خزر این ســطح از آگاهی 

برند بسیار ارزشمند است. در این تحقیقات بازاری 
که در حوزه »برند برتر ذهنی « انجام  شــده، تمامی 
برندهای داخلی و خارجی  موجود در بازار ایران مورد 
بررسی قرار گرفته اند و در آمار سهمی ذهنی که ذکر 
شد، پارس خزر بین تمامی برند های خارجی و ایرانی 
بیشترین سهم ذهنی را دارد و برند هایی مانند پارس، 
کاله، امرسان، ایران خودرو، چی توز، میهن، ال جی، 
سامســونگ، ارج و غیره به ترتیب بعد از پارس خزر 
بیشترین ســهم ذهنی مخاطب ایرانی نصیب شان 
می شود. شاید این برند بیشترین پیامی که در نقاط 
تماس خود به مخاطبان انتقال داده، حضور تقریباً 
۴۰ساله اش در خانه های ایرانی است و در پیام های 
دیگر به دستیار آشــپزخانه اشاره زیادی کرده که 
به عنوان دســتیار در آشــپزخانه کمک می کند. 
پارس خزر در تمام فعالیت های رسانه ای خود نیز 
سعی کرده مشــتری مدار بودنش را به رخ بکشد 
و شــعاری تحت عنوان »لوازم خانگی پارس خزر 
برای یک عمــر« را برای خود برگزیده اســت. از 
طرفی پارس خزر به دلیل شبکه توزیع گسترده و 
خدمات پس از فروش که نزدیک به ۴۳۰ نقطه در 
سرتاسر کشور است، توانسته مشتری محور عمل 
کند. این در حالی اســت که اغلب برندهای ایرانی 
تاکنون نتوانسته اند مفهوم گارانتی را به مشتریان 
خود به  درســتی ارائه دهند اما پارس خزر توانسته 
مشتری مداری خود را با کار کردن روی این موضوع 
گســترش دهد و در کنار آن ضمانت های دیگری 
چون دو ماه تعویض و ۱۰ ســال هم تامین قطعات 

روند مشتری مداری خود را ادامه دهد. 
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چگونه پارس خزر بیشترین سهم ذهنی بازار ایران را از آن خود کرده است

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

کنفرانسی که با استقبال روبه رو شد

استارت آپی برای 
شکست خورده ها!

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

۱۵۰ سال از عمر اولین جایگزین غذایی شیرمادر می گذرد
برند233 میلیارددالری نستله

ســیلیکون ولی در کالیفرنیای آمریکا، که 
امــروز موفق ترین مغزهای اســتارت آپی 
جهــان را در ســاختمان های خــود جای 
داده، یکــی از مناطقی اســت که تجربیات 
شکست در آن نه تنها ناخوشایند نبوده، که 
بخشی جدانشــدنی از روندهای کارآفرینی 
محسوب می شوند. شکســت  در ایده های 
استارت آپی سیلیکون ولی تحسین می شود، 
روزنامه نگاران آن را خــوراک گزارش های 
خــود می کننــد و کارآفرینــان از تجربه 
درماندگــی خود بــه نیکی یــاد می کنند. 
کاس فیلیپس یکی از کســانی اســت که 
به دنبــال تجربیات ناکامی اســتارت آپ ها 
رفته اســت. شــاید نامش برای کسی آشنا 
 نباشــد اما نــام »کنفرانس شکســت« یا 
Fail Con  که فیلیپس آن را برای آشــنایی 
افراد بــا تجربه های ناخوشــایند مســیر 
کارآفرینــی راه اندازی کرد، امروز شــهرت 
جهانی پیدا کرده اســت. او درباره این ایده 
جذاب بــرای راه اندازی یک کســب  و کار 
می نویسد:»به طور معمول افرادی که برای 
اولین بار نام کنفرانس شکست را می شوند، 
گیج می شوند. حق دارند. چرا که ترکیب دو 
مفهوم کنفرانس و شکســت در ذهن شان 
آشــنازدایی می کنــد. ما معمــوالً در پی 
شنیدن موفقیت ها هستیم نه نافرجامی ها. 
کنفرانس شکست فضایی برای گردهمایی 
بنیان گــذاران، ایده پــردازان، طراحــان و 
توســعه دهندگان ایده های استارت آپی در 
زمینــه تکنولوژی های نوین اســت؛ جایی 
که این گروه ها جمع می شــوند، تجربیات 
شکست خود را به بحث و اشتراک می گذارند 
و از موقعیت های مختلف درس می گیرند.« 
فیلیپس که خودش ســال ها در پی عملی 
کردن ایده استارت آپی دیگری بوده است، 
دربــاره آن می گوید:»اولین باری که دنبال 
فرصتی برای عملی کردن ایده استارت آپی ام 
رفتم، تازه از رشــته توســعه منابع انسانی 
فارغ التحصیــل شــده بــودم. در آن زمان 
تصمیم داشتم پلت فورمی برای مناسبت های 
دانشــگاهی و اسپانســرهای دانشــجویی 
طراحــی کنــم. فضایی که شــرکت های 
حامی موقعیت علمی به راحتی با دانشــگاه 
در تماس باشــند و بدون دخالت واسطه ها 
از برنامه هــای دانشــجویی حمایت مالی و 
معنوی کننــد. ایده ام با اســتقبال زیادی 
روبه رو شد. شــرکت هایی چون آمازون به 
من قول همکاری دادند و چهار ســال طول 
کشید تا موسسه اسپانسرینگ را راه اندازی 
کنیم اما در عمل راه به جایی نبردیم.« بعد 
از تجربه شکست اســتارت آپ، فیلیپس به 
این فکــر افتاد که بســیاری از ناکامی های 
افــراد کارآفرین تکــراری هســتند. آنها 
معموالً در موقعیت های نســبتاً مشابهی با 
شکست مواجه می شــوند و وقتی طعم تلخ 
آن را می چشــند، با ناامیدی ایــده خود را 
رها می کنند. »پشــت لپ تاپم نشسته بودم 
و سرگذشــت یکی از نویسندگان نیویورک 
تایمــز را می خوانــدم که ایــده کنفرانس 
شکست به ذهنم خطور کرد. تصمیم گرفتم 
کارآفرینــان را دور هم جمــع کنم و از آنها 
بخواهم اشــتباهات خود را مــرور کنند و 
دنبال راه های نو باشند. شکست برایم ایده 
استارت آپ تازه ای شد.« فیلیپس ۲۹ ساله 
در سال ۲۰۰۹ اولین کنفرانس شکست را در 
سان فرانسیسکو برگزار کرد. این کنفرانس 
با اســتقبال ۴۰۰ نفری کارآفرینان مواجه 
شــد؛ اما یکی از مشکالت عمده پیدا کردن 
اسپانسر مالی برای همایشی بود که عنوان 
»شکست« را یدک می کشید. »باید شکسِت 
کنفرانس شکست را قبول می کردم؟ نه! هر 
چند بدون داشتن اسپانسر ادامه کنفرانس ها 
تقریباً غیرممکن بود، نمی خواستم فرصت 
شکوفایی ایده ام را از دست بدهم. به دنبال 
روابط قدیمی رفتم و توانستم شرکت آمازون 
را مجاب به حمایت مالی از کنفرانس کنم.«

۸ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و چهار



همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی 
دارد. مســائل می توانند شــما را با مشکل یا با 

موفقیت روبه رو سازند.

کارگاه
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ستون
c o l u m n

با وجود رویارویی با رقابت شدید در بازاریابی 
رسانه اجتماعی، بازاریابی ایمیلی هنوز یکی 
از روش های اصلی برای تبلیغ کسب وکار در 
دنیای دیجیتال به شمار می رود. تبدیل یک 
چشم انداز به یک مشتری و یک مشتری به 
یک خریدار همیشگی مســتلزم آن است 
که توجــه خاصی به تمام درخواســت ها و 
پیشنهادها داشته باشید؛ که اکثراً از طریق 

ایمیل انجام می شوند.
اما اگر یک کسب و کار کوچک دارید و باید 
چندین کار را خودتان انجام دهید، ممکن 
است فرصت نداشته باشید به تمام ایمیل ها 
شخصاً پاســخ دهید. در این صورت باید به 
دنبال دریافت کمک از نرم افزار اتوماسیون 

ایمیل باشید.
نرم افزار اتوماســیون ایمیل به کسب و کار 
شــما کمک می کند تا فروش خــود را باال 
ببرید و در نهایت سود بیشتری داشته باشید. 
اتوماسیون ایمیل کمک می کند ارتباط خود 
را با مشتریان بالقوه حفظ کنید، حتی زمانی 

که مشغله کاری دارید.
 ورود خودکار مخاطب

این نرم افزار به شــما اجازه می دهد داده ها 
را به روزرســانی کنیــد، کمپین هایــی به 
راه بیندازیــد، و مخاطبــان را وارد کنید. 
می توانید نرم افزار خود را به وب سایت های 
تجاری وصل کنید تــا تعداد بازدیدهایتان 

افزایش یابد.
 تقسیم بندی مخاطبان

شما می توانید دسته بندی افراد را بر حسب 
منطقه، ماهیت کاری و غیــره در نرم افزار 
به روزرســانی کنید. این کار به شما امکان 
می دهد ایمیل های هدفمند را به مخاطبان 

خاص ارسال کنید.
 اتوماسیون ایمیل ها برای صرفه جویی 

در زمان
بســیاری از شــرکت ها روی این نرم افزار 
کار می کنند تا موجب تســهیل در پاســخ 
به مشتریان بالقوه شما شــوند. این شامل 
ایمیــل  پاسخ هاســت؛  از  مجموعــه ای 
دعوت نامــه به مشــتری بالقــوه، ایمیل 
خوشــامدگویی به یک عضو جدید، ایمیل 
پاسخ به پرسش ها و مشــکالت مشتریان 

فعلی.
 ایمیل خوشامدگویی

اگر به مشــتریان تازه توجه ویژه نداشــته 
باشــید، شــرکت های رقیب می توانند به 
آسانی آنها را از شما دور کنند. شما می توانید 
برای یک بار ایمیل خوشــامدگویی تهیه و 
آن را به طور خــودکار به هر عضو جدید در 

وب سایت کاری خود ارسال کنید. 
به روزرسانی روزانه محتوا

می توانید یک بار محتوای روز را به روزرسانی 
و ســپس آن را در نرم افزار خود اتوماسیون 

کنید. 

نرم افزار اتوماسیون ایمیل 
چه کمکی به شما می کند؟

ممکن 
است ایده 

فوق العاده ای 
داشته باشید. 

شاید ایده شما 
بهترین باشد. 
به عنوان یک 
استارت آپ، 

شرایط سخت 
و بی رحمانه 

است. رهبری 
در یک شرکت 

استارت آپی 
مشخص 

می کند که 
هر ایده چقدر 
بررسی شده 

است

کدام عناصر راه اندازی یک شــرکت استارت آپی 
تحت تاثیــر رهبری قرار می گیــرد؟ ما در اینجا 
می خواهیم مروری داشته باشــیم بر اینکه چرا 
رهبری خوب برای شــرکت های اســتارت آپی 

ضروری است.

 زیرا اختالفات را کاهش می دهد
شرکت های استارت آپی به طور اجتناب ناپذیری 
به آزمایشــگاه هایی برای تعامل انســان تبدیل 
می شوند. ایده جمع کردن افراد مختلف زیر یک 
ســقف، بدون تجربه کاری قبلی بــا یکدیگر، به 
این معناســت که یک رهبر باکفایت باید محرک 
تغییرات باشــد و تضمین کند که کارها به خوبی 

انجام خواهد شد.

 زیرا اکثر کسب و کارها شکست می خورند
شــرکت های اســتارت آپی باید با انواع مختلف 
چالش هــای منحصربه فرد روبه رو شــوند. طبق 
گزارش ها از هر ۱۰ کســب و کار، هشت مورد در 

۱۸ ماه اول شکست می خورند.

هر کارآفرینی که وارد دنیای کسب و کار می شود، 
در معرض شکســت قرار می گیــرد. البته دالیل 
زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا کسب وکارها 
موفق می شــوند یا شکست می خورند اما توانایی 
بررسی این شــرایط دشــوار در نهایت بر دوش 
رئیس و رهبر شــرکت اســت تا این چالش ها را 

پیش بینی کند.

 زیرا یک رهبــر همه چیز را در کنار هم قرار 
می دهد

ممکن است ایده فوق العاده ای داشته باشید. شاید 
ایده شما بهترین باشد. به عنوان یک استارت آپ، 
شرایط سخت و بی رحمانه است. رهبری در یک 
شرکت استارت آپی مشخص می کند که هر ایده 
چقدر بررســی شده اســت؛ آیا طرح های خاص 
اعم از بازاریابی، حســابداری و غیــره با یکدیگر 
یکپارچه ســازی شــده اند تا کارها انجام شود و 
چگونه این تیم یکپارچه ســازی این ایده ها را در 

محصول یا خدمات خود مدیریت می کند.

 زیرا روسا کسب و کارها را ایجاد نمی کنند
هر فــردی که برای یک شــرکت دیگر کار کرده 
باشد، با نقش رئیس آشناست. رئیس فقط تضمین 
می کند که کارهای روزانه به صورتی که باید انجام 
شــوند، انجام می گیرند. با این حال یک شرکت 

اســتارت آپی هنوز یــک روال »کاری معمول« 
ندارد، به عبارت دیگر مدیــر در این بافت کاماًل 

بی فایده است.

 زیرا کارمندان به یک رهبر نیاز دارند

هر فردی با خصوصیات رهبری به دنیا نمی آید. در 
واقع اکثر افراد ترجیح می دهند دستورات دیگران 
را اجرا کنند. این بدان معناست که وارد شدن در 
ماجراهای یک اســتارت آپ مستلزم آن است که 

شما یک رهبر باشید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

هر تیمی یک راهبر می خواهد

به حداکثر رساندن تاثیر رسانه اجتماعی: چگونه با نقش متغیر آن خود را وفق دهیم

 نگاه تان را به شبکه های اجتماعی عوض کنید

فضایل رسانه اجتماعی برای بازاریابی و خدمات 
مشــتریان مدت هاست کاماًل مشــهود است. اما 
چگونه برندها و سازمان می توانند استفاده از این 
ابزار پیچیده و انعطاف پذیر را به حداکثر برسانند؟
البته رسانه اجتماعی یک ابزار بسیار ارزشمند برای 
برقراری ارتباط است اما برندها باید پیام درست را 
در زمان مناسب و در مکان مناسب منتقل کنند. در 
این ارتباط مفهوم بافت بسیار مهم است. استفاده از 
رسانه اجتماعی به عنوان یک ابزار مستقیم برای 
تعامل درون بافتی موضوعی حیاتی است که باید 
در تولید و انتشار تبلیغات در شبکه های اجتماعی 

مدنظر قرار دهید.
 استفاده از رسانه اجتماعی به بهترین نحو

اکثر شرکت ها از رسانه های اجتماعی برای اهداف 
بازاریابی یا پشــتیبانی از خدمات مشتریان اولیه 
اســتفاده می کنند اما تعداد کمــی از آنها ارزش 
استفاده از رسانه اجتماعی را به عنوان نوعی ارائه 

خدمات درک کرده اند.
رســانه اجتماعی یک تاالر گفت وگــو برای افراد 
است تا پرسش های خود را مطرح و نارضایتی ها یا 
ناراحتی های خود را ابراز کنند. بنابراین کاربران 
تصــور می کنند ارائه دهنــدگان خدمات در این 
کانال ها حضــور دارند و از تجربیــات آنها درس 

می گیرند و به نیازهای آنهــا می پردازند. برندها 
و سازمان ها نباید این انتظارات را نادیده بگیرند.

یکــی از نقش های مهــم رســانه اجتماعی ارائه 
پشتیبانی، هدایت کاربران به اطالعات درست در 
زمان مناسب و نیز ارائه داده و چشم انداز نسبت به 
تیم های وسیع تر اعم از تحقیق و توسعه، طراحی 

محصول و البته بازاریابی است.
 استفاده از رسانه اجتماعی یعنی بافت

 آنچه شما از کاربران خود در جامعه یاد می گیرید، 
می توانــد در برنامه هــای وســیع تر کاری در 
کسب وکارتان مورد استفاده قرار گیرد با این هدف 
که ارائه خدمات بهتر انجام شود. رسانه اجتماعی 
یعنی اینکه کاربــران در اولویت قرار گیرند. فقط 
حضور در رســانه اجتماعی کافی نیســت. نکته 
مهم آن اســت که رســانه اجتماعی خدماتی را 
که مشــکل دارند یا به خوبی طراحی نشــده اند، 
درســت نمی کند. در حقیقت ممکن است همه 

چیز را بدتر کند.
به همیــن دلیــل برندهای خدماتــی باید روی 
اســتفاده از رســانه اجتماعی به عنوان یک ابزار 
برای ارائه داده و چشــم انداز، کمک به آشــنایی 
بــا نیازهای کاربــران، با هدف بهبــود آنچه آنها 
انجام می دهند، تمرکز کنند. و این تمرکز باید بر 

پیشرفت مداوم باشد.
اینکه کســب وکار چقدر دیجیتالی شده است یا 
خدمات دیجیتالی شما چقدر خوب است اهمیت 
دارد، اما در نهایت ایــن خدمات )و تجربه کاربر( 

است که حرف آخر را می زند.

 تقویت کیفیت رسانه اجتماعی شما
شــما در هر بخشــی که باشــید، کیفیت رسانه 
اجتماعی یک شرکت در نهایت تا سطح انگیزه و 
گرایش به یکپارچه سازی رسانه اجتماعی به عنوان 
بخش اصلی سازمان پایین می آید. اگر این انگیزه 

وجود نداشته باشد، کارساز نخواهد بود.
ســوال این اســت که آیا کسب وکار شــما برای 
دیجیتالی کردن کل سازمان آماده است یا خیر. 
کسب وکار شــما نمی تواند به طور مجزا کار کند. 
در بسیاری از موارد این یک تغییر فرهنگی است 
و ممکن است دشوار باشد. ممکن است به معنای 
پیکربندی مجدد نحوه کلی کســب و کار باشد؛ 
از قبیــل بازنگری ســاختارهای داخلی، تقویت 
مهارت های کارمندان یا اســتخدام استعدادهای 

دیجیتالی جدید.
 چالش تطابق با محیط پویای رسانه اجتماعی

چشم انداز رسانه اجتماعی به طور مداوم در حال 
تغییر است. مدارک و شواهد آن نیز وجود دارد اما 
باید خاطرنشان کرد که رفتارهای کاربر نیز در حال 
تغییر است و محتوای شما باید مطابق با آن تغییر 
کند. هرگز وسوسه نشــوید که محتوایی را بدون 
مقدمه مطرح کنید یا وارد پلت فورم بعدی شوید 
که همــه درباره آن صحبــت می کنند. به همین 
دلیل اســت که داده و نقش رســانه اجتماعی در 

ارائه آن بسیار اهمیت دارد.
 بهترین اقدامات برای برندها و سازمان های 

خدماتی در رسانه اجتماعی
در اینجا به پنج حوزه وســیع اشاره می کنیم که 

وقتی می خواهیــد از رســانه اجتماعی در بافت 
صحیح آن اســتفاده کنید، بهتر اســت آنها را در 

نظر بگیرید:
۱-  باید با یک راهبرد واضح و شــفاف شــروع 
کنید. مطمئن شوید که نه تنها طرح عملیاتی، 
بلکه اهداف و مقاصد خود برای بررســی میزان 
پیشــرفت را نیز تعریف کرده اید. این کار برای 
پیشــبرد مداوم کار و مقایســه خود با دیگران 

بسیار ضروری است.
۲-  از طریق داده ها کاربران خود را بشناســید. 
از تحقیقات گســترده کاربر استفاده کنید و با 
ابزارهــای نظارت دیجیتال و اجتماعی آشــنا 
شــوید تا بتوانید بــازار خود و نیــز کانال ها و 
راهبردهایــی را که می توانید از آنها اســتفاده 

کنید، بشناسید.
۳-  از کم شروع کنید. روی خدمات خاصی تمرکز 
کنید و روش های خود و تعامل با کاربر را آزمایش 
کنید به جای اینکه برای کل کسب و کارتان یک 

طرح رسانه اجتماعی در نظر بگیرید.
۴-  از اقدام مجزا دوری کنید؛ تا مطمئن شوید از 
تمام حمایت های سهامداران بهره مند می شوید.

۵- در نهایت مطمئن شوید که یک تیم محتوایی 
عالی تشکیل داده اید. رسانه اجتماعی دور محور 
کیفیت محتوایش می چرخد، بنابراین تیم شــما 
می تواند از متخصصان برنامه ریزی، نویسندگان 
و طراحان تشکیل شود. به خاطر داشته باشید که 
راهنمایی ها و اصول شفافی را در طراحی دیجیتال 

خود بگنجانید.

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

چرا رهبری خوب برای استارت آپ شما ضروری است؟

داستان های ویدئویی که استارت آپ شما را قوی می کنند
بــازار بیش از پیش رقابتی اســت، به عبــارت دیگر 
استارت آپ ها و کســب و کارهای جدید باید دو تا سه 
برابر بیشــتر کار کنند تا موفق باشند. در چنین بازار 
رقابتی ای، از هر جنبه ای که بر رقبای خود غلبه کنید، 

به شما کمک خواهد کرد تا از دیگران پیشی بگیرید.
در حالی که ابزارهــا و راهبردهای بازاریابی اینترنتی 
بســیاری وجود دارد که می توانید از آنها برای جذب 
مشتری و افزایش مصرف اســتفاده کنید، بازاریابی 

ویدئویی یک روش کارآمد به شمار می رود.
می توانید از راه های مختلــف از ویدئوها برای تقویت 
عملکرد کلی استارت آپ خود در بازار استفاده کنید. 

در اینجا به برخی از این روش ها اشاره می کنیم.

 یک ویدئوی معرفی فوق العاده
هر کانال یوتیوب و کمپین بازاریابی ویدئویی به یک 
ویدئوی معرفی نیاز دارد؛ این برای استارت آپ ها نیز 

صدق می کند. در حالــی که ایجاد یک 
ویدئوی معرفی و اشتراک گذاری 

آن بســیار مفید اســت، یک 
رویکرد شــخصی تر وجود 
دارد کــه تاثیــر بهتری 
ابتدا  می گــذارد. شــما 
افــرادی را تحــت برند 
یا شــرکت خود معرفی 
می کنیــد. ایــن کار یک 

حس شــخصی بــه برند و 
می دهــد.  محصول تــان 

بگذارید مخاطبان بدانند بخشی 
از شــرکت بودن چقدر هیجان انگیز 

است. داســتان ها درباره توسعه محصول را به 
اشــتراک بگذارید. به کارمندان شرکت اجازه دهید 
درباره کار برای استارت آپ شما صحبت کنند. خودتان 

نیز چند کلمه صحبت کنید. مخاطبان را با 
افراد آشنا کنید نه با برند خود.

 یک ویدئــوی محصول 
واضح

بهتر است ویدئوهای شما 
درباره محصولــی که ارائه 
می دهیــد، تا حــد امکان 
کوتاه و فشــرده باشــند. 
تماشاگران امروز دامنه توجه 
بسیار کوتاهی دارند. اگر ویدئو 
جالب نباشد، تماشاگران حتی سه 
دقیقه از وقت خود را برای تماشای آن 
صرف نمی کنند. یک راه برای ارائه یک ویدئوی 
محصول واضح و کوتاه وجود دارد و آن تقسیم ویدئو 
به چند ویدئوی کوتاه اســت. شما با یک ویدئو شروع 

می کنید که در آن مروری کلــی بر محصول صورت 
می گیرد. سپس ویدئوهای دیگری منتشر می کنید 
که بر جزئیات و قابلیت های فردی محصوالت تاکید 
دارد و در نهایت تمام ویدئوها را به هم لینک می کنید.

 بر یک داستان تمرکز کنید
بسیاری از اســتارت آپ ها به اشــتباه غرق در تعداد 
بازدیدها می شــوند اما آیا این تعــداد بازدیدها باعث 
می شوند شما مشتریان یا کاربران واقعی را پیدا کنید؟ 

آیا این اتفاق به ارزش برند شما می افزاید؟
روی ایجــاد ارتباط قوی بــا مخاطبــان کار کنید. 
می توانید با اضافه کردن یک داســتان به هر ویدئویی 
که می ســازید، این کار را انجام دهید. یکی از دالیل 
اصلی که تماشاگران برای تماشای ویدئوهای بیشتر 
بازمی گردند این اســت که به دنبال قســمت بعدی 

داستان شما هستند.

 برندهای 
خدماتی باید 
روی استفاده 

از رسانه 
اجتماعی به 
عنوان یک 
ابزار برای 

ارائه داده و 
چشم انداز، 

کمک به 
آشنایی با 
نیازهای 
کاربران، 
با هدف 

بهبود آنچه 
آنها انجام 
می دهند، 

تمرکز کنند

۸ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و چهار

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد 
که با دیدن یک بیلبورد تبلیغاتی، ســریعاً 
نام برند تبلیغ شــده را در گوشی هوشمند 
خود جســت وجو کرده  باشــید یا اینکه 
حین تماشــای یک برنامه تلویزیونی، در 
شبکه های اجتماعی به دنبال حاشیه های 
پشــت صحنه بگردید و بخواهید که هیچ 
مــوردی را از دســت ندهیــد. در چنین 
مواردی اســت که روابط میان تبلیغات و 
بازاریابی در فضای آنالیــن و راهکارهای 
تبلیغاتی آفالین محسوس است و متوجه 
می شوید به چه میزان روی یکدیگر تاثیر 

مثبت می گذارند.
اگر در مورد روابط بســیار قوی این دو قانع 
نشده اید، الزم اســت کمی از اعداد و ارقام 
مســتند مربوط به این موضوع مهم مطلع 

شوید:
وقتی فــردی هم از فضــای آنالین و هم 
به واســطه تبلیغ تلویزیونــی هدف گیری 
می شــود، ۱۶ درصد نرخ تبدیل بیشتری 

)نرخ فروش( پدید می آورد.
۵۱ درصد افراد قبل از خرید فیزیکی، در 

فضای آنالین تحقیق می کنند.
۵۰ درصــد فروش های حضوری به خاطر 
تاثیــر بازاریابی آنالیــن روی افراد صورت 

می گیرد.
اجــرای راهکارهای تبلیغــات و بازاریابی 
در فضای آنالین، به کســب وکارها کمک 
می کند اطالعات بیشتری به مخاطب خود 
ارائه دهند و فرد کاماًل از امکانات محصوالت 

و خدمات مطلع شود.
به همین دلیــل خیلی از کســب و کارها 
سراغ پیشــبرد موازی کمپین های آفالین 
با آنالین می رونــد. چنین رویکردی میزان 
اثرگذاری کمپین های تبلیغاتی را چندین 
برابر می کند. زیرا کســب وکارها به کمک 
راهکارهایی چون تبلیغات چاپی، محیطی 
و تلویزیونــی، عموم مــردم را هدف گیری 
می کنند و به برندســازی می پردازند و در 
کنار این راهکارها، برای اثرگذاری و افزایش 
میزان فروش، از تبلیغات آنالین اســتفاده 

می کنند.

تاثیر تبلیغات آنالین و 
آفالین در کنار هم 

مهتاب نوری

یادداشت
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موانع چیزهای وحشــتناکی هستند که هر گاه 
چشــم هایتان را از هدف دور نگــه دارید، آنها 

را می بینید.

زینب رئوفی

ستون
c o l u m n

این کار ها بیشتر از الالیی خواندن روی 
الگوی خواب شما تاثیر می گذارند

این گونه  به خواب عمیقی 
فرو خواهی رفت...

ســردرد، بدخلقی، بی حالی، بی حوصلگی و 
کند شدن واکنش های ذهنی و جسمی تنها 
بخشی از مشکالتی است که به خاطر خواب 
ناکافی سراغ تان می آید. کم خوابی سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف می کند و احتمال بیمار   
شدن  را افزایش می دهد. اما اگر توصیه هایی 
را که در ادامه ذکر می کنیــم به کار گیرید، 
می توانید همه این مشــکالت را دور بزنید و 

شب ها آرام و به قدر کافی بخوابید.

 با مایعات خداحافظی کنید
بیدار شدن برای تخلیه مثانه و بی خواب شدن 
در پی آن، یکی از مشکالتی است که بسیاری 
افراد از آن شکایت می کنند. برای اینکه این 
مسئله، دلیل بی خوابی تان در نیمه شب نشود، 
از چند ســاعت قبل از خواب نوشیدنی ها و 
غذاهای محرک مثل چای، نوشابه انرژی زا، 
قهوه، نســکافه و خوراک تند را میل نکنید و 
حتی مصرف نوشیدنی های غیرمحرک مثل 

آب را نیز برای صبح روز بعد بگذارید.

 گوشی را کنار بگذارید
می دانیم که کار و زندگی شــما با تکنولوژی 
گره خــورده امــا نباید فرامــوش کنید که 
محرک های نوری و صوتــی مثل تلویزیون 
ذهن را بــه تحریک وا می دارند و حتی بعد از 
فاصله گرفتــن از آنها بی خواب تان می کنند. 
به همین دلیــل قبل از ســاعات خواب تان 
)حداقل یک ساعت قبل از خواب( تلویزیون 
تماشا نکنید و سراغ گوشی، تبلت و رایانه که 
نورشان به باور محققان بی خواب کننده است 
هم نروید. می توانید در ساعات پایانی شب، نور 
خانه را اندکی کم کنید، یک موسیقی مالیم 
بگذارید و کمی کتاب بخوانید. متخصصان بر 
این باورند که قبل از خواب بهتر است کارهایی 
انجام دهید که ذهن تــان را آماده خوابیدن 
می کنند. مطالعه  سبک و روزنامه وار مطالب، 
حل کردن جدول، گوش دادن به موســیقی 
آرام و مالیم به کیفیت بیشــتر خواب شــما 

کمک می کند. 

 ذهن تان را پاکسازی کنید
در محیط خواب )اتاق خواب و تخت خواب( 
به کار ها و دغدغه هــای زندگی روزمره  مثل 
صحبت کردن با تلفن، انجام حساب و کتاب 
و غیره نپردازید. اجازه دهید اتاق خواب شما 
جایی برای آرام گرفتن ذهن تان باشــد. پس 
همه فکر و خیال ها را پشت در بگذارید و بعد 

به این اتاق وارد شوید.

 دوش بگیرید
بهتر اســت قبل از خواب یک دوش آب ولرم 
بگیرید. اگر امکان دوش گرفتن نیست پا ها را 
با آب ولرم ماســاژ و شست وشو دهید. دوش 
گرفتن و استحمام می تواند در خواب راحت 
شبانه به شــما کمک کند. پس بهتر است در 
برنامه های آخر شــب تان حداقل سه بار در 

هفته حمام رفتن را بگنجانید.

 سر ساعت بخوابید
خواب شبانه باید ســاعت مشخصی داشته 
باشد؛ از این رو ســعی کنید هر شب ساعت 
مشــخصی به رخت خواب بروید. اگر زندگی 
منظمی نداشته باشــید، نمی توانید خواب 
آرام و کافی را تجربه کنید. برنامه نویسی های 
آخر شــب و انگاره های غلط ذهنی که نبوغ 
شما فقط نصف شب شــکوفا می شود را باید 
کنار بگذارید و هرچقدر هم ســبک زندگی 
استارت آپی تان با ساعت کوک کردن و منظم 
بودن جور درنمی آید حداقــل در این یکی 
مورد که با خواب شــما ســروکار دارد کمی 

مدیریتی تر برخورد کنید!

 در تخت خواب غلت نزنید
مانــدن در تخت خواب هنگامــی که خواب 
به چشم تان نمی آید، شــما را به شدت آزار 
خواهد داد و بی خواب ترتان خواهد کرد. پس 
اگر به رخت خــواب رفتید و بعد از ۲۰ دقیقه 
خواب تان نبرد، از رخت خواب بیرون بیایید و 
پس از انجام فعالیتی آرامش بخش مثل حل 
کردن جدول یــا قدم زدن در منزل دوباره به 

رخت خواب بروید و سعی کنید بخوابید.

پشــت خط تلفن منتظر ماندن آزارتان می دهد 
و فکرتان را به هزار و یک جا می برد. می ترســید 
درست در لحظه ای که می خندید، درست همان 
لحظه که انتظارش را ندارید، همه چیز از دســت 
برود، همه چیز ویران شــود. اضطــراب، جزئی 
جداناشدنی از زندگی همه ماست. چیزی که اگر 
نبود، زندگی در سکون آزاردهنده ای می گذشت 
و هیچ چیز ما را به حرکت وا نمی داشت. اما مشکل 
از جایی شروع می شــود که اضطراب تنها در پی 
محرک های تهدیدکننده سراغ مان نیاید؛ از زمانی 
که بی هیچ اتفاق تــازه و نگران کننده ای ضربان 
قلب مان باال مــی رود و با هر بهانــه بی اهمیتی 
دلشــوره می گیریم، اضطراب طبیعی ای که در 
همه انسان ها وجود دارد، به اختاللی آزاردهنده 
و تهدیدکننده تبدیل می شــود. اگر شــما هم 
بی دلیل و مدام مضطرب می شــوید و با هر بهانه 
کوچکی فکرهای ناگوار را در ذهن تان مجســم 
می کنید، احتمال دارد به اضطراب منتشره دچار 
شده باشــید و گذشته از کمک کردن به خودتان 

برای بهبود شرایط، به یاری متخصصان هم نیاز 
داشته باشید.

 می دونم که نمی تونم
کسانی که به اضطراب منتشره دچارند، همیشه 
نگران رخ دادن فاجعه ای هستند و در ذهن شان با 
اصرار این جمله را تکرار می کنند که »اگر این بال 
سرم بیاید، نمی توانم کاری برای نجات دادن خود 
یا دیگران انجام دهم و چیزی را تغییر دهم«. آنها 
همیشه نگران آسیب دیدن خودشان یا دیگران 
هستند و با این فکر و خیال ها که اغلب توجیهی 
منطقی ندارد، زندگی را برای خود و اطرافیان شان 
سخت می کنند؛ مادری که از ترس آسیب دیدن 
کودکش او را از جلو چشمش دور نمی کند، مردی 
که از ترس از دســت دادن همسرش او را از همه 
فعالیت های اجتماعی محروم می کند و زنی که از 
ترس جدایی تن به ازدواج نمی دهد،   همان کسانی 

هستند که از اضطراب منتشره رنج می برند.

 دست خودم نیست، می ترسم
میل به کنترل کــردن دیگران یکی از رفتارهای 
آزاردهنده و مختل کننده این افراد اســت. آنها 
تصور می کنند با مدام تماس گرفتن با دیگران و 
چک کردن شان می توانند شرایط را کنترل کنند. 

مثل زنی که به اضطراب منتشــره دچار است و 
مدام فکر می کند خطر معتاد شــدن همسرش 
زندگی اش را تهدید می کند و برای کنترل کردن 
شرایط و کم کردن خطر، هر شب جیب های او را 
می گردد. وقتی با این افــراد در مورد آزاردهنده 
بودن رفتارشــان و بیهوده بودن اضطراب شــان 
حرف می زنید، اغلب می گویند که دست خودشان 
نیســت و نمی توانند جلوی افکار و کار هایشان را 

بگیرند.

 همه چیز ویران می شود
نگرانی این افراد همیشــه بابت یک اتفاق خاص 
نیســت. آنها نگــران همه چیز هســتند و به هر 
بهانه ای مضطرب می شــوند. وقتی پشت فرمان 
هستند خود را در حال زیر گرفتن یک عابر پیاده 
تصور می کنند، وقتی از بلندی باال می روند خود 
را در حال سقوط می بینند و وقتی مهمان دارند 
می ترسند غذایشان خراب شود. آنها از هر اتفاق 
ساده ای که دیگران به راحتی از کنارش می گذرند، 
یک بحران می سازند و همیشه خود و دیگران را 
در موقعیت های تهدیدکننده تصور می کنند. آنها 
فکر می کنند بــا مضطرب بودن می توانند جلوی 
پیشامد بد را بگیرند و اگر برای مثال وقت بیرون 
رفتن فرزندشان از آسیب دیدن او ترسی نداشته 

باشــند، خیلی زود خبری ناگوار به گوش شــان 
می رسد. 

 چه باید کرد؟ 
برای خالص شــدن از هر اختــالل و ناهنجاری 
روانی، اولین قدم پذیرش موضوع است. اگر شما 
به چنین مشــکلی دچارید، قبل از هر چیز باید 
بفهمید که از کاه کوه می سازید. گرچه نمی توانید 
جلوی افکارتان را بگیرید اما باید بفهمید که فکر 
مزاحم الزاماً مطابق با واقعیت نیســت. وقتی به 
چنین باوری رسیدید، می توانید در زمان هجوم 
آوردن ایــن افکار، مچ خودتــان را بگیرید اما ما 
نیز مثل شــما می دانیم که این آگاهی و درک از 
مشکل، به تنهایی نجات تان نمی دهد. در قدم بعد 
باید کار را به کاردان بســپارید و از یک متخصص 
کمک بگیرید. شاید یک دوره دارودرمانی همراه 
با جلسات مشــاوره خیلی چیز ها را تغییر دهد و 
شــما را از جهانی ناامن و تهدیدکننده، به ساحل 
آرامش برساند. یادتان نرود که اضطراب یک روزه 
تمام وجود شما را فرا نگرفته و قرار نیست یک روزه 
هم از زندگیتان بیرون برود. پس آرام آرام به سمت 
بهبود قدم بردارید و قدر هر پیشرفت کوچکی را 

در این مسیر بدانید.
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ریسمان سیاه و سفید هم شما را مضطرب می کند؟ 

 اگر شما هم 
بی دلیل و 

مدام مضطرب 
می شوید و 
با هر بهانه 

کوچکی 
فکرهای ناگوار 
را در ذهن تان 

مجسم 
می کنید، 

احتمال دارد 
به اضطراب 

منتشره دچار 
شده باشید 
و گذشته از 

کمک کردن 
به خودتان 
برای بهبود 

شرایط، 
به یاری 

متخصصان 
هم نیاز داشته 

باشید

اضطراب منتشره  همان دل آشوبی است که زندگی تان را به هم ریخته است

کبدت را بپا! تناسب اندام با آواکادو

هــر روز چند ســاعت می خوابید و چه 
ســاعتی به تخت خواب می روید؟ 

اصاًل برنامه منظمی برای خوابیدن 
دارید و به تنظیم شــدن ساعت 
بیولوژیــک بدن تان بــرای به 
خواب رفتــن و بیدار شــدن 
اعتنایی می کنید؟ اگر این طور 
نیست و به شب زنده دار بودن تان 

افتخار می کنید، باید انتظار چاق 
شدن را هم داشــته باشید. محققان 

می گویند عالوه بر افسردگی، پایین بودن 
قند خون و مصرف برخــی دارو ها، به خاطر بی خوابی 

هم ممکن است همیشه با گرسنگی درگیر 
باشید.

 اگر خوردن یک بشقاب متوسط غذا 
شما را ســیر نمی کند یا اینکه در 
طول روز مدام دل تان می خواهد 
هله هولــه بخورید، قبــل از هر 
کاری الگــوی خواب تان را منظم 
کنید. به باور محققان اگر شــب ها 
در یک ساعت مشــخص بخوابید و 
بعد از حدود هفت ساعت از خواب بیدار 
شوید، احتمال اینکه همیشه دل ضعفه داشته 

باشید، کاهش می یابد.

هر روز بزرگ تر شــدن شــکم تان، یکی از 
عوارض پشت میز نشینی است. وقتی 

ســاعات زیــادی از روز بی تحرکید، 
خیلی زود شــکم و پهلو هایتان از 
اندازه طبیعی بزرگ تر می شــوند 
و بعد از ایــن اتفاق، حتی با ورزش 
کــردن هــم از پــس آب کردن 

چربی های مزاحم برنخواهید آمد. 
بــرای اینکه کارتان به آنجا نکشــد، 

می توانیــد از خوراکی هایی که در خود 
اسیدهای چرب غیراشباع دارند کمک بگیرید، 

تا هم سالم بمانید و هم زیبایی ظاهریتان را حفظ کنید.

آواکادو یکــی از میوه هایی اســت که با 
خوردنــش می توانیــد چربی های 
شــکم و پهلوهایتان را آب کنید. 
این میوه میزان زیــادی فیبر و 
چربی اشباع نشده در خود دارد 
و فعالیت معــده و روده هایتان 
را بهبود می بخشــد. محققان 
می گوینــد آواکادو سرشــار از 
آنتی اکسیدان نیز هست و می توان 
آن را نوعی ضدسرطان طبیعی دانست. 
به همین دالیل است که باید خوردن آن را 

فراموش نکنید.

هوای خنک پاییز و زمستان، ممکن است میل شما را به 
آب خوردن کاهش دهد و چای و قهوه را جایگزین آب و آب 
میوه کند؛ اما فراموش نکنید که نوشیدنی های کافئین دار 
نه تنها نیاز بدن تان به آن را تامین نمی کنند، بلکه باعث 
دفع بیشتر آب از بدن می شوند. قبال گفته ایم که کم آب 
شدن بدن می تواند سردرد، عفونت و پیری را به جان تان 
بیندازد. پس اگر خودتــان هم می دانید که این روز ها به 
اندازه کافی آب نمی نوشــید، الاقل سراغ این خوراکی ها 

بروید تا عوارض چنین محرومیتی سراغ تان نیاید.

خیار و کدو: خیار یکی از پرآب ترین ســبزیجات است و 
۹۵ درصد حجمش از آب تشکیل شده. اگر میلی به خالی 
خوردن خیار ندارید، می توانید هر روز یک کاســه بزرگ 
ساالد میل کنید و با اضافه کردن کدو و خیار -که هر دو 
میزان زیادی آب دارند- به این ساالد، به بدن تان خدمت 

بزرگی بکنید. 
کرفس: کرفس از گیاهان دیگری اســت که حدود ۹۵ 
درصدش از آب تشــکیل شــده. این گیاه ضدسرطان 
می تواند میان وعده خوبی برایتان باشد و اگر به تنهایی از 

پس خوردنش برنمی آیید، می توانید به آن آبلیمو بزنید و 
در حین کار کردن کرفس بخورید. 

هویج: ویتامین آ و فیبر موجود در هویج، تنها مواردی 
نیستند که باید شما را به خوردن آن ترغیب کنند. ۹۰ 
درصد حجم هویج از آب تشــکیل شده و با خوردنش 
می توانید رطوبت چشــم ها و پوست تان را هم بیشتر 

کنید. 
بروکلــی و گل کلم: انواع کلم ها میــزان زیادی آب در 
خود دارند. شما با خوردن بروکلی ضدسرطان و گل کلم 

پرخاصیت می توانید بدن تان را در برابر سرطان و بسیاری 
از بیماری هــای دیگر بیمه کنید و در عین حال خود را از 

کم آب شدن بدن و عوارضش نیز نجات دهید. 
شلغم: اگر در این فصل هر روز چند عدد شلغم آب پزشده 
بخورید، نه تنها احتمال سرما خوردن تان به شکل قابل 
توجهی پایین می آید، بلکه بدن تان کم آب هم نمی شود. 
 C شــلغم که ۹۰ درصد حجمش آب است، هم ویتامین
فراوانی دارد و هم نوعی آنتی بیوتیک طبیعی به شــمار 

می رود.

بدن تان مثل کویر خشک شده؟
مصرف زیاد کافئین بدن را کم آب می کند

با این تمرین ها درد زانویتان را آرام کنید
می سوزه، تیر می کشه؟

نشستن طوالنی مدت، استفاده زیاد از پله ها یا راه رفتن 
بسیار روی ســطح شیب دار و رانندگی در خیابان های 
پرترافیک، می تواند زانودرد را به همراه همیشگی شما 
تبدیل کند. اگر این درد مدت هاســت سراغ تان آمده 
و آزارتان می دهد، هر روز ایــن تمرین های اصالحی 
را انجام دهید و در صورتی که بعد از گذشــت یک ماه 
نتیجه دلخواه را نگرفتید یا اینکه بد تر شدید، حتماً به 

یک متخصص مراجعه کنید.

 تمرین شماره یک
این حرکت را در حالت درازکــش انجام دهید تا درد 

زانوی آسیب دیده تان به مرور آرام تر شود:
۱- روی شکم دراز بکشید و پا هایتان را صاف کنید.

۲- دست هایتان را خم کنید و سرتان را در حالی که رو 
به زمین است، بین دو بازویتان قرار دهید.

۳- عضالت پای آسیب دیده را منقبض کنید و پا را در 
حالی که صاف اســت، تا جایی که می توانید به سمت 

سقف باال بیاورید.
۴- پنج ثانیه در این حالت بمانید و طی این مدت پایتان 

را منقبض نگه دارید.

۵- پایتان را پایین بیاورید و بعد از چند ثانیه استراحت، 
دو بار حرکت را تکرار کنید.

۶- می توانید این تمرین را در سه ست ۱۰ تایی انجام 
دهید.

 تمرین شماره دو
در تمرین قبل از شما خواستیم پایتان را منقبض کنید 
اما این بــار می خواهیم خیلی آرام و بدون انقباض این 

حرکات را انجام دهید:
۱- به پهلو در حالتی دراز بکشید که پای آسیب دیده تان 
باال باشد و پای ســالم تان به عنوان تکیه گاه بدن، خم 

شود.
۲-  پای باال را صاف کنید و خیلی آرام باال بیاورید تا یک 
زاویه ۴۵ درجه درست شود. نیازی به منقبض کردن 

پا نیست. همین که زانویتان صاف باشد، کافی است.
۳-  پنج ثانیه در این حالت بمانید.

۴-  آرام پایتان را پایین بیاورید و چند ثانیه استراحت 
کنید.

۵-  این تمرین را در سه ست ۱۰ تایی انجام دهید.
۶- اگر هــر دو زانویتان درد می کند، بعد از انجام دادن 

تمرین با یک پا، جای پا هایتان را عوض کنید.

 تمرین شماره سه
این بار بایــد برعکس بخوابید و پای ســالم تان را باال 
بگذارید. برای این تمرین هم نیازی نیســت بدن تان 
را منقبض کنید، بلکــه باید خیلــی آرام آن را انجام 
دهید. فکر نکنید که اگر پا را بیشتر از اندازه گفته شده 
باال بیاوریــد، کمکی به خود کرده اید و یادتان باشــد 
که احســاس درد کردن، نشــانه خوبی در انجام این 

تمرین ها نیست.
۱-  به پهلــوی پای آســیب دیده تان روی زمین دراز 

بکشید.
۲-  هر دو پا را صاف کنید.

۳- پای سالم تان را جلو پای آسیب دیده کج کنید.
۴-  پای آسیب دیده را حدود ۲۰ سانتی متر در حالت 

صاف از زمین باال بیاورید.
۵-  پنج ثانیه در این حالت بمانید.

۶-  چنــد ثانیه اســتراحت کنید و دوبــاره تمرین را 
انجام دهید.

۷-  این تمرین را در سه ست ۱۵تایی انجام دهید.

بی خوابی دلیل همیشه گرسنه بودن تان استچربی های شکم و پهلوهایتان را با کمک این میوه آب کنید

8 آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و چهار



ناصر حکیمی در ســومین نشست فینتاک، یک بار 
برای همیشــه موضوع فین تــک و پیچیدگی های 
قانون گذاری و کسب  و کاری آن را طی یک نشست 
سه ساعته برای فعاالن این حوزه باز کرد تا اگر واقعاً 
قصــد دارند در این فضا فعالیت کننــد، راه را از چاه 

بشناسند و در آینده دچار مشکل نشوند.
سومین جلســه فینتاک با حضور جمعی 8۰ نفره از 
فعاالن حوزه فین تک کشور و با حضور ناصر حکیمی 
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی 
ایران و با مجری گری رســول قربانی سردبیر سایت 
راه پرداخت برگزار شد. در این جلسه تقریباً سه ساعته 
که به همت علی فارمد پایه گذار فینتاک در ســالن 
اجتماعات ســاختمان شماره ۲ ســازمان فناوری 
اطالعات کشور برگزار شد، ناصر حکیمی برای اولین 
بار بدون پرده و رودررو سنگ هایش را با فین تکی ها 
واَکند و به نمایندگی از بانک مرکزی دغدغه های اصلی 
نهاد قانون گذار را تشریح کرد. مشروح بحث های این 
نشست را که در شماره پیش خبر کوتاهی از آن منتشر 

کرده بودیم را در ادامه بخوانید.

 بقای فین تک به چه چیز بستگی دارد
ناصــر حکیمی معتقد اســت اینکــه فین تکی ها 
بساط شان را جمع کنند و بروند یا پهن کنند، کامالً به 
خودشان بستگی دارد و عوامل مختلفی را که می تواند 
بقای یک استارت آپ فین تکی را تقویت یا تهدید کند، 

بدون رودربایستی برای حاضرین شرح داد.

 محدوده مجاز
مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی 
ایران عوامل اصلی حیات فین تک ها را در قالب یک 
مثلث توصیف کرد که در سه ضلع آن محدودیت هایی 
وجود دارد. فعالیت در مســاحت این مثلث بالمانع 
خواهد بود و در صورتی  کــه فعالیت ها به هر یک از 
اضالع این مثلث نزدیک شوند، بانک مرکزی و نهاد 
قانون گذار با آنها برخورد خواهد کرد. در ادامه به نقل 
از ناصر حکیمی به سه خط قرمزی که اگر فعالیت هر 
استارت آپ فین تکی به آنها نزدیک شود از لحاظ قانون 

دچار مشکل خواهد شد، اشاره خواهیم کرد.

  »خلق پول« نکنید
مهم ترین ضلع این مثلث »خلق پول« است که بانک 

مرکزی به  هیچ وجــه در خصوص آن کوتاه نمی آید. 
خلق پول ســه فاکتور دارد که اگر کسب  وکاری هر 
سه فاکتور را در کنار هم داشته باشد، خلق پول کرده 
است. اولی »ابزار ذخیره ارزش« است که در مدل های 
کسب وکاری خیلی نمی توان از آن دوری کرد. دومی 
بحث »اِبرای با پول ملی« است؛ یعنی فردی از شما 
بپذیرد که با این ابزار بدهی تان پرداخت شود. سومین 
فاکتور »تبدیل پذیری« اســت؛ یعنی آن را بتوان به 
سایر اشکال پول تبدیل کرد، مثل اسکناس، سپرده و 
غیره. به زبان ساده اگر شما به  عنوان یک استارت آپ 
فین تکی کاری کنید که هر سه فاکتور موردنظر را با 
هم داشته باشید، خلق پول کرده اید. ناگفته نماند که 
اما و اگرهای زیادی در خصوص خلق پول وجود دارد 
که باید به  صورت مورد به مورد توسط یک متخصص 
بررسی شــوند و نمی توان در یک قانون کلی تمامی 
کســب وکارها را بررســی کرد ولی کلیت ماجرا آن 

بود که گفتیم.
اما چرا نمی توانید خلق پول کنید؟ چون طبق قوانین 
کشــور، خلق پول بر عهده دو گروه است؛ یکی بانک 
مرکزی که اســکناس چاپ می کند و دومی بانک ها 
هستند که به مردم دسته چک می دهند. پس خلق 
پول انحصاراً توسط قانون به بانک مرکزی و بانک ها 
محول شده اســت. در نتیجه با هر کسب  و کاری که 

به دنبال خلق پول باشد یا مدل کسب وکارش طوری 
باشد که ویژگی های خلق پول را داشته باشد، مطمئناً 
برخورد خواهد شد. دقت داشته باشید که خلق پول 
تقریباً در اغلب موارد از هم نشینی این سه فاکتور به 
وجود می آید و ممکن اســت در مواردی خاص این 
اتفاق نیفتد؛ با این وجود اگر می خواهید کسب  و کاری 
داشته باشید که به لحاظ خلق پول دچار مشکل نشود 
باید یکی از این سه فاکتور را از کسب  و کارتان حذف 
کنید. فاکتور اول را اغلب نمی توان تضعیف کرد؛ ولی 
فاکتور دوم را در برخی کسب وکارها می توان تضعیف 
کرد و فاکتور ســوم را تقریباً در تمام کسب  و کارها 
می توان تضعیف کرد. پس روی تضعیف فاکتور سوم 
در مدل کسب  وکارتان بیشــترین وقت را بگذارید. 
نکته بعــدی اینکه اغلب افراد فکــر می کنند کیف 
پول معادل خلق پول است، در صورتی  که می تواند 
این طور نباشد. به فرض اگر در مدل کسب  و کاری یک 
استارت آپ حمل  و نقل شهری از کیف پول استفاده 
شود ولی آن کیف پول قابلیت تبدیل پذیری نداشته 
باشــد، یعنی در خارج از اکوسیستم آن کسب  وکار 
قابل نقد کردن نباشد، نمی توان گفت آنجا خلق پول 
صورت گرفته اســت. باز هم تاکید می کنیم که الزم 
است هر کســب وکاری به  طور موردی و مجزا، مورد 

بررسی قرار گیرد.

همه ما شــنیده ایم که می گویند:»ســری 
که درد نمی کند را دســتمال نمی بندند.« 
متاسفانه این ضرب المثل توجیهی برای در 
نطفه خفه کردن بسیاری از ایده های است. 
بــرای تصمیم گیران زیراکــس هم ماوس 
کامپیوتر چیزی بی ربط با اســتراتژی های 
فروش این شرکت بود. ظاهراً کسی در جهت 
شناسایی کسانی که ماوس برایشان جذابیت 
داشت، تالشی جدی نکرد. هوشمندی استیو 
جابز نیاز بود تــا جذابیت ماوس موردتوجه 

قرار گیرد و تجاری شود.
همان طور که کریستنســن می گوید گاهی 
اوقات، زمان مناســب ســرمایه گذاری در 
محصوالتی است که انتظار داریم حداقل ابتدا 
حاشیه ســود کمتری نسبت به محصوالت 
موجود داشته باشند و گاهی نیز زمان کشف 
بازارهای در حال  توسعه با مشتریان جدیدی 
اســت که ممکن اســت کمتر از مشتریان 

موجود در بازارهای موجود سودآور باشند.
کریستنســن می گوید:»محصوالت بر پایه 
فناوری های برهم زننده معمــوالً ارزان تر، 
ســاده تر، کوچک تر و اغلب برای استفاده، 
راحت ترند.« بــه نظر من انــگار او در حال 
توصیف یک اپلیکیشــن بانکــداری همراه 
اســت. قطعاً اپلیکیشــن بانکداری همراه 
ارزان تر، کوچک تــر و راحت تر از راه اندازی 

یک شعبه جدید برای بانک است!
همچنین بانکداری همراه می تواند از طریق 
نوآوری معکوس توســعه یابد؛ یک فرایند 
توسعه ای شــامل آزمودن، اصالح کردن و 
بازاریابی محصوالت کم هزینه در اقتصادهای 
کمتر توســعه یافته همچــون چین، هند و 
ســپس توزیع آن در سایر بازارها در سراسر 
جهان. به این فرایند »نــوآوری معکوس« 
گفته می شــود، به این دلیل کــه رویکرد 
سنتی به توسعه محصول را معکوس می کند؛ 
رویکردی که در آن معموالً نسخه با هزینه 
باال و بــا ویژگی های کامل برای اقتصادهای 

توسعه نیافته تولید می شود.
شرکت هایی مانند جنرال الکتریک، پروکتر 
و گمبل و مایکروســافت از استراتژی های 
نوآوری معکوس با موفقیت استفاده کرده اند. 
اساســاً نوآوری معکوس برخی از اشــکال 
نوآوری را که در اقتصادهای توســعه نیافته 
و در حال  توســعه با ســرعت بیشتری رخ 
می دهد، تشخیص می دهد؛ جایی که نیاز به 
نوآوری از کمبود منابع و سایر محدودیت ها 

نشأت می گیرد.
درس اصلی اینکه در بازارهــای رقابتی به  
ســرعت در حال حرکت، نوآوری هم برای 
بقا و هم بــرای موفقیت مهم اســت. هیچ 
جایگزینی برای نوآوری و بهبود مستمر وجود 
ندارد؛ در اقتصادهای پیشرفته این دو کاماًل 
ضروری هستند. بدون نوآوری گویی بدون 
حرکت ایستاده اید که این هم مثل حرکت  

به  عقب است.
در بسیاری از موارد، ندیدن نوآوری خودزنی 
اســت. تمرکز بــر نیازها و خواســته های 
مشتریان ســودآورتر یک عادت متداول در 
شرکت هاست؛ اما همان طور که کریستنسن 
عامدانه اشــاره می کند، تمرکز بر مشتریان 
سودآورترتان می تواند سبب کور شدن شما 
نسبت به نیازها و ارزش های بالقوه گروه های 
دیگر مشتریانی که کمتر سودآور هستند، 
شــود. معضل وقتی به وجود می آید که در 
سازمان تان کســی با یک نوآوری بیاید که 
ممکن اســت نیازهای گروه مشــتریانی را 
خطاب قرار دهد که سودآوری کمتری دارند.

یــک  بار دیگر هــم این را می گویــم: نوآور 
باشــید یا کنار بکشید. انتخاب کاماًل شفاف 

و بی ابهام است.

هفته گذشــته در نشست ســالیانه شرکت توسن 
بودم و مطالب زیــادی آنجا مطرح شــد که همه 
آنها جالب توجه بود؛ اما چیزی آنجا مطرح شــد که 
نمی توان راحت از کنارش گذشــت. امید ترابی را 
سال هاست که می شناســم. از مدیران حرفه ای در 
صنعت فناوری های مالی ایران است و تجربه های 
خوبی نیز در خــارج از مرزهای ایــران دارد. او که 
قرار بــود از »بوم« -کــه پلت فورم توســن برای 
استارت آپ های فین تک اســت- صحبت کند، در 
ابتدای صحبت هایش تصویری از سال 8۰ شرکت 
توسن نشان داد. این تصویر که کیفیت پایینی دارد 
مربوط به سال 8۰ است و آنهایی که در تصویر دیده 
می شوند همه شرکت توسن هستند. بماند که دقیقاً 
یک سال قبل از آن تاریخ یک سوم این تعداد بودند. 
از مطالبی که در همین نشســت مطرح شــد اگر 
بخواهم استفاده کنم در شرکت توسن امروز بیش 
از ۲8۰۰ نفر در ۲۵ کسب  و کار مختلف آن فعالیت 
می کنند. بالغ بر ۱۵ کســب  و کار جدید نیز در ۱۲ 
ماه گذشته به این مجموعه اضافه  شده است که در 
بیش از پنج نقطه دنیا فعالیت می کنند. توسن بیش 
از ۵۰ مشــتری دارد که عمدتاً بانک ها و سازمان ها 
و موسسه های مالی و اعتباری بزرگ هستند. امید 

است به آن موفقیت ها نرسد. همیشه تاکید کرده ام 
که سراغ داستان های موفقیت واقعی برویم. بسیاری 
از داســتان های موفقیت فقط داستان هستند! در 
مورد شرکت توسن معتقدم یکی از داستان هایی که 
کسب  و کارها و استارت آپ های فین تک ایران حتماً 
باید آن را مرور کنند، مسیری است که این شرکت 
طی کرده. با توجه به شــناختی که از این مجموعه 

دارم اگر بخواهم به دو نکته اشاره کنم اینهاست:
1- با مشتری شروع کنید!

شاید خیلی ها ندانند اما توسن با قراردادی که آن 
زمان از یکی از موسســه ها گرفت شروع شد و من 
شنیده ام که در سال های ابتدایی با مشکالت مالی 
متعددی مواجه بودند؛ اما آنها از همان ابتدا مشتری 
داشتند. مشتری همه  چیز است. مشکل بسیاری 
از کسب  و کارها و استارت آپ های امروز این است 
که مشــتری ندارند. وقتی مشتری ندارید در اصل 

هیچ  چیز ندارید.
۲- »نگین« خود را داشته باشید!

نام نرم افزاری که توســنی ها در ابتدا ارائه کردند 
»نگین« بود. نگین دســتاورد اولیه توسن بود که 
به مرور توسعه پیدا کرد و روزبه روز بهتر شد و امروز 
نســل های متفاوتی از آن منتشر شده است. نگین 
برای من استعاره ای است از یک مدل کسب  و کار 
درست. توسنی ها نگین داشتند و با این نگین پول 
درمی آوردند و آن را دوباره در کسب  و کارشان خرج 
می کردند و خودشان را توســعه می دادند. وقتی 

نگین ندارید در اصل هیچ  چیز ندارید!
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مدیر کل 
فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات 

بانک مرکزی 
ایران عوامل 
اصلی حیات 

فین تک ها را در 
قالب یک مثلث 
توصیف کرد که 
در سه ضلع آن 
محدودیت هایی 

وجود دارد. 
فعالیت در 

مساحت این 
مثلث بالمانع 

خواهد بود

کسب  و کار 
واقعی با 

مسائل واقعی 
سر و کار دارد. 
همان طور که 

الزم نیست 
همه کسب 

 و کار راه 
بیندازند و 
کارآفرینی 
کنند الزم 

نیست همه 
استارت آپ راه 
بیندازند. گاهی 
دانستن همین 
 که کسی نباید 

استارت آپ 
راه بیندازد 

خودش 
دستاورد 

بزرگی است

ناصر حکیمی از بایدها و نبایدها در مدل کسب  و کاری فین تک ها می گوید

نکاتی از یک عکس قدیمی که هنوز می تواند به  درد استارت آپی ها بخورد

نوآور باشید یا کنار بکشید!

سه راس مثلث بی خطر فین تک ایران

ترابــی گفت که ما آن زمان نمی دانســتیم اما یک 
اســتارت آپ بودیم! بله! آنها نمی دانستند و کسب 
 و کاری راه انداختنــد که در ادبیــات امروز به آن 
می گوییم اســتارت آپ. یکی از دوستان من کتابی 
ترجمه کرده به نــام »بازانجام« که توصیه می کنم 
حتماً آن را بخوانید. کتــاب در برخی جاها خیلی 
صریح و تیز ایده هایــش را مطرح می کند. مثاًل در 
صفحه ۵۶ می گوید یک کســب  و کار راه بیندازید 
نه یک استارت آپ. نویسنده با ایده ای که در خیلی 
از اســتارت آپ ها هم وجود دارد مسئله دارد و آن 
درآمد نداشــتن اســت! در تعریف استارت آپ ها 
معموالً تاکیدی بر درآمد نمی شود و ممکن است یک 
استارت آپ هرگز به درآمد نرسد. برخی ممکن است 

حرف نویسنده را قبول نداشته باشند. موضوعی که 
می خواهد مطرح کند این اســت که کســب  و کار 
واقعی با مسائل واقعی سر و کار دارد. همان طور که 
الزم نیست همه کسب  و کار راه بیندازند و کارآفرینی 
کنند الزم نیســت همه اســتارت آپ راه بیندازند. 
گاهی دانستن همین  که کسی نباید استارت آپ راه 
بیندازد خودش دستاورد بزرگی است. کسب  و کار 
راه انداختن یا به دنبال استارت آپ رفتن یک مسیر 
است و موفق بودن در مسیر حرفه ای یک  مسیر دیگر 
و لزوماً هم راستا نیستند. کسی ممکن است در مسیر 
حرفه ای خود موفق باشــد و از نظر درآمد و ثروت 
دستاوردهای خوبی هم داشته باشد در حالی  که اگر 
در مسیر استارت آپ و کسب  و کار قرار گیرد ممکن 

استارت آپ بدون مشتری یعنی...

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

یادداشت

مینا والی

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

دومین ضلع این مثلث »خرید و فروش ارز« اســت. در 
مورد خرید و فروش ارز هم از لحاظ قانون یک انحصار 
وجود دارد که خرید و فروش ارز را به ســه گروه محول 
کرده اســت. اولی خود بانک مرکزی است که فقط به 

بانک ها ارز می فروشد.
بانک ها و صرافی ها گروه دوم و سوم هستند که می توانند 
طبق قانــون، کار خرید و فــروش ارز را انجام دهند. با 
توجه به اینکه ما پول ملی داریم و ارز به عنوان یک کاال 
)commodity( که دارای ارزش ریالی اســت شناخته 
می شــود، پس مصداق خرید و فروش ارز در خارج از 
چارچوب قانونی تعیین شده قاچاق محسوب می شود 
و قاچاق نیز یک جرم امنیتی است؛ بنابراین اگر کسب  
و کاری می خواهد روی خرید و فروش ارز ســوار شود، 
نمی تواند به عنوان یک واحد مســتقل وارد کار شود و 
حتماً باید زیر پرچم یکی از این ســه گروه یعنی بانک 

مرکزی، بانک ها یا صرافی ها قرار گیرد.
 ضلع سوم »صدور ابزار پرداخت و سپرده گیری«
سومین ضلع مثلث این است که ابزار پرداخت صدور کنید؛ 

مثل کارت که آن هم از لحاظ قانونی به بانک ها محول شده 
است. یا اینکه به یک موسسه سپرده پذیر تبدیل شوید که 

پول را بچرخاند.
 بدانید و آگاه باشید

در کنار این ســه ضلع که ناصر حکیمی آنهــا را با ارائه 
مصداق هایی برای حاضرین تشریح کرد و به ابهامات شان 
پاسخ داد، او به برخی از دیگر نکات نیز اشاره کرد که توجه 
به آنها برای فعاالن حوزه فین تک کشــور حائز اهمیت 
است. حکیمی گفت:»نکته دیگر این است که ما در فضای 
کسب وکاری ایران در حال فعالیت هستیم که شاخص های 
کسب وکاری مان خیلی به کشورهای غربی نزدیک نیست. 
در این فضا به خاطر ذاتی که دارد شما نمی توانید بدون 
اینکه زیر چتر یکی از بازیگران اصلی فضای کســب وکار 
بروید، به آسانی کســب وکار برای خودتان بسازید. پس 
با توجه به مدل کســب وکاری که داریــد باید از یکی از 
بازیگران اصلی آن کسب و کار کمک بگیرید که معموالً در 
قالب شراکت انجام می شود. رفتن زیر چتر یکی از بازیگران 
اصلی فضای کسب وکار، به نوعی محافظت نیز برای شما 

به ارمغان می آورد. حال باید ســعی کنید این شراکت به 
نحوی باشد که ضمن همسویی با قوانین، منفعت هر دو 

طرف حفظ شود.«
یکی دیگر از مســائلی که برای فین تکی ها جای سوال 
بســیاری دارد، موضوع تجمیع کنندگی است. از ناصر 
حکیمی در این خصوص نیز پرسیدیم؛ او گفت:»فلسفه 
تجمیع کننده ها این اســت که برای کســب وکارهای 
کوچکی که دسترســی به بازار ندارند، دسترسی به بازار 
ایجاد می کند. چطور؟ با ایجاد فوری بســتر فروش برای 
کسب وکارهای کوچک. در این فرایند، تجمیع کننده پول 
را از خریدار دریافت می کند و هنگام settlement پول 
وارد حساب تجمیع کننده می شود. در کنار مدل کارمزدی 
که تجمیع کننده دریافت می کند، احتماالً یکی دیگر از 
منابع درآمدی که دارند از محل ســود خواب پول ها در 
حساب تجمیع کننده است. در مورد دریافت کارمزد هیچ 
مشکلی وجود ندارد. بحث خواب پول هم مسئله  خاصی 
ندارد ولی مشکل وقتی ایجاد می شود که تجمیع کننده 
هوس می کند به  جای خواب پول و دریافت سود از آن، این 

پول را در اختیار گروه دیگری قرار دهد و سود غیرمعمولی 
دریافت کند؛ به  عبارت  دیگر تجمیع کننده با پولی که مال 
فرد دیگری است، برای شخص دیگری قدرت خرید ایجاد 
می کند. هرچند هنوز برای این موضوع ساز و کار کاملی 
دیده نشــده ولی راهکاری که در حال حاضر پیشــنهاد 
Escrew Ac�  شده این اســت که تحت مفهومی به نام
count فعالیت کنند؛ یعنی با وجود اینکه حساب به نام 
تجمیع کننده افتتاح می شود ولی نتواند از آن برداشت کند 

مگر اینکه همان ابتدا ذی نفع مشخص باشد.«
او در ادامه گفت:»نکته بعدی این است که ما منعی برای 
تاخیر در زمان تسویه در مدل کسب  و کارتان نمی بینیم 
ولی مسئله این است که نهادهای دیگری هستند که اگر 
این افزایش زمان تسویه برای شما به دریافت سود بابت 
خواب پول بینجامد، با موضوع دریافت سود روی خواب 
این پول که مال شــما نیست، کنار نمی آیند. پس اینجا 
فقط نظر ما به تنهایی مهم نیست. با این تفاسیر توصیه ای 
که می کنیم این است که مدل کسب  و کارتان را صد درصد 

روی کارمزد بچینید.«

چه کنیم فین تک مان جوان مرگ نشود؟

رضا قربانی

گزارش
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برگزیدهها

اپلیکیشــن Yummly یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های کاربردی در اپ استور شناخته شده 
است. این اپلیکیشن میلیون ها کاربر دارد و هر 
آنچه را که شما برای بهبود شرایط در آشپزخانه 
نیــاز داریــد، در اختیارتان قــرار می دهد. از 
قابلیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مشاهده بیش از یک میلیون دستور آشپزی 
منحصر به فرد بر اساس سلیقه شما  دریافت 
توصیه ها و پیشــنهادها  بر اساس مطالبی که 
الیک می کنید  جســت وجوی دستور های 
آشــپزی جدیــد، ویدئوهــا  و مقاله هایی که 
به طــور روزانه به شــما توصیه می شــوند  
ذخیره ســازي و ســازماندهی دســتورهای 
آشــپزی در دســته بندی های مختلف برای 
رجوع مجدد بــه آنها  افزودن مواد اولیه از هر 
دستور آشپزی به فهرســت خرید خود با یک 
کلیک تا اپلیکیشــن به طور خودکار فهرست 
خرید شما را دسته بندی کند  رابط کاربری 
زیبا و کاربرپسند  پیگیری تغذیه و وعده های 
غذایی که می خورید  افزودن ویجت یومالی 
برای دریافت بهترین گزینه دســتور آشپزی 
برای هر لحظه از روز در صفحه نمایش شما  

سازگاری با اپل واچ.

اپلیکیشن 
پرطرفدار 

خبرگردی 
بیش از 

یک میلیون 
بار روی 

دستگاه های 
اندرویدی 

نصب شده  و 
تا کنون بیش 
از 100هزار 

کاربر در 
آن ثبت نام 

کرده اند

معرفی اپلیکیشن کاربردی که خبرخوانی را برای کاربران ایرانی راحت کرده است

اپلیکیشن های برگزیده هفته هم امنیت را برای شما و گوشی تان تضمین می کنند و هم سالمت فیزیکی تان را

خبرگردی در اقیانوس بی انتهای خبر

با اپلیکیشــن خبرگردی دیگر نیازی نیســت 
به چندین وب ســایت خبری ســر بزنید بلکه 
می توانیــد تمــام اخبــار جدیــد را از طریق 
خبرگردی در هر کجــا و هر مکان دنبال کرده 
و درباره آنها با ســایر کاربران گفت وگو کنید. 
خبرگردی یک جست وجوگر و موتور هوشمند 
خبری است که به صورت خودکار هزاران خبر را 
روزانه از سایت های خبری دریافت و با استفاده 
از الگوریتم های پیچیده در موضوعات مختلف 
طبقه بندی می کند. در این اپلیکیشن بیش از 
30 موضوع اصلی و 40هزار برچســب از افراد، 
مکان ها و غیره وجــود دارد. کاربران می توانند 
برای دسترسی آسان تر، موضوعات مورد عالقه 
خود را بیابند و آنها را به پیشــخوان خود اضافه 

کنند.
این اپلیکیشن پرطرفدار بیش از یک میلیون بار 
روی دستگاه های اندرویدی نصب شده  و تا کنون 
بیش از 100هزار کاربــر در آن ثبت نام کرده اند. 
خبرگــردی برنــده رأی مردمی در جشــنواره 
موبایل ایران در سال 1393، جزو محبوب ترین 
اپلیکیشن های سال 1393 از نگاه مردم و برترین 

اپلیکیشن خبری در کافه بازار بوده است.
در این اپلیکیشن، شما می توانید اخبار مختلف را 

الیک کنید، با سایر کاربران درباره اخبار بحث و 
گفت وگو کنید، اخبار مورد نظر خود را به اشتراک  
بگذارید و دوســتان و خانواده خــود را از اخبار 
مهم مطلع کنید. یکــی از قابلیت های مفید این 
اپلیکیشن آن اســت که می توانید در قسمتی از 
آن از محبوب ترین، پربازدید ترین و پر بحث ترین 

اخبار 24 ساعت گذشته دیدن کنید.
در این اپلیکیشــن بیش از 80 عنــوان روزنامه 
داخلــی و خارجی وجود دارد کــه به طور روزانه 
به روز رســانی می شــوند. در قســمت قیمــت 
خودروهــا نیز بیش از 400 خــودروی داخلی و 
خارجی معرفی شده اند. یکی دیگر از بخش های 
این اپلیکیشــن بخش هواشناسی است که آب و 
هوای سه روز آینده را نیز پیش بینی می کند. در 
این اپلیکیشــن می توانید قیمت طال، ارز، سکه و 
شاخص های بورس و تغییرات آنها را نیز لحظه به 
لحظه کنترل کنید. در قسمت ورزشی این برنامه، 
جدول لیگ های ورزشی اعم از لیگ ایران و اروپا 

نمایش داده شده است.
از سایر امکانات این اپلیکیشن می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
 دارای قابلیت برچسب گذاری هوشمند اخبار

 دارای پروفایل اختصاصی برای هر منبع خبری
 برخورداری از پیشخوان کاماًل اختصاصی برای 
کاربران به طوری که آنها می توانند موضوعات را 

حذف، اضافه یا جابه جا کنند
 قابلیت ایجاد یک مجله خبری مخصوص برای 

هر کاربر
 دارای بخــش نظرســنجی کــه در آن به طور 

دوره ای نظرسنجی های مختلفی برگزار می شود.
 نمایش متن کامل خبر بدون اینکه نیاز باشــد 

وب سایت یا لینک خارجی را باز کنید.
 دارای بخــش روزنامه ها کــه در آن از بیش از 
80 عنوان روزنامه داخلی و خارجی پشــتیبانی 

می شود.
 امکان دانلــود آخرین خبرها درباره موضوعات 
مختلف به طور جداگانه و قابلیت مطالعه آنها به 

صورت آفالین
 امکان مرتب کردن فهرســت اخبار بر اســاس 

بازدید و محبوبیت آنها
 امکان جست وجو در تمام برچسب ها

 نمایش متفاوت خبرهای تصویری و ویدئویی
 دارای پخش کننده صوتی داخلی

 دارای یک بخش برای شارژ مستقیم سیم کارت 
و وایمکس ایرانسل.

این اپلیکیشن طراحی اختصاصی و کاماًل مدرنی 
دارد. تمــام خبرهای درج شــده در این برنامه از 
منابــع خبری معتبر گرفته شــده اند. در صفحه 
اصلی خبرگردی، قیمت طال و ارز و سکه، شرایط 
آب و هوایی، قیمت خودرو  و آمار بورس به ترتیب 

در باالی صفحه نمایش داده می شوند.
عالوه بــر انتخاب اخبار بر حســب عالقه مندی، 
یکی دیگر از امکاناتی که این برنامه ارائه می دهد، 
امکان دســته بندی اخبار بر اســاس استان های 
مربوطه اســت. در این صورت اگر شما به دنبال 
اخبار یک اســتان خاص هســتید، می توانید با 
انتخاب اســتان مورد نظر، فقط اخبار آن منطقه 
را دریافت کنید. به عــالوه می توانید اخبار را بر 

اساس منبع آن، انتخاب و خبرهای منتشر شده 
از آن را دریافت کنید.

در قسمت تنظیمات این برنامه، کاربران می توانند 
شــهر خود را انتخاب کنند. اگر کاربر می خواهد 
آیتم های خبری در پیشخوان متحرک نباشند، 
می توانــد این گزینــه را در قســمت تنظیمات 
غیر فعال کند یا اینکه ترتیب آیتم های پیشخوان 
را تغییر دهد. همچنین در این قسمت می توانید 
انتخاب کنید که آیا می خواهید اعالن های خبری 

و لینک های خبری را دریافت کنید یا خیر.
راه  ارتباطی کاربران با این اپلیکیشــن، از طریق 
گزینه »ارتباط با ما« در بخش تنظیمات اســت. 
کاربران می توانند به ایــن برنامه امتیاز بدهند  یا 
نرم افزار آن را از طریق تلگرام، اینستاگرام، ایمیل 

و غیره برای دوستان خود ارسال کنند.
از آنجا که خبرگردی یک مجموعه مستقل است 
که با هزینه شــخصی اداره می شــود، کاربران و 
طرفداران این اپلیکیشــن می توانند برای ادامه 
فعالیت این بخش، کمک هــای مالی خود را در 
قســمت »حمایت مالی« ارســال کنند. در این 
قسمت، ابتدا الزم است یکی از مبالغ قید شده از 
1000 تومان تا 100هزار تومان را انتخاب کنید و 

وارد درگاه پرداخت الکترونیکی شوید.
در مجموع می توان گفت اپلیکیشــن خبرگردی 
برای آن دسته از افرادی که می خواهند به آسانی 
و به ســرعت به اخبار موثق و مــورد عالقه خود 
دسترسی پیدا کنند، بسیار کاربرد دارد. این برنامه 
با طراحی ساده و کاربرپسند آخرین و مهم ترین 

اخبار را در اختیار شما قرار می دهد.

Fitbit از اپلیکیشن های پیشرو در دنیاست که در حوزه ردیابی فعالیت های روزانه، 
تمرینات ورزشی، خواب و غیره فعالیت می کند. با این اپلیکیشن می توانید زندگی 
سالم تر و فعال تری داشته باشید. این برنامه را می توان به طور مجزا یا با اتصال به 

ردیاب های فعالیت Fitbit استفاده کرد.
یکی از قابلیت های این اپلیکیشــن ثبت دقیق گام ها و مسافت طی شده است. 
این اپلیکیشن به شما می گوید که چقدر کالری سوزانده  اید، چند دقیقه فعالیت 
داشته و چقدر خوابیده اید. این برنامه  می تواند میزان پیشرفت شما را نیز محاسبه 
کند. اگر از ردیاب Fitbit مجهز به PurePulse™ استفاده کنید، می توانید تجزیه 
و تحلیل های مربوط به نمودار ضربان قلب خود را در اپلیکیشن مشاهده کنید. 
با این اپلیکیشن امکان محاســبه کالری مواد غذایی و ثبت آسان آنها در پایگاه 

داده مواد غذایی وجود دارد. با ایــن کار می توانید تاریخچه وعده غذایی خود را 
در یک نگاه مشاهده کنید.

به عالوه این اپلیکیشــن می تواند مقدار آب مصرفی شما را ثبت کند تا مطمئن 
شوید که هنگام تمرین و در طول روز دچار کم آبی نمی شوید. همچنین می توانید 
اهداف غذایی و ورزشی برای خود تعیین کرده و یک برنامه غذایی داشته باشید. 
با این برنامه می توانید با دوســتان و خانواده خود در ارتباط باشید، پیامک های 
مستقیم را ارسال کنید و روی تابلوی اعالنات یا در چالش های Fitbit با یکدیگر 
 Aria Wi-Fi Smart Scale رقابت کنید. این اپلیکیشن قابلیت اتصال بی سیم به
را دارد و شــما می توانید از طریق آن وزن، شاخص توده بدن و میزان چربی بدن 

خود را پیگیری کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

از اوضاع محله باخبر باشید و عکس هایتان را آرایش کنید

Locker Master
اپلیکیشــن Locker Master به عنوان برنامه  کاربردی که باالترین تعداد 
دانلود را در بین کاربران داشــته ، شــناخته شده اســت. با این اپلیکیشن 
می توانید به آسانی صفحه قفل سفارشی خود را طراحی کنید. امکان آپلود 
و اشتراک گذاری طراحی های شما در بین کاربران نیز وجود دارد. به عالوه 
می توانید تم های صفحه قفل زیبا و الهام بخش را از سراسر دنیا جست وجو 

و دانلود کنید.
این اپلیکیشن ویرایشــگر DIY قدرتمندی دارد که به شما امکان می دهد 
به سرعت تم صفحه قفل شخصی و پیچیده خود را ایجاد کنید. گزینه های 
زیادی برای طراحی ساعت، تزئینات و غیره وجود دارد که می توانید آنها را 
ترکیب کنید و طرح دلخواه خود را به وجود آورید. روش های بازگشایی قفل 
منحصر به فرد و متنوعی نیز در این اپلیکیشن ارائه می شود؛ از حرکت ساده 
دســت گرفته تا الگوهای رمز ورود. به عالوه این اپلیکیشــن به شما امکان 
می دهد تا پیامک های خوانده نشــده و تماس های پاسخ داده نشده خود را 

روی صفحه قفل مشاهده کنید.
ایــن اپلیکیشــن از تصاویر و تم های زنده با رزولوشــن 2k+ پشــتیبانی 
می کند. به عالوه این برنامه می تواند اعالن اپلیکیشــن شخص ثالث )اعم 
از گوگل پــالس، فیس بوک، توییتر، وی چت و غیــره( را روی صفحه قفل 

نمایش دهد.

5miles
5miles یک روش ســاده، ایمن و سرگرم کننده برای کشف دسته بندی های 
مختلف در محله شماست. با این اپلیکیشن می توانید  وسایل مختلف را خریداری 
کرده و به فروش برســانید، محلی را برای زندگی پیدا کنید، از خدمات محلی 
استفاده کنید  یا یک شغل جدید داشته باشید. این اپلیکیشن رایگان یکی از 

پرطرفدارترین ها در اپ استور است.
کاربران می توانند به آسانی عکس وسایل خود را در عرض چند ثانیه بگیرند، 
یک فایل صوتی حاوی اطالعات و توضیحاتی درباره وسایل به آن اضافه کنند، 
وسایل ارائه شده در محله خود را پیدا کرده و برای صاحبان آنها پیامک ارسال 
کنند. همچنین به روز رسانی مطالب ارسالی کاربر، ثبت نام از طریق فیس بوک 

و ایمیل و اشتراک گذاری فهرست کاربر بسیار ساده است.
این اپلیکیشــن از ایمنی خوبی برخوردار اســت زیرا از تایید ایمیل، تلفن و 
فیس بوک اســتفاده می کند، سیستم پیام رسانی آن اطالعات تماس کاربر را 
پنهان می کند، تیم 5miles به طور مداوم فهرست های جدید را بررسی می کنند 

و اطالعات شما به هیچ وجه در اختیار سایر افراد قرار نمی گیرد.
کاربر می تواند با جست وجو و گردش در عکس ها، وسایل مورد نیاز خود را پیدا 
کند. وسایل را الیک کرده یا خریداران و فروشندگان محله را دنبال کند. برای 
اشــتراک گذاری عکس ها و مکان مالقات چت کند  و فهرست های خود را در 

فیس بوک به اشتراک بگذارد.

Fitbit

آشپزخانه داری کنید

اورسون کارد
اگر تالش کنید و شکســت بخورید تقصیر شما 
نیست، اما اگر تالشی نکنید و شکست بخورید 

همه اش تقصیر خودتان است. 

YouCam Makeup
اپلیکیشن YouCam Makeup بهترین استودیوی آرایش مو و صورت برای 
عکس اســت که صدها محصول آرایشی و زیبایی را برای آرایش دیجیتالی 
ارائه می دهد. این برنامه یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های معرفی شده در 
اپ استور است. این اپلیکیشن از قابلیت تشخیص چهره هوشمند برخوردار 
است و می تواند عکس ها در زمان واقعی یا عکس های سلفی را آرایش کند.

کاربران می توانند هزاران محصول آرایشی و زیبایی مختلف را با هم ترکیب 
کرده و بهترین چهره را بسازند. همچنین آخرین ترفندهای زیبایی را همراه 
با آموزش  آرایشگری و عکس های افراد مشهور و داغ ترین اخبار درباره مد 
ارائه می دهد. این اپلیکیشن می تواند حتی قبل از عکسبرداری، تصویر شما 
را آرایش و زیباتر کند. شــما می توانید مجموعه ای از آرایش های مختلف 

را به طور خودکار امتحان کرده و آنها را در یک ویدئوی کوتاه ضبط کنید.
این اپلیکیشن به آسانی رنگ پوست شما را تنظیم می کند یا تغییر می دهد، 
چهره شما را درخشــان می کند، خطوط زیبای صورت را برجسته کرده و 
پوست را صاف می کند. همچنین با این برنامه می توانید موی خود را به طور 
طبیعی رنگ کنید. مدل های مــوی مختلفی را امتحان کنید؛ از موی بلند 
و مجعد گرفته تا موی صاف. این اپلیکیشــن برای زیباتر کردن چشم های 
شما، صدها مدل سایه چشم، خط چشــم  و ریمل دارد. به عالوه می توانید 

رنگ چشم  خود را تغییر دهید.
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Remind کــه در گذشــته  اپلیکیشــن 
Remind101 نامیده می شد، یک اپلیکیشن 
ارسال پیامک است که به معلمان، دانش آموزان 
و والدیــن کمک می کند به ســرعت و به طور 
کارآمد با یکدیگر در تماس باشند. ریمایند با 
اتصال به انجمن مدرسه، به افراد کمک می کند 
تا آسان تر به موفقیت دست یابند. این اپلیکیشن 
در سان فرانسیسکو و کالیفرنیا ارائه می شود و 
بیش از 35 میلیون نفر در ســه ناحیه مدارس 
آمریکا از آن اســتفاده می کنند. ریمایند یک 
برنامه کاربردی بسیار پرطرفدار در بین والدین، 
معلمان و دانش آموزان اســت. از قابلیت های 
این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ارسال پیام در زمان واقعی برای مدرسه، گروه 
یا فقط یک فرد  برنامه ریزی از قبل  ارسال 
پیامک به تلفن  ترجمه پیام ها به بیش از 70 
زبان  مشاهده اینکه چه کسانی پیام های شما 
را خوانده و چه کسانی نخوانده اند  برنامه ریزی 

درباره فعالیت های مهم و جمع آوری پول.
قابلیت های ریمایند به ویژه در مناطق کم درآمد 
بسیار طرفدار دارند زیرا در این مناطق مشارکت 
والدین بــرای معلمان بســیار اهمیت دارد و 
برنامه های کاری نامنظم والدین گاهی اوقات 
تماس با آنها را از طریق تلفــن برای معلمان 
دشوار می کند. با اســتفاده از این اپلیکیشن، 
نظارت والدین و معلــم بر عملکرد دانش آموز 
بیشتر شــده و این امر تاثیر مثبتی روی نتایج 

درسی دانش آموز خواهد گذاشت.

اپلیکیشن  معلم و شاگرد


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16

