
استارت آپی که
بیمه و مالیات، کارش را 

ساخت!

فعالیت دانش بنیان ها 
در واحدهای مسکونی 

مجاز است!

ماناپی خرج کردن را 
راحت می کند

موبایل ها، کارت های 
اعتباری را خاطره 

می کنند!
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تـیـتـرهـایامـروزعک
To d a y ' s H e a d l i n e s

یک ویک 2700 کارمند دارد، این برند از کجا
و چطور شروع کرده است؟

با وجود آنکه عرصه صنایع غذایی در ایران همواره با فرازونشيب هایی مثل افزایش 
روزافزون قيمت مواد اوليه، باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی، مشکالت 

حمل و نقل و نوسانات ریز و درشت دیگر همراه بوده است، 
فعاليت بسياری از برندهای صنایع غذایی در 

همين فضای پرپيچ و خم ادامه پيدا کرده است...

برند همیشه مدعی 
صنایع غذایی ایران

چراآمازون 
خرده فروش های واقعی 

را زمین زده است؟

 اخراج کردن
هم راه ورسمی دارد...

13

استارت آپی ها بخوانند!
2

زمانبندیایونتها
تا22آبانرادرشنبهبخوانید

وقتی بی انگيزگی و مالل 
روی تيم شما سایه افکنده چطور 

باید تجدید قوا کنيد؟

معرفی یکی از اپليکيشن های 
کاربردی خدمات پرداخت که 
فناپ آن را   معرفی کرده است

6

پنج بنيانگذار و مدیرعامل استارت آپی جوان زیر 25سال 
گرد هم آمدند تا از دغدغه ها و کسب و کارشان بگویند و ما 
را با ویژگی های کارآفرینان بزرگ آینده آشنا کنند

منو آزاد و ارسال سریع است!
هنوز چهره هایی چون رابرت دونيرو یا سياستمداران بزرگ 

دنيا با این ساعت های مچی پز می دهند

گفت وگو با زهرا خانيکی و علی حيدری که استارت آپ شان 
پيوند سنت و مدرنيته است

گفت و گو با سعيد موسوی نجات بنيانگذار »منو آزاد«؛   که 
می خواهد زودفود اصفهان باشد!

چرا رولکس  پادشاه  ساعت هاست
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شرکت تازه وارد چينی می خواهدمحصوالت ارزان قيمت 
خود را جایگزین گجت های اپل وگوگل کند

9

کارین، ردپای تاریخ 
در زیورآالت جوان پسند

لی اکو، قاپ مصرف کنندگان 
آمریکایی را می دزدد؟

12

 روز سه شنبه حسن روحانی، رئيس جمهور  
کشــورمان در مجلس شــورای اســالمی 
مطلبی را نقل کــرد که اهميت زیادی دارد 
»دیشب مقام معظم رهبری در جلسه مهم 
مقابله با آسيب های اجتماعی فرمودند که 
برای مبارزه با آســيب های اجتماعی حتی 
آنهایی که به دین و اسالم اعتقادی ندارند، 
اگر ایران را قبول دارند باید با همه توان وارد 
ميدان شــوند.« این دومين باری است که 
در ســال های اخير مقام معظم رهبری بر 
مشارکت جمعی ایرانيان در عزم ملی تاکيد 
ادامه در صفحه 3 می کنند. 

آرامش در حضور دیگران

طبقه 2، غرفه 32 به نمایشگاه مطبوعات بیایید و به شنبه سر بزنید
بخش مجالت سیاسی و اقتصادی

MAGAZINE



 بیســت و دومین دوره از نمایشــگاه مطبوعات، در 
روز جمعه 14 آبــان ماه آغاز بــه کار کرد. معاونت 
امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در نشست خبری روز 
دوشــنبه 10 آبان ماه با بیان اینکه نمایشگاه کتاب 
امسال نسبت به ســال های گذشته تغییراتی کرده 
است، از برگزاری نشســت های علمی و حرفه ای در 

حاشیه این نمایشگاه خبر داد. 
نشست های علمی و حرفه ای در این نمایشگاه توسط 
خود رسانه های شرکت کننده برگزار می شود و برای 
این کار تاالرهای گفت وگویی برای فعالیت رسانه ها 

با محوریت ستاد نمایشگاه در اختیار آنها قرار گرفته 
اســت. دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز در 
برگزاری این میزگردها حضوری فعال دارد و استادان 
برجسته روزنامه نگاری کالس های آموزشی را برای 
مخاطبان شــرکت کننده در این نمایشگاه برگزار 
می کنند.  گفتنی است افتتاحیه رسمی این نمایشگاه 
در روز شــنبه، 15 آبان ماه برگزار شــد که همانند 
سال های قبل با حضور مقامات فرهنگی و سیاسی 
کشــور همراه بود.  قرار اســت در نمایشگاه امسال 
3معاون رئیس جمهور، 6 وزیر و ســخنگوی دولت 
در نمایشگاه مطبوعات  نشست خبری داشته باشند.

در حالی که ســال گذشته نمایشــگاه مطبوعات 
از ســاعت ۹ تا ۲0 برگزار می شــد، ســاعات کاری 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از روز شنبه ۹:30 

تا ۲0:30 اعالم شده است.

هفته نامه اســتارت آپی شــنبه نیز در نمایشــگاه 
مطبوعات امسال حضوری فعال دارد؛ عالقه مندان 
می توانند جهت بازدید از غرفه این هفته نامه به طبقه 
دوم، غرفه3۲ ،  بخش سیاسي و اقتصادي، مراجعه 
کنند و از نزدیک با تیم تحریریه هفته نامه شنبه آشنا 

شوند و در صورت تمایل به مشاوره با آنها بپردازند. 
همچنین قرار است در روز پایانی نمایشگاه در هریک 
از بخش های خبرگزاری ها، روزنامه ها، مؤسســات 
مطبوعاتی، رســانه های اســتانی، دین و اندیشه، 
آموزشی-تخصصی، سیاسی-اقتصادی، عمومی-
خانواده و فرهنگی- هنری یک غرفه به عنوان غرفه 
برتر )مشروط به کسب حدنصاب امتیاز تعیین شده( 
توسط هیأت انتخاب معرفی شوند. بنا بر اعالم ستاد 
برگزاری نمایشگاه، مانند سال گذشته در هر بخش 
عالوه بر معرفی غرفه برتر، رتبه های بعدی به عنوان 

»غرفه فعال« معرفی و با اهدای لوح و مبالغی بر اساس 
امتیاز کسب شده، از آنها تقدیر می شود. 

پیش بینی می شــود با توجه به اســتقبال مناسب 
رسانه ها، امسال عالوه بر غرفه های برتر، از 60 غرفه 

فعال در تمامی گروه ها تقدیر شود.
خاطرنشان می شود ثبت نام امسال نمایشگاه با رشد 
۲5 درصدی برای حضور  مواجــه بود؛ به طوری که 
بیش از 100 رســانه برای نخستین بار در نمایشگاه 

مطبوعات حاضر می شوند. 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با شعار »شفافیت، 
صداقت« و با حضور حدود ۹00 رســانه و در قالب 
6۲0 غرفه از 14 تــا ۲1 آبان  مــاه در مصالی امام 
خمینی )ره( برگزار خواهد شد و موسسات مطبوعاتی، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شرکت کنندگان در 

این نمایشگاه هستند.

رویداد
Event

2
تروتی ویک

مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی 
که در جیب داری، قفل را بگشاید. 

طبقه دوم، غرفه 32 
منتظر شماییم!

بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات تهران شروع شد

روز جهانی کاربردپذیری یک رویداد 
۲0

آبان

تخصصی اســت کــه همزمان در 
سراسر جهان برگزار می شود. در این 
گردهمایی افــرادی از صنایع مختلف، فعاالن 
حوزه آموزش، سازمان های خصوصی و دولتی 
حضور پیدا می کنند تا اطمینان از ارائه خدمات 
و محصوالتی که زندگی را ســاده تر و راحت تر 
می کند به عنوان هدفی مشترک دنبال  شود. این 
رویداد یک رویداد آموزشی است که تالش دارد 
بــرای کاربران محصوالت دنیایی بســازد که 
زندگی در آن بســیار راحت و لذتبخش باشد. 
منشور روز جهانی کاربردپذیری شامل عناوینی 
از جمله تحصیل، ســالمت، دولت، ارتباطات، 
حریم شخصی و امنیت و تفریح است که در آن 
ذیل هرکدام از این عناوین فلسفه وجودی آنها 
توضیح داده شده است. برنامه نویسان، طراحان، 
مدیران، کارآفرینان، سرمایه گذاران، اصحاب 
رسانه، دانشجویان و عالقه مندان IT از جمله 
گروه هایی هستند که می توانند در این رویداد 
شرکت کنند. الزم به ذکر است که روز جهانی 
کاربردپذیری ۲016 با محوریت »نوآوری در 
تجربه کاربری« روز 1۲ نوامبر ۲016 مصادف 
با پنجشنبه ۲0 آبان ماه به صورت همزمان در 

31 کشور و طی ۸۸ رویداد برگزار می شود.

همایش روز ملی 
کاربردپذیری

خبر

 شاز قوانین مالیاتی بیشتر بدانید
شــرکت کارآفرینی و فناوری ایران )کفا( با 

16
آبان

حمایــت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری سلسله نشســت های ترویجی با 
عنوان آشنایی با قوانین مالیاتی را برگزار می کند. در این 
نشست که دومین جلسه از سلسله این نشست هاست، 
در قالب پرسش و پاسخ انجام شــده و عناوینی مانند 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیات مســتقیم برای 
شرکت کنندگان توضیح داده می شود. مالیات بر ارزش 
افزوده شامل موارد شــمول، وظایف مودیان، جرایم و 
همچنین مالیات مســتقیم با زیرشــاخه های موارد 
معافیت ها و چگونگی پرداخت ها بررسی می شود. این 

نشست 16 آبان ماه از ســاعت ۸ الی 1۲:30 در محل 
ســالن شــیخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار می شود.

 اتمسفر استارت آپی دانشگاه قم
 اولین رویداد »اتمسفر استارت آپی« مرکز 

1۸
آبان

رشد دانشــگاه قم برگزار می شود. اتمسفر 
استارت آپی یک سلسله دورهمی کارگاهی 
است که در یک فضای تعاملی به بررسی راه های کسب 
ثروت از تحصیالت دانشــگاهی و اطالعات فردی افراد 

می پردازد.
کســانی کــه در ایــن دورهمــی شــرکت می کنند 
توانمندی های خود را برای کسب درآمد و کسب و کار 
زیــاد می کنند و بــا آدم های موفق این حیطه آشــنا 
می شــوند تا درنهایت بتوانند با مدل خودشان شروع 
به کسب درآمد کنند. این رویداد در روز سه شنبه 1۸ 
آبان ماه در محل مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 

قم برگزار می شود. 

 شیوه فروش تلفنی
 امروزه بستر فروش تنها از راه های حضوری 

۲0
آبان

و دیجیتــال مارکتینــگ نیســت بلکه 
شــیوه های متعددی برای فروشــندگان 
مهیاســت تا بتوانند برای خدمات و محصوالت خود 
مشــتری و مصرف کننده پیدا کنند کــه البته این 
روش هــا را باید بــر اســاس توانایی ســازمان و یا 
ویژگی هــای شــرکت مربوطه ســنجید. این دوره 
تکنیک های فروش تلفنی را به صورت کارگاهی برای 
شرکت کنندگان توضیح می دهد. زمان برگزاری این 

دوره پنجشنبه ۲0 آبان ماه است.

 رسالت تبلیغات در ساختار اقتصادی کشور
 این همایش با محوریت رســالت تبلیغات در 

۲0
آبان  

ساختار اقتصادی کشور و به عنوان پل ارتباطی 
بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی 
شکل گرفته است. بررسی مسائل قابل تامل در این حیث 
بخشی از رویکرد این همایش خواهد بود. رسالت تبلیغات 

در پویایی اقتصاد کشور، جایگاه حمایت از تولیدات داخلی 
در اقتصاد کشور، نقش رســانه ها و مطبوعات در صنعت 
تبلیغات، تبلیغات نوین و هوشمند، راهکارها و چالش ها از 
جمله مهم ترین سرفصل های این همایش هستند که در 
روز ۲0 آبان در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار می شود. 

 مرحله انتخابی فن آورد
 فن آورد بزرگ تریــن رتبه بندی تخصصی 

۲۲
آبان

کشور است. اهدای بیش از ۲00 سکه تمام 
بهار آزادی، اعطای گواهی رســمی دانشگاه 
صنعتــی شــریف، معرفی به شــرکت های پیشــرو 
دانش بنیــان، کمک به تجاری ســازی ایده های برتر و 
شناسایی حوزه های فعال صنعت و بازارکار، تنها بخشی 
از مزیت های حضور در مسابقه فن آورد است. مرحله اول 
این رقابت ها، آبان ماه و به صــورت اینترنتی و مرحله 
نهایی آن، آذر ماه ســال جاری به صورت حضوری در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. بخش انتخابی 
این مسابقات در روز شنبه ۲۲ آبان ماه برگزار می شود. 

استارت آپی ها بخوانند!

 اولین گردهمایی کسب و کارهای 
16
آبان

محتوا محور ایران برگزار می شود. 
در ایــن گردهمایی که همزمان با 
دومین کنگره متخصصان علوم اطالعات ایران 
است، نمایشگاه جانبی از کسب و کارها اجرا 
می شــود و فرصتی بــرای بهره منــدی از 
نشست های علمی به وجود می آید. گفت و گو 
با کارآفرینان موفق و آشنایی با کسب و کارها 
از دیگر مزایای این گردهمایی است که در روز 
یکشــنبه 16 آبان مــاه در کتابخانه عمومی 

حسینیه ارشاد برگزار می شود. 

گردهمایی کسب و کارهای 
محتوا محور

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

15 آبان 13۹5 . سال اول .  شماره سی و پنج

 نخســتین رویــداد اســتارت آپ ویکند 
1۹

آبان

محیط زیست قزوین با عنوان زیست شتاب 
قزوین برگزار می شــود. نظر به نیاز استان 
قزوین جهت رفع مشــکالت زیست محیطی با وجود 
تعداد شــهرک های صنعتی در استان و همچنین به 
منظور کمک به توسعه ایده های خالقانه و در راستای 
هدایت ایده ها به خلق ثروت، رویداد زیســت شتاب 
قزوین )اســتارت آپ  ویکند محیط زیست قزوین(  با 
همکاری سه جانبه سازمان محیط زیست، پارک علم 
و فناوری و دانشــگاه بین المللی امام خمینی)ره( از 

تاریخ چهارشــنبه 1۹ آبان ماه لغایت جمعه ۲1آبان 
ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( این شهر 

برگزار می شود.
محوریت ایــن رویداد بین المللی با محیط زیســت 
و کسب و کار اســت و  کارشناســان و مدیران مراکز 
رشــد اســتان قزوین، فعاالن فضــای کارآفرینی و 
صاحب نظران حوزه محیط زیست به عنوان سخنران، 
داور و مربــی در  این رویداد حضــور دارند و فرصت 
مناســبی برای گفت وگو با  آنان و دریافت راهنمایی 

فراهم است.

دومین اینوتک سالمتزیست شتاب قزوین
رویداد ملی اینوتک ســالمت رویداد مهم 

1۹
آبان

کارآفرینــی و فنــاوری اختصاصی حوزه 
سالمت است که برای دومین بار در کشور به 
دنبال حرکت مبتکرانه و موفق دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه در برگزاری نخستین رویداد اینوتک سالمت، 
با مشارکت مرکز رشد فناوری سالمت ابن سینای جهاد 
دانشگاهی، مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه و مرکز رشد تجهیزات پزشکی توانبخشی و 
اندام مصنوعی دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
در تهران به مــدت 3 روز در مورخ ۲1-1۹ آبان ماه در 

تهران برگزار می شــود. این رویداد به شــیوه متمایز 
طراحی شده است که فضای مناسبی برای شکل گیری 
ارتباط، هم افزایــی و ایجاد بازی برنــده- برنده بین 
شــرکت های فناور و هســته ها وتیم های کارآفرین با 
صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطرپذیر، 
تبادل گران فناوری و بازارســازان،   افراد سیاستگذار و 
تأثیرگــذار، مدیران موفق شــرکت های دانش بنیان، 
شرکت های مشاور مدیریت و سرمایه گذاری، مربیان 
و منتورهای با تجربه در حوزه ســالمت و مراکز رشد و 

پارک های علم و فناوری ایجاد کند.

چکاوک؛ آشتی علوم انسانی با فضای کارآفرینی
  افزایش ظرفیت کارآفرینی در حوزه علوم انسانی 

1۸
آبان

و ایجاد ارتباط مؤثر میان فعاالن حوزه کارآفرینی 
و دانش آموختگان علوم انســانی هدفی است که 
موجب شد دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان بزرگ ترین 
دانشــگاه علوم انســانی کشــور با همکاری فعاالن حوزه  
کارآفرینی، مرکز رشد و مشاوره شــغلی رابین و جمعی از 
دانشجویان دانشگاه، اقدام به برگزاری رویداد چکاوک کند. 
رویداد چکاوک یک استارت آپ ویکند است که در سه سطح 
کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و پنل تخصصی  طراحی شده 
است. مرحله اول کارگاه های آموزشی با حضور 110 نفر از 
دانشجویان دانشگاه های مختلف ازجمله دانشگاه شریف، 
شهیدبهشتی و عالمه طباطبایی در  روزهای ششم و هفتم 
آبــان ماه برگــزار شــد. این برنامــه با معرفــی ایده های 

شرکت کنندگان در 60 ثانیه آغاز شــد و سپس با انتخاب 
ایده های برتر، در قالب ۲0 تیم گروه بندی شدند تا بتوانند به 
کمک و راهنمایی کارآفرینان موفق حاضر، مفاهیم مختلف 
کسب و کار و کارآفرینی را بیاموزند و ایده های خود را توسعه 
بخشــند. در روز اول ســه کارگاه عمومــی تکنیک های 
ایده پردازی،کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار، کارگاه تحلیل 
مشــتریان و در روز دوم نیز ضمن اینکه گروه ها به توسعه، 
تکمیل و اجرایی کردن ایده استارت آپی خود پرداختند، سه 
کارگاه مرتبط دیگر تحت عنوان طراحی مدل پیشنهادی و 
مدل کســب و کار و مدل درآمدی توسط اساتید و مدرسان 
مجرب برگزار شد. در این بین افرادی به عنوان مربی که در 
زمینه های مختلف دارای تخصص هســتند و سابقه ایجاد 
اســتارت آپ دارند، گروه هــا را در جهــت اجرایی کردن 

ایده هایشان راهنمایی کردند.  در مرحله دوم چکاوک در نظر 
دارد ضمن ارائــه کارگاه های تخصصی و تکمیلی برای این 
شرکت کنندگان، آنان را با کارآفرینان موفق، سرمایه گذاران، 
فعاالن اقتصادی و استارت آپی و مشاوران با تجربه آشنا سازد. 
مجموعا 10  تیم با ارائه توضیحات در زمینه توجیه اقتصادی 
طرح، ارزشــی که ارائه می دهــد و افرادی کــه به عنوان 
مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته شده اند و...  از طرح خود 
دفاع می کنند. نهایتا تیم های منتخــب از جوایز ارزنده ای 
بهره مند شــده و در فضای مرکز رشــد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، به منظور رشد و توسعه فعالیت های خود مستقر 
می شوند. اما برنده واقعی این رویداد گروه هایی هستند که 
تیم تشکیل شده خود را بعد از رویداد حفظ کرده و با تجربیاتی 
که به دست آورده اند، استارت آپ خود را تبدیل به یک شرکت 

سودآور کنند. چکاوک برای استارت آپ های موفق در زمینه 
فعالیت های مالــی، فنــاوری اطالعات و علوم انســانی، 
سرمایه گذاران ریسک پذیر، مشاوران و منتورهای برجسته 
و مراکز شتاب دهی و فعاالن حوزه  کارآفرینی به مدت 3 روز 
در تاریخ های 1۸ تا ۲0 آبان در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی فضای نمایشــگاهی در نظر گرفته است تا این 
گروه ها به معرفی خدمات خــود و تبلیغات آن بپردازند، از 
پوشش های رسانه ای بهره مند شوند و شبکه های همکاری 

خود را توسعه دهند.
این همایش در روز ۲0 آبان با برگزاری نشست تخصصی با 
موضوع کارآفرینی و موانع پیش روی آن با حضور مسئوالن، 
استادان و کارشناسان و همچنین معرفی تیم های برنده به 

پایان می رسد. 

دوره های آموزشــی رصد و تحلیل 
1۲

آبان

فنــاوری و خلق مدل کســب و کار 
نوآورانه در روزهای چهارشــنبه و 
پنجشنبه 1۲و  13 آبان ماه برگزار شد. در این 
دوره ها که به همت مرکز پارک علم و فناوری 
استان خراسان برگزار شد، دکتر عباس پورزکی 
)مدیر مرکز نوآوری پارک خراسان(، مهندس 
نیکا خواجه پور)کارشــناس ثبت اختراعات و 
مالکیت فکری( و مهندس علی جاهدی )مدیر 
مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک 
خراسان( به عنوان کارشناسان دوره ها حضور 
داشتند و برای شرکت کنندگان از روش های 
ایجاد کسب و کار نوآورانه سخن گفتند. مرکز 
پارک علم و فناوری استان خراسان یکی از مراکز 
مهم فناوری در سطح کشور است که در مدت 
اخیر برنامه های آموزشی و کارگاهی خود را به 
طور چشــمگیری برای عالقه منــدان برگزار 

می کند. 

جرقه های خالقیت در پارک 
علم و فناوری خراسان

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

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

اولین ایمیل را از جوانی در 
روستای برازین در توابع تبریز 

دریافت کردیم که می گوید 
فوق دیپلم آی تی دارد و 

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

استارت آپش را راه بیندازد.

برای کسب 
اطالعات بیشتر 

به وب سایت
 2nate.com

مراجعه کنید.
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خبر

فعالیت شرکت های دانش بنیان در واحدهای مسکونی مجاز است!
رئیس امور موسسات و شرکت های دانش بنیان از برنامه های 
1۹ گانه حمایت از صادرات و تبادالت دانش بنیان معاونت 
علمی وفناوری ریاســت جمهوری خبر داد و گفت: تاکنون 
37۹ شــرکت دانش بنیــان از این خدمــات 1۹ گانه برای 
صادرات محصوالت خود اســتفاده کرده انــد. رئیس امور 
موسســات و شــرکت های دانش بنیان با تاکیــد بر اینکه 
دبیرخانه این کارگروه در معاونت علمی ریاســت جمهوری 
مستقر شده اســت، اضافه کرد: شــرکت های دانش بنیان 
می توانند با ثبت نام در ســامانه ویژه ای کــه در نظر گرفته 
شــده اســت، به مدت ۲ ســال تاییدیه دانش بنیانی خود 
را دریافت کننــد و به این ترتیب دانش بنیانی شــرکت ها 

مادام العمر نیست.
 آمار شرکت های دانش بنیان

صاحبکار با اشاره به فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان با 
بیان اینکه این فرایند با ثبت نام شرکت ها در سامانه معاونت 
علمی ریاست جمهوری آغاز می شود، گفت: در حال حاضر 
تعداد 13 هزار و ۸4۹ شــرکت در این سامانه ثبت نام و نام 
کاربــری ایجاد کرده انــد. وی با بیان اینکه تعــداد 6 هزار 
و 753 شــرکت وارد فرایند اولیه ارزیابی شــده اند، اضافه 
کرد: شرکت هایی که در این ســامانه ثبت نام کرده اند، 14 
ســرفصل خود را معرفی می کنند که بر این اساس تاکنون 
دانش بنیان بودن ۲ هزار و 75۹ شرکت به تایید رسیده است.
به گفته وی، این تعداد شــرکت به مدت ۲ ســال مشمول 
تسهیالت معاونت علمی ریاســت جمهوری خواهند شد. 
صاحبــکار با بیان اینکه از این تعداد شــرکت دانش بنیان، 
1667 شــرکت نوپا، ۲4۸ شــرکت صنعتی بزرگ و ۸44 
شــرکت تولیدی و خدماتی هســتند، ادامه داد: تاکنون ۲ 
هزار و ۸41 شرکت مورد پذیرش قرار نگرفته اند که بیشترین 
دلیل رد آنها خارج بودن فعالیت آنها از سرفصل های 14گانه 

کارگروه ارزیابی شرکت هاست.
 حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان

دبیر کارگروه ارزیابی و شناســایی شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری معافیت های 
مالیاتی را مهم ترین تسهیالت معاونت علمی برای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان نام برد و افزود: بر این اساس تا 
پایان سال مالی ۹۲ تعداد 40 شرکت، تا پایان سال مالی ۹3 

تعداد 1300 شرکت و تا پایان سال مالی ۹4 تعداد ۲هزار و 
300 شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند.

صاحبکار بــا تاکید بــر اینکــه در ســال ۹۲، صددرصد 
شرکت های متقاضی معافیت های مالیاتی در سازمان امور 
مالیاتی تایید شدند، اضافه کرد: در سال ۹3 تعداد معدودی 
از این شرکت ها مشــمول این حمایت نشدند که دلیل آن 
عدم هماهنگی ممیزها بوده اســت ولی ما به شرکت های 
دانش بنیان اعالم کردیم که در صورت بروز مشــکل با این 
کارگروه در میان بگذارنــد. وی معافیت گمرکی را از دیگر 
حمایت های قانونی از شــرکت های دانش بنیــان نام برد 
و اظهار کرد: بر این اســاس 4 دســته محصوالت مشمول 
معافیت های گمرکی می شوند. به گفته وی، کاالهای وارداتی 
برای مهندســی معکوس جهت ســاخت نمونه مهندسی، 
واردات قطعات برای ساخت در حد نمونه اولیه تحقیقاتی، 
تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل و ماشین آالت خط 
تولید مشــمول معافیت های گمرکی می شوند که تاکنون 
۲00 تقاضا از سوی شــرکت ها به این کارگروه ارسال شده 
است. به گفته او تاکنون 1۲0شرکت از معافیت های گمرکی 

بهره مند شده اند.
 تالش برای حمایت از محصوالت ساخت داخل

رئیس امور موسســات و شــرکت های دانش بنیان با بیان 
اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت از محصوالت 
ســاخت داخل را در دســتور کار دارد، گفت: اگر شرکتی 
محصول دانش بنیانی را تولید کرده و ادعا کند که قادر است 
نیازهای داخل کشور را تامین کند، در کمیسیون ماده یک 
تعرفه های ســازمان صنعت، معدن و تجارت در این زمینه 

تعیین تکلیف خواهد شد.
 تسهیالت سربازی

صاحبکار اعطای تسهیالت سربازی را از دیگر حمایت های 
قانونی از شــرکت های دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: 
بر این اساس 3۹0 شــرکت تقاضای استفاده از تسهیالت 
سربازی را برای افراد کلیدی خود ارائه داده اند که تقاضای 
۲00 شرکت مورد تایید قرار گرفته اســت. وی با اشاره به 
شرایط استفاده از تسهیالت سربازی توضیح داد: این افراد 
می توانند با انجام پروژه های تحقیقاتی، نظام وظیفه خود را 
طی کنند که بر این اساس اگر شرکت همکار بخش دفاعی 

باشــد، می تواند در آن پروژه دفاعی شــرکت کند، ولی اگر 
شــرکتی با بخش های دفاعی مرتبط نبــود، فرد موردنظر 
به دســتگاه های دفاعی برای انجــام پروژه های تحقیقاتی 

معرفی خواهد شد.
 امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در واحدهای 

مسکونی
دبیر کارگروه ارزیابی و شناســایی شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی ریاســت جمهوری با اشــاره به مشــکالت 
شرکت های دانش بنیان برای استقرار در واحدهای مسکونی 
گفت: بر این اساس با مذاکراتی که با شهرداری تهران انجام 
دادیم، موافقت شد در صورتی که شرکت های دانش بنیان 
معارض نداشته باشــند، می توانند در واحدهای مسکونی 
مســتقر شــوند. صاحبکار اضافه کرد: تاکنون ۲0 شرکت 
برای استقرار در واحدهای مســکونی به شهرداری تهران 

معرفی شده اند.
 بهره مندی شرکت های دانش بنیان از قانون یک درصد

صاحبکار با اشاره به قانون اختصاص یک تا 3 درصد اعتبارات 
دستگاه ها به امر پژوهش گفت: پیگیری اجرایی این قانون به 
گفته شورای عالی »عتف« است، ولی با مذاکراتی که ما با این 
شورا انجام دادیم، دستورالعمل جدیدی به امضا رسیده است.
وی ادامه داد: بر این اساس شرکت های دانش بنیان همانند 
دستگاه های اجرایی در انجام پروژه های تحقیقاتی صاحب 
صالحیت هســتند  از این رو می توانند مشمول استفاده از 

قانون یک تا 3 درصد اعتبارات دستگاه ها باشند.
 حمایت از صادرات دانش بنیان

دبیر کارگروه ارزیابی و شناســایی شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی ریاست جمهوری به بیان برنامه های حمایتی 
این معاونت از صادرات و تبادالت فناوری پرداخت و اظهار 
کرد: بر این اساس در معاونت علمی 1۹ برنامه حمایتی برای 
صادرات و تبادل فناوری در نظر گرفته شده است. وی  ارزیابی 
آمادگی صادراتی، مشاوره صادراتی، آموزش های بازرگانی 
و صادرات، اخذ گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی، ثبت 
محصوالت، داروها و عالئم تجــاری را از جمله برنامه های 
1۹ گانه این معاونت برای صادرات و تبادالت فناوری نام برد. 
صاحبکار خاطرنشان کرد: تاکنون 37۹ شرکت از خدمات 

1۹ گانه این معاونت استفاده کرده اند.

ادامه از صفحه اول
ایشان در 30 دی ۹4 هم در آستانه انتخابات فرمودند: ممکن 
اســت افرادی نسبت به نظام مسئله داشته باشند اما این افراد 
قاعدتاً نسبت به امنیت، پیشرفت و عزت کشور مسئله ای ندارند 
و بر همین اساس اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت 
ملی و تضمین پیشرفت و حرکت رو به رشد کشور هستند، باید 

در انتخابات شرکت کنند.
آســیب های اجتماعی مثــل اعتیاد، طالق، بیــکاری، فقر، 
خودکشــی و... ریشــه ها و دالیل فردی و اجتماعی دارد  که 
خانواده، رسانه ها، مســئوالن فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی 
و... هر یک وظایفی دارند. اما ما استارت آپی ها در این فراخوان 

ملی چه نقشی داریم. 
نتیجه محاسبات مرکز آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در 

بهار سال جاری به 10.۸ درصد رسیده است.
برهمین اســاس نرخ بیکاری مــردان و زنان بــه ترتیب ۹ و 
1۹.۲درصد محاسبه شــده ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان 
۲5درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب 

۲0.۹ و 43.1 درصد اعالم شده است.
البته نرخ بیکاری مناطق شــهری و روستایی به ترتیب 1۲ و 
7.6 درصد گزارش شده است. همچنین اعالم شده که تعداد 
بیکاران کشور معادل ۲ میلیون و 647 هزار و ۲3۲ نفر است که 
تعداد مردان یک میلیون و ۸۲۲ هزار و 3۸ نفر و زنان ۸۲5 هزار 
و 1۹4 نفر اســت. همچنین 1۹.۲ درصد از شاغالن در بخش 
کشاورزی، 33درصد در بخش صنعت و 47.۹درصد در بخش 

خدمات فعالیت می کنند.
کافی است یک جست وجوی ســاده در اینترنت بکنید. اکثر 
مسئوالن و کار شناسان می گویند »ریشه بسیاری از آسیب های 

اجتماعی جوانان بیکار  است.« 
در این بین متولی اشتغال چه کسی است؟ براساس قانون این 
وظیفه مشخص هر دولتی است که اشتغال ایجاد کند. اما آیا 
دولت بــا توجه به وضعیت اقتصــادی و در آمدهایی که دارد، 

می تواند به تنهایی موضوع اشتغال را حل و فصل کند. 
در سال های گذشته شاهد شکل گیری جریان نوپایی در اقتصاد 
کشــورمان بوده ایم؛ به وجود آمدن شرکت های استارت آپی و 
شرکت های دانش بنیان؛ شرکت هایی که در این سال ها نه تنها 
بار دولت نبوده اند، یار بوده اند و فراتر از حد تصور بدون آنکه از 
حمایت های دولتی برخوردار شوند، با جذب سرمایه های داخلی 

و خارجی در ایجاد اشتغال سهم بسزایی داشته اند. 
استارت آپ فلسفه ای است که می گوید خودت رئیس خودت 
باش؛ برخالف فلسفه کارمندی که همواره چشم به جیب دولت 
دارد. از این رو نقش استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
ایجاد هزاران شغلی که ایجاد کرده اند، قابل تقدیر و تحسین 
است. از طرفی اکو سیستم استارت آپی و دانش بنیانی ایران در 
آغاز راه است و در صورت سرمایه گذاری در این نوع کسب و کارها 
که از سرعت رشــد باالیی برخوردارند، شاهد ایجاد اشتغال 
بیشتر و کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود. بر همین 
اساس عقل سلیم حکم می کند چه دولت و چه نهادهای دیگر 
برای رفع مشکالت اقتصادی کشور از استارت آپ ها حمایت 

جدی کنند. 
اما در حوزه سرمایه گذاری با سه مشکل اساسی روبه رو هستیم.

1.  سرمایه گذار داخلی: به دلیل ذات خطر پذیری سرمایه گذاری 
در این حوزه، سرمایه گذاران اندکی حاضر شده اند سرمایه های 
شخصی شان را وارد این اکو سیستم کنند. اما متاسفانه به دلیل 
عدم آگاهی، بخش قابل توجهی از  صاحبان ســرمایه داخلی 
ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری ریسک پذیر به دنبال 
سرمایه گذاری زود بازده و تضمین شده باشند. از این رو بخشی 
جذب بازار مسکن، طال و ارز، بانک ها و... شده و بخشی هم روی 

به داللی و پولشویی آورده اند. 
۲. ســرمایه گذار خارجی: ســرمایه گذاران خارجی به خاطر 
شــرایط سیاســی و بین المللی پــس از برجــام تمایل به 
سرمایه گذاری در اکو سیســتم  دارند. اما دو مانع مهم بر سر 
راه آنهاســت. یکی موانــع و کار شــکنی های آمریکایی ها و 
برخی هم پیمانانشان و دیگری کارشکنی گروه های داخلی 
سیاســی که در همه دوره ها کوشیده اند هر موفقیت را به نام 
خودشان ثبت کنند و هرجا که حضور سرمایه گذار خارجی 
با منافع سیاسی شــان در تضاد بوده است، اقدام به جوسازی 
و شــانتاژ کرده اند و با زدن انگ های متعدد باعث عدم ورود 
ســرمایه گذاران خارجی شــده اند. این در حالی اســت که 
رهبر انقالب به صراحت در دیدار با »یوهان اشــنایدر آمان« 
رئیس جمهوری سوئیس می فرمایند: »حجم مبادالت تجاری 
ایران و سوئیس کم و نامتوازن است و تّجار و سرمایه گذاران 
سوئیسی با آگاهی از ظرفیت های فراوان ایران می توانند این 
تراز را بهبود بخشند.« اینکه یک عده ای به اصطالح دغدغه مند 
با ایجاد جو رعب و وحشت و انگ نفوذی، مانع از سرمایه گذاری 
شوند، حرکت شــان برخالف مصالح عالی کشــور و نظام و 

فرمایشات مقام معظم رهبری است.
3.  از طرفی این یک واقعیت اســت که دشمن به هر وسیله ای 
درصدد ضربه زدن به کشــور است  و نمی شــود گفت نفوذ در 

دستور کار دشمنان نیست.  در این سال ها حتی شاهد حضور 
سرمایه برانی  بوده ایم که بدون آنکه دانش فنی را به نیروهای 
نخبه و توانمند ایرانی منتقل کنند، فقط سرمایه های کشور را 
با خود بردند وهنوز هم به دلیل همسویی با برخی جریان های 

سیاسی حضور بدون حاشیه ای در کشور دارند. 
با همه اینها کسی بر ضرورت سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی 
تردیدی ندارد. اگر هم  تنها نگرانی بحث نفوذ است، اوال نهادهای 
نظامی  و امنیتی که نشان داده اند در این سال ها از توانمندی، 
اقتدار و تجربه کافی برخوردارند، می توانند بسترهای الزم را 
برای شرکت هایی که می خواهند جذب سرمایه خارجی کنند، 
فراهم کنند و استارت آپ ها نیز با ایجاد شفافیت امور را تسهیل 
کنند. از طرفی مخالفان سرمایه گذاران خارجی و دغدغه مندان 
می توانند سرمایه گذاران داخلی محترمی  که اتفاقا داعیه ایران، 
اسالم و انقالب را دارند، حاضر به قبول ریسک در این حوزه کنند 

تا پول های تنبلشان را بیرون بکشند. 
نکته دیگر آنکه سرمایه گذار خارجی به یک بیزینس درآمد زا 
می اندیشــد و نه خدمت به جمهوری اسالمی ایران و طبیعی 
است که استارت آپ های خدماتی برای آنها جذاب تر است تا 
اســتارت آپ های تولید محور و دانش بنیان کم سود. از این رو 
سرمایه گذاری با دو رویکرد بیزینسی و خدمت به نظام جمهوری 
اسالمی ایران از سوی سرمایه گذاران سنتی و دغدغه مند حاال 

پیش از هر زمان دیگری ضروری است. 
حرف آخر: هفته گذشته نام بنیانگذاران دیجی کاال را در کنار 
نام سردار سلیمانی آوردم. یکی سرباز و دیگری سردار، چراکه بر 
این باورم آنکه در خط مقدم جبهه می جنگد و جنگی تمام عیار 
را مدیریت می کند و آن کســانی که در داخل کشــور با همه 
مشکالت و محدودیت ها بدون آنکه باری بردوش دولت باشند  
و با راه اندازی فقط یک شــرکت برای نزدیک به 1۸00 جوان 
ایرانی شغل ایجاد می کنند و ایجاد اشتغال هم مساوی است با 
کاهش آسیب های اجتماعی و... هر دو به این مملکت خدمت 
می کنند. دیجی کاال، کافه بازار، نت برگ، آپارات، مامان پز و... 
نماد و مثال هایی هستند از میان هزاران  شرکت استارت آپی 
و دانش بنیان ایرانی که با ایجاد اشتغال برای هزاران نفر به این 

آب و خاک خدمت می کنند. 
اســتارت آپی ها و دانش بنیان ها با ایجاد شرکت هایشان عمال 
وارد میدان شــده اند  بــرای حضور پر رنگ تــر ،  فقط نیاز به 
حمایت و فضای آرام و بدون رعب و وحشت دارند  تا بتوانند به 
کسب و کارشان با شتاب و رونق بیشتری ادامه دهند و ایران را 
آبادتر کنند و آنچه مقام معظم رهبری مد نظر دارند »مبارزه 
با  آسیب های اجتماعی« محقق شود. اما یادمان باشد سرمایه 

جایی می رود که امنیت باشد. 

آرامش در حضور دیگران

رئیس امور موسسات و شرکت های دانش بنیان خبر داد

معاون فرهنگــی و اجتماعی وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری گفت: کشــور در 
به کارگیری نیروی نخبه و تحصیل کرده 

ضعف دارد.
به گزارش ایســنا، ســیدضیاء هاشمی 
در جلسه شــورای تخصصی فرهنگی و 

اجتماعی خراسان شــمالی اظهار کرد: 
امروز تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
از نظر کمی بسیار مناسب است، کشور از 
نظر پروژه های تحقیقاتی جایگاه 15 و در 
به کارگیری نیروهای تحصیل کرده رتبه 

75 را در دنیا دارد.

وی با بیــان اینکه از تمرکزگرایی باید به 
سمت بهره مندی از ظرفیت نخبگان در 
سطح ملی پیش برویم، خاطرنشان کرد: 
هم افزایی و هم اندیشی نخبگان استانی و 
ملی گام بزرگی جهت حرکت از وضعیت 

فعلی به سمت اوضاع مطلوب است.

هاشــمی با اشــاره به اینکه باید بســتر 
نهادینه سازی برای مشارکت نخبگان در 
سیاستگذاری ملی و استانی فراهم شود، 
تصریح کرد: رسالت اصلی اتاق فکر همین 
اســت که ایده های نخبگان را به مراحله 

اجرا  درآورد. 

معاون وزیر علوم:

کشور در به کارگیری نیروی نخبه ضعف دارد

خبر

مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت 
علمــی گفت: با حمایت معاونــت نوآوری و 
تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، کارگاه آموزشــی دسترســی به 
فناوری برای نوآوری و تاســیس یک شبکه 
 )TISC( مرکزی حمایت از فناوری و نوآوری

به مدت سه روز برگزار می شود.
 به گــزارش مرکز روابط عمومــی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسماعیل 
قادری فر، مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری 
معاونت علمی گفت: این رویداد با هدف کسب 
توانمندی در ایجاد شــبکه حمایتی فناوری 
و نوآوری در کشور در قالب کارگاه آموزشی 
دسترسی به فناوری برای نوآوری و تاسیس 
یک شــبکه مرکزی حمایــت از فناوری و 

نوآوری )TISC( برگزار می شود.
به گفته قادری فر، در این رویداد سه روزه که 
از شــنبه پانزدهم آبان ماه سال جاری آغاز 
می شود، سخنرانان داخلی و خارجی به بیان 
راهکارها و سازو کار ایجاد خدمات حمایت از 

نوآوری می پردازند.
اندروچاجکوسکی، رئیس بخش حمایت از 
نوآوری و فناوری ســازمان جهانی مالکیت 
معنــوی WIPO ، نماینده مرکــز مالکیت 
معنوی IPC در تهران، حسین مصدق  مامور 
برنامه حمایت از نوآوری و فناوری ســازمان 
WIPO، مهرداد الیاســی  رئیس اداره ثبت 
اختراعات ســازمان ثبت اســناد و مالکیت 

صنعتی از حاضران این رویداد هستند.
کارگاه دسترســی به فناوری برای نوآوری 
و تاســیس یک شــبکه مرکزی حمایت از 
فناوری و نوآوری بــا حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری از روز شــنبه 
پانزدهــم آبان ماه آغاز می شــود و عالوه بر 
شنبه ، طی روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه 
هفدهم تا نوزدهم آبان ماه سال جاری ادامه 

خواهد داشت.
حــدود ۸0 نفــر از مدیران و کارشناســان 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر 
کشــور به همراه کارشناسان معاونت علمی 
و فناوری و نیز دفتر فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دفتر توسعه کسب و کار 
وزرات کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی از 
شرکت کنندگان این دوره آموزشی هستند.

با برگزاری کارگاه تخصصی بین المللی 
آموزش داده خواهد شد 

شبکه ای متمرکز برای 
حمایت از فناوری و نوآوری

اجالس توسعه دهندگان وب فارسی ۲۲ آذر 
ماه در مرکز همایش های وزارت ارتباطات 
با شــرکت فعاالن وب و توســعه دهندگان 
فضای مجازی از سراسر ایران، توسط کانون 
توســعه دهندگان فضای مجــازی برگزار 

می شود.
کانــون  رئیــس  همتــی،  حمیدرضــا 
توسعه دهندگان فضای مجازی در نشست 
خبری، اهداف برگــزاری این اجالس ملی 
را تشریح کرد و گفت: با گسترش روزافزون 
استفاده از فناوری در کشورمان و استقبال 
حداکثری افراد جامعــه به فضای مجازی، 
در ســال های اخیر شــاهد پیشرفت های 
چشــمگیر و اتفاقات فراتر از انتظار در این 
حوزه توسط فعاالن عموما  جوان این عرصه 
بودیم که در همین راستا حمایت های مالی 
و معنوی متعددی نیز توسط سرمایه گذاران 

این عرصه، صورت پذیرفته است.
وی افزود: اما پر واضح اســت که پیشرفت 
این عرصه با کمک و حمایت های همه جانبه 
ســازمان های دولتی و دولتمردان و فعاالن 
حوزه هــای مرتبط در بخش هــای دولتی 
شــتاب گرفته و فعاالن جــوان این عرصه 
فرصت ارائــه ایده های ناب خــود را بهتر 
خواهند یافت و متعاقبا حمایت های بهتری 
از این افراد صورت خواهــد گرفت. رئیس 
کانون توســعه دهندگان فضــای مجازی 
گفت: ایــن موضوع یعنی ارتبــاط دولت با 
فضای فعلی وب فارسی و جوانان این عرصه 
هرگز ارتباطی نزدیک و دوستانه و به دور از 
تکلف و مشکالت خود نبوده است و همین 
موضوع سبب شده افراد فعال در حوزه های 
وب و فضای مجازی عالقــه کم و ناچیزی 
نسبت به ایجاد شبکه سازی و ارتباط با این 

بخش پیدا کنند.
وی با اشــاره به برگزاری بیش از 30 رویداد 
موفق در حوزه های فناوری اطالعات، فضای 

مجازی و کســب و کارهای اینترنتی توسط 
کانون توســعه دهندگان فضــای مجازی 
تاکید کرد: ما در اجالس توســعه دهندگان 
وب فارسی که مســتقیما با حمایت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعــات ناجا )فتا( صورت 
پذیرفته، بنا داریم تا اولین سنگ بنای این 
حرکت عظیم را بگذاریم و فضا را برای شروع 
همراهی فعاالن این عرصــه، دولتمردان، 

دولت و کشورمان ایران، آماده کنیم.
همتی محورهای اصلی برگزاری این اجالس 
را کسب و کارهای اینترنتی، اقتصاد فضای 
مجازی، امنیت ســایبری، سیســتم های 
تحــت وب و طراحی و توســعه وب عنوان 
کرد. ریاست کانون توسعه دهندگان فضای 
مجازی با بیان اینکه ۸ سخنران کلیدی در 
این اجالس ســخنرانی خواهند کرد، ادامه 
داد: اجالس توسعه دهندگان وب فارسی با 
دعوت و حمایــت همزمان دو بخش دولتی 
و خصوصی آغاز بــه کار خواهد کرد و این 
بار بنــا داریم تا این دو اقلیــم دور افتاده از 
یکدیگر را کمی نزدیک تــر کنیم تا زمینه 
را بــرای گام هــای بعدی توســط »کانون 
توســعه دهندگان فضای مجازی« و سایر 

دوستان هم نظر مهیا سازیم.
همتی زمان برگزاری این اجالس را ۲۲ آذر 
ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: در حاشیه 
این اجالس با برگــزاری پانلی تخصصی به 
بررســی فعالیت های اســتارت آپ های در 
حال رشد و چالش ها و راهکارهای راه اندازی 

استارت آپ در ایران خواهیم پرداخت.
ریاســت کانون توســعه دهندگان فضای 
مجازی عنوان کرد: در این مراسم از برخی 
توسعه دهندگان فضای مجازی تقدیر خواهد 
شد. وی در پایان با اشــاره به عالقه مندی 
شــرکت های دانش بنیان و فعاالن فضای 
مجــازی به زمینه های مــورد بحث در این 
اجالس خاطر نشــان کرد: امیدوارم شــما 
فعاالن عرصه مهم فضای مجازی و توسعه 
وب فارســی کــه الحــق از بزرگ ترین و 
مهم ترین افراد این جامعه هستید،  با حضور 
خود در این اجالس به ما در رسیدن به این 
هدف مهم کمک کنید تا مسیر حرکت کشور 
به سوی اســتقالل و تعالی فضای سایبری 

تسریع شود.
عالقه منــدان جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر و حضور در بزرگ ترین گردهمایی 
مجــازی  فضــای  توســعه دهندگان 
 می توانند به وب ســایت اجالس به نشانی 
مراجعــه   http://www .pwconf.ir
کنند و یــا با شــماره ۸۸340۹06 کانون 
توســعه دهندگان فضای مجــازی تماس 

حاصل فرمایند.

بزرگ ترین گردهمایی 
توسعه دهندگان وب 
فارسی برگزار می شود

تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیب های اجتماعی
حتی آنها که به اسالم اعتقادی ندارند، اگر ایران 
را قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شوند

مقام معظم رهبری با تاکید بر لزوم مشارکت همه مردم 
در مبارزه با آسیب های اجتماعی تصریح کردند: برای 
مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی آنهایی که به دین 
و اسالم اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با 

همه توان وارد میدان شوند.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه رأی اعتماد 
مجلس شورای اسالمی به ســه وزیر جدید کابینه با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مقابله 
با آسیب های اجتماعی،  با تاکید بر  اینکه ایرانی اقتدار 
ایــران را می خواهد، اظهار کرد: دیشــب مقام معظم 
رهبری در جلسه مهم مقابله با آسیب های اجتماعی 
فرمودند که برای مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی 
آنهایی که به دین و اسالم اعتقادی ندارند، اگر ایران را 

قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شوند.
وی خاطر نشان کرد: ایشان همچنین فرمودند حتی 
اگر کسی در عشقش به ایران تردیدی باشد و در وجدان 
سالم او تردیدی نباشد، باید با همه توان برای مقابله با 

آسیب های اجتماعی آماده شود و تحرک داشته باشد.
همچنین رهبر معظم انقالب اســالمی در آســتانه 
ســیزدهم آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان با تاکید بر این نکته که برای حل مشکالت 
کشور باید از توان داخلی به ویژه جوانان کشور بهره برد، 
گفتند: مشکالت را باید خودمان و با اتکا  بر توانایی ها و 
نیروهای جوان در داخل حل کنیم. ایشــان جوانان را 
امیدهای ملت و آینده ســازان و اداره کنندگان کشور 
در آینده نه چندان دور خواندنــد و خطاب به جوانان 
گفتند: عزیزان من، عالج مشکالت کشور در گرو توکل 
به خداوند متعال و جوشیدن اراده و استقامت از درون 
ملت، عزم راسخ، ایستادگی، بصیرت، اعتماد به نفس 
قوی و ترویج روحیه انقالبی گری اســت. رهبر انقالب 
اسالمی خاطر نشــان کردند: روحیه انقالبی گری به 
معنای داشتِن شجاعت در اقدام و عمل، ابتکار ورزی 
برای بن بست شکنی، نترسیدن از دشمن و تسلیم نشدن 
در برابر او، امید به آینده و ایمان به وعده الهی اســت. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: متأسفانه برخی ها 
به جای ترویج روحیه انقالبی گری، به گونه ای سخن 
می گویند و مدیریت می کنند که نسل جوان به آینده 
و انقالب بی اعتماد و از راه امام دور می شــود و سپس 

همین افراد از زمانه شکوه و گالیه می کنند.
ایشــان افزودند: زمانه را ما می سازیم و اگر 

می گویید زمانه بد اســت، باید ببینیم 
چگونــه عمــل کرده ایم کــه تصور 

می کنیم زمانه بد شده است؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای جوانان 

را به بصیرت روزافزون توصیه و 
خطاب به جوانان خاطر نشان 
کردند: مراقب باشــید هر 
سخنی را از هر گوینده ای 
نپذیریــد و آنچه که اصل و 

مهم است، انقالب و راه امام 
عزیز است و باید حرف ایشان را 

حجت بدانید.

پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهــران از 
ایده های قابــل تبدیل به کســب وکارهای 
فناورانه و دانش بنیــان اعضای هیأت علمی 

حمایت می کند.
به گزارش ایســنا، پــارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهــران در راســتای حمایت از 
ایجــاد کســب وکارهای فناورانــه منتج از 
فعالیت هــای علمی در دانشــگاه تهران، از 
اعضــای هیأت علمی عالقه منــد که دارای 
ایده های قابــل تبدیل به کســب وکارهای 
فناورانه و دانش بنیان هستند، دعوت کرده 
اســت تا بــرای تکمیل فرم هــای تقاضای 
عضویــت در برنامه شــکوفایی پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران اقدام کنند.
هدف این برنامــه حمایتی، کمک به تبدیل 
ایده های اثبات شده )به لحاظ امکان پذیری 
فنی و توجیه بازار( به نمونه محصول/خدمت 

قابل ارائه به بازار است.
از خروجی هــای موفق ایــن برنامه پس از 
خاتمه و ایجاد شــرکت از ســوی همکاران 
هســته، در قالب برنامه رشد، حمایت های 

بعدی می شود.
بر اســاس اعــالم روابط عمومی دانشــگاه 
تهران، عالقه مندان می توانند برای ثبت نام 
 و کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی 
stp.ut.ac.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 
4 -۸۸۲۲0700 داخلی 154 تماس بگیرند.

حمایت دانشگاه تهران از 
ایده های فناورانه اساتید

15 آبان 13۹5 . سال اول .  شماره سی و پنج

مقام معظم رهبری

مرزهای دانش را بشکنید.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l



ابزارهای سه بعدی به کودکان امکان می دهند تا تلفن هوشمند خود را به میکروسکوپ 
تبدیل کنند

نوعی پارچه جدید تولید شده  که 
می تواند افراد را در آب و هوای 
گرم خنــک کنــد و نیاز به 
اســتفاده از دســتگاه های 
تهویه هــوای گران قیمت و 

پرمصرف را کاهش دهد.
تیمی از محققــان یک پارچه 

ارزان قیمت و مبتنی بر پالستیک 
تولید کرده اند کــه به بدن اجازه می دهد 

گرمــا را از یــک راه جدید به بیرون ســاطع 
کند. درســت ماننــد اینکه تعریــق یکی از 
روش های خنک شدن بدن است، این لباس 
جدید می تواند به کاهــش حرارت بدن افراد 
کمک کند. سیســتم گرمایش و ســرمایش 
12.3 درصــد از کل انرژی مصرفی در آمریکا 
را به خود اختصاص داده اســت. تالش برای 
کاهش مصرف انرژی روی تقویت عایق کاری 
ساختمان و ایجاد کنترل دمای »هوشمند« 
متمرکز اســت. با این حال، مهندســانی که 
در حوزه »مدیریت دمای شــخصی« مطالعه 
می کنند، دریافته اند که گرما یا ســرما دادن 
فقط به یک نفر، به جای انرژی مورد نیاز برای 
خنک کردن یک ساختمان، به شدت موجب 

کاهش مصرف انرژی می شود.
یی چیو، یکی از محققان و استادیار مهندسی 
مواد در دانشگاه اســتنفورد، می گوید: »اگر 
شما بتوانید به جای ساختمانی که در آن کار 
یا زندگی می کنید، یک نفر را خنک کنید، در 

مصرف انرژی صرفه جویی کرده اید.«

در مقایسه با پارچه های معمولی، 
مــواد جدیــدی کــه در این 
پارچه اســتفاده شده است 
شرایط را برای تبخیر عرق 
فراهم می کند. با این حال، 
یکی دیگر از مکانیسم های 
خنک کننده جدید آن اســت 
که به گرمای ســاطع شده از بدن 
به صورت اشعه مادون قرمز اجازه می دهد 

از پارچه عبور کند.
شانهویی فان، استاد مهندسی برق در دانشگاه 
اســتنفورد که در حــوزه فونوتیک تخصص 
دارد، می گوید: »وقتی مــا در محل کار خود 
نشسته ایم، 40 تا 60 درصد از حرارت بدن ما 
به صورت اشعه مادون قرمز پراکنده می شود  
اما تا کنون تحقیقات چشمگیری روی طراحی 
ویژگی های پرتوی گرمایی پارچه ها صورت 
نگرفته بود.« محققان از یک ماده پالستیکی 
 )nanoPE( به نــام پلی اتیلن نانومتخلخــل
استفاده کردند که منافذ به هم متصل به قطر 
50 تا 1.000 نانومتر دارد و از آن در باتری ها به 
عنوان جداکننده استفاده می شود تا از قطعی 
برق جلوگیری شود. منافذ NanoPE به امواج 
مادون قرمز امکان می دهد تا منتشر شوند. در 
آزمایشات انجام شده، محققان دریافتند که 
nanoPE به 96 درصد از اشــعه مادون قرمز 
اجازه می دهد که عبور کند. در مقابل، پارچه 
نخی فقط به 1.5 درصد از اشعه مادون قرمز 

اجازه عبور می دهد.

خداحافظیباکولرباپارچههایخنککننده

وقتی امید را انتخاب کنید، دیگر ناممکنی وجود نخواهد داشت. 
این جمله را سوپرمن یا بهتر بگوییم یکی از شناخته شده ترین تلنگر

شمایل های سوپرمن گفته است. بازیگر ناکام هالیوود که با آن 
چهره زیبایش در این نقش ظاهر شد، خیلی زود ستاره شد و خیلی زود هم 

بدشانسی او را از اسب زمین زد و فلج کرد! کریستوفر ریو اما تا پایان عمر 
روی همان صندلی چرخدار هم از تالش کردن خسته نشد. برای او 

امید به آینده بیش از هر شنل سوپرمنی توان دهنده و 
پیش برنده بود. ریو نماد ستاره های از اسب افتاده ای شد که از 

اصل نیفتادند؛ آنقدر زندگی کرد که سوپرمن واقعی را 
هوادارانش در شمایل خودش ببینند.

ازاسبافتادید،ازاصلنیفتید!

No.35\ Vol.1\ Sat\ Nov 5th\ 2016

16 صفحه / 1000 تومان
35 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemagazin

شـنـاسـنـامـه
i n d e x

باتریهاییکهخممیشوند

طبق گفته مسئوالن شــرکت پاناسونیک، یک باتری 
لیتیوم- یون جدید با قابلیت خم شدن که می تواند تا 
شود و پیچ بخورد، برق دستگاه های پوشیدنی را تامین 
خواهد کرد و روزی می رسد که از آن برای تولید تلفن 

هوشمند انعطاف پذیر استفاده خواهد شد.
با اینکــه تولید این باتری در مراحل اولیه اســت، در 
حال حاضر آزمایش ها نشــان می دهند که این باتری 
می تواند پیچ بخورد، تا شود و تغییر شکل دهد بدون 
اینکه در کارایی آن خدشــه ای وارد شود. در مقابل، 
وقتی یک باتری لیتیوم- یــون معمولی، که از آن در 
تلفن های هوشمند و ســایر ابزارها استفاده می شود، 
تغییر شــکل پیدا کند، طول عمر دستگاه را کاهش 

می دهد.

این باتری در نمایشگاه ساالنه فناوری های 
پیشــرفته در ژاپن به نمایش گذاشته 
شــد. باتری هــای لیتیوم -یون در 
صورتی که درســت عمــل نکنند، 
می توانند بســیار ناپایدار باشــند. 
درســت مانند آنچه که بــرای باتری 

گوشی سامســونگ گلکســی نوت 7 
اتفاق افتاد و موجب منفجر شــدن آن شد. 

باتری های خراب وقتی بیش از حد شارژ شوند آتش 
می گیرند زیرا یون های لیتیوم می توانند در یک نقطه 
جمع شوند و به صورت لیتیوم فلزی رسوب کنند. در 
این صورت، حرارت ناشی از شارژ بیش از حد می تواند 
حباب های اکســیژن ایجاد کند که به شدت نسبت 

به لیتیوم فلزی واکنش نشــان می دهند. 
اگر آنها ترکیب شوند، منجر به انفجار 

خواهد شد.
طبق گفته این شرکت، در باتری های 
پاناسونیک که دارای قابلیت خم شدن 
هستند، از یک الیه بیرونی و ساختار 
داخلی جدید استفاده شده  که موجب 
می شود باتری نتواند به بیرون نشت کند یا 
بیش از حد گرم شود. با این الیه و سیم کشی درونی 
جدید، این باتری برای مصرف در دستگاه های فناوری 

پوشیدنی ایمن تر و قابل اعتمادتر خواهد بود.
این باتری فقط 0.02 اینچ )0.55 میلی متر( ضخامت 
دارد و می تواند تا جایی خم شــود که یک منحنی با 

شعاع 25 میلی متر تشــکیل دهد و تا 25 درجه پیچ 
بخورد. این باتری هنوز ظرفیت کمی دارد و می تواند 
بین 17.5 میلی آمپر ســاعت تا 60 میلی آمپر ساعت 
شارژ در خود نگه دارد. در مقایسه، آیفون 7 یک باتری 
1.960 میلی آمپر ســاعت دارد. در نتیجه هنوز باید 
روی این باتری ها کار شود تا برای مصرف در تلفن های 

هوشمند آماده شوند.
طبق گفته شــرکت پاناســونیک، وقتی از این باتری 
در دســتگاه های کارتی مانند کارت های هوشــمند 
و کلیدهای کارتی کــه با باتــری کار می کنند و نیز 
دستگاه های پوشیدنی و لباس های هوشمند استفاده 
شود، این باتری می تواند حتی هنگام خم شدن یا پیچ 

خوردن، ویژگی های خود را حفظ کند.
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وقتیمیکروبهابازیچهبچههامیشوند

یک سیستم میکروسکوپی تلفن هوشــمند با چاپ سه بعدی به 
کودکان مدرسه ای امکان می دهد تا میکروب هایی که به دنبال نور 
هســتند را آزمایش کرده و با آنها بازی کنند. به این صورت، درس 

میکروبیولوژی برای کودکان به یک درس تعاملی تبدیل می شود.
 »ludus « نام دارد که از کلمه التین LudusScope این سیســتم
به معنای »بازی« یا »مدرســه راهنمایی« گرفته شده است. این 
دستگاه شبیه به یک میکروسکوپ استاندارد است، اما می توان آن 
را به یک تلفن هوشمند وصل کرد. دانش آموزان از این دستگاه برای 
تاثیر گذاشتن روی جهت شنای میکروب های Euglena استفاده 
می کنند  که ویژگی های گیاهان و جانوران را دارند زیرا مانند حیوانات 

تغذیه می شوند اما مانند گیاهان فوتوسنتز می کنند.
یک اپلیکیشن تلفن هوشمند همراه نیز به کودکان امکان می دهد 
تا از طریق تلنگر روی میکروب هــای موجود روی صفحه نمایش 
آنها را دنبال و ردیابی کننــد. ویژگی هایی مانند نوارهای مقیاس، 
خوانش های سرعت و پوشش شــبکه به کاربران کمک می کند تا 
چیزهایی را که در میدان دید خود مشاهده می کنند، اندازه گیری 
کنند. این اپلیکیشــن با بازی هایی همراه است که به دانش آموزان 
اجازه می دهد میکروب ها را هنگام هدایت آنها در اطراف یک مسیر 
پر پیچ و خم ردیابی کنند یا از آنها برای گل زدن در یک زمین فوتبال 

شبیه سازی شده استفاده کنند.
این ایده به یکی از استادیارها در حوزه مهندسی زیستی در دانشگاه 
استنفورد به نام اینگمار ریدل کروس تعلق دارد که را ه های جدیدی 

را برای آموزش تعاملی و مشارکتی علوم زیستی ارائه می دهد.
او می گوید: »مهم ترین چیز از نظر من آن اســت که شما بتوانید به 
عنوان یک معلم یا والد در کودکان ایجــاد انگیزه کنید و آنها را به 

هیجان بیاورید.«

او می گوید یکی از مهم ترین محرک های او بازی های ویدئویی بوده 
است زیرا لوازم الکترونیکی و کامپیوتر آنقدر قدرتمند هستند که 
می توانند شبیه سازی کنند. با توانایی دستکاری در سیستم های 
بیولوژیکی، این تیم تصمیم گرفت استفاده از میکروارگانیسم ها را 

برای طراحی بازی ها و سایر رسانه ها بررسی کنند.
در خصوص لودوس اسکوپ، طراح این دستگاه تصمیم داشته است 
نه تنها به یادگیری مهارت های علمی با یک روش تعاملی کمک کند، 
بلکه موجب شود که کودکان با بازی کردن و از طریق ساختن درس ها 
را یاد بگیرند. ماهیت این سیستم به گونه ای است که فرد باید خودش 
کار را انجام دهد؛ به عبارت دیگر این سیستم چیزهایی مانند ساخت، 

الکترونیک و برنامه نویسی را آموزش می دهد.
مدارس می توانند قالب را خودشان چاپ کنند یا از اشخاص ثالث 
بخواهند این کار را برای آنها انجام دهند. سیستم نوری شامل یک 
لنز دوربین تلویزیونی با مدار بســته و یک چشــمی استاندارد با 
بزرگنمایی 10x است که به دانش آموزان امکان می دهد مستقیماً 

داخل میکروسکوپ را نگاه کنند.
اسالید های آکریلیک و المل ها با اســتفاده از یک نوار دوطرفه به 
همدیگر وصل می شوند تا اتاقک هایی برای میکروب Euglena به 
وجود آید و هر اتاقک یک ورودی و خروجی دارد. این نمونه 4 چراغ 

ال ای دی دارد که نور آنها به سمت مرکز نمونه است.
در واقع محققان درصدد بودند تا یک سیستم کم هزینه و در دسترس 
تولید کنند. برای گنجاندن دروس در برنامه، این تیم تحقیقاتی با 
استفاده از زبان کدگذاری مناسب کودکان به نام Scratch یک مدل 
زیست-فیزیکی ســاده ایجاد کرد. این مدل شامل میکروب های 
مجازی با رفتاری مشابه Euglena است، اما دانش آموزان می توانند 

پارامترهایی مانند سرعت شنا و حساسیت به نور را تنظیم کنند.

موتورسیکلتهایآیندهباموچپنمیکنند!

اینترنت،موبایلوتغییراتمثبتیدرسبکزندگیافراد
طبق یافته های به دســت آمــده از یک تحقیق 

23 ساله، وقتی افراد از طریق اینترنت، تلفن 
همراه یا سایر دستگاه های الکترونیکی خود 
راهنمایی و تشویق می شوند، بیش از پیش 
رفتارهایی را بروز می دهند که برای سالمت 

قلب آنها مفید است.
اشــکان افشین، محقق و اســتادیار موسسه 

معیارهای سالمت و ارزیابی در دانشگاه واشنگتن 
در سیاتل، می گوید: »برنامه های مبتنی بر اینترنت و 

مبتنی بر تلفن همراه می تواننــد به افراد کمک 
کنند تا فعالیت بدنی بیشتری داشته باشند، 
بهتر غذا بخورند و در طول 3 تا 12 ماه وزن 

کم کنند.«
محققان 224 تحقیق روی بزرگساالن سالم 
انجام داده اند. در این تحقیقات تاثیر استفاده 
از اینترنت، تلفن همراه، حسگرهای شخصی 
یا ابزارهای نرم افزاری کامپیوتری روی تغییرات 

رفتاری ارزیابی شده است.

طبق گفته شــرکت ب ام و، موتورسیکلت آینده 
آنقدر هوشمند خواهد شد که می تواند نیاز به 

لوازم ایمنی و محافظ را برطرف کند.
این شــرکت در صدمین ســال تولد خود 
از تعــدادی از خودرو که آینده سیســتم 
حمل و نقل را نشــان می دهند، پرده برداری 

کــرد. جالب ترین طرح آنهــا مربوط به یک 
موتورسیکلت پیشــرفته به نام Motorrad است 

که هنــگام رانندگی بــا آن نیازی به اســتفاده از کاله 
ایمنی نیست.

این موتورسیکلت یک سیستم حفظ تعادل خودکار دارد که 
موتور را  هنگام حرکت یا  هنگام ســکون صاف نگه می دارد. 
این شرکت به قابلیت های موتورسیکلت اشاره کرده و گفت 
که رانندگان آن با هر سطح از مهارت می توانند از »احساس 
آزادی کامل لذت ببرند.« طبق گفته این ســازنده، موتوراد 
به لوازم ایمنی مانند کاله ایمنی و کاپشــن های مخصوص 

نیاز ندارد.
یکی دیگر از قابلیت های سنتی که از این طرح حذف شده ، 

صفحه کنترل اســت. در عــوض، رانندگان یک 
دستگاه شبیه به لبه کاله خواهند پوشید که 
مانند یک نمایشگر هوشمند عمل می کند.

ب ام و می گویــد: »اطالعات بیــن راننده 
و موتورســیکلت از طریــق ایــن لبه کاله 
هوشمند مبادله می شــود. این امر میدان 
دید کلــی راننده را بیشــتر می کند و نه تنها 
امکان حفاظت در برابر باد را فراهم می کند بلکه 
اطالعات مربوط را نیز که به طور مستقیم در جلوی دید 

راننده نمایش داده می شوند، ارائه می دهد.«
راننده همیشــه به چنین اطالعاتی نیاز نخواهد داشت زیرا 
می تواند کنترل فعال خــودرو را در برخی نقاط به فناوری 

رانندگی خودکار این خودرو واگذار کند.
یکی دیگر از طرح ها Eleanor است که کاماًل خودران بوده 
و به جای صندلی یک کاناپه دارد و فاقد فرمان است. ب ام و 
می گوید می توان این خودروها را با استفاده از یک اپلیکیشن 
به یک مکان خاص فراخواند و آنها بــه طور خودران به آن 

موقعیت مکانی خواهند آمد.

گوناگون

درمانهایپوشیدنی
بیماریهایخاص

مبارزه با بیماری های خاص مانند آسم، صرع 
یا دیابت با اســتفاده از فناوری دســتگاه های 
پوشیدنی امکان پذیر شده است. دستگاه های 
زیادی در ایــن حوزه معرفی شــده اند که در 
اینجا به دو مــورد از محصوالت منحصر به فرد 
آن اشاره می کنیم. Wear Health  یک راهکار 
منحصر به فرد برای حفظ سیســتم مراقبت 
بهداشتی است. هدف آنها به حداکثر رساندن 
بهداشــت جهانی است و به دســتگاه امکان 
می دهند فکر کرده و به راهکارهای هوشمند 
دســت پیدا کنند. پلت فــرم PHA به افرادی 
رسیدگی می کند که به بیماری هایی از قبیل 
بیماری انســداد مزمن ریه، بیمــاری مزمن 
کلیوی  و نارســایی کلیه مبتال هستند و این 
پلت فرم بر اســاس پردازش داده حسگر چند 
پارامتری است. این دستگاه پوشیدنی هر گونه 
عالمت غیرعادی را شناسایی می کند و هشدار 
می دهد. داده های جمع آوری شده از طریق یک 
پلت فرم وب اختصاصی و ایمن به ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی اطالع رسانی می شوند. 
Motion 112 یکــی دیگــر از دســتگاه های 
پوشیدنی است که راهکارهاي نظارتی، اعم از 
ســخت افزار و نرم افزار  را ارائه می دهد. تمرکز 
آن روی بیماران مبتال به بیماری های مزمن، از 
قبیل صرع  و افراد آسیب پذیر مانند سالمندان 
است. در اوایل کار، آنها بیشتر روی اینترنت اشیا 
تاکید داشتند و تخصص آنها افزودن نرم افزار 
اضافی به دســتگاه های اینترنت اشیا  ست. با 
استفاده از فناوری های پیشرفته مانند پایگاه 
داده توزیع شده، پردازش موازی و منابع داده 
تراکنشی داخل حافظه، می توان حجم زیادی 
از داده ها را پردازش و استخراج کرده و داده ها را 

به اطالعات عملیاتی تبدیل کرد.

ایمنیمدرنبرای
کارگرانساختمانی

دید360درجه
برایدوچرخهسواران!

دستگاه های پوشــیدنی می توانند رضایت در 
محــل کار و بازدهی را به ترتیــب 3.5درصد 
و 8.5درصــد افزایــش دهنــد. 48 درصد از 
آمریکایی ها از فناوری پوشیدنی در محل کار 
خود استفاده می کنند. یکی از این دستگاه های 
پوشیدنی که کارگران ساختمانی می توانند از 
 Redpoint فواید آن بهره مند شــوند، جلیقه
Safety است. فناوری جی پی اس تعبیه شده 
در این جلیقه های ایمنــی به کارگران کمک 
می کنند تا موقعیت مکانی خود را پیدا کنند. 
به عالوه، وقتی کارگــران وارد مناطق خطر از 
پیش تعریف شــده در محل کار شــوند، این 
دستگاه فورا به او هشدار خواهد داد. همچنین 
وقتی این دســتگاه داخل یک شــعاع خاص 
می شود، فعال کننده ها می توانند تحریک شده 

و تجهیزات سنگین را غیرفعال کنند.

طبق گفته طراحان دستگاه های پوشیدنی، یک 
کاله ایمنی واقعیت افزوده به دوچرخه سواران 
امکان می دهد تا دید 360 درجه داشته باشند 

و اینگونه از وقوع تصادفات جلوگیری می کند.
بر خالف خودرو، دوچرخه آینه بغل ندارد و به 
همین دلیل شرکت طراحی محصول بریتانیایی 
به نام DCA یک کاله اپتیک ساخته است. این 
کاله دارای دوربین های عقب و جلو و یک لبه 
کشویی است که می تواند تصاویر را به طور زنده 
از دوربین عقب در مقابل چشمان دوچرخه سوار 
به نمایش بگــذارد. این لبــه کاله همچنین 
می تواند در صورت نزدیک شدن به یک شیء 
هشدارهایی را نمایش دهد برای مثال وقتی یک 

خودرو دارد به دوچرخه سوار می رسد. 

دانشبنیان
Science-Based
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ویکتورهوگو
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز 
دسترســی داشته باشــد؛ کتاب های خوب و یا 

دوستانی که اهل کتاب باشند! 

آغــــازراه
Start Line

5

حقوقچی؛نرمافزار
آنالینحقوقودستمزد

شهردون؛شبکه
رویدادهایشهر

اگر مدیر هســتید، احتماال تا به حال با این 
مشــکل روبه رو شــده اید که نمی دانستید  
چطور بایــد از پس حقــوق کارکنان خود 
بر بیایید و یا حسابداری که دارید به خوبی 
و یا به موقع از پس کارها بر نمی آید! شــما 
می توانید با نرم افــزار حقوقچی، به صورت 
آنالین و تحت وب کار کنید، محاسبه حقوق 
کارکنان خود را در هرزمان و مکان ممکن و 
مناسب انجام دهید، ساده و امن فایل بیمه و 
مالیات را تهیه کنید. حقوقچی عالوه بر همه 

 اینها، برای شما خدمات دیگری هم دارد. 
اول اینکــه می توانید فایــل بیمه و مالیات 
را تهیــه کنید  بــه این صورت  کــه تنها با 
محاسبه حقوق پرســنل بدون نصب هیچ 
نرم افزار دیگری فایل هــای بیمه و مالیات 

را تهیه کنید. 
دوم، در هرجــا و در هر مکانی که باشــید 
می توانید به حقوقچی دسترســی داشــته 
باشید. ســومین مورد که شــاید در دیگر 
نرم افزارها و یا ســامانه های حســابداری با 
آن روبه رو شــده باشــید، امنیت اطالعات 
شماســت.  حقوقچی در این باره به شــما 
می گوید: » نگران اطالعات خود نباشــید، 
پشــتیبانی و امنیت آن را به ما بسپارید.« 
حال این ســوال برای شما پیش می آید که 
اصال چطور باید از حقوقچی استفاده کرد و 
برای استفاده از این نرم افزار چه تمهیداتی 
اندیشیده شده اســت؟ در ابتدا کافی است 
بــه ســایت hoghooghchi.com بروید. 
پس از آن در صفحه نخســت با چهار پالن 
روبه رو می شــوید: پالن رایــگان که برای 
تست کاربران طراحی شــده  و برای یک تا 
10پرســنل و رایگان است، پالن استاندارد 
هم برای یک تا  10 پرســنل  که از 15هزار 
تا 162هزارتومان تعریف شــده است. پالن 
حرفه ای کــه از 25 هزار  تا 270 هزار تومان 
و برای 11 تا  30 پرســنل فعال و پالن ویژه 

هم به صورت نامحدود طراحی شده است.

با شــبکه اطالع رســانی رویداد های شهر 
به راحتــی می توانید از رویداد های شــهر 

مطلع شوید. 
وارد  shahrdoon.ir که می شوید، با هفت 
بخش ســینما ، تئاتر ، کنســرت ، ورزشی ، 
جشــنواره ، مســابقات و همایــش رو به رو 
می شوید که از کنسرت های  موسیقی گرفته 
تا برنامه های سینما ها و همه  موارد مربوط به 
هر یک از این بخش ها اطالع رسانی می شود.

یکی از مزایایی که شهردون برای شما دارد، 
این است که می توانید از هرگونه رویداد های 
شهر مطلع شوید. عالوه بر این، اگر تا به حال 
تجربه  برگزاری یک رویداد را داشــته اید، 
احتماال به این امر رســیده اید که برگزاری 

یک رویداد شامل دو بخش می شود:
1. اطالع رسانی و تبلیغات

2. فروش بلیت 
یکی از مهم ترین معضالت برگزارکنندگان 
رویدادها، اطالع رســانی و تبلیغات و جذب 
مخاطب هدف اســت. با توجه به پیشرفت 
فناوری، بهترین فضا در بستر اینترنت است. 
شــهردون رویدادهای برگزارکنندگان را 
به صورت شبکه ای در سایت ها و شبکه های 
اجتماعی بومی با توجــه به محل برگزاری 
رویداد، اطالع رسانی می کند و عالقه مندان 
را به برگزارکنندگان و یا محل های فروش 
بلیت فیزیکی و آنالین متصل می کند . هدف 
شهردون فقط اطالع رسانی و تبلیغات رویداد 
اســت اما وقتی وارد سایت شان می شوید، 
در می یابید که ظاهرا آنها کارشان را خیلی 
خوب بلدند و شــما به راحتی می توانید  از 
هرگونه رویداد مربوط به همان هفت بخش 

مطلع شوید.
 جالب اســت  بدانید، شهردون استارت آپی 
تازه تاسیس اســت که در همدان تاسیس 

شده است. 
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سعید موسوی نجات، بنیانگذار»منو آزاد« است. او 
که جوانی سی ساله و اهل اصفهان است، سامانه ای 
را برای ســفارش آنالین غــذا در اصفهان و تهران 
تاسیس کرده است. تالش موسوی  نجات و تیم منو 
آزاد، ارسال هرچه سریع تر و هرچه گرم تر غذاست. 
بنیانگذار منو آزاد که کارشناسی عمران دارد و در 
راه تاسیس منو آزاد از دو شــرکت معتبر عمرانی 
استعفا کرده ، معتقد است که باید به دنبال رویایی 
بروید که از لحظه لحظه آن لذت ببرید. شــما هم 
وقتی وارد menuazad.com می شــوید، تنوع را 
حس می کنید. همــه  اینها باعث شــده تا در این 

شماره شنبه، به سراغ منو آزادی ها برویم.

منوآزادچیستوازکیمتولدشدهاست؟
در حال حاضر منوآزاد یک سرویس سفارش آنالین 
غذاســت که با تمرکز بر انتخاب بهینه رستوران ها 
در شــهر اصفهان و کوتاه کردن زمان ســفارش و 
دریافت غذا، امکان ســفارش اینترنتی غذا را برای 
کاربران خودش فراهم می کند. ایده اولیه ای که در 
ذهن من شکل گرفت و بعد با دیگران مطرح  کردم، 
مربوط می شود به سال90. بعد شروع کردیم به کار 
کردن روی ایده و پیدا کردن راه های اجرایی کردن 
آن و شناسایی چالش های پیش رو و نهایتا شروع 
واقعی آن از سال 93 بود. در این راه یک بار نیز بعد 
از گذشت 9 ماه از شروع کار، به طور کامل شکست 
خوردیــم اما پس از چند هفتــه بازیابی خودمان، 

دوباره حرکت مان را آغاز کردیم.

چهنیازیبهتاسیسچنیناستارتآپیدر
ایرانمیبینید،مخاطبانداخلیخودراچطور

جذبمیکنید؟
چه نیازی مهم تر از نیاز به رفع گرســنگی ؟! وقتی 
شــما در بحث غذاها و خوراکی های مختلف وارد 

می شــوید به یکباره یک صنعت بسیار بزرگ را در 
مقابل چشمان خودتان مشاهده می کنید؛ صنعتی 
به وســعت کل مردم ایران! صدها هزار نفر در این 
صنعت بزرگ مشغول به کار هستند و همگی یک 
هدف نهایی را دنبال می کنند و آن چیزی نیســت 
جز رفع گرسنگی. من به جرأت می توانم  بگویم که 
سرویس ســفارش اینترنتی غذا تنها سهم بسیار 
کوچکی از این بازار بزرگ دارد و ما در راه طوالنی ای 
که در پیش داریم، به دنبــال پیدا کردن خألهای 

موجود و رفع آنها در این بازار هستیم.

»منوآزاد«کهدراصفهانقراردارد،چطور
میتواندتهرانراهمپوششدهد؟

بگذارید مثالی در این رابطه برای شما بزنم. سایت 
Just-Eat یکــی از کمپانی های بســیار بزرگ در 
زمینه  ســفارش اینترنتی غذاست. این شرکت در 
حال حاضر در 13 کشــور جهان فعالیت می کند 
و با بیش از 30 هزار رستوران طرف قرارداد است. 
Just-Eat مدعی است که روزانه بیش از 100 هزار 
ســفارش را در سیســتم خودش ثبت و پردازش 
می کند! درســت است که این شــرکت در تمامی 
این کشــورها دارای دفتر کار است، اما فارغ از این 
مباحث Just-Eat تنها در یک صورت می تواند این 
حجم عظیم اطالعــات را کنترل و پایش کند و آن 
داشــتن یک سیســتم با طراحی کامال هوشمند، 

انعطاف پذیر و حرفه ای است !
تیم منوآزاد ســعی می کنــد با الهــام گرفتن از 
نمونه های موفق در فضای جهانی و اعمال ایده های 
کامال خالقانه  خودش، سیســتمی کامال چابک و 
ســریع طراحی کند تا بتواند سرویس خودش را از 
حضور مستقیم هسته اصلی تیم در هر شهر بی نیاز 
کند و قطعا به فراخور حال هر شهر نیروهای الزم را 
مستقر می کند. در این بین فقط جذب رستوران ها 
باقی می ماند که با توجه به اســتقبال رو به رشــد 
فضای رســتورانی تهران از نوآوری و تکنولوژی ما 

مشکالتمان در این زمینه را مرتفع کردیم.

تیممنوآزادشاملچندنفروچهسمتهاو
تخصصهاییمیشود؟

تیم ما متشــکل از هشت نفر است که در این بین 
ســه نفر از همکاران من با تخصص های مدیریت 
و ســال ها کار در شــرکت های مختلف به تیم ما 
پیوستند تا در زمینه شناخت بازار، تحلیل رقبا و 
طراحی استراتژی های مورد نظر به ما کمک کنند. 
یک نفر سرپرست تیم توســعه دهنده   استثنایی 
هم ما را همراهی می کند که دقت و وسواس اش 
در کدنویســی و ارائــه الگوریتم هــا و فرآیندها 
مثال زدنی اســت و باعث می شــود تا سیستم ما 
بســیار بهینه و چابک عمل کنــد. دو نفر نیروی 
جوان و خوش ذوق داریم که در زمینه  پشتیبانی 
سایت فعالیت می کنند و البته در تولید محتوا هم 
به ما کمک می کنند. یک نفر نیروی مالی هم داریم 
که چندین سال در سیســتم های بانکی و مالی 
مشغول به کار بوده و به تازگی به کمک ما آمده تا 
خیالمان را از یک بخش سخت، دقیق و حساس 
راحت کند و در کنار همه این دوستان مادرم! به 
راستی نمی دانم چطور باید لطف و محبتشان را 
جبران کنم چرا که واقعا در تمام شــرایط سخت 
کاری در کنار تیم بوده و به طور کامال جســورانه 
با کمک های معنوی و مادی اش به معنای واقعی 
کلمــه در نقش یک ســرمایه گذار مخاطره پذیر 

حضور پیدا کرده است.

سرمایهاولیهشماچقدربودهاستوچطور
کارخودراشروعکردید؟

ما کارمان را با سرمایه اولیه زیر 50 میلیون تومان 
شروع کردیم و همانطور که قبال هم گفتم 9 ماه پس 
از شروع مسیر در سال 93 با شکست مواجه شدیم. 
اما به لطف خدا خیلی زود خودمان را بازیابی کردیم 

و حرکتمان را دوباره از نو آغاز کردیم.

چهمشکالتیتابهحالســدراهمنوآزاد
بودهاست؟

1. بــه  دلیل اینکه ما در شــهر اصفهان با مردمانی 
روبه رو هســتیم که دارای طبع حساس به کیفیت 
محصول هستند، برای استقبال از یک سرویس باید 
فاکتورهای زیادی در نظر گرفته  شود. خوشبختانه 
با مطالعات عمیقی که در بازار اصفهان انجام دادیم 

و مواردی کــه در طراحی محصول رعایت کردیم، 
توانستیم بر این چالش غلبه کنیم.

2. عدم شناخت اولیه کاربران از سرویس منوآزاد
3. مشــکالت پیش روی تعامل با رســتوران ها به 
دلیل نو بودن اســتفاده از تکنولــوژی در صنعت 

رستوران داری.

اجــازهبدهیدیکدورباهــممرورکنیم؛
فرضکنیدمنبهعنوانیککاربرهستمکه
میخواهمازمنوآزاداستفادهکنم،چطورباید

شروعکنم؟
از آنجایی که سایت به صورت واکنش گرا طراحی 
شده، شــما می توانید با اســتفاده از هر وسیله ای 
همچــون موبایل، لپ تاپ، تبلت و ... وارد ســایت 

ما شوید. 
هنگامی که شما به ســایت منوآزاد مراجعه کنید، 
می توانید به آسانی بر اســاس محله / خیابان، نام 
غذا و یا نام رستوران مورد نظر خود به جست وجو 
بپردازید. پــس از آن در صفحه نتایــج با توجه به 
نظرات مردم، آدرس و اطالعات موجود، از رستوران 
باب طبع خود غذای مورد عالقه تان را انتخاب کنید 
و ســفارش دهید. از این به بعد همه چیز را به تیم 
منوآزاد و رستوران بسپارید و با سر رسیدن غذا از 

میل کردن آن لذت ببرید. 

برایآیندهچهبرنامههاییدارید؟
برنامه هــای بلند مدت زمانی تحقــق می یابند که 
برنامه هــای کوتاه مــدت و میان مــدت به خوبی 
اجرا شــده باشــند بنابراین با نیم نگاهی به آینده 
ترجیح می دهیم در حال حاضر تمام تمرکز خود را 
معطوف به ارائه یک سرویس بسیار خوب، سریع و 
بدون نقص برای هر دو گروه  از استفاده کنندگان 

)مشتریان و رستوران ها( از سرویس مان کنیم.
ان شاء اهلل پس از جواب گرفتن کامل از فرآیندها و 
برطرف کردن مشــکالت احتمالی، به سوی تولید 
اپلیکیشــن های خود قدم بر می داریم و در آینده 
نزدیک نیز با طیف وسیعی از تخفیف ها و همچنین 
محتواهای خوب و جذاب در کنار مشتریان خوبمان 

خواهیم بود.

همه ما شاید تا به حال با کسب و کارهایی که حرفه شان 
طراحی جواهرات و زیورآالت است، مواجه شده باشیم 
اما شــاید به کمتر جایی برخورده باشیم که در کناِر 
طراحی محصول شان به دنبال هدفی  بزرگ یا حرفی 
خاص  برای گفتن باشند.  اما در »کارین« می توانید از 
زیورآالتی مردانه و زنانه استفاده کنید که با آنها غرق 
در تاریخ و داســتان ها و اسطوره های ملل گوناگون 
شــوید. تیم اصلی کارین در واقع یــک تیم دو نفره 
است. آنها دو سالگی کارین را جشن گرفته اند و برنده  
جایزه  A’-design award & competition میالن 
ایتالیا شــده اند. کارینی ها که هر دو فارغ التحصیل 
ارشد معماری هستند، دفترشــان را هم خودشان 
طراحــی کرده اند. با زهرا خانیکــی و علی حیدری 
درباره  کارین و لذت طراحی جزئیات زندگی روزمره 

گفت وگو کرده ایم.

بهتراســتازاینجاشــروعکنیمکهکارین
چیستوچهکاریانجاممیدهد؟

زهراخانیکی:یــک برند آرایه های شــخصی و 
آرایه های منزل است که هرکدام دارای یک داستان 
است. ما هیجان و لذت طراحی جزئیات زندگی روزمره 
را در کارین دنبال می کنیم. ما با ترکیب طال و چرم و 
سنگ های نیمه قیمتی و با متریال های دیگر و حتی 
متریال های غیرمتعارف تر هــم طراحی می کنیم. 
درواقع می توانیم بگوییم شعار ما در کارین در حال 

حاضر این است: »از میان رازهای روزها«.
علیحیدری:درواقع کاریــن با طراحی های خود 
نمایانگر یک روح جســت وجوگر اســت که راوی 
داستان ها و حکایت هایی است که ما آنها را در قالب 

جواهرات و زیورآالت ارائه می دهیم.

چهشدکهنامشراکارینگذاشتید؟
زهراخانیکی:کارین یک نام دخترانه ایرانی است 
به معنی دور و بعید که در حال حاضر هم از این اسم 
استفاده می شود. درواقع هدف ما از انتخاب این اسم 
گذشــتن از ســختی ها و پیچیدگی ها و   رسیدن به 

تک قطعه ای ماست اما ِست جواهرات و زیورآالت مان 
قیمت دیگری دارد.

باچهمشــکالتیازتولدکارینتاحالروبهرو
بودهاید؟

علیحیدری:بزرگ ترین مشکل ما تا به حال بدقولی 
و تأخیر در انجام تعهدات کار  گروه های همکار بوده 
است که این مسئله ما را دچار چالش های زیادی  کرده 
است. دومین مشکل ما نداشتن سرمایه  کافی در این 
کار است و غیر از اینگونه مسائل ما با مشکل کمبود 
منابع انسانی و دشواری در یافتن منابع انسانی مناسب 

و تیم  دلخواه مان روبه رو بوده ایم. 

کارینچهبرنامههــاوتدبیرهاییبرایآینده
خوددارد؟

زهراخانیکی:در درجه  اول باید کارین را گسترش 
دهیم و بتوانیم برای آن فروشگاه تأسیس کنیم.

علیحیــدری: ما نگاه مــان این بود کــه با طال 
و جواهــری کــه ارائه می دهیــم، بتوانیــم نگاه 
مخاطب مان را به دنیای اطرافش تغییر دهیم چراکه 
کارین با مجموعه ها و طراحی هایی که دارد، قصد 
دارد که هم داستان های ملل مختلف را نقل کند و 
هم یادآوری باشد از میراث باستانی بشریت. دقیقا 
ما این دو ویژگی را در کارین طراحی کرده ایم و در 
نظر گرفته ایم که نمونه هایش را در مجموعه  شهر 
دنیا  از المان  های میدان نقش جهان اصفهان گرفته 
تا ملل دیگر می بینیم. ما همــه  اینها را در کارین، 
در قالب جواهرات و زیــورآالت مردانه و زنانه ارائه 

می دهیم.

چهتوصیهیاراهکارهاییبرایجوانانیکهدر
اندیشهراهاندازیکسبوکارینوهستند،دارید؟

علیحیدری: مهم ترین شرط و اصل ممکن این است 
که به سراغ کاری بروند که آن را دوست داشته باشند 
تا بتوانند از پِس آن بر بیایند و در مقابل مشکالت بین 

راه شان تسلیم نشوند.
زهراخانیکی:تا آنجا که می توانید بهترین کار ممکن 
را انجام دهید و محافظه کارانه جلو نروید؛ به این معنی 
که نترسید و ریسک کنید تا بتوانید طرحی را که با 
خالقیت و یک ایده  نو باشد، ارائه دهید  و توصیه  بعدی 

ما این است که در این راه باید صبور باشید.

ما کارمان را با 
سرمایه اولیه 

زیر 50میلیون 
تومان شروع 

کردیم و 
همانطور که 

قبال هم گفتم 
9 ماه پس از 
شروع مسیر 
در سال 93 
با شکست 

مواجه شدیم. 
اما به لطف 

خدا خیلی زود 
خودمان را 

بازیابی کردیم 
و حرکتمان 

را دوباره از نو 
آغاز کردیم

کارین با 
طراحی های 

خود نمایانگر 
یک روح 

جست وجوگر 
است که راوی 

داستان ها و 
حکایت هایی 
است که ما 

آنها را در قالب 
جواهرات و 

زیورآالت ارائه 
می دهیم. 

کارین با حدود 
6 میلیون 

تومان متولد 
شد. اما پس 

از آن ما با 
سرمایه گذارمان 
و در محل کار 

جدیدمان و 
با سرمایه ای 

حدود 
50میلیون 

تومان کار را 
پیش بردیم

گفت و گو با سعید موسوی نجات بنیانگذار »منو آزاد«؛   که می خواهد زودفود اصفهان باشد!

گفت وگو با زهرا خانیکی و علی حیدری که استارت آپ شان پیوند سنت و مدرنیته است

منوآزادوارسالسریعاست!

سادگی است که در این بین ما از تمامی حواشی دور 
می شویم و آنها حذف می شــوند تا به بطن و جوهر 

کار برسیم. 

باچهسرمایهایوچطورکارینراشروعکردید؟
علیحیــدری: مــا از ســال ها پیش ایــده  ارائه  
کسب وکاری برمبنای طراحی محصول را در ذهن 
داشتیم. دو ســال پیش در آبان 93 با گروهی آشنا 
شدیم که کارگاه ســاخت طال را راه اندازی کردند و 
قرار بود که با هم همکاری کنیم ولی از آنجایی که آنها 
به دنبال عرضه و تقاضا بودند و ما به دنبال ارائه  یک ایده 
 جدید، نتوانستیم به همکاری با هم ادامه دهیم. برای 
همین ما تصمیم گرفتیم که رسماً کارین را راه اندازی 
کنیم و تقریباً از اوایل اسفند 93 بود که اولین محصول 
ما تولید شــد اما تولد ایده  کارین به آذر همان سال 
باز می گردد. ما از آذر 93 تا خرداد ماه94 مشــغول 
کار بودیم اما از خــرداد 94 بود که تولید محصول را 
متوقف کردیم چرا که می خواستیم کار بزرگ شود 
و از مدل سفارشــی کارمان رضایت نداشــتیم و از 
آنجایی که در انتظار گسترش کسب و کارمان بودیم، 
مدل سفارشی جلوی کار ما را می گرفت بنابراین تا 
بهمن 94 کار را متوقف کردیم تا با استفاده از دانش 
کسب و کار بتوانیم کارین را گسترش دهیم. سرمایه  
اولیه  ما با سرمایه  شخصی که هر دوی ما برای آن در 
نظر گرفته بودیم پیش رفت و تقریباً می توان گفت 

کارین با حدود 6 میلیون تومان متولد شد. اما پس از 
آن ما با سرمایه گذارمان و در محل کار جدیدمان و با 
سرمایه ای حدود 50 میلیون تومان کار را پیش بردیم.

دربارهتیمتانبیشترتوضیحدهید.تیمشما
شاملچندنفروچهِسمتهاییمیشود؟

زهراخانیکی:درواقع تیم اصلی ما دو نفره است اما 
ما افراد دیگری را هم داریم که برای عکاسی، طراحی 
وب   و مسائل دیگر با ما همکاری می کنند. من و آقای 
حیدری ِســمتی که در کارین داریــم مدیر پروژه و 
طراح زیورآالت هستیم و طراحی اولیه  همه  زیورآالت 

کارین با ما دو نفر پیش می رود.

درحالحاضردرچهمرحلهایازکارتانقرار
دارید؟

علــیحیدری: مــا در حــال حاضــر در مرحله  
پایداری کســب و کار قرار داریم و به دنبال اسپانسر 

و سرمایه گذاران بیشتری برای کارین می گردیم.

چهمحدودهقیمتــیرادرزیورآالتکارین
میبینیم؟

زهراخانیکی: ما بــازه  قیمت محصوالت مان  را که 
هم برای مردان و هم برای زنان طراحی شده است، 
از 200 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان 
ارائه می دهیــم که البته این قیمت برای محصوالت 

کارین؛ردپایتاریخدرزیورآالتجوانپسند

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
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چــه فکر کنی که می توانی و چــه فکر کنی که 
نمی توانی، در هر صورت حق با توست! 

سلبریتی
C e l e b r i t y

کال جلســه جالب توجهی شد. پنج جوان 
باهوش و دوست داشتنی و البته آتیش پاره 
با موجی از شیطنت ها در نگاه شان سر یک 
میز بنشینند و انتظار داشته باشی آن جلسه 
ختم به خیر شود که البته نشد. مهدی یگانه 
تا آمــد از افتادن چاقویی کــه با آن کیک 
می خورد، جلوگیری کنــد، چاقو فرورفت 
در گوشــت تنش. پایش را گرفته بود و ناله 
می کرد. ترسیده بودم که بچه مردم ناقص 
شــد. رنگش پرید و به نوعی به غش کردن 
افتاد. از اتاق بیرون رفتم تا دوا درمانی برایش 
جور کنم. مهرشــاد اورژانس را گرفت که 
15نفر در صف انتظار بودند. انگار نمی شد 
از جایی کمک خواست. ســینا که انگار با 
اصول کمک های اولیه آشــنایی داشــت، 
دســت به کار شــد و من که از اتاق بیرون 
آمدم، جلــوی خونریزی را گرفتند. مهدی 
داشــت جانش را در مسیر اســتارت آپی 
می گذاشــت. نهایتا به خیر گذشــت اما تا 
انتهای جلســه طوالنی مان رنگ به چهره 
نداشــت و ته ریش نازکش هــر لحظه در 
صورت بی رنگش پررنگ تر می شد. مهرشاد 
کمی زودتر می رود اما مهدی و حسن و سینا 
و محمدمهــدی تا آخرش هســتند و کلی 
گپ زدیم. حتی از 5هــزار و 300کلمه ای 
که در گزارش این صفحه هم زدیم، بیشتر. 
اما در این گزارش کوتــاه مروری داریم بر 
کسب وکارهایی که این کارآفرینان جوان 

و آینده دار راه اندازی کرده اند. 
 ژرمینال 

حســن نجفی 23ســاله اســت. دانشگاه 
صنعتی شــاهرود درس خوانــده و 10ماه 
پیش کارشان را شــروع کرده اند. نزدیک 
بــه 90میلیون تومــان تاکنون ســرمایه  
جذب کرده اند. سه نفر تمام وقت و یک نفر 
پاره وقت روی ژرمینال کار می کنند. در پی 
جذب سرمایه  خارجی هستیم. حسن را سر 
خیابان دفتر نشــریه دیدم. تبلت به دست 
بــود و نمی دانم چرا ته دلــم گفتم یکی از 
بنیانگذاران استارت آپی است که قرار است 

در میزگرد باشد.   
 بوتیک

بوتیــک  و  اســت  مهرشــاد 24ســاله 
جست وجوگر لباس از فروشگاه های آنالین 
و فیزیکــی. برای چهارنفر ایجاد اشــتغال 
کــرده. عالوه بــر 25میلیونی کــه آواتک 
سرمایه گذاری کرده تا 15میلیون تومان هم 
سه بنیانگذار  هزینه  کرده اند. خانواده معموال 
همراهی می کنند. پدر و مادرهای ما معموال 
با محیط کارآفرینی آشنا نیستند و معموال 
کار اداری را ترجیــح می دهند. حتی وقتی 
از کارم بیــرون آمدم که برنامه نویس بودم، 
خانواده مخالفــت نکردند. بوتیک در حال 
دوساله شدن است. همه هدف ما این است 
که در چارچــوب باورها و اعتقادات جامعه 
حرکت کنیم. ما قصد تغییر فرهنگ یا ایجاد 
جریان نداریم. ما تنها یک سرویس آنالین 
برای انتخــاب لباس به مــردم می دهیم؛ 
همان کاری که در فروشــگاه های فیزیکی 

انجام می شود. 
 پی پینگ

محمدمهــدی باریده 24ســاله اســت. 
کارشناسی ماشــین های ریلی از دانشکده 
راه آهن علم و صنعت دارد و کارشناســی 
ارشد مکانیک می خواند در دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر. از 18ســالگی معلم بوده و در 
دبستان و راهنمایی کامپیوتر و پینگ پنگ 
تدریس کرده اســت. می گوید در سایکل 
دوم آواتــک بودیم. برای ســرمایه گذاری 
25میلیــون تومــان از طــرف آواتک به 
پی پینگ تزریق شد و 4 تا 5میلیون تومان 
هم خودمان جور کردیم. کارمند مپنا و رجا 
بوده و می گوید به خاطر کنکور کارشناسی 
ارشــد از کارم بیرون آمــدم. خانواده فکر 
می کردنــد که من به خاطــر درس بیرون 
آمدم. تیم اصلی سه نفر است و سه نفر دیگر 
هم با آنها کار می کنند. شوخ طبعی ویژه ای 
دارد و چون طعم تلخ فیلترینگ را چشیده 
است، با خنده می گوید: از شروع هفته دولت 

فیلتر شدیم و یک ماه بعد آزاد شدیم! 
 فندق

مهدی 22ساله و لیسانس آی تی از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر دارد. هنوز ســرمایه ای 
جذب نکــرده و در مورد کسب وکارشــان 
می گویــد: همــه جا مــا را بــه فندقی ها 
می شناسند. کارهای متفاوتی انجام دادیم. 
اما اســتارت آپی که در حال راه اندازی اش 
هستیم تیکیو .آی او است که سامانه فروش 
بلیت و مدیریــت رویداد اســت از لحظه 
فروش بلیت تــا آخرین نفــری که محل 
رویداد را ترک می کنــد. 4نفر تیم اصلی را 
تشــکیل می دهند. تاکنون درآمدزایی هم 
نداشته اند و تا 5میلیون تومان از جیب شان 
هزینه  کرده اند. می گوید خانواده نسبت به 
این موضوعات جدید آشنایی ندارند  اما بعد 
از اینکه دانشــگاه پروژه های مختلفی به ما 
ســپرد کم کم به من اعتماد کردند. مهدی 
سه سال در مدارس برنامه نویسی تدریس 
کرده  و پیشــنهادهای کاری بــا حقوق تا 
2میلیــون تومان داشــته اما رهــا کرده و 

چسبیده به فندقی ها و تیکیو .آی او. 
 نظربازار

به  را  نظربازار  تیم   و  شفیع زاده  سینا 
دلیلی که شرح داده ایم به شکل مفصل تر 

در صفحه روبه رو معرفی کرده ایم!

خون و خونریزی در مسیر 
استارت آپی!

نکته  دیگری که 
می خواهم به 
آن اشاره کنم 
برمی گردد به 

موج منفی اخیر 
که تحت عنوان 

شب نامه و ... 
در اکوسیستم 

استارت آپی 
ایجاد شده. 

جاسوسی بد 
است و من هم 

اگر متوجه 
چنین امری 
شوم حتما 

برای ممانعت از 
آن با حکومت 

همکاری 
می کنم. هر 

کارآفرین 
واقعی مانع 

آسیب رسیدن 
به کشورش 
می شود. اما 
نکته ظریف 

ماجرا این است 
که جاسوسی 
را باید از ورود 

سرمایه  خارجی 
به ایران جدا 

کنیم

 سوال نخستی که می خواهم بپرسم و شاید 
برای تان عجیب باشــد، این است که هر کدام 

تعریف تان از استارت آپ را بفرمایید.
مهرشاد موســی خانی: اســتارت آپ یک بنگاه 
اقتصادی کوچک است که به دنبال  بیزینس مدل 
مقیاس پذیر و قابل تکرار می گردد تا زمانی که این 
بیزینس مــدل را پیدا کند یا می توانیم بگوییم یک 
شــرکت نوپایی که دنبال چنین مواردی است. در 
حالی که مثال کســب وکارهای ســنتی مانند یک 
فروشگاه فیزیکی پوشاک، بازار را اسکیل نمی کند 
و قرار نیست به سراسر کشور سرویس بدهد. فرقش 
هم با کمپانی های بزرگ سرعت رشد باالست که مثال 
بیزینسی مانند دیجی کاال دیگر ندارد. ما خودمان تا 
ماهی 80درصد در آواتک رشد کردیم. یک بیزینس 

بزرگ نمی تواند چنین رشدی را داشته باشد. 
سینا شفیع زاده: مــن ترجیح می دهم از اصطالح 
استارت آپ استفاده نکنم. همانطور که مهرشاد هم 
اشاره کرد، بحث های مربوط به مقیاس پذیر بودن از 
مهم ترین ویژگی های چنین کسب وکارهایی است. 
در این میان ما دو متر و معیار مشخص برای تعریف 
اصطالح استارت آپ داریم؛ یکی اینکه نسبت به تعداد 
نفراتی که دارید، چقدر پول خلق می کنید؟ تناسب 
این دو نشان می دهد که چقدر توانسته اید اسکیل 
کنید. طبیعتا یــک بیزینس لوکال یا یک بیزینس 
غیراسکیل ابل برای اینکه گردش مالی اش را باال ببرد، 
باید تعداد نیرو و فضا و... را به همان تناسب باال ببرد. 
متر دوم امید به رشد است؛ اینکه در استارت آپ امید 
به رشد هزار درصد وجود دارد که در کسب وکارهای 

دیگر وجود ندارد. 

 چرا نگوییم استارت آپ؟
سینا شــفیع زاده: بگوییم کارآفریــن مدل مثال 
ایکس، چون اســتارت آپ بار معنایــی منفی پیدا 
کرده و جریان هایی راه افتــاده با این مضامین که 
استارت آپ ها جوانان سربه هوایی هستند که کوله 
می اندازند، هدفون توی گوش شــان اســت و میز 
پینگ پنگی هم در محل کار دارند و از صبح تا شب 
در حال کدزدن هستند. در حالی که این تنها تصوری 
منفی است که از این حوزه ایجاد شده. حتی کار را تا 
جایی پیش برده اند که انگ بی عقیده ای هم به کل این 
حوزه می زنند. در نتیجه به طور کل این حوزه را مورد 
هجمه قرار داده اند. همین داستان موجب شده که ما 
هر جا می رویم دیگر خودمان را استارت آپ معرفی 

نمی کنیم بلکه می گوییم ما فالن شرکت هستیم. 

 وجود چنین دیدگاهی بــه چه چیزی و چه 
کسانی ضربه می زند؟

سینا شفیع زاده: ببینیــد، در آمریکا چه کسانی را 
سوپراستار خطاب می کنند؟! کارآفرینان جامعه شان 
را. اما در ایران به هنرمندان و ... می گویند سوپراستار. 
در واقع آنها به اهمیت ارزش آفرینی یک کارآفرین 
واقف هستند، اما در ایران هدف سنگ اندازی بر سر 
راه کارآفرین است. کارآفرین در ایران به این اطمینان 
نمی رســد که دولت تمام قد پشتش ایستاده و با هر 
مانعی به شــدت برخورد می کند تا او کارت را انجام 
دهد چون نهایتا سود پیشرفت کارش به کل جامعه 
می رسد. ما حتی حمایت دولت را هم نمی خواهیم. 
خواسته ما این است که ما را براساس ارزشی که برای 
جامعه می سازیم، قضاوت کنند. در کشوری که شب 
تا صبح با اینترنت دایال آپ فیلم 15مگابایتی دانلود 
می کنند، ما را عده ای جــوان کم عقل می دانند که 

به دنبال راه اندازی کسب وکار هستند. 
محمدهادی باریده: در تعریف اولیه اســتارت آپ 
می توان گفت که یک سازمان موقت است. هرچند 
در ایران به موقت بودن توجه نمی شود و کسب وکارها 
توجهی ندارند که قرار نیســت همیشه استارت آپ 
باقی بمانند. این ســازمان موقتــا دنبال پیدا کردن 
یک مدل کسب وکار اســت. هر مدل کسب وکاری 
البته اســتارت آپ نیســت. بحث مقیاس پذیری و 
گســترش پذیری و میزان بزرگ شدن عامل بسیار 
بزرگی است. مجموعه اســتارت آپی قابلیت تغییر 
دارد؛ یعنی بشود گسترش اش داد یا کال عوضش کرد. 
مهدی یگانه: مــا در فندق هم کار ســنتی انجام 
داده ایم و هم استارت آپی. برای تعریف استارت آپ 
ترجیح می دهم که آن را در مقیاسی با حوزه سنتی 
کســب وکارها تعریف کنم. وقتی در اســتارت آپ 
فعالیت می کنید، قدرت ریسک پذیری تان باالست 
اما در حوزه ســنتی با یک تعهــد از پیش موجود 
مواجه هســتید. تست، ریســک و پرش مهم ترین 
ویژگی های استارت آپ هاســت که کارهای دیگر 
چنین ویژگی هایی را ندارند. تغییر و تست تا رسیدن 
به چیزی ثابت و بال و پر دادن به آن و گسترش دادن 
کســب وکار. )در این لحظه تلفــن همراهش زنگ 
می خورد؛ می گوید ببخشید اعالن اذان است.( و نفر 

بعدی بحث را ادامه می دهد. 
حسن نجفی: استارت آپ مهم ترین ویژگی اش رشد 
چندین تا چندصد درصدی است. ارزش آفرینی این 
نوع  کسب وکار هم بســیار مهم است، چون حوزه 
خدمات رسانی و سرویس دهی یک استارت آپ گاه 
پهنه کل دنیا را دربرمی گیرد. همچنین در این حوزه 
تعداد اندکی نیروی انسانی متخصص می توانند به 
کل دنیا خدمات رســانی کنند. ایرانسل با 40هزار 
نیرو به ایران خدمت می دهد و گوگل هم در برهه ای 
با 40هزار نیرو به کل دنیا خدمات داده است. نوآوری 
هم از دیگر ویژگی های یک اســتارت آپ اســت؛ 
مسئله ای که در حوزه های دیگر یا به چشم نمی خورد 
یا کمتر مورد توجه است و معموال براساس یک برنامه 
از پیش موجود جلو می روند. یادگیری و دانش بنیان 

جلورفتن هم در این نوع کســب وکارها بسیار موثر 
است و استراتژی ها را بر اساس فیدبک  می چینند. 

 اینکه اســتارت آپ چه تعریفی دارد و حوزه 
سنتی کســب وکارها چه تعریفی دارد، یک 
مسئله است و  مســئله دیگر قرارگیری همه 
آنها در گیرودار ساختار اداری است؛ یعنی وجه 
مشترکی دارند و آن حضور در میدانی است که 
باید با قواعد بازی اش آشنا باشید. شما جوانان 
چقدر قواعد این بازار را می شناســید؟ مثال به 
عنوان یکی از بنیانگذاران یک اســتارت آپ   
چقدر بحث های مربوط به بیمه و مالیات برای تان 

مطرح است؟
مهرشاد موسی خانی: اصوال دو دسته کارمند وجود 
دارد؛ یکی افرادی که در حوزه های سنتی بازار وارد 
می شوند و دیگر افرادی که در کسب وکارهای نوپا 
فعالیت می کنند. همه این آدم ها هم به دنبال امنیت 
شغلی هســتند که مثال بیمه شدن به نوعی امنیت 
شغلی محسوب می شود. اما این دو گروه با دو دیدگاه 
متفاوت وارد فضای کســب وکار حاضر می شــوند. 
آدم های استارت آپی به خاطر آموزش هایی که دارند، 
امنیت شغلی را در بیمه شدن نمی بینند.  من خودم 
تجربه کارمندی را هم داشتم و تا 4میلیون تومان در 
ماه حقوق می گرفتم اما همیشه چیزی اذیتم می کرد؛ 
چیزی که دغدغه کارآفرینی بود اما در کســب وکار 

قبلی ام اجازه نداشتم نظرات خودم را اعمال کنم. 
ســینا شــفیع زاده: اصال مــا نبایــد بگوییم 
کسب وکارهای سنتی یا مدرن. استارت آپ ها 2درصد 
کل اقتصاد آمریکا هستند؛ یعنی همه چیزی که ما 
در مورد گــوگل و آمازون و ... می دانیم تنها 2درصد 
از این اقتصاد بزرگ هستند. بنابراین به این صورت 
نیست که بگوییم دنیای سنتی تمام شده و دنیای 
مدرنی از کسب وکارها به نام استارت آپ ها روی کار 
آمده اند. استارت آپ ها آلترناتیو کسب وکارهای دیگر 
نیســتند. چیزی که تفاوت ایجاد می کند، فرهنگ 
استارت آپ هاست. در اینگونه کسب وکارها چیزی 
وجود دارد که در غیر آن وجود ندارد. یکی شفافیت 
است؛ در فضای غیراستارت آپ اینگونه نیست. به ما 
آموزش داده اند که در قدم نخســت باید شرکت را 
ثبت کنید و همه چیز باید شفاف باشد. چون وقتی 
ســرمایه گذار خارجی یا داخلی گذشته  شرکت را 
بررســی می کند، حتی اگر یک نقطه تاریک ببیند، 
از سرمایه گذاری منصرف می شود. بنابراین توجه به 
بیمه، مالیات و به طور کلی قانون در این فضا به شدت 
رعایت می شود؛ چیزی که در غیر این فضا روشن و 
شفاف نیست. در حالی که در قانون ایران این اصل 
وجود دارد که هر گونه بنیاد و شــرکتی که در ایران 
وجود دارد، مردم حق دارند همه حساب و کتاب های 
مالی و غیره شان را بدانند اما واقعا کدام شرکت چنین 
شفافیتی دارد؟! در حالی که به جرأت می توان گفت 

استارت آپ ها بسیار قانونمدار هستند.  
محمدهادی باریده: موردی که وجــود دارد این 
است که بســیاری از اســتارت آپ ها می خواهند 
سرمایه جذب کنند. در اینجا آنچه برگ برنده یک 
اســتارت آپ به شمار می رود، ســندهای شفافیت 
کسب وکار استارت آپی است. حتی ریزترین هزینه ها 
باید محاسبه شود چون سرمایه ای که جذب می شود 
باید مشخص شود که کجا خرج می شود. قاعده بازی 
هم که شما اشاره کردید، روی دو بخش است؛ یکی 
وقتی است که استارت آپی را راه اندازی کنید و دیگر 
تعامل با سایر افرادی است که به کسب وکارتان مربوط 
باشند. این افراد یا سازمان ها می توانند از بدنه دولتی 
باشند یا از بدنه خصوصی، چون همیشه مجوزهایی 
باید دریافت شود که استارت آپ ها را به سازمان ها 

مربوط می کند.  
مهدی یگانه: هر شــرکتی در ابتدا باید ثبت شود و 
این قواعد را بداند. مثال قاعده  ای نماد. اگر ای نماد به 
اسم شخص گرفته شود و بعد به اسم شرکت منتقل 
نشود، در بحث های مالیاتی با جریمه سختی مواجه 
می شوید. این الزامات وجود دارد و شرکت ها باید ثبت 
شوند و کدهای مالیاتی دریافت کنند. آشنایی با این 

قوانین مهم است چون قوانینی در فضای ایران وجود 
دارد که اجازه دورزدن را به افراد نمی دهند. بنابراین 

همه چیز باید شفاف و قانونی باشد. 

 بخشی از سوالم مربوط به بیمه بود. نیروهایی 
که استخدام می کنید بیمه می شوند؟

مهرشاد موســی خانی: مانند بســیاری از دیگر 
کسب وکارها در ابتدا با آنها صحبت می کنیم که چه 

زمانی آنها را بیمه می کنیم. 
مهدی یگانه: بیمه زمانــی رخ می دهد که درآمد 
شرکت به حد قابل قبولی رســیده باشد. این امر نه 
تنها در مورد اســتارت آپ ها بلکه در مورد بسیاری 
از کســب وکارهای دیگر هم صادق است و این نوع 
استارت آپ بودن کسب وکار نیست که مثال بیمه شدن 
و بیمه بودن را تعیین کند؛ یعنی نباید با این حساب 
که مثال فالن استارت آپ کارمندانش را هنوز بیمه 
نکرده، این مسئله را به حساب بی مسئولیتی صاحبان 
این کسب وکارها بگذاریم. چون خود ما هم به عنوان 
بنیانگذاران عالقه مند هســتیم که بیمه شویم اما تا 
زمانی که شرکت به درآمدزایی نرسیده باشد عمال 

چنین کاری غیرممکن است. 
سینا شفیع زاده: البته حتی در این موارد هم برای 
افرادی که مصرانه بیمه بخواهند راهکارهایی وجود 
دارد. مثال بیمه خوداشتغالی که هزینه اش را صاحب 
استارت آپ می پردازد. این پدیده زمانی رخ می دهد 
که شرکت هنوز ثبت نشده. وقتی شرکت ثبت شد 

دیگر باید این کارها را انجام داد. 
حسن نجفی: ریسک پذیری از شاخصه های حضور 
در فضای استارت آپی است. آدم های این فضا شاید 
خیلی به دنبال بیمه شدن نباشــند. هر چند برای 
بسیاری از بچه های این فضا هم مهم است  اما وقتی 
شــرکتی ثبت شــود، بحث های مربوط به بیمه و 
مالیاتش هم باید قانونمند جلو برود. بحث دیگری که 
وجود دارد مربوط به این مسئله است که شرکت های 
نوپا از دو نوع مالیات معاف هستند و حتی اگر بشود 
در نوع پرداخت بیمه ها نیز گشایشی و تسهیل گری 
ویژه این شــرکت ها صورت بگیرد، کمک زیادی به 
این اکوسیستم می شود. چون هر چه شرایط قانونی 
آسان تری وجود داشته باشد، قانونمندی بیشتری را 

هم شاهد خواهیم بود. 
مهدی یگانه: باز مشــکالت دیگری وجود دارد که 
موانع قانونمند عمل کردن است. باید در بانک حساب 
حقوقی فعال داشته باشید، حسابرسی ماهانه از بانک 
بگیرید و این روند اینقدر ترسناک است که جرأت کار 
را از آدم می گیرد. همین سیستم دستمزد و حساب 
جاری بانک به شدت ترسناک است چون شروع کار 
استارت آپی به خودی خود به شدت سخت است و هر 
روز باید روی ایده ها وقت بگذارید و کار را جلو ببرید. 
در این میان اگر بخواهید وارد کارهای حسابرســی 
هم بشوید پولی برای استخدام حسابدار ندارید و اگر 
خطایی در این میان رخ دهد، جریمه های سنگین 
مالیاتی متحمل می شوید. بنابراین روند اینچنینی 
برای ما که در آغاز راه قرار داریم و شرایط مالی خاصی 
نداریم و تنها روی ایده های مان حســاب می کنیم، 

بسیار ترسناک جلوه می کند. 
محمدمهدی باریــده: حاال من به مــورد خاص 
کسب وکار خودمان اشاره می کنم. مجموعه هایی 
کــه می خواهنــد روی فین تــک کار کنند یعنی 
کسب وکارشــان روی حوزه های مالی است، هیچ 
مرجع و قوانین مشخصی در این باره ندارد. نه قانون 
و نه مجوز و نه حتی دســتورالعمل مشخصی برای 
فعالیت در این حوزه وجود ندارد که افراد با مراجعه به 
آن بتوانند کارشان را جلو ببرند. بنابراین سردرگمی 

عجیبی ایجاد می شود. 
سینا شفیع زاده: طبیعتــا همه ما با این مشکالت 
مواجه خواهیم شــد. مثال پی پینگ سه ماه تعطیل 
می شود چون با فقر قانون در این زمینه مواجه هستیم 
و اگر قانونی هم بعد از یک سال تدوین و تصویب شود، 
چون این حوزه براساس ثانیه جلو می رود، باز راه به 
جایی نمی برد؛ یعنی اگر ما به انتظار اپتیمایزشدن 
قانون ها باشیم چیز بدی نیست اما مسئله دیگر این 

اســت که مراکز بانکی و بیمه در کشور ما انحصاری 
اداره می شوند. ما استارت آپی ها دانش بیمه و بانک 
نداریم و بنابراین آنها باید قانون این حوزه را تدوین 
کنند. اما انحصارگرایی بانکی و بیمه ای موجب شده 
تا بازیگر دیگری به این حوزه راه  نیابد. در صورتی اگر 
این انحصار برداشته شــود، رقابت ایجاد می شود و 
بیمه گذار و افراد متخصص این حوزه به فکر می افتند 
که مثال چه قوانینی را ایجاد و تدوین کنند که بتوانند 
به شرکت های دانش بنیان و از جمله استارت آپ ها 
که تعدادشان هم رو  به افزایش است، خدمات بدهند. 
اما االن در فرایندی فرسایشی و طوالنی مدت بعضا 
قوانینی تدوین می شود که هر روز که بگذرد باز کهنه  
و غیرقابل استناد می شوند. راهکار مهم این است که 
یک بار برای همیشه تصمیم گرفته شود که ترس از 
تقســیم قدرت از بین برود؛ یعنی از اینکه آدم های 
دیگری حتی اگر جوان باشند و استارت آپی، وارد این 
میدان شوند و نقشی در آن ایفا کنند. مِن استارت آپی 
نباید به فکر قوانین بانک و بیمه باشم. پس این همه 
تحصیل کرده این حوزه ها چه کار می کنند. آنها باید 
با شناخت این حوزه به جای ما در این حوزه تصمیم 
بگیرند  اما با روند فعلی تصمیم گیری های بســیار 

سریع هم حداقل یکساله خواهند بود. 
مهدی یگانه: چون نبود قوانین و ترســناک بودن 
این روند به رجوع آدم ها به راه های میان بر و دورزدن 
قوانین منجر می شود؛ یعنی با بی قانونی، تخلف ها را 

ترویج می کنیم. 
محمدمهدی باریده: همین انحصارها موجب شده 
تا اســتارت آپ های بزرگــی روی حوزه های مالی، 
گردشــگری و حوزه  فرهنگ نداشــته باشیم  چون 
محدودیت های زیادی در این زمینه وجود دارد که 
اجــازه ورود به نیروهای جدیــد را نمی دهد. بازار را 
به دست چند نفر محدود می سپارند و برای دیگران 
اینقدر محدودیت های مجوزی ایجاد می کنند که در 
نهایت کسی وارد نمی شود. اگر هم وارد شود، از در و 
دیوار و میان برهاست که کسب وکار پایداری ایجاد 
نمی کند و کوتاه مدت اســت. افراد می توانند از سیم 
خاردار رد شوند اما رد هم بشوند می توان با تک تیرانداز 

آنها را زد؛ یعنی رد شدن به معنای موفقیت نیست. 
مهدی یگانه: نبود قوانین مشخص و برخوردهای 
قهری که گاه در عرض چند ساعت یک کسب وکار 
رشــدکرده را تعطیل می کنــد، پیامدهای زیادی 
دارد. مثال چند تا از استارت آپ هایی که با پی پینگ 
کار می کردند، به محض تعطیل شــدن پی پینگ، 
استارت آپ شان تعطیل شدند؛ یعنی برخورد قهری 
که در فضای بی قانونی رخ می دهــد، زنجیره ای از 

پیامدهای منفی را به دنبال دارد.  
حسن نجفی: من فکر می کنم دلیل این همه برخورد 
با اســتارت آپ ها این اســت که این کسب وکارها 
بخشــی از فضاهایی را به خود اختصاص می دهند 
که می توانست در اختیار نهادهای سنتی باشد. مثال 
اسنپ جای آژانس ها را می گیرد یا پی پینگ بخشی 
از کاری را انجام می دهد که بانک ها به صورت سنتی 

انجامش می دادند. 
مهــدی یگانه: مثــال ســازمان تاکســیرانی با 
تاکسی زردهای شهر می خواهد وارد رقابت با اسنپ 

و تب 30 شود. 
سینا شــفیع زاده: آپارات را نگاه کنید. میلیون ها 
ایرانی را از مدیای خارجی به فضای داخلی می آورد 
اما در نهایت تهدید می شــود و اپلیکیشنش از روی 
کافه بازار حذف می شــود. در حالی که در راستای 
اهداف نظام حرکت کرده. یا تاکسیرانی هم اگر زورش 
می رســید، تب 30 و اسنپ را از بازار بیرون می کرد. 
بنابراین در بازار تنها می توان به راهت ادامه بدهی. 
ما کار خاصی نمی توانیم بکنیم. قانون اساسی ایران 
می گوید که انحصار مدیا در اختیار صدا و ســیمای 
جمهوری اسالمی است؛ قانون اساسی را که نمی توان 

بهینه سازی کرد. 

 وقتــی در توصیف اوضاع فعلــی حاکم بر 
اکوسیســتم از واژه هایی چون سیم خاردار، 
نبود ثبات، انحصــار و ... حرف می زنید، یعنی 

نسل آینده کارآفرینان

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

ستون

در آمریکا 
چه کسانی 

را سوپراستار 
خطاب 

می کنند؟! 
کارآفرینان 
جامعه شان 

را. اما در ایران 
به هنرمندان 
و ... می گویند 

سوپراستار. 
در واقع آنها 
به اهمیت 

ارزش آفرینی 
یک کارآفرین 
واقف هستند، 

اما در ایران 
هدف 

سنگ اندازی 
بر سر راه 
کارآفرین 

است. 
کارآفرین 

در ایران به 
این اطمینان 
نمی رسد که 

دولت تمام قد 
پشتش 

ایستاده و با 
هر مانعی به 

شدت برخورد 
می کند تا او 

کارت را انجام 
دهد .خواسته 

ما این است که 
ما را براساس 

ارزشی که 
برای جامعه 
می سازیم، 

قضاوت کنند

 نسل جدید کارآفرینان؛ رده های سنی 22 تا 25سال. چهره های شاداب 
و سرزنده. می گویند و می خندند و همدیگر را اذیت می کنند اما این پنج 
جوان، کارآفرینان جوان جامعه هستند. هر کدام با تیمی کار می کنند و 
درآمدزایی و اشتغال زایی کرده اند. این جوانان در فضایی قرار گرفته اند 
که حداقل این روزها نامالیمتی هایی از خود نشان می دهند. فضا کمی 
غبارآلود است و آینده کار مبهم، اما آنها انگار که پیر این راه باشند، 
می گویند عادت کرده ایم؛ به سختی ها عادت کرده ایم. به »نه « شنیدن 
عادت کرده ایم اما میدان را خالی نمی کنیم. طی میزگردی که با مهرشاد 
موسی خانی، سینا شفیع زاده، محمدهادی باریده، حسن نجفی و مهدی 
یگانه داشتیم، از عمده ترین مســائل حوزه کسب وکارشان گفته اند 
و آنچه لمس کرده اند؛ از اینکه هر آن ممکن اســت فیلتر شــوند، از 
چگونگی کنار آمدن با مسائل این حوزه و از شیوه های جذب سرمایه. 

پنج بنیانگذار و مدیرعامل استارت آپی جوان زیر 25سال گرد هم آمدند تا از دغدغه ها و کسب و کارشان بگویند و ما را با ویژگی های کارآفرینان بزرگ آینده آشنا کنند
15 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و پنج
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وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن 
عوض می کند شما به سمت قوی تر شدن تغییر 

مسیر می دهید. 

سلبریتی
C e l e b r i t y

هفته گذشــته در صفحه ســلبریتی 
گفت وگویی داشتیم با حسین تهرانی، 
مدیرعامل تلویزیون اینترنتی آیو که با 
تیتر »انحصار 2700 میلیارد تومانی« به 
چاپ رسید. در پی انتشار این گفت وگو 
روابط عمومی این شرکت در اصالحیه ای 
که برای شــنبه ارســال کرده در مورد 
انتخــاب این تیتر گالیه کــرده و آن را 
نادرست دانســته است. ضمن چاپ این 
اصالحیه توضیح این نکته ضروری است 
که در مصاحبه مورداشــاره صحبت از 
اخذ وثیقه 2700 میلیارد تومانی از طرف 
صداوسیما برای فعالیت در این حوزه شده 
بود. موضوعی که با هر متر و معیاری نوعی 
اعمال انحصار از سوی این سازمان در این 
حوزه است. تیتر هفته نامه شنبه تیتری 
استنباطی و برگرفته از چنین رویکردی 

از سوی صداوسیما بوده است. 
احتراما وظیفــه خود می دانــم از تعامل و 
همکاری آن هفته نامه وزین در انعکاس اخبار 
و رویدادهای مرتبط با شبکه های تلویزیون 
اینترنتی به ویژه تلویزیــون اینترنتی آیو و 
درج گفت وگوی خبرنگار محترم آن رسانه 
مکتوب با جناب آقای حسین تهرانی مدیر 
عامل تلویزیون اینترنتی آیو، سپاســگزاری 

نمایم.
بی تردید یکی از رسالت های مهم در عرصه 
روزنامه نگاری حرفه ای، تعهد و پایبندی به 
متن گفت وگو و انعکاس دقیق آن از یک سو 
و انتخاب تیتر از متن گفت وگوست، متاسفانه 
در جریــان درج گفت وگوی مدیرعامل آیو، 
تیتری به ایشــان منتصب شــده برداشت 
شــخصی خبرنگار محترم اســت و در هیچ 
بخشــی از گفت وگو از ســوی آقای تهرانی 
نه تنها به آن اشــاره نشده که با دیدگاه های 

ایشان نیز مغایرت دارد.
در تیتر این گفت وگو که در شــماره 34 روز 

شنبه 95/8/8 به چاپ رسیده، آمده است:
»انحصار 2700 میلیارد تومانی!« و از آن به 
عنوان تقابل صدا و ســیما با تلویزیون های 
اینترنتی یاد شده و در ســوتیتر روی جلد 
نشــریه، از قول مدیرعامل آیو عنوان شده 
که صدا و سیما برای واگذاری امتیاز 2700 
میلیارد تومان درصد گرفته است، که کامال 
اشتباه اســت و جملگی برداشت یک سویه 

مصاحبه کننده است.
جهت روشن شدن افکار عمومی و انعکاس 
صحیح این بخش از گفت وگوی آقای حسین 
تهرانی به ســوال و جواب مربوط به موضوع 
2700 میلیارد تومان کــه در صفحه 7 آن 
هفته نامه وزین به چاپ رســیده عینا اشاره 

می شود:
*  همین تحت کنترل بودن موجب شــده 
آیو و همتایانش قــرار وثیقه دو هزار و 700 

میلیارد تومانی به صدا و سیما بدهند؟
- تحت کنترل بودن دغدغه حاکمیت است 
اما بحث قرار وثیقه برمی گردد به این موضوع 
که همه اپراتورهایــی که در فراخوان صدا و 
سیما برای راه اندازی آی پی تی وی شرکت 
کرده بودند، تضمین کرده بودند که در بازه 
زمانی بین پنج تا شش سال درآمد دو هزار 
و 700 میلیارد تومانی برای ســازمان صدا 
و ســیما خلق کنند؛ البته چنین قراردادی 
بعدها تغییراتــی کرد و قــرارداد جدیدی 
منعقد شده است که به دلیل محرمانه بودن 

نمی توانم به جزئیاتش اشاره کنم!
مجددا ضمن قدردانی از همکاری ارزشمند 
آن نشــریه وزین، خواهشمند است نسبت 
به انعکاس این توضیحات دســتور مقتضی 

صادر فرمایید.
پیشــاپیش از بذل عنایت جنابعالی کمال 

تشکر را دارم.

اصالحیه شرکت 
یاران تلکام درباره 

مصاحبه  شنبه

دغدغه هایی دارید. از طرفی شــما همگی زیر 
25سال سن دارید، کسب وکارهایی ایجاد کرده  
و سرمایه هایی جذب کرده اید که می خواهید 
رشد کنید و درآمدزایی داشته باشید؛ چگونه 
و با چه ابزاری در این بــازار مانده اید و ادامه 
می دهید چون با این اوصاف هر آن ممکن است 

با مانعی مواجه شوید؟ 
محمدمهدی باریده: برای پاســخ به پرسش شما 
باید به خاطره ای اشاره کنم. در جلسه ای که تحت 
عنوان فین تک برگزار می شد و موضوعش بررسی و 
رسیدگی به مشکالت حوزه فین تک در ایران بود و 
ما در آن حضور داشتیم، معاون آی تی بانک مرکزی 
هم در آن حضور داشــت. یکی از حاضران از  ایشان 
خواست که در مورد حوزه فین تک ایران توضیحی 
دهد. ایشان گفت شما فیلم پدرخوانده را دیده اید؟ در 
نمای ابتدایی فیلم دون کورلئونه نشان داده می شود و 
به عنوان پدرخوانده هر کسی زیردستش است، امنیت 
دارد. در این نما این پدرخوانده با فردی مواجه است 
به نام زازا که دخترش توسط یک باند مافیایی آسیب 
دیده. زازا به دون کورلئونه می گوید من حاضرم که 
پول بیشتری به تو بدهم ولی تو امنیت به من بدهی. 
یعنی وقتی ایشان به عنوان یک مقام مسئول پشت 
تریبون قرار می گیرد که مشکالت این حوزه را بررسی 
کند یا حداقل بشنود و از این مثال استفاده می کند، 
حساب کار دست ما می آید و مسیر مشخص می شود. 
در سیستم ایران شما با رقبایی مواجه هستید که پول 
دارند و ارتبــاط که مهم ترین نقش ها را در موفقیت 
ایفا می کنند. خود من به این نتیجه رســیده ام که 
اســتارت آپ ها هم برای رســیدن به موفقیت باید 
چنین ارتباطاتی ایجاد کنند؛ یعنی پول حصارهای 

پیش رو را می شکند. 
حسن نجفی: مشــکل دیگری که ما در این حوزه 
داریم و به طرز متناقض نمایــی جلوه می کند این 
اســت که مثال نام برندهای ایرانی را در رسانه ملی 
نمی بینید اما هر برنامه ای کــه از کانال های ایرانی 
پخش می کنند، آدرس تلگرام و اینستاگرام زیرش 
ردیف می شــود اما آپارات تعطیل می شود و جایی 
در رســانه ملی نــدارد؛ یعنی تبلیغــی بی بدیل و 
شگفت انگیز برای ســرویس های خارجی که هر از 
  گاهی هم حرف از فیلترکردن شان به میان می آید 
اما در نهایــت نمونه های وطنی اش تعطیل و از بازار 

بیرون رانده می شود. 
سینا شــفیع زاده: قانونگذاران خارجی هر کاری 
می کنند که استارت آپ های شان به جای 100درصد، 
هزار درصد رشــد کنند  اما در ایران برعکس است. 
خود ما به عنوان بنیانگذاران اســتارت آپ ها فقط 
می توانیم تالش کنیم. هر روز نوآوری داشته باشیم 

و ناامید نشویم. 
مهرشاد موسی خانی: مشکلی که برای بوتیک به طور 
مشخص ایجاد شــد این بود که به اصطالح ما شب 
خوابیدیم و صبح بیدار شدیم، دیدیم فیلتر شدیم. )با 
خنده می گوید البته خود فیلترشدن مان ما را بسیار 
مشــهور کرد چون خبر فیلترشدن و رفع فیلترمان 
را در چند کانــال پرطرفدار خبری پخش کردند که 
کلی برای مان تبلیغ شد!( ماهی 80درصد طی 6ماه 
رشــد کرده بودیم اما با این فیلترشدن بیش از 5ماه 

ما را به عقب آوردند. چون فروشنده ای که با بوتیک 
کار می کند وقتی می بیند که فیلتر شــده و عکس 
محصولش را هم سانسور می کنیم، ترجیح می دهد 
که با اینستاگرام کار کند؛ یعنی با این قوانین، اشتغال 

و درآمد را از فضای جامعه به بیرون پرت می کنیم. 

 قبلش اخطاریه نگرفته بودید و اینکه به چه 
دلیل فیلتر شدید؟

مهرشاد موسی خانی: چرا. اخطاریه  هایی مبنی بر 
این بود که فالن محصول را حذف کنید و این کار را 
کرده بودیم. هیچ گونه مقاومتی نکردیم و تابع قوانین 
بودیم و االن روی بوتیک هیچ بخشی از بدن انسان 
را نمی توان دید. حتی ما ناخن را سانسور می کنیم. 
این مســئله البته تاثیر منفی بر کاربر می گذارد که 
اندام یک انسان را ناقص می کنیم و همین کاربر به 
اینستاگرام می رود و آنجا هر محصولی با هر تصویری 
می خواهــد انتخاب می کند. دلیل فیلترشــدن ما 
قرارگیری مانتوی جلوباز روی بوتیک بود. در حالی 
که همان زمان کسب وکارهای مشابه ما این محصول 
را می فروختند. طی 48ساعت، 7هزار محصول را از 
روی سایت مان سانسور کردیم. چقدر انرژی و زمان 
می بــرد این کارو چه ضربه مالی بــه ما می خورد؟! 

همین پروسه ما را به نوعی بیچاره 
کرد. افــت کاربر وحشــتناکی 
داشتیم و بیزینس رو به شکست 
رفت. استدالل شان هم این بود 
که شــما در حال عــوض کردن 
مدل پوشــش جامعه هستید. 

اما حقیقت این اســت که جامعه مد و فشنش را از 
اینستاگرام می گیرد. مغازه های فیزیکی هم همین 
محصول را می فروختند. برگشــتن ما به وضعیت 
عادی یک ماه زمان برد. در این میان من تعهد کتبی 
هم دادم و البته این را هم اضافه کنم که مســئوالن 
ذیربط وقتی توضیحات ما را شنیدند، همراهی خوبی 
داشتند. برای این کار دوبار به دادگستری رفتم هر 
چند در ابتدا حرف هم را نمی فهمیدیم؛ یعنی آنها 
متوجه نمی شوند که 500فروشگاه در بوتیک فعالیت 
می کنند و این یعنی 500نفر صاحب شغل شده اند. 
سینا شفیع زاده: انتظار ما از قانونگذار این است که 
وقتی موفقیت یک کسب وکار مثل بوتیک را می بیند، 
بگوید حاال برو بازار کردستان عراق یا پاکستان را در 
دســت بگیر یا به بنیانگذار آپارات بگوید حمایتت 
می کنیم که ویدئوی کل منطقه منا را به ایران بیاوری 
و بخش عربی راه  بیندازی نه این برخوردهای قهری. 
مهرشاد موسی خانی: مجــری تلویزیون آدرس 
اینستاگرامش را از رســانه ملی اعالم می کند اما ما 

جایی در آنجا نداریم. 
مهدی یگانه: اینقدر این فضا جدید است و مشکالت 
جدید دارد که بایــد قوانین جدید و آدم های جدید 
در رأس امور قرار بگیرنــد که حداقل وقتی ما برای 
حل مشــکالت به آنها مراجعه می کنیم، این فضا را 
بشناسند و بفهمند از چه چیزی صحبت می کنیم. 

مهرشاد موسی خانی: من اولین باری که وارد کاخ 
دادگستری شدم، شوکه شــدم. هیچ  شباهتی به 
فضایی که من در آن کار کرده بودم، نداشــت. وارد 
اتاقی شدم که چند نفر آدم مسن در آن نشسته بودند 

بی حوصله و خسته. من را که با کوله و تبلت و چند 
موبایل وارد آن فضا شده  بودم، به چشم یک موجود 
فضایی می دیدند. بعد از کلی توضیحات، یکی از آنها 
با پشت دست اشاره کرد: »برو اتاق بغل شاید کسی 

باشه که بفهمه تو چی می گی... درم ببند.« 

 به لحــاظ روحی و شــخصیتی چگونه این 
مشکالت را تحمل می کنید؟

محمدمهدی باریده: وقتی بیزینســی را تعطیل 
می کنند، متولی مشــخصی بــرای مراجعه به آن 
نداریم. به ویژه در حوزه مالــی هیچ مرجعی وجود 
ندارد. وقتی درگاه های پرداخت ما را بســتند، روی 
سیستم شاپرک رفتیم که وقتی برای کارهای اداری 
مراجعه کردیم، گفتند هیچ گونه مراجعه کننده ای 
نمی پذیریم. به صورت اتفاقی در آسانسور فرد مورد 
نظرمان را دیدیم. در ادارات استناد می کنند به نامه ها 
و اســنادی و می گویند که مشکل شما به ما ارتباط 
ندارد و پاسکاری های متعدد. این سیستم ها متکی 
به شخص است و اگر کسی به مسافرت برود، دیگر 
کار به طور کلی عقب می ماند. وقتی کارتان به سیستم 
دولتی برخورد می کند باید به دنبال پیدا کردن آشنا 

باشید نه راه های قانونی. 

 مدیریت کردن این بحران ها 
چگونه انجام می شود؟

موســی خانی:  مهرشــاد 
ارگان هایــی که با آنهــا مواجه 
هســتیم، مــا را نمی فهمند. اما 
روحیه کارآفرینی و عشق به پیش رفتن آدم را جلو 
می برد. بعد از فیلترشدن بوتیک نخستین جلسه ای 
که داشــتیم این بود که چگونه از این بحران به نفع 
بوتیک استفاده کنیم. این طرز فکر در اکوسیستم 
اســتارت آپی وجود دارد و با همین طرز تفکر باید 
جلو رفت. مهم این است که ما منتظر تدوین قوانین 
و تسهیل گری دولت نیستیم. ما به این اوضاع عادت 

کرده ایم. 
سینا شــفیع زاده: ایراد اساســی این است که 
چیزی به نام اپتیمایزکــردن قانون اصال نداریم. 
اما اصل کار اینجاســت که من برعکس مهرشاد 
معتقدم که اتفاقا آنها ما را خیلی خوب می فهمند. 
اما مســئله اینجاســت که بعضی ها تضاد منافع 
با اســتارت آ پ ها دارند. به ایــن صورت که چند 
جوان آمده اند، ترافیک ایجاد کرده اند و بیزینس 
راه اندازی کردنــد. تا جایی این افــراد را تحمل 
می کنند. اما وقتی آمــار و ارقام افزایش می یابد، 
دکمه هشــداری برای دولتی ها روشن می شود  
که در این کشور افرادی چیزی را خلق می کنند 
و ســرمایه گذار جذب می کنند امــا از زیر بلیت 
ما رد نشــده اند. همه درد هم همین است. ما نه 
پرسشــنامه پر کرده ایم و نــه تعیین صالحیت 
شــده ایم. بنابراین در مقابل آنها قرار می گیریم و 
به زعم آنها ما خودی نیستیم. ما 20هزار دالر ارز 
وارد کشور کرده ایم و نباید جلوی ما قرار بگیرند که 
سهمی از آن داشته باشند بلکه باید به اشتغال زایی 
ما نگاه کنند و اینکه اگر آنها کاری برای ما ایجاد 
نکرده اند، ما هم بــرای خودمان و هم برای چند 

این نوع 
استارت آپ

 بودن 
کسب وکار 

نیست که مثال 
بیمه شدن و 
بیمه بودن را 
تعیین کند؛ 
یعنی نباید با 
این حساب 

که مثال فالن 
استارت آپ 
کارمندانش 
را هنوز بیمه 
نکرده، این 

مسئله را 
به حساب 

بی مسئولیتی 
صاحبان این 
کسب وکارها 

بگذاریم

ســینا شــفیع زاده، از بنیانگذاران نظرباز، پلت فرم آنالین تحقیقات بازار است. 
نظربازار به مدیران کسب وکارهای مختلف کمک می کند که عالوه بر نظر خود 
و همکاران شــان، نظر مصرف کننده را هم در کنار خود ببینند تا بتوانند حضور 
بهتری در بازار داشته باشند. سینا 25ساله است، دانشجوی ارشد علوم شناختی 
است و کارشناسی هم مکانیک تهران مرکز خوانده. در پلت فرم آنالین تحقیقات 
بازار قرار است در تصمیم تجاری به مصرف کنندگان کمک کند. سه نیروی تمام 
وقت و سه نیروی پاره وقت به این واسطه صاحب شغل شده اند. سرمایه  اولیه اش 
به این صورت بوده که 25میلیون از آواتک گرفته اند و نزدیک به 20هزار دالر هم 

کارکرد سیستم شان بوده. نظربازار تقریبا یک سال و نیم سن دارد. سینا ازدواج 
کرده و با خنده می گوید اکوسیستم استارت آپ، آورده های زیادی برایش داشته 
است. اما حاشــیه ماجرا! قرار عکاســی برای جلد هفته نامه  را برای فردای روز 
مصاحبه گذاشته بودیم و قرار شده بود آدرس را تا شب به همه بچه ها خبر دهیم. 
از بدشانسی سینا و بچه های نظربازار پیامکی که فرستادیم به دست سینا نرسید. 
موقع عکاسی هم که خبردار شد در راه پارک علم وفناوری پردیس بود و امکان 
رسیدن به آتلیه  عکاسی را نداشــت. به خاطر همین شد که در عکس روی جلد 

نیست اما اینجا سعی کرده ایم این غیبت را کمی جبران کنیم.

حاشیه یک میزگرد

 از اپالی کردن 
منصرف شدم و 
کشورم را به هر 

جای دیگری 
ترجیح می دهم. 

از طرفی در 
شبکه های 
اجتماعی 

هیچ کس ایران 
را به هیچ نمادی 

نمی شناخت. 
مثال آمریکا 

را به گوگل و 
کره جنوبی 

را سامسونگ 
می شناختند 
بنابراین فکر 

می کردم 
که باید 

کسب وکاری 
راه اندازی 

کنم که اسم 
و رسمی برای 

ایران ایجاد کند

نفر دیگر ایجاد اشتغال کرده ایم. خود من ازدواج 
کرده ام و می خواهم زندگی خوبی داشته باشم و 
تنها به دنبال انجام کار در چارچوب قانونی هستم. 

 بین صحبت های تان اشاره کردید که شما را به 
عدم توجه به قوانین یک کشور متهم می کنند. 
در این میان شما کسب وکارهایی ایجاد کرده اید 
که خیرش به کل کشور می رسد بنابراین برای 
جامعه مفید هستید. دغدغه های میهن دوستی 

چقدر برای شما مطرح است؟
حسن نجفی: زمانی که دانشجو بودم مانند بسیاری از 
دانشجویان دیگر به دنبال اپالی کردن بودم. از طرفی 
وقتی داستان دانشجویانی را می خواندم که اپالی 
کرده بودند و در نهایت به شهروند درجه دو در یک 
کشور دیگر تبدیل شده  بودند و عقده های بسیاری 
در وجودشان شکل گرفته بود، از اپالی کردن منصرف 
شدم و کشورم را به هر جای دیگری ترجیح می دهم. 
از طرفی در شبکه های اجتماعی هیچ کس ایران را 
به هیچ نمادی نمی شناخت. مثال آمریکا را به گوگل 
و کره جنوبی را سامســونگ می شناختند بنابراین 
 بشخصه فکر می کردم که باید کسب وکاری راه اندازی 
کنم که اسم و رســمی برای ایران ایجاد کند؛ یعنی 
نوعی ارزش ملی ایجاد کنم. هنوز هم کسب وکارمان 
سودده نشده و حتی تا چهارسال دیگر هم احتماال 
سختی های بیشتری خواهد داشت اما این ویژنی بوده 
که من داشتم و پیگیری اش کرده ام. برای من اینکه 
ایران به وجوه مثبتی در جهان شناخته شود، خیلی 
مهم بوده. همین وجوه مثبت کاربردی در نهایت به 
این نکته منجر می شــود که کسی نتواند کشور من 
را به تروریســت بودن متهم کند. هر چند منفعت 
مالی در این میان مهم است و من هم پولدار شدن را 
دوست دارم. نکته  دیگری که می خواهم به آن اشاره 
کنم برمی گردد به موج منفی اخیر که تحت عنوان 
شب نامه و ... در اکوسیستم استارت آپی ایجاد شده. 
جاسوسی بد است و من هم اگر متوجه چنین امری 
شوم حتما برای ممانعت از آن با حکومت همکاری 
می کنم. هر کارآفرین واقعی مانع آسیب رسیدن به 
کشورش می شــود. اما نکته ظریف ماجرا این است 
که جاسوسی را باید از ورود سرمایه  خارجی به ایران 
جدا کنیم. در حوزه هــای دیگر اقتصاد ایران هم در 
حال جذب ســرمایه  خارجی هســتیم و نمی توان 
حوزه استارت آپی را به خاطر مبتنی بودنش بر وب 
و اینترنت از سرمایه گذار خارجی محروم کرد. چون 
ورود سرمایه خارجی موجب رشد این حوزه می شود. 
مهدی یگانه: از بدو ورود به دانشگاه واقعا دغدغه مند 
بودم و برایم مهم بود که به محیط اطرافم سود برسانم. 
البته خودم هم بدم نمی آید که زندگی خوبی داشته 
باشم اما حس مفید بودن برای اجتماع همیشه در 
من بوده است. دید فعلی ام هم به گروه فندق با همه 
پیشنهاد های کاری خود، این است که طعم موفقیت 

را همراه با این گروه بچشم.  
سینا شفیع زاده: قطعا ما هر کاری که می کنیم هم 
خودمان سود می بریم و هم جامعه اطراف مان. ما به 
قصد مقابله با ارزش های کشورمان کار نمی کنیم بلکه 
در مسیر کارآفرینی و درآمدزایی حرکت می کنیم. 
چنین تفکری که همه جاسوس هستند، خیانت به 
کشور است. از طرفی در حوزه های دیگر هم مشکالت 
اقتصادی بزرگی ایجاد شــده که اســتارت آپی هم 
نبوده اند؛ یعنی ماهیت استارت آپی بودن دلیلی بر 
مشکل  ایجادکردن برای کشور نیست. حتی در این 
میان می توانند به تجربه زیســت  اکوسیستم توجه 
کنند. مثال دیجی کاال. این همه اشتغال زایی و جذب 

سرمایه انجام داده. 
محمدمهدی باریده: من در شــرکت مپنا و رجا 
استخدام بودم اما این دیدگاه را داشتم که به جایی 
بروم که بتوانم مفید باشم. کانسپت ذهنی من این 
اســت که وقتی وارد مجموعه ای می شــوم نه تنها 
خودم موفق باشم بلکه این موفقیت را برای دیگران 

هم ایجاد کنم یا این تجربه را به آنها منتقل کنم. 

 یکی از مشکالت جوانانی مانند شما نداشتن 
سرمایه اســت و این مشکل معموال برای شان 
وجود دارد که نمی داننــد از چه راه هایی باید 
سرمایه  جذب کنند. به صورت شخصی بفرمایید 
که جذب سرمایه برای شما به چه صورتی انجام 
شده و سرمایه گذاران چگونه به شما که در سن 

پایینی قرار دارید، اعتماد کرده اند؟
حســن نجفی: یکی از راهکارهایی کــه ما برای 
جذب ســرمایه انجام دادیــم، کرادفاندینگ بود؛ 
یعنی محصولــی تولیــد کردیم و بــا کمپینی تا 
20میلیون تومان فروش داشتیم. این کار را هر کسی 
می تواند انجام دهد. راه های مختلف برای قانع کردن 
ســرمایه گذار در حوزه کاری ما همان شفاف بودن 
و پیش بینی بازار است. اینکه بتوانیم میزان رشد و 
سوددهی کســب وکار را برای سرمایه گذار توجیه 
کنیم. البته گاه بدون جذب سرمایه کالن هم امکان 

موفقیت وجود دارد و فقط نباید ناامید شویم. 
سینا شفیع زاده: ما غیر از مرحله شتاب دهی، برای 
بیزینس مدل مان ظرف یک ســال تا 500میلیون 
تومان سرمایه گذاری پیش بینی کرده ایم. جایی هم 
که قرار است برای ما ســرمایه گذاری کند اتفاقا در 
حوزه خود ما فعالیت می کند. ویژگی جذاب ما برای 
چنین گروهی که همراستای ما کار می کند، این بود 
که ما سبد محصول آن بیزینس رشدیافته را کامل 
می کنیم؛ یعنی به ما گفتند که می خواسته اند همین 
کار را بکنند و االن به جای راه اندازی آن بخش، با ما 

همکاری می کنند.
محمدمهدی باریده: ما در دو مرحله قرار گرفتیم. 
بعــد از شــتاب دهنده ما به دنبال جذب ســرمایه 
رفته ایم که تاکنون موفق نبــوده اما با 16هزار یوزر 
مصرف کننده داریم که از هر کــدام به چهار روش 
می توانیم کسب درآمد کنیم. ما به سرمایه گذار گفتیم 
که به چه تعداد پرداخت می رسیم هر چند به توافق 
رسیدیم. البته سرمایه گذار این حوزه را می شناسد. 
ما بدون گرفتن یک ریال سرمایه به میزانی از پرداخت 
که پیش بینی کرده  بودیم، رسیدیم. االن المان هایی 
که رویش مانور می دهیم برای جذب سرمایه، یکی 
تیم خوبمان اســت، دو نرخ رشــدمان و سه دانش 

فنی مان در بخش های مختلف است. 
مهــدی یگانه: یک نفر به ما زنــگ زد که برخورد 
کیلویی با کار داشــت و زنگ زد و گفت استارت آپی 

که می خواهید راه اندازی کنید چند؟ 
سینا شفیع زاده: چنین برخوردی با ما شده. مثال 
یک نفر به ما می گفت کلش چنــد؟ 10 تا 15 بده 

بخرم. 
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آلبرت اینشتین
از همه افــرادی که در زندگی ام دســت رد به 
سینه ام زدند سپاسگزارم. به همان علت بود که 

کارهایم را خودم انجام دادم. 

تجربه شکست
Fail Experience
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چرا از شکســت می ترســیم؟ پرسیدن این 
سوال شــاید در نظر نخست بیجا جلوه کند. 
چه کسی است که از شکست خوشش بیاید و 
از آن استقبال کند؟ چه کسی است که هراسی 
از ناکام ماندن ایده ها و تالش هایش نداشته 
باشد؟ چه کسی است که وقتی فعالیتی را آغاز 
می کند، عزم و نیتش کسب موفقیت و رسیدن 
به نتیجه نباشد؟ احتماال هیچ کس. اما بیایید 
تغییر کوچکی در ســوال نخستمان بدهیم: 
چرا »این همه« از شکســت می ترسیم؟ این 
یکی شاید سوال دقیق تری برای پرسیدن از 
ما ایرانیان باشد. اگر شما هم در این فرض- که 
بسیاری از  ما ایرانیان بســیار بیشتر از افراد 
جوامع دیگر از شکســت می ترســیم -با ما 
هم نظرید، شاید این نوشتار محل خوبی برای 

گفت وگو در این باره باشد.
اول؛ در کارتون معروف کمپانی والت دیزنی 
با نام »پســر جنگل«، ببری که سرپرســتی 
بچه بزرگ شده در جنگل را به عهده دارد، به 
دوستش می گوید: »اولین اشتباه در جنگل 
آخرین اشتباه اســت.« این شاید مهم ترین 
دلیل ترس برخی از ما از شکســت باشــد. 
مهم نیســت که آیا واقعا جامعه ما با کسانی 
که مرتکب اشــتباه می شــوند کورکورانه و 
بی رحمانه  برخورد می کند یــا نه، مهم این 
اســت که تصور عمومی ما از واکنش جامعه 
نسبت به اشتباهاتمان چنین است. از خانواده 
و در راس آن )معمــوال( پدر خانواده بگیر، تا 
مدرسه، دانشگاه، محیط کار، فضای صنفی و 
سیاسی الی آخر. این ذهنیت درست یا غلط 
که جامعه مترصد دیدن نخســتین اشــتباه 
ماست تا بدترین و تحقیرآمیزترین واکنش را 
به آن نشان دهد، ترس ما را دوچندان می کند. 
دوم؛ حتی با این فرض که تصور مطرح شــده 
در بخــش اول غلــط باشــد و جامعه هیچ 
دشــمنی و بدبینــی ویژه ای هم نســبت به 
زمین خوردگانش نداشته باشد، می توان ادعا 
کرد که کمک خاصی هم به آنان نمی کند. به 
عبارتــی در خوش بینانه ترین حالت، جامعه 
همچون پدر و مادری اســت که می خواهند 
به فرزند شکست خورده شان کمک کنند، اما 
راهش را بلد نیستند. از اعطای رانت و سوبسید 
در عوض خســارتی که فرد دیــده گرفته تا 
ترساندن و گرفتن شجاعت و ریسک پذیری 
او تا دیگر ســراغ ایده ها و تالش های جدید 
نرود، همگی نســخه های یک والد نابلد برای 
کودکی است که عدم موفقیتش به رسمیت 
شناخته نمی شود و والدینش به جای درمان 
ریشــه های شکســت، به فکر پنهان کردن 

میوه هایش هستند.
ســوم؛ این واقعیت که کلیدواژه تعامالت در 
جامعه ما »رقابت« است نه »مشارکت«، دلیل 
بسیاری از بی مهری های اجتماعی با آدم های 
شکست خورده را توجیه می کند. از کالس اول 
دبستان گرفته تا کنکور و دانشگاه، سیستم 
آموزشی ما مبتنی بر کنار زدن دیگران و باال 
کشیدن خود است. آنچه نمره و تشویق دارد 
دیدن ضعف بقیه و جــدا کردن خود از صف 
آنان است. تقریبا هیچ جا امتیازی برای کمک 
کردن به همکالســی ها یا پیــش بردن یک 
پروژه با مشارکت آنان داده نمی شود. کسی 
که بار خودش را بسته و رفته شایسته تشویق 
است، اما کسی که جا مانده و پایش به سنگ 
خورده حمایتی نمی شود. بدیهی است که با 
چنین تربیتی، همین الگوی رفتاری است که 
بعدها در محیط های کاری و مناسبات شغلی 
اســاس روابط و نظام جزا و پاداش را تشکیل 
می دهد. چهــارم؛ در کنار همه اینها، بدبینی 
تاریخی نســبت به موفقیــت و برخورداری 
هزینه های شکست را هم باال برده است. آدم 
پولدار و موفق در ذهن اکثریت مردم جامعه 
کسی است که از رانت و پارتی استفاده کرده و 
ثروت بادآورده ای گرد هم آورده است. آدمی 
که بهتر می خورد، بهتر می پوشــد، ماشین 
بهتری سوار می شود و در جای بهتری زندگی 
می کند، حتما ریگی به کفــش دارد! جالب 
اینجاست که این بدبینی نه تنها باعث نشده 
موفق نبودن و معمولی بودن امتیاز به حساب 
بیاید، که حتی حس تحقیر را تقویت می کند. 
از منظر چنین باوری، اگــر تو در ایده هایت 
شکست خورده باشی، یعنی عرضه نداشتی 
که خــودت را به یکــی از حلقه های ثروت و 
قدرت بچسبانی و باال بکشی. این چند دلیل 
نه همه دالیل ترس بیش از اندازه ما از شکست 
است، نه لزوما درست و غیرقابل نقد، اما شاید 
بهانه ای باشد برای فکر کردن به موضوعی که 
به گمان نگارنده یکی از مهم ترین معضالت 

جامعه امروز ماست.

بنیانگذار دوربین های گوپرو:

»من هم مثل هر آدم دیگری  که ایده های عمیقی در 
ذهنش می پروراند و آن ایده ها پیش چشمش فرو 
می ریزند، شکســت را دوست ندارم. شکست برای 
من طعم تلخ تری داشت، چرا که نه تنها ایده هایم 
نقش بر آب شدند، بلکه پول و سرمایه و منبع گذران 
زندگی ام را از دست دادم. مهم تر اینکه کسانی که 
آنها را وادار کرده بودم به ایده ام ایمان بیاورند، این 
سوال را در ذهنم ایجاد کردند که آیا اصال اید ه هایم 
به دردبخور هستند؟«  نیکوالس وودمن ۳۷ساله، 
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت دوربین های دیجیتال 
گوپرو )GoPro( اســت. او ایده دوربین گوپرو را از 
عالقه اش به عکاســی هنگام موج سواری گرفت و 
طبق آمار ســایت فوربس، شرکت گوپرو که امروز 
مسافران و ماجراجویان در هر مکان غیرمعمولی از 
دوربین هایش استفاده می کنند، بیش از 2میلیارد 
دالر ارزش دارد. بــا اینکه وودمن به طنز می گوید: 
»من ره صدســاله را یک شــبه پیمــودم«، او این 

موقعیت را چندان آسان به دست نیاورده است. 
 استارت آپ های شکست خورده 

سیلیکون ولی در کالیفرنیا جایی است که آدم های 
آن اگر شکســت را تجربه نکرده باشــند، چیزی 
در رزومــه خــود کــم آورده انــد و در خیل این 
تجربه ها، نیکوالس وودمن جایگاه برجسته ای در 
چشیدن طعم شکست دارد. قبل از شروع شرکت 
گوپرو، او دو تجربه اســتارت آپ داشت که هر دو 
ســرانجام ناخوشایندی داشــتند. »اولین ایده ام 
را در زمینــه کســب وکارهای دیجیتــال در یک 
 سایت خرید و فروش وســایل و ابزار الکترونیکی 
)empowerall. com( محک زدم. سایت طراحی 
شــده بود تا کاال هــای ارزان قیمت و دســته دوم 
را بفروشــد که کمتر از یک ســال دوام آورد. من 
ماندم و ته مانــده پس انداز روزهــای نو جوانی.« 
او ایــده فان بالگ را، که فضایی برای برنده  شــدن 
شانسی پول نقد بود، در ســال ۱۹۹۹ شروع کرد. 
او سرمایه گذاران فان بالگ را در دوران کارآموزی 
کوتاهش در یک شرکت الکترونیکی پیدا کرده بود. 
در آوریل 2۰۰۱ در حالی که کمتر از دو سال از عمر 
فان بالگ می گذشت، شرکت به دنبال عدم استقبال 
کاربران ورشکست شد. این بار وودمن چیزی حدود 

4میلیون دالر پول به سرمایه گذاران بدهکار شد و 
نام فان بالگ در فهرست مزخرف ترین شرکت های 
دیجیتالی آمریکا ثبت شد! »وقتی فان بالگ را در 
سایت مزخرف ترین شرکت های دیجیتال دیدم، 
به معنای واقعی ناامید شده بودم. برای من که تا آن 
روز مطمئن بودم ایده هایم در دنیای دیجیتال، دنیا 

را تکان می دهند، این شکست باورنکردنی بود.« 
 شیفته ایده  خود باشید

بعد از این شکســت، وودمن مدتی به اســترالیا و 
اندونزی ســفر کرد تا در مســابقات موج سواری 
شرکت کند. همانجا بود که ایده ساختن دوربینی 
که بتواند هنگام موج سواری عکس و فیلم بگیرد، 
به ســرش خطور کرد. اولین محصولش را در سال 
2۰۰4 با نام دوربین ۳۵ میلی متــری بیرون داد. 
»دلم نمی خواست ایده گوپرو مثل فان بالگ دوام 
نیاورد. می ترســیدم دوربین هایــم بین این همه 
تکنولوژی دوربین دیجیتال گم شوند. باید بگویم 
از شکست هایم ترســیده بودم. یادم هست که آن 
روز ها تنها کارمند، رئیس، راننده، بازاریاب، طراح و 
فروشنده شرکت خودم بودم و بس. از ترس شکست 
ســوم، هیچ کس را به کارم وارد نکردم و در تنهایی 
راه پیروزی را پیدا کردم. شــاید یکی از دالیلی که 
باعث شد باز هم به ایده های الکترونیکی ام امکان 
جوالن بدهم، باورم به آنها بود. وقتی ایده ای به سرم 
می زند، آنقدر شیفته اش می شــوم که تا وقتی در 
عالم بیرون نبینمــش آرام نمی گیرم.«  نیکوالس 
وودمن که آن زمان 2۶ ســال داشــت، چهار سال 
تمــام روی دوربین های گوپرو کار کــرد. با وجود 
سرخوردگی های پیشین، این بار قصد نداشت تسلیم 
شود. »با آنکه روزهای اولیه کار روی گوپرو با کمبود 
امکانات همراه بود، اما االن به نظرم بهترین روزهای 
کاری ام بودند. یادم هست آن زمان همیشه نوشابه 
انرژی زا می نوشیدم و یکی از منابع الهام بخشم همین 
نوشابه شده بود. به گمانم هیچ چیز بیش از دنبال 
کردن ایده و عالیق نمی تواند حال آدم را خوب کند. 
اشکالی ندارد که از شکست هایمان بترسیم اما نباید 
به آنها فرصت جوالن بدهیم. نگذاریم شکست بر 
ایده ذهنی ما پیروز شود و بدانیم زمانی که ایده ای 
را در سر می  پرورانیم می توانیم آن را محقق کنیم.«

بدون شکست، رزومه تان 
چیزی کم دارد!

ترس برادر شکست است 

۱۵ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و پنج

دلیل شکست 
بار اول ترس 

من بود؛ 
جوانی و 

ترس از ادامه 
دادن آن  هم 

به تنهایی. 
دلیل تعطیلی 

بار دوم هم 
این بود که 
می خواستم 
به راهی پا 
بگذارم که 

همیشه به آن 
عالقه داشتم

مسعود طباطبایی از تجربه دوبار تعطیل کردن کسب وکارش می گوید
نگذارید ترس، شکست تان دهد!

 همه چیز از روزی شروع شد که اولین نیمچه کامپیوتر
 Comodor64 را منزل دایی اش دید. تصمیمش 
را گرفته بود. برنامه نویسی و کامپیوتر هدفش بود. 
برای کالس تجارت الکترونیک ثبت نام کرد که 
هیچ وقت به حد نصاب نرسید. »دیپلم تجربی 
الکترونیک  تجارت  و می خواستم  بودم  گرفته 
بخوانم. در موسسه ای که نماینده کالج یورک 
بود ثبت نام کردم، اما کالس تشکیل نشد. قرار 
البته  کنیم.  شروع  نرم افزار  مهندسی  با  شد 
پشیمان نیستم که برنامه نویسی یاد گرفتم. همه 
سال هایی که کار کردم همین برنامه نویسی بوده 
که کار من را راه انداخته. از همان ابتدا دنبال 
کسب وکار الکترونیک بودم. دنبال این بودم که 
با اینترنت خریدوفروش کنم و تاجر الکترونیک 
شوم.« متولد ۶۳ است و کسب وکار را خیلی زود 
شروع کرده. وقتی با یک نظم تاریخی دقیق و 
پرجزئیات، داستان ۱4 سال گذشته زندگی اش 
را تعریف می کند، حجم غیرمتعارف تجربه هایش 
عجیب به نظر می رسد. »۱۹ سالم بود، بی تجربه 
بودم و خام، اما شوق کار کردن داشتم. با یکی از 
دوستانم شرکت ثبت کردیم. دو نفر از دوستان 
دیگرم که بچه محل هم بودیم آمدند و چهارتایی 
نرم افزارهای تحت وب برای شرکت های مختلف 
فزار  نرم ا دنبال  کسی  آن موقع  می نوشتیم. 
تحت وب نبود؛ هنوز اینترنت آنقدر جا باز نکرده 
نیازمندی  اساس  بر  بود که  این  ایده مان  بود. 
مشتری ها سفارش بگیریم و برای آنها نرم افزار 
بنویسیم.« به یک ماه نمی رسد که اولین نفر از 

جمع چهارنفره می کشد کنار و یک میلیون تومان 
سرمایه اش را هم با خودش می برد! »سر ماه دوم، 
نفر دوم هم رفت! من ماندم و همان دوستی که 
از اول شرکت را با هم ثبت کرده بودیم. با اینکه 
مشتری ها ما را هل می دادند به سمت نرم افزارهای 
تحت ویندوز که خیلی باب میلمان نبود، کار را 
ادامه دادیم. کم کم توسعه یافت و رسیدیم به 
نقطه ای که با ۱۶-۱۷ نفر پرسنل کار می کردیم. 
به نظر می رسید همه چیز روی روال خوبی پیش 
می رود، یک سال و چهار ماه از شروع کار شرکت 

گذشته بود اما...«

 چند روز خانه نمی رفتم!
بودیم؛  کرده  پیدا  ثابتی  »کم کم مشتری های 
سفارش های  بودند،  وفادار  که  مشتری هایی 
خوبی می گرفتیم... اما شریکم مریض شد؛ تنها 
شریکی که مانده بود. مجبور شد از شرکت بکشد 
کنار. من ماندم و یک شرکت طراحی نرم افزار با 
۱۷ نفر کارمند و حقوق بگیر. هرجور فکرش را 
کردم دیدم نمی شود. یک جوان دست تنها بودم 
با کوهی از مسائل که آن روز فکر کردم از پسشان 
برنمی آیم. عقب کشیدم. شرکت را تعطیل کردیم. 
وسایل را بار زدیم پشت کامیون و فرستادیم به 
یک انبار در کرج.« روز سختی بوده؛ آنقدر سخت 
که چند روزی در خانه آفتابی نمی شود. مادرش 
سرزنشش می کند که ته داستان شرکت زدن 
برای یک جوان نوزده ساله همین است. »خیلی 
ناراحت بودم، یک سال و نیم زحمت راه اندازی و 
تالش برای مشتری پیدا کردن دود شد رفت هوا. 
آدم های دوروبرم به چشم فردی شکست خورده 
به من نگاه می کردند.« تنها چاره برای گریز از بار 
خردکننده شکست، کار کردن بود. به یاد یکی از 
اساتیدش می افتد که بارها به او پیشنهاد کار داده 

بود. »همان روزی که شرکت را تعطیل کردیم به 
استادم زنگ زدم و چند روز بعد رفتم سرکار.« 
و حرفه ای  کاربلد  نیروی  کلی  با  یک شرکت 
یاد گرفته  آنها زیاد  از  که طباطبایی می گوید 
است. تدریس برنامه نویسی را هم می گذارد در 
برنامه های جانبی زندگی اش تا از یاد ببرد شرکت 

طراحی نرم افزارش سرانجامش چه شد!

 چند تجربه خوب و یک بازگشت دوباره
»کار با استت اویل مرحله جدیدی از رشد حرفه ای 
بود. تصمیم گرفتم دوباره برگردم سر شرکت 
خودم.« نه تنها برمی گردد سر شرکت خودش، 
بلکه می رود همان شرکتی را که روزی وسایلش 
را بار زده بود پشت کامیون و تا خود کرج با آنها 
رفته بود، دوباره احیا می کند. »زنگ زدم از آن 
شریک قدیمی خواستم سهمش را به من بفروشد. 
فروخت. شرکت را راه انداختیم. از یک اتاق کوچک 
شروع کردیم. دوباره رشد کردیم. بزرگ شدیم. 
پروژه گرفتیم. از وزارت مسکن و اتاق بازرگانی 
و چند جای دیگر کارهای بزرگ گرفتیم.« اما 
شکست بیخ گوش موفقیت دوباره شرکت کمین 
کرده؛ شکستی که این بار خودخواسته و با تصمیم 
خود طباطبایی رقم می خورد. »تجارت الکترونیک 
در تمام این سال ها جایی پس ذهن من وول 
می خورد. حس ناخوشایند به حد نصاب نرسیدن 
آن کالس رهایم نکرده بود. احساس می کردم به 
جای دیگری تعلق دارم و هرچقدر هم در نرم افزار 
موفق شوم باز اینجا جای من نیست!« تصمیمش را 
می گیرد. به دوست و شریکش می گوید می خواهد 
شرکت را رها کند. خودش اعتقاد دارد این هم 
نوعی از شکست است. شرکتی که دوباره آن را 
احیا کرده بود خودخواسته ول می کند، بیست 
نفر کارمندش را مرخص می کند و می رود سراغ 

الکترونیک؛ همان تجارتی که همیشه  تجارت 
رویایش را داشت. ایده اش در تجارت الکترونیک 
راه اندازی سایتی برای فروش گروهی با تکیه بر 

تخفیف های قابل  مالحظه بود.

 فروش پوشاک، آن هم آنالین!
مسعود طباطبایی حاال در دفتر شرکتش بایِکس، 
و  نشسته  آل احمد،  جالل  اتوبان  حاشیه  در 
به  تبدیل  را  پوشاک  آنالین  فروش  می گوید 
تجارتی موفق کرده اند. می گوید برای راه اندازی 
این فروشگاه آنالین مشکل زیاد داشته اند، اما 
برای  است.  برده  پیش  را  کارها  امید همیشه 
پیدا کردن سرمایه گذار آنقدر با مشکل روبه رو 
باعث می شود دو شرکت  تعللشان  بوده اند که 
رقیب، یعنی تخفیفان و دیجی کاال، زودتر از آنها 
راه بیفتند. اما تمرکز روی پوشاک را برگ برنده 
نرم افزار  طراحی  »شرکت  می داند.  خودشان 
ما دوبار تعطیل شد. حاال که به پشت سر نگاه 
بود؛  اول ترس من  بار  می کنم، دلیل شکست 
جوانی و ترس از ادامه دادن آن  هم به تنهایی. 
دلیل تعطیلی بار دوم هم این بود که می خواستم 
به راهی پا بگذارم که همیشه به آن عالقه داشتم. 
یادم می آید دبیرستان هم که بودم با اینکه زبان 
نمی دانستم کار ترجمه قبول می کردم و می دادم 
بقیه ترجمه کنند و هم یک پولی به آنها برسد هم 
به خودم! همیشه تجارت کردن را دوست داشتم. 
حاال هم دارم همین کار را می کنم!« هنوز تلخی 
آن لحظه ای که وسایل شرکت را در گوشه ای 
از یک انبار در کرج می چیدند، فراموش نکرده 
است: »انگار دنیا را روی سرم خراب کرده بودند... 
چقدر مادرم غصه خورد... وقتی هم دوباره رفتم 
سراغ راه اندازی همان شرکت، تا چند ماه از مادرم 

موضوع را مخفی کردم!«

رضا جمیلی
آتیه نو

تجربه شکست

حسین وحدانی 

ستون



طبق فهرســت جدید نوآوران پیشــروی 
فین تک در ســطح جهانــی، چین نوآوری 
جهانی در صنعت فین تک دارد. این فهرست  
که هر سال منتشر می شود، حاصل همکاری 
شــرکت خدمات حسابرســی و حرفه ای 
اروپایی به نام KPMG و فین تک اســترالیا 
به نام VC H2 Ventures اســت. امســال، 
شــرکت های چینی چهار جایــگاه از پنج 
جایگاه برتر را به خود اختصاص داده اند که 

رتبه های یک و دو را شامل می شود.
رتبــه اول مربوط بــه شــرکت پرداخت 
الکترونیکی علی باباست که تعداد زیادی از 
محصوالت فین تک اعم از مدیریت ثروت، 
بانکــداری آنالین  و سیســتم امتیازدهی 
اعتباری خــود را اداره می کند. در جایگاه 
دوم ســایت وام خرد دانشــجو- محور به 
نام Qudian قــرار دارد که انواع گزینه های 
مالی را بــه مصرف کننــدگان چینی ارائه 
می دهد؛ مصرف کنندگانی که بیشــتر آنها 
Lu�کارت اعتباری ندارنــد. رتبه چهارم به 

fax اختصــاص دارد. لوفاکس بک پلت فرم 
مدیریت وام و ثروت آنالین است که خدمات 
مشاوره تجزیه و تحلیل بیگ دیتا را نیز ارائه 
می دهد. جایــگاه پنجم در این فهرســت 
به شــرکت بیمــه اینترنتی چینــی به نام 
Zhong’an مربوط می شود. شرکت تجارت 
الکترونیک JD نیز در جایگاه دهم قرار گرفته 
است. ایاالت متحده آمریکا هنوز از نظر کلی 
از چین جلوتر است و 2۳ شرکت آمریکایی 
در این فهرست برترین ها جای دارند. در این 
فهرست رتبه بندی کلی ۵۰شرکت فین تک 
نوآور برتر و نیز فهرستی از ۵۰ »ستاره برتر« 
وجــود دارد، اما یک شــرکت چینی برای 
2 ســال پیاپی رتبه برتر را در این فهرست 

کسب کرده است.

شرکت تازه وارد چینی می خواهدمحصوالت ارزان قیمت خود را جایگزین گجت های اپل وگوگل کند

آنتونی رابینز
تنها راه دستیابی به نیکبختی درازمدت آن است 
که بر مبنای بزرگ ترین آرمان های خود زندگی 
کنیم، یعنی هدف راستین خود را بشناسیم و بر 

پایه آن به کنش بپردازیم.

اکوسیستم
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چشم انداز
L a n d s c a p e

شانس غول سابق فناوری چین برای بازگشت به صدر اکوسیستم این کشور چقدر است؟

اکثــر مصرف کنندگان آمریکایــی چیزی درباره 
لی اکو )LeEco( نشنیده اند، اما این شرکت فناوری 
چینی قصد دارد به یک نام خانگی تبدیل شــود 
که تلفن هوشــمند و تلویزیون های صفحه صاف 
را زیر قیمت محصوالت اپل، گوگل، سامســونگ 
و ســایر رقبا در این صنعت ارائــه   دهد. لی اکو در 
طول نمایشــگاهی که در  سان فرانسیسکو برگزار 
شــد، اعالم کرد که وارد بازار آمریکا شده  و از یک 
تلفن هوشــمند به نام LePro 3 به مبلغ 4۰۰ دالر 
و یــک تلویزیون متصــل به اینترنــت با صفحه 
نمایش چهارفــوت با قیمت ۵.۰۰۰ دالر رونمایی 
کرد. لی اکو تلفن هوشــمند LePro 3 را به عنوان 
جایگزینــی برای آخرین تلفن آیفون و پیکســل 
شرکت های اپل و گوگل ارائه داده است. این شرکت 
 وعده داده اســت که تلویزیون بــزرگ آن به نام 
UMax 85 به خوبی ســایر سیستم های سرگرمی 
خانگی پیشــرفته ای خواهد بود که 8.۰۰۰ دالر 
قیمت دارند یا شاید از آنها بهتر هم باشد. این تلفن 
و تلویزیون در ماه نوامبر در فروشگاه آنالین لی اکو، 
به نام لی مال )به نشانی LeMall.com( به فروش 

خواهند رسید. این شــرکت یک تلفن هوشمند 
کوچک تــر و تلویزیون هــای کوچک تر با صفحه 
نمایش 4۳ تا ۶۵ اینچی را نیز به فروش می رساند.

عالوه بر تلفن و تلویزیون، لی اکو با یک هدســت 
واقعیــت مجازی، یک دوچرخه پیشــرفته و یک 
خودروی برقی به بازار آمریکا خواهد آمد تا با  غول 

این صنعت یعنی تسالموتورز رقابت کند.
این شرکت می خواهد دســتگاه هایش را با سایر 
خدمــات، اعم از یک بســته ویدئــوی آنالین از 

نمایش ها و فیلم ها، گرد هم جمع کند.
لی اکو، که مخفف »اکوسیســتم شــاد« اســت، 
می خواهــد پیشــروان در حوزه فنــاوری را که 
توانســته اند با راضی نگه داشتن مصرف کنندگان 
آمریکایی محصوالت خود را در صدر جدول حفظ 

کنند، به چالش بکشد.
جیــا یوتینــگ، مدیر عامــل لی اکــو در یکی از 
سخنرانی های خود گفته است: »آمریکا مهم ترین 
بازار جهانی برای ماست. وقتی بتوانیم قلب و ذهن 
کاربران آمریکایــی را تصاحب کنیــم، خواهیم 
توانست به قلب و ذهن کاربران جهانی نفوذ کنیم.«
جیــا در مصاحبه ای با آسوشــیتد پرس گفته  که 
نوآوری در آمریکا در تنگنا قرار گرفته  و االن زمان 
مناسبی است برای شــرکت لی اکو که وارد بازار 
آمریکا شود. او درباره ایجاد یک پلت فرم صحبت 
می کند که بــه مصرف کنندگان امکان می دهد از 
تلویزیون های لی اکــو به تلفن و به خودرو جابه جا 

شوند و خدمات ویدئویی آن را تماشا کنند و از سایر 
اپلیکیشن هایی که شرکت قصد معرفی آنها را دارد، 

استفاده کنند.
ورنر گورتــز، تحلیلگر گارتنــر، می گوید که این 
شرکت از دستگاه ها به عنوان »اسب های تروژان« 
اســتفاده می کند تا خدمات دیجیتال آن را ارائه 
دهد. این یک روند معمول در این صنعت اســت  
و شــرکت لی اکو نمونه خوبی از نحــوه حمایت 
مالی از ســخت افزار با انگیزه های پنهان توســط 

شرکت هاست.
شــرکت گوگل نیز تلفن پیکســل جدید خود را 
در تالش بــرای جذب ترافیک بیشــتر در موتور 
جست وجو و سایر خدمات خود به فروش می رساند 
با این تفاوت که این دســتگاه بــا قیمت باالیی به 
فروش می رســد. Echo در ســایت آمازون یک 
سخنگوی متصل به اینترنت است که زبان گفتار 
را می فهمد و به آن پاســخ می دهد. این سخنگو 
نیز برای افزایش میزان فروش در ســایت تجارت 

الکترونیک این شرکت طراحی شده است.
سطح انتظارات از لی اکو متوســط است. تحلیل 
راهبرد شرکت نشــان می دهد که لی اکو امسال 
حدود 2۵ میلیون تلفن هوشــمند را در سراســر 
دنیا به فروش خواهد رســاند. در مقایسه، اپل در 
سال گذشته تا پایان ماه ژوئن 2۱4 میلیون آیفون 

فروخته است.
سایر شرکت های چینی که ســعی دارند در بازار 

لوازم برقی مصرف کنندگان آمریکایی موفق عمل 
کنند، به ندرت به جایگاه درخشــانی دست پیدا 
کرده اند، اما شــرکت لی اکو هدف مهمی را پیش 

گرفته است.
در طول فصل تابستان، این شرکت 2 میلیارد دالر 
 Vizio به تولیدکننده تلویزیونی مشهور آمریکا به نام
پرداخت کرد که Costco و سایر زنجیره های مهم را 
می فروشد. این شرکت چند صد کارگر را در دفاتر 
اصلی خود در سن خوزه، کالیفرنیا، استخدام کرد 
با این هدف که در سیلیکون ولی توسعه پیدا کند. 
اوایل امسال،  2۵۰ میلیون دالر دیگر برای گسترش 
این مکان در ســانتا کالرا، کالیفرنیا، هزینه کرد و 
مجوز ساخت یک مجتمع اداری به وسعت ۳میلیون 
فوت مربع را گرفت تا حدود ۱2هزار کارگر را در آن 
جای دهد. جیا قصد دارد نام این مجتمع را »دنیای 
اکو« بگــذارد. گورتز می گوید: »آنهــا بی تجربه 
نیســتند  اما به نظر من دارند پول خــود را برای 
یک آینده قابل پیش بینی هدر می دهند. ســوال 
این اســت که آنها تا کجا می توانند به این راهبرد 

ادامه دهند؟«
جیا، که ثروتی قریب به ۵ میلیارد دالر دارد، از اینکه 
بگوید تا به حال لی اکو  چــه مقدار پول در آمریکا 

هزینه کرده است، خودداری می کند.
او می گویــد: »مــا از نظــر مالی آماده هســتیم 
تــا یک مــدل جدید و یــک ارزش جدیــد را به 

مصرف کنندگان معرفی کنیم.«

در یــک بعد از ظهر در شــمال پکــن، یک جوان 
چینی 2۰ســاله به یک میز چوبی در فروشــگاه 
خرده فروشی تکیه داده بود و تلفن های هوشمند و 
بندهای تناسب اندام رنگارنگ را بررسی می کرد. 
دیوارهای ســفید رنگ و فضای خالی فروشــگاه، 
انســان را به یاد فروشــگاه اپل می انداخت، اما در 
آن محصــوالت متنوع تری وجود داشــت اعم از 
برنج پزهای هوشــمند، هاوربرد، جاروبرقی های 
روباتیک، تصفیه کننده برقی هوا و حمام دیجیتال. 
یک فروشــنده بلندقــد که تی شــرت آبی بر تن 
داشت، اعالم کرد که آنها می خواهند به زودی یک 
قسمت را به پیش نمایش هواپیماهای بی سرنشین 

شیائومی )Xiaomi( اختصاص بدهند.
این فروشگاه یکی از ۳۶ مکان در سراسر چین است 
که شرکت شیائومی آن را اداره می کند. شیائومی 
یکی از ســازندگان محصوالت فنــاوری در پکن 
است که کار خود را در فروش تلفن هوشمند آغاز 
کرده است. این شــرکت اغلب به نام »اپل چین« 

معروف است.
اما شــیائومی یک راهبرد کاماًل متفاوت دارد: به 
جای طراحی دقیق محصوالت داخلی که با ویژن 
فنی و زیبایی شــناختی برگرفته از اســتیو جابز 
انجام می گیرد، این شرکت روی استارت آپ های 
ســخت افزاری چینــی ســرمایه گذاری کرده و 
دســتگاه ها را با برچسب شیائومی عرضه می کند 
و آنها در فروشــگاه ها و از طریق وب ســایت خود 
می فروشــد. این ابزارها را می تــوان با یک تلفن 
هوشند شیائومی – یک اینترنت اشیاي کالسیک– 

اجرا کرد و معموال  قیمت رقابتی دارند.
این راهبرد یک راهبرد آشناست: مشتریان را روی 
یک سیستم عامل به دام بیندازید؛ سیستم عاملی 
به نام MIUI که نســخه سفارشی سازی اندروید 
است. اینگونه است که مشتریان به برند شما وفادار 
می مانند و محصوالت بیشتری را از شما خریداری 

می کنند.
لیــو دی، که بخش محصوالت اکوسیســتم های 
جدید شیائومی را اداره می کند، می گوید که این 
کسب و کار امسال ۱۰ میلیارد یوان )۱.۵ میلیون 
دالر( درآمد خواهد داشــت و این مقدار در سال 
2۰۱۷ دو برابر خواهد شد. او قبول دارد که این یک 

»هدف بسیار بلند پروازانه« است.
در این روزها شیائومی به شدت به یک اقدام ثانویه 

نیاز دارد. چند ســال پیش، این شــرکت برترین 
فروشنده تلفن هوشمند در چین بود و مدتی نیز 
بزرگ ترین شرکت بعد از اوبر در دنیا شناخته شد. 
اما پس از مدتی مشــتریان خود را از دست داد و 
این تسلط کم رنگ شد. جســی دینگ، تحلیلگر 
بازار چین در وب ســایت کانالیس می گوید: »آنها 
می خواهنــد تلفن های پیشــرفته تری داشــته 
باشند و پول بیشتری پرداخت کنند. با این حال، 
محصوالت شــیائومی در 2 سال گذشته تغییرات 
چندانی نکرده انــد.« در این حیــن، رقابت بین 
ســازندگان تلفن همراه داخلی شــدت گرفته  و 
اکنون شیائومی مقام چهارم را به خود اختصاص 

داده است.
این شــرکت ســعی دارد دوباره به جای اول خود 

بازگردد. شیائومی با همراهی ها و راهنمایی های 
هوگو بــارا، معــاون عملیات جهانــی، دارد وارد 
بازارهــای در حال توســعه دیگر می شــود. هند 
یکی از مکان های هدف اســت زیرا مانند ۵ سال 
گذشته چین، اکثر مشــتریان می خواهند با پول 
کم، بهترین ها را خریداری کنند. مردم هند نیز به 
دنبال تلفن های بهتر و پیشرفته تر هستند. در اواخر 
این ماه، شیائومی تلفن هوشمند پیشرفته خود را 
با یک صفحه نمایش کــه دو طرف آن مانند تلفن 
Edge سامسونگ منحنی اســت، به بازار معرفی 
خواهد کرد. همچنین پیش بینی می شــود که از 
یک ساعت هوشمند نیز اواخر امسال رونمایی شود.

لیو می گوید: »چین در طول ۱۰ تا 2۰ سال آینده 
شــاهد تشــدید مصرف گرایی خواهد شد و این 

کاماًل واضح است. شــیائومی قصد دارد با معرفی 
محصوالت بــا  کیفیت باال و قیمت نســبتا  ارزان 
به این میــزان باالی تقاضا پاســخ دهد.« تمرکز 
این شــرکت روی مشتریان در شــهرهای درجه 
2 و ۳ چین اســت؛ به ویژه افراد در ســنین ۱۷ تا 
۳۵ ســال. تا امروز، Huami موفق ترین شــرکت 
ساخت دستگاه بوده  که شیائومی سهم کوچکی از 
آن را در اختیار داشت. Mi متعلق به هوآمی است 
و پرفروش ترین بند تناسب اندام در چین به شمار 
می رود و در دنیا بعد از فیت بیت رتبه دوم را کسب 
کرده است. در بخش های جدید مانند هواپیماها ی 
بدون سرنشین، شرکت شــیائومی قصد ندارد با 
رقبای بــزرگ رقابت کند. هدف اصلــی آن ارائه 
خدمات به طبقه متوسط و در حال رشد چین است.

شیائومی و رویای قدرت ازدست رفته

حامد رسولی

گزارش
R e p o r t

مدیرعامل 
لی اکو در 

مصاحبه ای با 
آسوشیتد پرس 

گفته  که 
نوآوری در 

آمریکا در تنگنا 
قرار گرفته 
 و االن زمان 

مناسبی است 
برای شرکت 

لی اکو که وارد 
بازار آمریکا 

شود

لی اکو، قاپ مصرف کنندگان آمریکایی را می دزدد؟

حضور چین در صدر 
فین تک جهانی

درســت چند ماه پیش، فایننشیال تایمز 
میالن را بــه عنــوان بزرگ تریــن مرکز 

استارت آپی ایتالیا معرفی کرد.
وقتــی صحبــت از بهترین »شــهرهای 
استارت آپی« در اروپا می شود، همه بالفاصله 
به برلین، لندن، پاریس یا آمســتردام فکر 
می کنند اما میالن نیز دارد به یکی از مراکز 

شرکت های جدید تبدیل می شود.
در میالن و در لمباردی، اکثر بازیکنان اصلی 
اکوسیســتم اســتارت آپی ایتالیا متمرکز 

شده اند.
در یــک تحقیق بــا عنوان »اکوسیســتم 
اســتارت آپی ایتالیا: کی به کیســت«، که 
توسط موسســه Italian Startup تبلیغ و 
توســط دانشــکده مدیریت و پلی تکنیک 
میالن اجرا شده  و وزارت توسعه اقتصادی 
نیز از آن حمایت کرده است، تصویر جالبی 
از توزیع منطقه ای بازیکنان این اکوسیستم 
ارائه شده  که یک محیط مطلوب تری را برای 
تولد و توسعه استارت آپ ها ایجاد می کنند.

طبق یافته هــای این تحقیــق، لمباردی 
یک منطقــه در ایتالیا با بیشــترین تمرکز 
بازیکنان حوزه استارت آپ است: ۳4 درصد 
از اســتارت آپ های بودجه بنــدی شــده، 
۵۳درصد از ســرمایه گذاران موسســاتی، 
۳۵ درصــد از پلت فرم های برون ســپاری، 
2۱ درصد از انکوباتورها و شتاب دهندگان، 
۱۳ درصــد از پارک های علــوم و فناوری، 
۳۱ درصد از فضاهای همــکاری و تعاون، 
۱۷درصــد از آزمایشــگاه های فنــاوری و 

۳۵درصد رقابت های استارت آپی.
داده های اخیر )تا تاریخ ۳ اکتبر 2۰۱۶( این 
رتبه بندی را تایید می کنند: میالن امروزه 
میزبــان ۱4.۷ درصد از اســتارت آپ های 
نــوآور ایتالیایی اســت؛ به عبــارت دیگر، 

۹۳۶استارت آپ از ۶.۳82 استارت آپ.
میالن خانــه برخی از دانشــگاه های برتر 
ایتالیــا و دانشــکده های مدیریت اجرایی 
کسب و کار نیز هست. تمام آنها سود خود را 
از استارت آپ ها تامین می کنند، دوره های 
آموزشــی حرفه ای را به کارآفرینان جوان 
ارائه می دهند و می توانند منابع خوبی برای 

استعداد های استارت آپی باشند.
به عــالوه، میالن بهترین مــکان در ایتالیا 
برای اســتخدام اســتعدادهای دیجیتال 
)مانند مدیران بازاریابی دیجیتال، مدیران 
نــوآوری ارشــد و دانشــمندان داده(  و 
کشــف توانایی های دیجیتال نــادر و مهم 
بــرای پیشــبرد صنعت دیجیتال اســت. 
استارت آپ ها نیز نسل های جدید کارمندان 
دیجیتالــی را جذب می کننــد و پرورش 
می دهند، اما میالن مرکز آموزش شــاخه 
آی تی ســی و حفظ استعدادهای دیجیتال 
نیز هست. در نتیجه، وقتی صحبت از مراکز 
مهم در حوزه استارت آپ های دیجیتالی در 
اروپا می شــود، بهتر است شهر میالن را نیز 

در این فهرست جای دهید.

میالن؛ مرکز استارت آپ ها 
و استعدادهای دیجیتال

۱۵ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و پنج



تنها کارهای بزرگ هســتند کــه می توانند به انجام 
برســند. این جمله مهم ترین شــعار و دستورالعمل 
آژانس بازاریابی آرنولد به شمار می رود که خط مشی 
کلی خود را در ارائه راهکارهای خالقانه خالصه کرده 
اســت؛ راهکارهایی که منجر به ارائه کارهای بزرگ 
و قابل توجه می شــوند؛ کارهایی که به معنای واقعی 
کلمه، کارایی داشــته و در نهایت موفقیت و رضایت 

مشتریان را در پی دارند.
آژانس تبلیغاتی آرنولد که مقر اصلی آن در بوســتون 
ماساچوست است، از زیرمجموعه های شرکت تبلیغاتی 
بزرگ تری به نام هاواس )Havas( محسوب می شود 
که در فرانســه مستقر شده است، فعالیت اصلی گروه 
بازاریابی آرنولد بیشتر در شمال آمریکا، آسیا و آمریکای 
التین متمرکز شده، اگرچه فعالیت های قابل توجهی 
نیز در کشــورهای اروپایــی دارد. در حال حاضر این 
آژانس دفاتر مرکزی زیادی در شهرهایی نظیر بوستون، 
میالن، نیویورک، لندن، پراگ، مادرید، ســن پائولو، 
سینی، تورنتو و شانگهای داشته و فعالیت های بازاریابی 
خود را در سراسر جهان پی گرفته است. جالب است 

بدانید این آژانس که در ســال 1946 توســط آرنولد 
روسوف پایه گذاری شد، به نام مؤسس آن شناخته شده 
و در سال های بعدی نیز توسط افراد متعددی اداره شد 
و توانست در طول همین سال ها در کنار موفق ترین و 
بزرگ ترین آژانس های تبلیغاتی آمریکایی قرار بگیرد. 
موفقیت این شرکت به اندازه ای بود که در سال 2009 

درآمد آن حدود 235میلیون دالر برآورد شده بود.
یکی از شعارهای اصلی آژانس آرنولد که آن را سرلوحه 
دســتورالعمل های کاری خود قرار داده اند، سه واژه 
)Great…work…works ( است، به این معنا که آن 
چیزی که موفقیت این کمپانــی را تضمین می کند 
و باعــث ارائه تبلیغات خالقانه و بــزرگ و قابل توجه 
می شــود، کار و تالش مــداوم آنهاســت. یک مرد 

کوچک نباشید
ارائه طرح  های خالق و قابل توجه در آژانس آرنولد، از 
جمله نکات مهم و متمایز این شرکت است که باعث 
ایجاد کمپین  های تبلیغاتی خالق و متفاوتی شــده 
اســت، در همین راستا می  توان از کمپینی موسوم به 
»یک مرد کوچک نباشید!« نام برد که در جهت مستقل 

شدن افراد خانواده و استفاده از حق بیمه جدید است. 
گروه تبلیغاتی این کمپین معتقد هستند که بسیاری 
از افراد در زمان بزرگســالی نیز برای انتخاب شرکت 
بیمه خود، به طور پیش  فــرض، بیمه پدر و مادر خود 
را انتخاب می  کنند، بنابراین کمپین مذکور سعی دارد 
با نشان دادن این نکته که در بزرگسالی نباید همانند 
کودکی  مان رفتار کنیم و وابسته به والدین  مان باشیم، بر 
لزوم انتخاب مستقل بیمه و در نهایت تبلیغ بیمه مورد 
نظر خود می  پردازد. در این کمپین، ارائه عکس  هایی 
از مردی جوان که در موقعیت  های کودکانه قرار گرفته 
است، در عین حال که بسیار طنزآمیز بوده، به هدف این 
آگهی که تأکید اصلی آن بر استقالل افراد در انتخاب 
بیمه است، بسیار نزدیک می  شود. مرد بزرگسالی که 
لباسی کودکانه پوشــیده و در حالی که روی صندلی 
مخصوص بچه  ها نشســته اســت، غــذا می  خورد از 
جمله این تصاویر اســت، ضمن اینکه همان مرد در 
موقعیت  های دیگری نیز دیده می شود که در کالسکه 
قرار دارد و یا دستانش را برای در آغوش گرفته شدن 

باال برده است. 

نــوآوری، خالقیت، کیفیت بــاالی محصوالت، 
همگام شــدن با تکنولوژی هــای جدید جهانی، 
یافتن مخاطبان جدید و ... از جمله راهکارهایی 
هستند که برند با ســابقه ای مانند رولکس آنها 
را در برنامه هــای بازاریابی خود قرار داده اســت 
تــا بتواند مانند قرن گذشــته، در قرن حاضر نیز 
پادشــاه بالمنازع صنعت ساعت سازی در سطح 

جهان به شمار رود.
شاید بتوان گفت برند رولکس از جمله مهم ترین 
برندهایی باشد که با یادآوری ساعت مچی در ذهن 
بسیاری از مردم جهان، خاطر نشان شود. بر این 
اساس باید گفت این نام تجاری در ذهن بسیاری 
از مردم جهان ریشه دوانده است و به عنوان یک 
برند لوکس شناخته می شــود، حتی افرادی که 
توانایی خرید این ســاعت را نیز نداشته باشند، با 
نام و هویت آن کمابیش آشنا هستند، بنابراین در 
این گزارش تــالش می کنیم تا رمز موفقیت برند 
صد و چند ســاله رولکس را برای تبدیل شدن به 
نامی جهانی بررســی کرده و ابزارهای تبلیغاتی 
این برند را به عنوان یکی از مطرح ترین برندهای 

ساعت مچی تبیین کنیم. 
 این کمپانی که در ســال 1905 تأسیس شده، 
توانســته در این دوره صد ســاله بــه موفقیت 
چشــم گیری در زمینه تولید ساعت  دست پیدا 
کند؛ برندی که در کنار نام خود مفاهیمی مانند 
ثروت، موفقیت و نفوذ را به ذهن متبادر می کند.

 چگونه یک نام تجاری صد و اند ساله در عصر 
دیجیتال نیز رونق می یابد؟

هنگامی که یک برند هویت خود را در طی زمانی 

طوالتی تثبیت کرده باشــد، یافتــن مخاطبان 
جوان برای برنــد مذکور از جملــه دغدغه های 
اصلی بازاریابــان خواهد بود، چراکــه این برند 
هویت خود را میان نسل گذشته به دست آورده 
اســت و احیای این هویت در بین نســل جدید 
نیاز به اســتراتژی های خــاص دارد، به همین 
منظور گروه ها و کمپین هــای بازاریابی رولکس 
نیز برقراری ارتباط با نســل جوان را ســرلوحه 
برنامه های تبلیغاتی خود قرار دادند؛ به این معنا 
که اگرچه در گذشــته تبلیغات چاپی و بعد نیز 
تلویزیونی بهتریــن ابزارهای بازاریابی برای برند 
رولکس به شــمار می رفتند و این برند از طریق 
آنها توانسته بود مخاطبان وفادار به خود را بیابد، 
اما در دنیای امروز که فضای دیجیتال در زندگی 
مردم نفوذ زیادی یافته است، حضور در رسانه های 
اجتماعی و فعالیت مستمر در فضای دیجیتال از 
جمله راهکارهای اصلــی برند رولکس در جذب 
مخاطبان جوان تر بوده اســت. چراکه مخاطبان 
گذشــته برند رولکس، در گروه های ســنی باال 
قرار گرفتند و بر این اساس یافتن مخاطب جوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی برنامه های 

تبلیغاتی این شرکت محسوب می شود.

 تربیت نسل های مصرف کننده
تربیت یک نســل مصرف کننــده و ایجاد حس 
وفــاداری در آنها، از جمله اهداف اساســی برند 
رولکس محسوب می شــود که به خوبی توانسته 
است در صد ساله گذشته آن را به انجام برساند و 
هم اکنون نیز در آغاز قرن بیست و یکم به دنبال 
ایجاد یک نســل مصرف کننده دیگر است که با 
توجه به عصــر دیجیتال، راهکارهای خاص خود 
را می طلبــد، بنابراین می توان امیــدوار بود که 
برنــد رولکس بتواند هویت تجــاری خود را بین 
مخاطبان دیجیتالی خود نیز به تثبیت برســاند. 
در همین راستا، حضور فعال این برند در صفحات 

مجــازی مانند فیس بوک، یوتیــوب، توئیتر و ... 
نشان دهنده اهمیتی است که این برند به تربیت 
نســل های مصرف کننده در برنامه های بازاریابی 

خود می دهد.

 وفاداری مشتری در گرو ارائه کیفیت باال
ســاعت های مچی رولکس بیــش از هر چیزی 
منحصر به فرد هســتند و طراحی خاص خود را 
دارند، ضمن اینکه استفاده از فناوری های جدید 
نیــز از دیگر خصایص عمده این برند محســوب 
می شــود، می توان گفت برند رولکس مشتریان 
خاص خود را دارد و به همین دلیل نیز در طراحی 
و ارائه محصوالت خود به شــدت سختگیر بوده 
و کیفیت بــاالی محصول را در دســتورالعمل 
تولیدات خود قرار داده اســت، به همین علت نیز 
این برند توانسته است مشتریان خاص و در عین 
حال وفــاداری را پیدا کند که تنها برند مورد نظر 
آنها برای ساعت مچی، نام الکچری رولکس است. 
رسیدن به چنین مرحله ای که وفاداری مشتری 
نام دارد، در گرو ارائه محصوالت بی عیب  و نقص و 
باکیفیت در دوره ای طوالنی است که باعث جلب 
اعتماد مشتریان شده و یک نام تجاری را در ذهن 

آنها حک می کند.

 برندی با یک سده نوآوری
برند رولکس اولین نمونه های ساعت های ضد آب 
را تولید کرده است و بر این اساس می توان گفت 
که نوآوری مذکور، در انحصار این برند قرار دارد. 
ارائه محصوالت با کیفیت که مطابق با فناوری های 
روز دنیا انجام می شوند، روندی است که نام تجاری 
رولکس برای نوآوری های بیشتر خود در پی گرفته 
است و در این میان، خصوصا در زمینه ساعت های 
ضد آب به طور خــاص نوآوری های قابل توجهی 

را انجام داده است.
بنابراین بایــد گفت که یکی از اســتراتژی های 

مهم برند رولکــس که آن را در بین مرم جهان به 
یک نام تجاری قابل اعتماد تبدیل کرده اســت، 
نوآوری های قابل توجهی است که در زمینه تولید 
محصوالت خود ارائه می دهد. جالب است بدانید 
که اولین تبلیغ ســاعت های ضد آب رولکس در 
سال 1927 توسط نخستین زن شناگر انگلیسی 
به نام مرسدس گلیتز صورت گرفت که این ساعت 
را در طول شنا دور گردن خود انداخته بود و بعد 
از شنا نیز با همین وضعیت عکسی از او گرفته شد 
و در صفحه اول روزنامه هــای آن زمان به چاپ 
رسید. این نوآوری خاص که آغاز تبلیغات آن در 
سال 1927 بود، کماکان در برنامه تبلیغاتی برند 
رولکس قرار داشته و امروزه غواصان و شناگران 
ماهر دنیای ورزش، از جمله ابزارهای تبلیغاتی آن 

به شمار می روند.

 مشتریانی که ابزار تبلیغاتی نیز هستند
رولکس برندی اســت که در کنار نام های خاصی 
معنا پیدا می کند، کمپین های تبلیغاتی این برند 
به خوبی از این موضــوع آگاه بوده و همین امر را 
به یکــی از ابزارهای مهــم بازاریابی خود تبدیل 
کرده اند. بــه عنوان مثال، در یکی از تبلیغات این 
برند، عکس های افراد مشــهوری را می بینیم که 
ساعت های مچی رولکس در دست آنها خودنمایی 

می کند.
مرلین مونــرو، مارلون براندو، رابــرت دنیرو و ... 
چهره  های مشهوری هســتند که مطمئنا تأثیر 
زیادی بر مخاطبان خواهند گذاشــت و بر همین 
اساس  نیز می توان گفت که بسیاری از مشتریان 
برند رولکس، به عنوان ابزارهای تبلیغاتی این برند 
نیز محسوب می شوند. ضمن اینکه امروزه بسیاری 
از چهر های سرشناس ورزش و سینما نیز، معرِّف 
ساعت های این برند هســتند و به طور خاص در 
کمپین های ویدئویی و دیجیتال این برند حضور 

فعال دارند.

چهار استراتژی مؤثر 
در تبلیغات رقابتی

اغلب گفته می شــود که فضای رقابتی برای 
ایجاد یک کسب وکار موفق، مناسب و کارساز 
است. امروزه نیز برندهای مختلفی را می بینیم 
که در یک فضای رقابتی به تبلیغ محصوالت 
خود دســت می زنند، انواع نوشــابه ها مانند 
پپســی، کوکاکوال و ... یــا برندهای دیگری 
مانند اپل، اچ پــی و ... نیز کامال فضای رقابتی 
موجود در بازار را نشان می دهند، بنابراین باید 
گفت بسیاری از کسب کارهای امروزی خواه  
ناخواه در یک فضای رقابتی قرار گرفته اند و به 
همین دلیل نیز رعایت برخی نکات حساس و 
استراتژیک، می تواند به روند بازاریابی آنها در 
چنین فضایی کمک کند، بر همین اســاس 
نیز در ادامه به چهار نکتــه مهم در تبلیغات 
رقابتی اشاره خواهیم کرد. از آنجایی که دنیای 
دیجیتال امروز، فرصت هــای بازاریابی قابل 
توجهی را در اختیار کسب وکارهای مختلف 
قرار داده اســت، در اینجا به راهکارهای مؤثر 

تبلیغات رقابتی در فضای آنالین می پردازیم:
نگاهی به صفحه فیس بوک  رقیب خود کنید

رســانه های مجازی، طیف گســترده ای از 
مخاطبان را در مقابل شــما قرار می دهند که 
می توانید آنها را تبدیل به طرفداران صفحه خود 
کنید. به عنوان مثال، شاید نتوانید افرادی را که 
در صفحه رقبای شما وجود دارند، مستقیما به 
صفحه خود بیاورید، اما با هدف قرار دادن آنچه 
که مخاطبان شما آن را دوست دارند، می توانید 
آنها را به صفحه خود راهنمایی کنید. بنابراین 
اگر به دنبال این هستید که در شبکه اجتماعی 
مانند فیس بوک، طرفــداران صفحه رقبای 
خود را به صفحه خــود بیاورید، در درجه اول 
صفحه رقیب خود را هدف قرار داده و در این 
عالقه مندی با مخاطبان مذکور شریک شوید. 
در صورتی که این عالقه مشترک شکل بگیرد، 
طرفداران صفحه رقبای شما به صفحه شما نیز 

سر خواهند زد.
در یوتیوب اول باشید!

ممکن است مخاطبی به تماشای یک آگهی 
ویدئویی از رقیب شما در یوتیوب بنشیند، اگر 
شــما بتوانید پیش دستی کرده و آگهی مورد 
نظر خود را زودتر به نظر آن مخاطب برسانید، 
ممکن اســت که فرد مذکور از دیدن ویدئوی 
رقیب شــما منصرف شــود و به دیدن آگهی 
شما بنشیند. برای این منظور نیز باید قابلیت 
جست وجوی تبلیغات خود را در یوتیوب باالتر 
ببرید تا در صورت جست وجوی کلیدواژه ای 
خاص که مخاطب در مورد محصوالت رقیب 
شما آن را وارد کرده است، ابتدا آگهی شما به 
نمایش درآید. شناخت کلید واژه های تبلیغات 
مخاطبان و تنظیم کلیدهای جســت وجوی 
خود بر مبنای آنها می تواند در این کار کمک 

زیادی به شمار بکند.
جی میل و مخاطبان رقیب!

یکی از تاکتیک های مهم در بازاریابی رقابتی 
این مسئله است که مشــتریانی را هدف قرار 
دهید که نســبت به محصوالت رقبای شما 
عالقه نشان داده اند. بر همین اساس می توانید 
جی میل های تبلیغاتی خود را به آدرس های 
ایمیل مخاطبان رقبای خود ارســال کنید، 
چراکه وقتی مخاطبی به تولیدات رقیب شما 
عالقه نشان می دهد، این پتانسیل را دارد که 
در لیست مخاطبان شما نیز قرار بگیرد، زیرا 
محصوالت تولیدی شــما و رقیب تان در یک 
گروه قرار دارد. بنابراین ســعی کنید با یافتن 
ایمیل های بیشتری از مخاطبان رقیب، آنها را 
با تبلیغات خود آشنا کنید و نام تجاری خود را 
نیز در کنار برند رقیب، در ذهن این مخاطبان 

قرار دهید.
توئیتری رقبای خود را فراموش نکنید

شما می توانید لیست مخاطبان رقبای خود 
در توئیتر را دانلود کرده و آنها را نیز هدف قرار 
دهید، به این معنا کــه آگهی ها  و برنامه های 
بازاریابی خود را بــرای این مخاطبان جدید 
نیز ارســال کرده و با ارائه راهکارهای مؤثر و 
هوشمندانه، آنها را از یک مخاطب صرف، به 

یک مصرف کننده واقعی تبدیل کنید.

چرا رولکس
 پادشاه  ساعت هاست

ب  ام و هنوز با ستاره های سینما، فیلم های ماشینی می سازد!
ســاختن فیلم های تبلیغاتی با اســتفاده از چهره های 
مشهور ســینمایی از جمله راهکارهای خالقانه ای به 
شمار می رود که عموما برندهای مشهور و لوکس جهان 
به آنها می پردازند، چراکه ســاختن چنین فیلم هایی، 
هزینــه زیادی در پی داشــته و نیاز به یــک تیم قوی 
بازاریابی و ســینمایی نیز دارد. همکاری با کارگردانان 
مشــهور و موفق ســینما در کنار هنرمندان مشــهور 
و شــناخته شــده نیز از دیگر مزایای ساختن چنین 
فیلم هایی اســت که قطعا بر مخاطبــان، تأثیر مثبتی 
خواهند داشــت؛ ضمن اینکه اگــر فیلم های مذکور با 
بازی یک هنرپیشه مشخص و به طور دنبال دار ساخته 
شوند نیز این تأثیر بیشتر خواهد شد. کالیو اوون یکی 
از چهره های معروف ســینمای جهان به شمار می رود 
که با برند ب  ام و در ســاختن چند فیلم کوتاه تبلیغاتی 
همکاری داشت و در سال جاری نیز این همکاری بعد 

از چندین ســال دوباره از ســر گرفته 
شــد و فیلم کوتاهی موســوم به 

فرار، در ســایت ب  ام و فیلمز 
به نمایــش درآمــد که در 
فیلم هــای کوتاهی  ادامه 
بود که این برنــد با بازی 
کالیــو اوون، تولید کرده 
بود. بازگشــت دوباره این 
چهره شــاخص سینمایی 

در فیلم هــای کوتــاه ب ام و، 
تلنگری دوباره به مخاطبان این 

برند محســوب می شودکه عالوه بر 
یادآوری فیلم های قبلی، آنها را در فضای 

این فیلم جدید نیز قرار می دهد و بار دیگر برند ب  ام و را 
برای آنها پررنگ خواهد کرد.

در واقع بایــد گفت برنــد ب  ام و، برای 
معرفــی محصوالت خــود از این 
شگرد تبلیغاتی استفاده زیادی 
کرده اســت و در این شیوه، 
چندده ســاله  ســابقه ای 
دارد. کالیــو اوون از جمله 
چهره های معروف سینمایی 
است که از سال های قبل با 
کمپانــی ب  ام و، بــه منظور 
ســاختن فیلم های تبلیغاتی، 
همکاری داشت. همکاری کالیو 
اوون با برند ب ام و به حدود 15ســال 
پیش باز می گردد که سری فیلم های کوتاه 
)The Hire( را برای این برند بازی کرده بود. این سری 
که مجموعه ای از هشت فیلم کوتاه به شمار می رفت، 

با بازیگری او به عنوان قهرمان داستان شکل گرفته بود 
و وی در آن فیلم ها نقش راننده مرموزی را داشــت که 
به استخدام درآمده بود تا مأموریت های متفاوتی را به 
انجام برساند. آنچه در این فیلم ها به صورت پررنگ تری 
نمود داشت، مهارت رانندگی قهرمان داستان و نمایش 
نوع ماشــین مورد نظــر بود که در راســتای خدمات 

بازاریابی و تبلیغاتی ب  ام و قرار داشت.
 اکنون نیز بعد از گذشــت 15 ســال، دوبــاره کالیو 
اوون بــه برنامه ســاخت فیلم های کوتــاه ب  ام و  راه 
 یافتــه اســت و این بــار در فیلمی موســوم بــه فرار 
)The Escape( در نقــش همان راننــده مرموز ظاهر 
می شــود. در این فیلم نیز این راننده مرموز مأموریت 
دارد تا یک انسان ساخته شده را به مکان خاصی انتقال 
دهد و البته مشخص است که این راننده سوار بر ب  ام و، 

از پس مأموریت خود به خوبی بر خواهد آمد.

چرا آرنولد به یک نام بزرگ در صنعت تبلیغات تبدیل شده است

چرا هنوز چهره هایی چون رابرت دونیرو یا سیاستمداران بزرگ 
دنیا با این ساعت های مچی پز می دهند؟

آژانسی که فقط کارهای بزرگ را کار می داند!

فهیمه خراسانی
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اوگ ماندینو

موانع برای رسیدن به موفقیت ضروری هستند 
زیرا در فروش و هر شغل مهم دیگری، پیروزی 
فقط بعد از مبارزات زیاد و شکست های بی شمار 

به دست می آید. 

شکل گیری کسب و کاری 100 میلیون دالری می تواند همین قدر ساده باشد!

از حرف تا عمل -  ای بی : 
تنوع جنسیتی البته در سطح کارمندان!

ای بی در میان سایر قدرتمندان تکنولوژی از تنوع 
کارمند بیشتری برخوردار است

جان کینگ و جیم اسکات موسس کارخانه »آشپزخانه 
استون وال«، 25 سال قبل کارشــان را آغاز کردند. آنها 
در یک گفت وگوی کوتاه توضیح می دهند چطور اولین 
مشتریانشــان را جذب کرده اند و اینکه ایده هایشان را 

چطور به دست آورده اند.
 چطور کارتان را شروع کردید؟

جان:  هنگام تعطیالت ســال ما تصمیم داشتیم مربای 
خانگی درســت کنیم. من قبال کاری پاره وقت در یک 
گلخانه داشتم. یکی از کارکنان گلخانه به من پیشنهاد 
داد که اضافی مربا را در بازارروز شنبه کشاورزان محلی 
به فروش برسانم. من که آن زمان قسط های عقب مانده 
زیادی داشتم، پیشنهادش را پذیرفتم و توانستم در یک 

روز 100 دالر از فروش آن به دست بیاورم. 
 پس از آن رویکردتان در بازار چه بود؟

  هرگــز خط تولیــد محصول نداشــتیم. ما هــر آنچه 
می خواستیم، درســت می کردیم. مثال اگر مربای توت 

فرنگی درست می کردیم و فروش خوبی نمی کرد، آن را به 
شربت توت فرنگی تبدیل می کردیم. 

 درمورد معروف ترین محصول تان، مربای پیاز و سیر 
سرخ کرده توضیح دهید.

 ما در حال تهیه کردن چاشنی ســیر برای هات داگ و 
همبرگر بودیم و معموال کمی شــکر هــم به آن اضافه 
می کردیم. من شکر را ریخته بودم که جیم نیز مقداری 
شکر به آن اضافه کرد. چاشنی سیر ما تبدیل به محصول 
شــیرین و غلیظی شــد اما ما آن را دور نریختیم. من 
120 شیشه از آن را درست کردم و به بازار فرستادم که 
خوشبختانه در بازار هم خیلی خوب از آن استقبال شد. 
بنابراین اسم آن را مربای سیر و پیاز گذاشتیم و روی آن 

نوشتیم که می توان آن را با خامه میل کرد. 
 بزرگ ترین درســی که از بازار محلی کشاورزان 

گرفتید، چه بود؟
روزی خانمی در بازار به ســراغ ما آمد و پرســید که آیا 

عمده فروشــی هم داریــم؟  اما من اصال نمی دانســتم 
عمده فروشی چیست؟ آن خانم در آن روز تمام اجناس 
ما را یک جا خرید و به روســتا های نزدیک رفت. من به 
دنبال او رفتم و از داخل ماشین او را تماشا کردم . او تمام 
اجناس را به دو برابر قیمت فروخت. من در آنجا بود که فرق 
عمده فروشی و خرده فروشی را فهمیدم. بنابراین در بازار 
هفته بعد ما قیمت ها را دو برابر کردیم ، مشتریان ابتدا کمی 

شوکه شدند اما همچنان از ما خرید کردند. 
 چگونه از بازار خرده فروشی به تولید انبوه رسیدید؟

»کریت و بارل« اولین مشــتریان بزرگ مــا بودند. آنها 
ســفارش 2000 شیشــه مربا و مارماالد را دادند. در آن 
موقع ما هنوز همه چیز را دستی انجام می دادیم. بنابراین 
برای انجام سفارش به 3 ماه زمان نیاز داشتیم که آنها این  
زمان را به ما دادند. در این 3 ماه ما مثل ماشین کار کردیم و 
سفارش را تحویل دادیم. با پول حاصل از این فروش بزرگ 

به تدریج خط تولید و کارخانه راه اندازی شد. 

 مارک برگمن که تنها 3 ماه اســت  ســمت 
جدیدش را در شرکت نت اپ تحویل گرفته، 
در صدد ایجــاد برابری جنســیتی در این 
شرکت اســت. او می گوید : »برای افزایش 
تعداد زنان کارمند ابتدا بایســتی تعصبات 
ناخودآگاه  را که مانع پیشرفت زنان در محل 

کار است، کنار بگذاریم.« 
 بزرگ ترین چالشــی که زنان هنگام 
استخدام شدن   یا ارتقای رتبه با آن مواجه 

می شوند، چیست؟
به طور کلی در بازار کار بــه زنان به عنوان 
کســانی که می توانند موفق باشند و باعث 
پیشرفت کسب و کار شوند، نگریسته نشده 
است. بنابراین در وهله نخست مدیران باید 

آموزش ببینند و این نگاه را تغییر دهند.
برای مثال، هنگامی که مدیران با یک مرد  
و یا یــک زن مصاحبه اســتخدامی انجام 
می دهند، دقیقا آنها را با یکدیگر مقایســه 
نمی کنند. مقایســه آنها بر این مبناست که 
زنان احتماال کمتر موفق هســتند و مردان 
احتمال موفقیت بیشتری دارند  و این چیزی 

است که ما در پی تغییر آن هستیم.
 از چه زمانی شــما متوجــه تفاوت 

کارکردن زنان و مردان شدید؟ 
من در شرکتی مشــغول به کار بودم که دو 
گروه بایســتی به صورت ماهانــه اقدامات 
صورت گرفتــه را گــزارش می دادند. مدیر 
توسعه سخت افزار  یک مرد بود و مدیر توسعه 
نرم افزار  یک خانم بود. هر 6 ماه هنگامی که 
ما می خواستیم یک چرخه جدید محصول 
را بارگذاری کنیم، چند هفته قبل از برنامه 
راه اندازی، مدیر قســمت سخت افزار اعالم 
می کرد کــه برخی بحران هــای عمده در 
توسعه ســخت افزار وجود دارد و باید برای 

برخی تغییرات بازنگری هایی انجام دهیم.
تمام مهندســان مرد بــرای 2 هفته تمام 
برنامه های زندگی خود را تعطیل می کردند، 
به خانه نمی رفتند و خوراک آنها تنها پیتزا 
بود. آنان حتی بــرای یک دوش گرفتن هم 
وقت نمی گذاشــتند و فکــر می کردند که 
فوق العاده هســتند و در پایان توانســتند 
مشــکل را رفع کنند. آنها تصور می کردند 
که شــرکت باید به آنها مدال افتخار بدهد؛ 

چراکه آنان قهرمانند.
 امــا در پایان جلســات روتیــن در بخش 
نرم افزار، مدیر بخش که یک خانم بود، گفت: 
»خیلی خوب است که به بخش سخت افزار 
اضافه کار و پــاداش پرداخت شــود. آنها 
شبانه روز کار کردند و توانستند مشکالت را 
رفع کنند اما اگر متوجه شده باشید، تیم ما 
هر روز ساعت 5 به خانه می رفت و ما هیچ گاه 
در روزهای تعطیل هم کار نکردیم و ما هم 
پروژه را سر وقت تحویل دادیم. بنابراین کدام 
گروه بهتر کار کرده است؟« این حادثه بود 
که مرا آگاه کــرد که این تعصبات فقط یک 

مشکل فرهنگی است و باید مرتفع شود.
 آیا شــما فکر می کنید که یک شکاف 

دستمزد در صنعت وجود دارد؟
به تصور من دو نوع از شکاف دستمزد وجود 
دارد که برخی  شرکت ها در این مورد بهتر از 
دیگران عمل کرده اند. یکی که آزار دهنده تر 
اســت، زمانی اســت که 2 نفر کار مشــابه  
انجام می دهند و به زنان  دستمزد کمتری 
پرداخت می شود. اما گونه ای دیگر از شکاف 
دستمزد وجود دارد که پنهان است؛ بدین 
صورت که خانم ها همیشــه گرفتار سقف 
شیشه ای هســتند که آنها را احاطه کرده و 
به جایگاه هایی که شایســتگی آن را دارند، 
نمی رســند و حقوق کمتــری هم دریافت 

می کنند.
 با همه این تفاسیر، چگونه از پیشرفت 

زنان مطمئن هستید؟
ما در آغاز راه هســتیم، تالشمان این است 
که به زنــان کمک کنیم تا فعال تر باشــند 
و ســعی کنند در رده های باالی مدیریتی 
خودی نشــان بدهند. در ایــن میان عامل 
حمایت کردن از زنان بســیار مهم و حیاتی 
است؛ مثال حامیان بزرگ مالی که از یک زن 
جوان در مقام یک مهندس حمایت کنند تا 
این خانــم بتواند قابلیت های خود را به نحو 
احسن نشان دهد و از فرصت های حرفه ای 

خود بهره برداری کند.
 از ســوی دیگر فکر نمی کنید که شما 

دارید به تبعیض مثبت دامن می زنید؟
تبعیض مثبت یک خطر اســت و به همین 
دلیل است که من نمی خواهم مدیرانم را به 
ایجاد یک نظام ســهمیه بندی مجبور کنم؛ 
نظامی که مدیران را ملزم می کند که تعداد 
زنان را در بخش تحت مدیریت شان افزایش 
دهند. در این صورت مدیران ممکن اســت 
تنها برای اجرای دســتورات، استانداردها 
را کاهش دهنــد و بدون در نظــر گرفتن 
قابلیت های زنان تعداد آنها را افزایش دهند و 
اگر این زنان شایستگی الزم را نداشته باشند، 
تمام تالش ها بی نتیجه خواهد شد و حتی به 

نتیجه عکس می رسیم.

زنانی که زودتر می روند اما 
کارشان زمین نمی ماند!

کارمندان  سیلزفورس از زمان کافی برای کار،  سرگرمی و فعالیت های داوطلبانه برخوردار هستند
یک درصد کار برای بشردوستی!

پریال پماسانی، در آن سوی میز کارش در شرکت 
ســیلزفورس )Salesforce( ، از یــک تردمیــل 
استفاده می کند. این نمونه ای از یک کارمند ساده 
این شرکت اســت که از مواهب خاص این کمپانی 
برخوردار است. کمپانی سیلزفورس  در سال 2016 
در مجله قانون اساسی آتالنتا به عنوان بهترین محل 

کار این ایالت  برگزیده شده است.
با گذر از 25 طبقه از ســاختمان آتالنتا پالزا که در 
منطقه باکهد آتالنتا واقع شــده است، به 4 طبقه 
واپســین این ســاختمان که متعلق به دفتر کار 
شرکت سیلزفورس است، می رسیم. در گوشه ای 
از یکی از این طبقات، یک نفر از کارمندان شرکت 
سیلزفورس، به عنوان ســهم ورزش روزانه خود، 
بدون اتالف زمان کاری شرکت، با سرعت 2 مایل 
در ساعت )اندکی بیشــتر از میانگین( در حال راه 
رفتن  روی یک تردمیل اســت. همچنین میزهای 
کاری که در پشت سر او قرار گرفته اند، برای نشسته 
 یا ایســتاده کار کردن قابل تنظیم هستند. موارد 
فوق توضیحی مختصر از شرایط کار در این شرکت 

رو به رشد است.
بر اســاس آمار ســال 2016 مجله قانون اساسی 

آتالنتا، سیلزفورس بهترین مکان برای کار است.
میــز بیلیــارد، میــز پینگ پنگ و محلــی برای 
بازی هــای رایانــه ای از محل هایی هســتند که 
کارمندان ســیلزفورس برای تخلیه انرژی  یا برای 
به اشتراک گذاری ایده هایشان از آنها بهره می برند.

به گفته وارن ویک، معــاون مدیرفروش کمپانی 
سیزفورس »ما با تهیه و تنظیم تمام شرایط رفاهی، 
به دنبال ظهور نوآوری در سیلزفورس هستیم.« او 
در ادامه صحبت خــود اضافه می کند: »چیزی که 
ما برای رسیدن به آن تالش می کنیم، استخراج و 

استفاده از بهترین عملکرد افرادمان است.«
این شرکت که نخستین شعبه آن در سانفرانسیسکو 
ایاالت متحده و در سال 1999 تاسیس شد، در حال 
حاضر در سراسر دنیا دارای 20هزار کارمند است. 
592 نفر از این تعداد، متعلق به شــعبه آتالنتای 
این شرکت هســتند. این کمپانی پیشرو با رشدی 
چشمگیر از جایگاه هفدهم در سال گذشته به رتبه 
نخست برای بهترین محیط کار دست یافته است.

بر خالف بسیاری از شرکت هایی که حوزه فعالیت 
آنها آی تی  اســت، اغلب کارمندان ســیلزفورس 
در محیط کار در حال حرکت هســتند. کســانی 
کــه شــانس ورود و فعالیت در محیــط 85هزار 
فوت مربعی شــعبه آتالنتای این شرکت را دارند، 
برای انجام وظایف روزانــه خود می توانند میز کار 
شخصی شان، میزهای آشــپزخانه در محیط کار، 
کاناپه و صندلی های کنار پنجــره و صندلی های 
گهواره ای را برگزینند. آنان همچنین به اتاق هایی 
که تمام دیوار های آن با تخته وایت برد پوشــیده 
شده، دسترسی دارند. عالوه بر موارد فوق، این افراد 
وابسته به وظایف و شرایط کار، می توانند بیرون از 

شرکت و در خانه به انجام کار بپردازند.
ویک می گویــد: »در ســیلزفورس یک فرهنگ 
اشتراک و همکاری با معیارهایی بسیار باال در حال 
جریان است. ما بدون پرورش اعتماد در کارمندان 
و در نتیجه استفاده از بهترین آنها نمی توانستیم از 
جایگاه 17 سال پیش خود به جایگاه امروز برسیم.« 

به گفته ویک  »ما با مهیا کردن همه چیز، از ارتباط 
کامل افرادمان با یکدیگر اطمینان حاصل کردیم. 
آنها استخدام شــده اند که هر روز برای انجام کار 

گروهی به سر کار بیایند.«
یک نیروی کار برای ارائه بهترین عملکرد خود به 
توجه و احترام نیازمند است و سیلزفورس این مهم 
را برآورده کرده است. آشپزخانه های این شرکت 
پر از خوراکی و نوشــیدنی های رایگان اســت که 
افراد در هر زمان و به هر میــزان می توانند از آنها 

استفاده کنند.
در عصــری که دنیای دیجیتال با ســرعت هرچه 
تمام تر در حــال تغییر همه چیز اســت، کمپانی 
سیلزفورس رشد خود را مدیون فرهنگ سازگار خود 
می داند. در تمامی شعب این شرکت کارمندان از 
شرایط  و امکانات رفاهی یکسانی برخوردار هستند. 
این افراد با ورود به تمامی شــعب این شــرکت با 
ترکیب رنگ های سبز و نارنجی برای دکوراسیون 
محیط و با تنقالت یکسانی در آشپزخانه ها مواجه 

می شوند. 
این شــرکت تولید کننده نرم افــزار، با بهره گیری 
از تجربــه موفق مشــتری مداری و اســتفاده از 
سیســتم مدیریت ارتباط با مشتری خود  که  بین 
شرکت های مشابه به عنوان بهترین انتخاب شده 
اســت، روزانه حجم معامالتی بالغ بر 4.1 میلیون 
معامله را ثبت کرده اســت. بیــش از 80 درصد از 
مشــتری های ســیلزفورس از کمپانی های 500 
فورچون) شرکت های بزرگی که در مجله فورچون 
آورده می شود( هستند. همچنین قابل ذکر است 
که ســیلزفورس درآمد خود را در سال 2015، با 
بیش از 32درصد افزایش نسبت به سال گذشته، 

5.37میلیارد دالر اعالم کرد.

 کمک های داوطلبانه در سیلزفورس
سیستم کمک های انسان دوســتانه سیلزفورس 
بدین صــورت عمل می کند: یــک درصد از زمان 
کار کارمندان، یک درصد از درآمد و یک درصد از 
محصوالت و خدمات این شرکت برای کمک های 

بشر دوستانه هزینه می شود. 
بر اســاس ســایت Salesforce.com، کارمندان 
شعبه آتالنتا در ماه، 6 روز کاری را به فعالیت های 
داوطلبانــه همراه با حقــوق می پردازند. در پایان 
هرمــاه 1000دالر بــه انتخاب این افــراد به یک 
موسسه اهدا می شود. در 5 سال گذشته کارمندان 
این شرکت بیش از 5000 ساعت کار داوطلبانه را 

به ثبت رسانده اند.
گریس هلمر، از کارمندان شرکت سیلزفورس است 
که ســاعات کار داوطلبانه خود را با یاری رساندن 
در شیفت شــب مرکز حمایت از افراد بی خانمان 
به مــدت 2 روز در ماه گذراند. او بــرای این افراد 
کیف هایی حاوی وســایل ضروری زندگی را آماده 
کرد. به گفته هلمر  »به من ثابت شد که سیلزفورس 
از جمله بهترین شرکت هایی است که زمان زیادی 
را برای یاری رســاندن به افراد می گذراند؛ محلی  
که همواره من تمایل به کار کردن در آن  داشــتم. 
سیلزفورس حتی در نخستین روز کاری، شما را با 

کارهای داوطلبانه آشنا می کند.«
به گفته ویک، این تنها گوشه ای از ویژگی های این 
شرکت پیشرو است. او و سایر روسای این شرکت، 
همچنان اهداف زیادی را برای به وقوع پیوستن در 
راستای کار این شرکت قرار داده اند. آنان امیدوارند 
تا در کنار کســب درآمد بیشتر، رضایت کارمندان 
و مشــتری، ســهم بســزایی در یاری رساندن به 

همنوعان ایفا کنند.

 طبق گزارشــی که اخیرا در سایت خبری ای بی 
منتشر شده است. این شرکت همچنان صاحب 
یکی از باالترین آمارها در بین شرکت های حوزه 
فناوری از لحاظ  تنوع جنسیت در بین کارمندان 
اســت؛ 42 درصد از کل کارمندان این شرکت 
زن هستند. با نگاهی دقیق تر، کارمندان زن در 
دپارتمان فناوری این شرکت ، 24 درصد از آمار 
ایــن دپارتمان را به خــود اختصاص می دهند. 
اگرچه  این رقم در مقایســه با آمار 50 درصدی 
مشــارکت زنان در مشــاغل غیر تکنولوژی رقم 
پایینی به نظر می رســد، اما در مقایســه با آمار 
مشارکت 21 درصدی زنان در حوزه تکنولوژی 
در کل شــرکت های دنیا، رقمی امیدوار کننده 
است. در این رقابت، فیس بوک، گوگل و توییتر 
نیز اخیرا گزارش هایی مبنی بر تنوع کارمندان 
را منتشــر کرده اند. در توییتر زنان تنها چیزی 
نزدیک به 10درصد از کارمندان حوزه فناوری 

را تشــکیل می دهند. فیس بوک و گوگل هم به 
ترتیب با آمار 15 و 18 درصــدی خود)در این 

زمینه( همچنان حرفی برای گفتن ندارند.
کمپانی ای بی به دلیل سیستم استخدام فعاالنه 
خود، در حال جذب نیروی زن بیشتر و در نتیجه 
باال بردن آمار تنوع جنســیت در بین کارمندان 
نسبت به میانگین جهانی این آمار است. 3 سال 
پیش، مدیر عامل این شرکت، جان دوناهو، برنامه 
شــبکه زنان)WIN( را با هدف »جذب و تشویق 
زنان برای تصاحب مشاغل ای بی« به راه انداخت 
در نتیجه، تعداد زنان در سمت مدیریتی دو برابر 
شــد و در نتیجه هم اکنون تعداد مدیران زن در 

این شرکت 20.8 درصد است.
بدون شک این یک نشــانه امیدوارکننده است؛ 
چرا که ای بی به عنوان یکی از شرکت های عرصه 
تکنولوژی متعهد شده  تا با ایجاد شرایط یکسان 
برای جذب نیروی زن، در دپارتمان های فناوری 
خود، آمار تنوع جنسیتی را در بین شرکت های 

عرصه تکنولوژی باال ببرد.  
اما زمانی کــه موضوع به تنــوع قومی در میان 
کارمندان می رســد، اینطور بــه نظر می آید که 
کمپانــی ای بی، در ایــن زمینه نیــاز به تالش 

بیشتری دارد. اگرچه   7 درصد از کل کارمندان 
این شــرکت را سیاهپوســتان و 5 درصد از کل 
کارمندان را اسپانیایی زبانان تشکیل می دهند، 
زمانی ضعف این قسمت آشکار می شود که این 
گــروه از افراد، تنها 2 درصد از آمار پســت های 

رهبری و مدیریت را به خود اختصاص داده اند.

بیش از نیمــی از کارمندان فیس بوک ، گوگل و 
توییتر را سفید پوســتان تشکیل داده اند، اما در 
ای بی، آســیایی ها با کسب آمار بیشترین تعداد 
کارمند، بهترین گروهی هســتند که با توجه به 
تفاوت قومی و نژادی به خوبی در بین کارمندان 
این شرکت جای گرفته و حضوری فعاالنه دارند.
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احتماال همه ما دست کم یک بار در روزهای کودکی کارتون های 
والت  دیزنی را دیده ایم و تصویری از آن قصر آبی رنگ و باشکوه در 
ذهنمان باقی مانده است. حاال هم که بزرگ تر شده ایم، کارتون های 
والت دیزنی با ما قد کشیده اند و این برند هم پا در عرصه تولید دیگر 
ژانر های سینمایی و فیلم های بزرگسال گذاشته است؛ برندی که 
توانست بنیانگذارش را از یک کودک فقیر که در نوجوانی راننده 
آمبوالنس صلیب سرخ در جنگ جهانی اول بود، تبدیل به مالک 
یکی از بزرگ ترین شرکت های ساخت فیلم و سرگرمی کند. با اینکه 
والت  دیزنی هرگز تصور نمی کرد پس از مرگش، نام این برند جاودان 
بماند، شرکت والت دیزنی در فهرست باارزش ترین برندهای دنیا 
جای گرفته است و برآورد نیمه اول امسال نشان می دهد که ارزشی 

نزدیک به ۳۲ میلیارد دالر دارد.
والتقبلازدیزنیشدن

والتر دیزنی اهل شیکاگو در خانواده  فقیری متولد شده بود که دوران 
کودکی سختی را می گذراند و این شاید شروعی باشد که بسیاری از 
بنیانگذاران شرکت های بزرگ در آن اشتراک دارند. اما اولین نقطه 
عطف زندگی او ورودش در ۱۶ سالگی به صلیب سرخ بود. او با شروع 
جنگ در سال ۱۹۱۸ به عنوان راننده آمبوالنس انتخاب شد و همه 
او را به واسطه نقاشی هایش روی بدنه آمبوالنس می شناختند. بعد 
از بازگشت از جنگ والتر تصمیم گرفت وارد دنیای انیمیشن سازی 
شــود و عالقه اش به نقاشی او را به سمت ســاخت اولین کارتون 
مستقلش با نام داستان های آلیس کشاند. ساختن همین مجموعه 
انیمیشن ساده تنها سرمایه والتر را از او گرفت. اما او تسلیم نشد، 
نسخه های نقاشی شده این انیمیشن را برداشت، چمدانش را بست 
و به سمت هالیوود رفت تا آنجا سرنوشت خود را دنبال کند. وقتی 

به هالیوود می رفت، هنوز ۲۲ سالش نشده بود.
در هالیوود، والتر دیزنی از شکست »داستان های آلیس« واهمه 
داشــت. برادرش روی به او ۲۵۰ دالر داد. آنها با گروگذاشتن کل 
دارایی های خــود، ۵۰۰ دالر دیگر هم قــرض گرفتند و در گاراژ 
عمویشــان، کار خود را شــروع کردند. به زودی، آنها سفارشی از 
نیویورک دریافت کردند که از آنها خواسته شده بود که داستان های 
آلیس را با نام »آلیس در سرزمین کارتونی« به این شرکت بفروشند. 
پول به دست آمده از این تجارت، به آنها این امکان را داد که دفتری 
در مرکز هالیوود برای خود دست و پا کنند و تولد برند دیزنی همان 

روزها رقم خورد.

تولدقصرآبی
والتر به همراه روی در ســال ۱۹۲۳ توانستند استودیوی کارتون 
برادران دیزنی را تاسیس کنند و این برند بعدها در سال ۱۹۸۶ به 
شرکت والت دیزنی تغییر نام داد. آنها تا ۴ سال تمام تمرکز تولیدشان 
را بر داستان های آلیس گذاشتند و بعد از آن والتر شخصیت جدیدی 
به نام »اسوالد، خرگوش خوش شانس« خلق کرد و این انیمیشن بر 
پرده های سینمای آمریکا با استقبال بی نظیری مواجه شد. همین 
اقبال به اسوالد، والتر را به سمت خلق سومین شخصیت کارتونی 
خود برد که تا سال های بعد از جنگ جهانی دوم یکی از محبوب ترین 
کاراکترهای کــودکان آمریکایی بود؛ میکی مــاوس. همزمان با 
درخشش کارتون های والت دیزنی، این کمپانی تجارت های همسو 
را نیز آغاز کرد. اواســط دهه ۳۰، شخصی به کمپانی پیشنهاد داد 
که در ازای ۳۰۰ دالر اجازه چاپ عکس برگردان های میکی ماوس 
را به او بدهد. پس از آن، ســیل عروسک ها، بشقاب، خمیردندان و 
کتاب های شخصیت والت دیزنی وارد بازار شد. سرانجام یک شب 
در ســال ۱۹۳۴، والتر انیماتورهای خود را جمع کرد و به تیمش 
گفت که می خواهد انیمیشن تازه ای بسازد. تا پیش از آن منتقدان 
باور داشتند که انیمیشــنی که بیش از ۸ دقیقه باشد، امیدی به 
موفقیتش نمی توان داشت. ساخت انیمیشن »سفیدبرفی و هفت 
کوتوله« ۳ســال زمان برد و منابع عظیم مالی شرکت را به اتمام 
رساند  تا اینکه در کریسمس ۱۹۳۷ روی پرده رفت و عظیم ترین 

موفقیت برند را رقم زد.
افولیکبرند

امــروز والت دیزنی عــالوه برتولید کارتون، وارد ســایر ژانرهای 
سینمایی هم شده اســت. دیزنی مالک شبکه پخش تلویزیونی
 ESPN و چندین شبکه تلویزیونی کابلی مانند دیزنی چنل و ABC
است. همچنین مجموعه مالک ۱۴ پارک تفریحی و کشتی کروز 
اســت. متخصصان برندینگ باور دارند که دیزنی نمونه موفقی از 
شرکت هایی است که برند خود را در حوزه های مختلف توسعه داده و 
توانسته اند تصویر برندشان را در ذهن مخاطبان به خوبی حک کنند. 
با همه اینها حدود یک دهه است که برای کمپانی والت دیزنی اوضاع 
بر وفق مراد نیست و دیزنی مجبور شده با استودیوهای کوچک و 
مستقل تولید مشترک داشته باشد. مهم ترین این شرکت ها پیکسار 
است که در ظاهر ریخت و پاش مالی چندانی ندارد و بخش زیادی 
از سرمایه انیمیشن های خود را مدیون والت دیزنی است. با وجود 
ارزش این برند، دیزنی در حال حاضر بسیار تنزل یافته است. سود 
این شرکت در سال ۲۰۱۶ نســبت به سال قبل حدودا یک سوم 
تنزل پیدا کرد و با اینکه دیزنی هنوز یکی از ۱۰۰ برند باارزش جهان 
تلقی می شود، از رتبه بیستم خود در سال های گذشته به رتبه باالی 

۴۰ تنزل یافته است.

با وجود آنکــه عرصه صنایع غذایی در ایران همواره 
با فرازونشــیب هایی مثل افزایش روزافزون قیمت 
مواد اولیه، باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی، 
مشکالت حمل و نقل و نوسانات ریز و درشت دیگر 
همراه بوده است، فعالیت بسیاری از برندهای صنایع 
غذایی در همین فضای پرپیچ و خم ادامه پیدا کرده 
است. بسیاری از این کارخانه های صنعتی در طول 
ســال های حیات خود بارها طعم زمین خوردن و تا 
آستانه شکست رفتن را هم چشیده اند، اما همچنان 
نفس می کشند و ســعی می کنند در بازاری که این 
روزها رقبــای خارجی هم در آن راه پیدا کرده اند، با 
خالقیت و باال بردن کیفیت محصوالت، زندگی برند 
خود را تضمین کنند. یکــی از کارخانه های صنایع 
غذایی ایران که تاسیس  اش به سال ۱۳۴۶ در منطقه 
دشت مرغاب اســتان فارس برمی گردد و همه ما با 
آهنگ تبلیغاتی »محصول درجه یک، از مواد درجه 
یک« آن را به خاطر می آوریم، برند یک ویک است. 
شرکت دشت مرغاب با نام تجاری یک ویک یکی از 
خاطره سازترین صنایع غذایی ایرانی است. هرچند 
امروز خانواده  ۲ هزار و ۷۰۰ نفری اش رسالت تولید 
و توزیع مواد غذایی را عهده دار هستند، این برند از 
آغاز راه اندازی اش تا امروز فرازونشیب های زیادی را 

پشت سر گذاشته است.

تولدیدر۱۴۵کیلومتریشیراز
آنچه تاریخچه یک ویک از تولدش می گوید، به تیرماه 
۱۳۴۶ بازمی گردد. هسته اصلی این گروه تولیدی 
۴۹ سال قبل شــرکت سهامی خاص دشت مرغاب 
را به ثبت رســاند. اما از پیشینه فعالیت یک ویک و 
اینکه در ســال های قبل از انقالب چه بر آن رفته و 
چگونه صنایعش را توســعه بخشیده، اطالعاتی در 
دست نیست. همین بس که دشت مرغاب میزبان 
زمین های ۳۵ هکتاری این کارخانه صنایع غذایی 
شده و این شرکت تا قبل از انقالب در قالب سهامی 
خاص فعالیت داشــته اســت. قصه شرکت دشت 
مرغاب و محصوالتش با نام یک ویک بعد از انقالب 
سرنوشــت دیگری پیدا می کند. یک ویک به دولت 
واگذار شده و در سال ۱۳۷۴ به شرکت سهامی عام 
تبدیل می شود، سهام آن هم به بورس اوراق بهادار 
تزریق شــده و این گونه حیاتش وارد مرحله تازه ای 
می شــود. در این دوران شــرکت های دیگری ذیل 
نام یک ویک متولد می شوند و خانواده این تولیدات 
غذایی را تکمیل می کنند. نام هایی چون شــرکت 
پخش یک ویک، شرکت شاداب خراسان و شرکت 
قطران گل ایران محصوالت این برند را توزیع کرده یا 

به شمار محصوالت تولید ی اش می افزایند. 
اما روزگار سهامی عام بودن چندان به مذاق یک ویک 
خوش نمی آید، چرا که بدهی های بانکی شــرکت 
روز به روز بیشتر شده و مشکالت داخلی در تولیدات 
و ماشین آالتش به وجود مي   آید. شاید همین افتادن 
در سراشیبی زوال و محدودیت های فعالیتش است 
که آن را به سمت واگذاری پیش می برد و ۱۰ سال 

بعد از ورودش به بــورس اوراق بهادار یک ویک بار 
دیگر به بخش خصوصی سالم می کند. در شرایطی 
که آینده ای مبهم پیــش روی این برند دیرپا دیده 
می شد و شاید امید چندانی به سرپا ماندنش وجود 
نداشت، واگذاری مجدد آن به بخش خصوصی جانی 
تازه به یک ویک تزریق می کند و به گفته حمید فهندژ 
سعدی رئیس هیات مدیره این شرکت، یک ویک در 
کمتــر از یک دهه بعد از واگــذاری تولیداتش را به 
۹۰ هزار تن محصول در سال افزایش می دهد. این 
کارآفرین ایرانــی باور دارد که صنایع غذایی یکی از 
پتانســیل های مهم تولید داخلی است و درباره آن 
می گوید: »توســعه صنایع غذایی ایران می تواند به 
توسعه پایدار بخش کشــاورزی ما منجر شده و در 
نهایت امنیت غذایی کشور را در هر شرایطی تضمین 
کند. افزایش ارزش افزوده در اقتصاد کشاورزی ما در 
کل وضعیت اقتصاد ملی را بهبود می بخشد و به نظر 
من صنایع غذایی یکی از پتانسیل های مهم کشور 
محسوب می شود که حتی می توان گفت اهمیت آن 

از صنعت نفت هم باالتر است.«

جایگاهبرندیکویکدربازارایرانی
این روزها شمار محصوالت یک ویک کم نیستند. این 
برند در حال حاضــر حدود ۲۰ گروه محصولی دارد 
و نام خود را در تولید بســیاری از محصوالت غذایی 
و کشــاورزی محک زده است. اما آنچه مهر ضمانت 
تولیدات یک ویک در بازار داخلی شــده و بیشترین 
تعداد مصرف کننده را به خود معطوف کرده است، 
محصوالت پرآوازه ای چون آبلیمو، رب و خیارشور 

یک ویک هســتند؛ محصوالتی که بیشترین سهم 
تولیدات این برنــد را از آن خــود کرده اند و یگانه 

قهرمانان تولیدات یک ویک شده اند. 
آبلیمــو و رب جزو محصوالت پرمصــرف در ایران 
هستند که براســاس آخرین آمارهای در دست در 
مورد آبلیمو حدود ۵۸ درصد جامعه مصرف کنندگان 
دائمی آن هســتند؛ یعنی حداقل دو تا ســه بار در 
هفتــه آبلیمو را مصرف می کنند و این رقم بســیار 
قابل توجهی است. حدود ۳۲ درصد متوسط مصرف 
می کنند و فقط حدود ۱۰ درصد جامعه ما در استفاده 
از آبلیمو کم مصرف هســتند. به صــورت کلی این 
موضوع نشــان می دهد که مصرف آبلیمو در کشور 

به شدت باالست.
طبق تحقیقــات بازاری کــه در پایان ســال ۹۳ 
انجام شده اســت، ۵۶ درصد از افرادی که در ایران 
آبلیمو مصرف می کنند از آبلیموهای خانگی استفاده 
می کنند که فضایی بکر برای تولیدکنندگان صنعتی 
مانند یک ویک برای جذب ســهم بازار اســت. در 
همین مطالعاتی که روی سهم ذهنی افراد جامعه 
در انتخاب یک برند آبلیمو انجام شــده، یک و یک 
نخستین سهم ذهنی را در ذهن مخاطب دارد. البته 
ممکن است ســهم فروش با سهم ذهنی مخاطب 
متفاوت باشد اما موضوعی که اهمیت دارد این است 
که هنگامی که از مردم پرســیده می شود در ۳ماه 
گذشــته چه آبلیمویی مصرف کردید، نخســتین 
برندی که به ذهن مخاطبان می آید، یک ویک است 
که با ۲۰ درصد، باالترین جایگاه در ســهم ذهنی 

مصرف کننده ایرانی را دارد.
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چه کسی باور می کندبنیانگذار والت دیزنی روزگاری روی آمبوالنس صلیب سرخ نقاشی می کرده است؟
یکگنجینه32میلیارددالریازانیمیشن!

تجربه هــای کارآفرینــان جــوان در دنیای 
اســتارت آپ های شکســت خورده می تواند 
راهگشــایی برای کسانی باشــد که به دنبال 
ایده هــای مشــابهی می روند. یکــی از این 
کمپانی هایی کــه ایده اســتارت آپی خالق 
خود را ۴ ســال پیش پایه گذاری کرد، شرکت 
شکست خورده homejoy است؛ استارت آپی 
با محوریت ســرویس های خدمات و نظافت 
خانگی  که با هزینه هایی کمتر از شرکت های 
بزرگ فعال در ایــن عرصه خدماتش را عرضه 
می کرد و داشتن امکان رزرو  آنالین خدمتکاران 
شبانه روزی آن را به شدت در آمریکا محبوب 
کرده بود. شــاید یک ســال قبل کســی باور 
نمی کرد، یک استارت آپ خدماتی ارزان قیمت 
روزی شکست بخورد، اما خانم آدورا چیونگ، 
مدیرعامل کره ای این شــرکت نوپا از دالیل 

ناکامی استارت آپش می گوید.
این مدیر عامل جوان باور دارد که یکی از دالیل 
اصلی شکســت تیم او، ناتوانــی در مدیریت 
سرمایه  متناسب با نیازهای شرکت بوده است. 
او می گوید: »مــا کارمان را با ســرمایه کافی 
و قابل قبولــی آغاز کردیم، امــا از آنجایی که 
سرمایه گذاران ما شــرکت های بزرگی چون 
گوگل و پی پال و ردپوینت بودند، انتظارشان 
از ما زیاد بود. در حالی که تمرکز اولیه ما روی 
خدمات رسانی به مشتریان و راضی نگه داشتن 
آنها از خدمات نظافتی بود، آنها به شدت روی 
تعداد بازدیدهای وب سایت و اعضای فعال تاکید 
داشتند. تفاوت ما در همین بود که آنها به کمیت 
و وسعت استارت آپ در آمریکا فکر می کردند و 

دغدغه ما کیفیت و خدمات محدود بود.«
البته آنچه به ادعای تحلیلگران اســتارت آپی، 
دلیل عمده شکست این شرکت خدماتی است، 
شرایط ویژه آن در مواجهه با طبقه کارگر است. 
مشتریان homejoy تنها خانه داران و کسانی 
که متقاضی خدمات نظافتی اند، نبودند. بخش 
دیگری به عنوان کارگرانی که با شرکت قرارداد 
می بستند وجود داشت  که نحوه پرداخت حقوق 
و بیمه به آنها از دیگر کارمندان اســتارت آپی 
متفاوت بود. معموال شرکت های استارت آپی 
با کارمندان و همکاران اقتصادی خود در قالب 
پیمانکار قرارداد می بندند؛ چیزی که در مورد 
کارگران پاسخگو نبود و وقتی آنها می خواستند 
با شرکت قرارداد طوالنی داشته باشند، مسائلی 
چون بیمه کارگری، مالیات بر حقوق، مزایای 
تامین اجتماعی و هزینه مرخصی و تعطیالت 
به میان می آمد. تمام اینها هزینه هایی جانبی 
بود که سرمایه گذاران پیش تر به آن فکر نکرده 
بودند و مدیرعامل شــرکت هم نتوانست در 
مقابل تقاضای زیاد کارگران برای هزینه های 
درمان و بیمه پاســخگو باشــد. استارت آپ 
homejoy در زمــان فعالیتش چیزی حدود 
۴۰میلیون دالر سرمایه دریافت کرده  و توانسته 
بود عالوه بــر آمریکا خدماتش را به وســعت 
شهرهای پاریس و لندن در اروپا هم گسترده 
کند. با این  حال کم تجربگی در قرارداد بستن 
با کارگران و توجــه به آنها به مثابه گروهی که 
از نظر اقتصادی نیازمند حمایت بیشتری برای 
ادامه کار خود هستند، نتوانست هزار کارگری 
را که در طول ۴ ســال همراهش بودند، راضی 
نگه دارد. چیونــگ در این باره می گوید: »من 
امیدوارم در آینده بتوانیم قراردادهای رسمی و 
قانونی تری در زمینه استخدام کارمند و کارگر و 
پیمانکار در استارت آپ ها داشته باشیم، چرا که 
دنیای ما در همه عرصه ها با فناوری پیوند خورده 
و تجربه ما نشان داد که کار نظافتی و خدماتی 
ایده خوبی برای داشتن یک استارت آپ است، 
به شرط آنکه قوانین حمایتی و بیمه ای هم این 

موارد را پیش بینی کرده باشند.«

۱۵ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و پنج



برای موفق شدن باید امیدتان به موفقیت بیشتر 
از ترستان از شکست باشد. 

کارگاه
W o r k s h o p

بیل کازبی

۱3

بســیاری از بازاریاب ها تمایل دارند با افراد 
سرشــناس کار کنند زیرا این نوع مشارکت 
موجب می شــود که برند بسیاری از کسب 
و کارهــا به ســرعت دیده شــوند. با کمک 
بازاریابی از طریق افراد سرشناس، مخاطبان 
بیشتری بالفاصله با برند شما آشنا می شوند 
و در نتیجه برند شما عضو، پیرو و طرفداران 

زیادی پیدا خواهد کرد.
۱.توسعهپروفایللینکخود

به همان انــدازه کــه الگوریتم های گوگل 
تغییــر می کنند تــا فهرســت های اضافی 
از نتایج جســت وجو حذف شــوند، وقتی 
صحبت از تشخیص موقعیت شما در نتایج 
جست وجو می شود، بک لینک ها نیز اهمیت 
پیدا می کنند. آنچــه که درباره بک لینک ها 
تغییر کرده ، نحــوه امتیازدهی الگوریتم به 
آنهــا به ویژه تمرکــز روی اعتبار، کیفیت و 
قابلیت اطمینان منبع است.این دلیل اصلی 
آن اســت که ارســال مطلب مهمان تا این 
اندازه محبوبیت پیدا کرده  زیرا بازاریاب ها و 
برندها محتوایی را تولید می کنند که آن را 
روی سایت های افراد سرشناس یا برندهای 

مشهور منتشر کنند.
2.رشدترافیکسایت

بازاریابی از طریق افراد سرشناس می تواند 
ترافیک چشمگیری را در سایت شما ایجاد 
کند. این ترافیک به طور نمونه از لینک های 
ارجاعی نشــأت می گیرد اما شما می توانید 
در ترافیک مستقیم نیز افزایش را مشاهده 

کنید. 
ارســال مطلب مهمان یکــی از روش های 
ایجاد ترافیک اســت. وقتی شما ارتباطاتی 
را ایجــاد می کنیــد و روابطی را بــا افراد 
سرشــناس می ســازید، آنها محتوای شما 
را در سراســر کانال هــای اجتماعی خود 
به اشــتراک می گذارنــد و مخاطبان آنها را 
مشاهده خواهند کرد. با اینکه سیگنال های 
اجتماعی روی رتبه جســت وجوی طبیعی 
تاثیر نمی گذارند، رشــد در ترافیک سایت 
شــما به مرور زمان روی رتبه شــما تاثیر 

خواهد گذاشت.
3.آوردنمحتوابهخانه

رابطه خوب با یک فرد سرشناس به سرعت 
شــکل نمی گیرد، اما می تواند پس از ایجاد 
رابطه، ارزش قابل توجهی داشــته باشد. در 
حالی که بســیاری از افراد سرشناس برتر به 
شدت مشــغله دارند، ممکن است بتوانید از 
یک فرد سرشناس متوســط که مخاطبان 
زیادی دارد، یک مطلب ارســالی مهمان در 
سایت خود دریافت کنید. وقتی این محتوای 
ارزشــمند در بالگ شما منتشــر شد، باید 
منتظر شوید تا این محتوا در بین مخاطبان 
پخش شود. در این صورت، نه تنها از افزایش 
ترافیک بهره مند خواهید شد بلکه این محتوا 
می تواند شروع خوبی برای ایجاد لینک های 

درونی باشد.

بهبودسئو
بابازاریابیسلبریتیها

فروش 
کاالهای 

کوچک تر 
مانند توستر، 
مایکروویو و 

قطعات یدکی 
مدت ها پیش 
به وب سپرده 

شده است، 
اما امروزه 

خرید کاالهای 
گران قیمت یا 
حجیم مانند 
لباسشویی، 

یخچال و غیره 
نیز به این 

جرگه اضافه 
شده است

برای اینکه در جست وجوهای کاربران آمازون یک 
محصول بتواند صدرنشین شود، چه اتفاقی می افتد؟ 
جواب این ســوال می تواند در عرضه محصوالت در 
هر فروشگاه آنالینی کمک کند و یا دالیل رشد این 

فروشگاه ها را مشخص کند.  
خریدکننــدگانآمازونتشــویقبهخرید

میشوند
بیش از ۵۰ میلیون عضو آمازون پرایم 

به دنبال آن هســتند کــه حداکثر 1
استفاده را از عضویت ساالنه ۹۹دالری 
خود کنند. در نتیجه با افزوده شدن هر آیتم جدید 
به ســبد خرید آنها، می توانند از مزایای شرکت در 

برنامه استفاده کنند.
حتی در بین ســایر خریــداران، حداقل محدوده 
آمازون برای ارسال رایگان می تواند کمتر از ۲۵دالر 
باشــد. کاربران می تواند وارد هر دســتگاه دارای 
قابلیت وب شوند و سپس آیتم ها را بررسی کرده و 
در سبد خرید خود اضافه کنند. در عرض چند ثانیه، 
دقیقه، ساعت یا روز، مشــتریان می توانند شرایط 

خاص خود را ترکیب و تطبیق دهند. با شناســایی 
نیازهای جدید، خریدکنندگان آمازون جست وجوی 
محصول بیشتری انجام می دهند و تعیین می کنند 
که چه زمانی یک سفارش آماده است. پس از تعیین 

سفارش، این روند بارها تکرار می شود.
ســئودیگربهموتورهایجستوجویسنتی

محدودنمیشود
سال هاست که مشــاوران بر اهمیت 

حضور یک وب بهینه سازی شده در 2
سراســر گوگل، یاهو و بینگ تاکید 
می کنند. در حالی که این موتورهای جست وجو هنوز 
از نظر کارآفرینان خرده فروشی اهمیت دارند، اما باید 

رشد سئوی آمازون را نیز به رسمیت شناخت.
روشهایتبلیغاتدرحالتغییراست

تبلیغات پرداخت در ازای هر کلیک 
)PPC( موتور جست وجو در هدایت 3

ترافیک داده به سمت یک وب سایت 
تجاری بسیار کارآمد است. این چالش اینگونه است 
که بایــد بازدیدکننــدگان را متقاعــد کنید تا به 
مشتریان دســت به نقد تبدیل شوند. برندسازی، 
تجربه کاربری، امنیت وب و دوســتی تلفن همراه 
همگی می توانند روی تمایــل بازدیدکننده برای 
خرید تاثیــر بگذارند. با در نظر گرفتن این رویکرد، 
تجار می توانند هزاران دالر را صرف چند صد دالر 

درآمد و فروش اولیه خود کنند.
جستوجویآمازوندرافزایش»فروشگاههای

آنالین«پیشرواست
چند ســال پیــش، عبــارت »اتاق 

نمایــش« به یــک مســئله برای 4
فروشــگاه های خرده فروشی تبدیل 
شــده بود. خریدار وارد یک فروشــگاه می شــود، 
کاالهــای مورد نظر خــود را شناســایی می کند، 
قیمت ها را به طور آنالین مقایســه کرده و سپس 
معامله را به طور آنالین انجام می دهد. به دلیل این 

پدیده، کســب و کارهای محلی بــا کاهش فروش 
مواجه شــده اند. بــرای کارآفرینــان در صنعت 
خرده فروشی، فروشــگاه آنالین می تواند عوارض 
نامطلوبی را به همراه داشته باشد. برای مثال، یک 
زنجیره منطقه ای از فروشگاه های لوازم خانگی را در 
نظر بگیرید. فروش کاالهای کوچک تر مانند توستر، 
مایکروویــو و قطعات یدکــی مدت ها پیش به وب 
ســپرده شــده اســت، اما امروزه خرید کاالهای 
گران قیمت یا حجیم مانند لباسشــویی، یخچال و 

غیره نیز به این جرگه اضافه شده است.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چراآمازونخردهفروشهایواقعیرازمینزدهاست؟

وقتی بی انگیزگی و مالل روی تیم شما سایه افکنده چطور باید تجدید قوا کنید؟
 اخراج کردن هم راه ورسمی دارد...

روزی می رسد که هر یک از ما کار با فردی را تجربه 
خواهیم کــرد که باید اخراج شــود. اغلب، افراد 
موردنظر مدیران یا همکارانی هســتند که حس 
همدلی و انگیزه ندارند یا شــایعه پراکن هستند 
یا صداقت ندارند.آنها به جای پیدا کردن راهکار، 
همیشه شکایت می کنند؛ چیزی یاد نمی گیرند 
و از راهنمایی ها اســتفاده نمی کنند، کار تیمی 
نمی کنند و همیشه بخشی از خود مشکل هستند.
برخی از این افراد گاهی اوقات دوست داشــتنی 
هستند و ممکن است حتی در محل کار دوستانی 
نیز داشته باشــند، اما در اصل آنها برای فرهنگ 
شرکت سم محسوب می شوند؛ آنها اخالقیات را 
به ابتذال می کشند و نتایج کار را خراب می کنند. 
وقتی مدیــران اجرایی یا مدیــران جدید از راه 
می رسند، اولین کار آن است که به این مشکل در 

اسرع وقت رسیدگی شود.
به عنوان یک رئیس، دیر یا زود شــما باید به فکر 
یک بازسازی و ساختاربندی مجدد باشید. در این 
شــرایط اولین افرادی که باید کار را ترک کنند، 

افراد فوق هستند.
رؤسای خوب عاقالنه شرایط را ارزیابی می کنند 

و شجاعت اقدام کردن را دارند.
 اما آنهایی که می مانند، چه می شــوند؟ در اینجا 
می خواهیم به کارهایی اشــاره کنیم که شــما 
می توانید برای بازســازی تیم خــود و اطمینان 
از حرکت مثبت تیم بعد از ســاختاربندی مجدد 

انجام دهید.

بهپلهاولبازگردید
با تمرکز روی روابط و اعتمادسازی 

شروع کنید. مطمئن شوید که همه 1
افراد در تیم شما از ماموریت و هدف 
ســازمان مطلع هســتند و می دانند که چرا این 
اهداف اهمیت دارند. بیشتر از آنکه حرف بزنید، 

گوش دهید.

کارمندانبرترراتاییدکنیــدوباآنهاوقت
بگذرانید

اعضای تیم که بیشــترین ارزش را 
دارند، اغلب عناوین باالیی ندارند. 2

آنها گاهی اوقات بازیکنان »نامرئی« 
هســتند که به طور چشــمگیری روی فرهنگ 
شــرکت تاثیــر می گذارند. اگر به تازگی از شــر 
کارمندان بد خالص شده اید، وقت آن رسیده  که 
مشــخص کنید آیا ســایر کارمندان به تشویق و 

ارتقاي مقام نیاز دارند یا خیر.
هیچ میانبری وجود ندارد و شما باید با تیم خود 

وقت بگذرانید.
ضروری اســت کــه دریابیــد تیم شــما به چه 
چیز  هایی اهمیت می دهد. به عنوان یک رئیس، 
شما می توانید با این کار به نتیجه برد-برد دست 
یابید: در این شرایط اعضای تیم به خواسته های 
خود می رســند و ماموریت و هدف شــرکت نیز 

محقق می شود.
درباره ارزش هــا و نکات مثبــت کارمندان برتر 
بازخورد واضح و مشخص داشته باشید. آیا رویکرد 
همکاری آنها نسبت به مشکالت ارزشمند است؟ 

تمایل آنها به کمک یا سایر موارد؟
از آنها بپرســید که چگونه می توانید بهتر از آنها 
پشتیبانی کنید  و به آنها نشــان دهید که پاسخ 

آنها چقدر برای شما مهم است.

اغلبارتباطبرقرارکنید
فراتر از محــدوده امن خود ارتباط 

برقــرار کنید. به طــور مداوم روی 3
ویژن و چشم انداز شــرکت تاکید 
کنید. به طور واضح انتظارات خود را تعریف کنید. 
از انواع مختلف ارتباطات اســتفاده کنید. برای 
مثال از آنها بخواهید تا هــر چند وقت یک بار از 

طریق اسکایپ یا گوگل با شما در ارتباط باشند.

سواالتزیادیرامطرحکنید
از کارمنــدان خــود بخواهیــد تا 

ایده هایشــان را درباره آنچه که در 4
گذشته کارآمد بوده و آنچه تاثیری 
نداشته است، بیان کنند. مقاوم ترین مشکالت چه 
بوده اند  و نظر آنها دربــاره نحوه حل و فصل آنها 
چیســت؟ مایکل مداک و رافائــل لویی ویتون 
می گویند: »بهترین نوآوران افرادی هستند که به 
دنبال یادگیری اند و نــه افرادی که می دانند. در 
مورد فرهنگ های نوآورانه نیز این مطلب صدق 
می کند؛ آنها به دنبال یادگیری فرهنگ ها هستند. 
رؤسایی که این فرهنگ ها را ساخته اند، می دانند 
که برای کشف باید مشتاقانه به دنبال چیزهایی 
باشند که آنها را نمی فهمند. آنها باید بدون ترس 
با شکســت مواجه شــوند و تجربیات خود را با 

اعضای تیم به اشتراک بگذارند.

هرچندوقتیکباراوضاعرابررسیکنید
به کارمندان بگویید که از پرسش، 

نظــرات و ایده های آنها اســتقبال 5
خواهید کرد. زمانی را نیز به گوش 

دادن به نظرات و حرف های آنها اختصاص دهید.

بهطورمرتببرنامهسرگرمیبرگزارکنید
فعالیت های تیمی داشته باشید یا 

حتــی یک ســاعت را به شــادی 6
اختصاص دهید تا در این مدت در 
یک محیــط صمیمی تر با کارمندان خود آشــنا 
شوید. تیم خود را تشــویق کنید تا ابتکار داشته 
باشند و کار را به یک امر ســرگرم کننده تبدیل 
کنند. به خاطر داشته باشید، اکثر همکاران شما 
وقتی تصمیم شما را برای اخراج همکاران ضعیف 
می بینند، احساس آرامش می کنند. آنها باهوش 
هســتند و این را نشــانه ریاســت درست شما 

می دانند.
تصمیم بر اخراج افراد را بازبینی نکنید. تحقیقات 
نشان داده  که اولین تصمیم شما معموالً تصمیم 
درســتی اســت. برای اخراج افراد باید شجاع و 

مصمم باشید.
از سوی دیگر، اخراج افراد برای خود آنها نیز نقطه 
عطفی در زندگی خواهد بود. آنها از خواب غفلت 
بلند می شوند و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی 
می کنند. این کار موجب می شود که آنها اهداف 
خود را مشخص کنند و مسئولیت کارهایشان را 

برعهده بگیرند. 
وقتی شــما تیم خود را بازسازی می کنید، یکی 
از کارهایی کــه انجام می دهیــد، اخراج برخی  
کارمندان اســت. بایــد در بین تیــم کاری یک 
فرهنگ همکاری مناسب وجود داشته باشد. حتی 
اگر شما مدیر اجرایی ارشــد نیستید، می توانید 
»رهبری را بر عهده بگیرید« و پیشنهاد دهید که 
کدام افراد ناکارآمد باید از تیم شــما خداحافظی 

کنند.

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

۴ دلیل اهمیت رتبه باال در جست وجوی محصول آمازون که دلیل افزایش تعداد فروشگاه های آنالین است

کارمندخوبتانراسورپرایزکنید!
برای بازدهی بیشتر در یک کسب و کار جدید و تشویق 
کارمندان باید چه کار کرد؟ در اینجا می خواهیم به چند 

مورد از کارهای مؤثر در این زمینه اشاره کنیم.
۱. از عنصر سورپرایز اســتفاده کنید: تمام کارمندان از 
روز اول کاری یک هدیه ۲۰۰ دالری دریافت می کنند. 
به جای اینکه هدایای دریافتی آنها دارای لوگوی شرکت 
باشد، ما هدایای شخصی سازی شده را که اسم کارمند 
یا اسم همسر او روی آن حک شده است، ارائه می دهیم. 
این کار آنها را سورپرایز می کند و آنها متوجه می شوند 

که شرکت ما به کارمندانش اهمیت می دهد.
۲.کارهای غیرعادی انجــام دهید: انجام کارهای خانه 
هدیه ای است که استرس را کم می کند و به کارمندان 
فرصت می دهد تا زمانی را با دوســتان و خانواده خود 

سپری کنند. بهتر است یک استارت آپ 
برای مثال ساالنه هزاران دالر را صرف 

انجام کارهای خانه کارمندان تمام 
وقت خود کند. در این صورت شما 
روی ســالمت و تندرستی کلی 
کارمندان خود ســرمایه گذاری 

کرده اید.
در این صورت اگر حتی به کارمندان 

شما پیشنهاد شغلی با درآمد بهتر شود، 
آنها شما را انتخاب خواهند کرد زیرا شما با 

آنها آنطور که شایسته آنهاست، رفتار کرده اید.
۳. هدایایی را انتخاب کنید که با رابطه شــما متناسب 
است: اگر کارمندان ۵۰هزار دالر درآمد دارند، با هدایای 

۳ دالری به آنها توهین نکنید. کاالهایی را 
انتخاب کنید که متناسب با سمت آنها 
در شرکت است. برای مثال، هدیه ای 
که برای یکــی از مدیران ارشــد 
انتخاب می کنید، باید ارزشمندتر 
از هدیه یک دستیار بازاریابی رده 
پایین باشــد. باید این را به خاطر 
داشــته باشــید که هر هدیه نوعی 
سرمایه گذاری به شــمار می رود و باید 
تک تک کارمندان با هر سمت و مقامی را به 
رسمیت بشناسید و از آنها به گونه ای درست قدردانی 

کنید.
۴.یک یادداشت شــخصی در هدیه بگنجانید: مدیر یا 

مدیرعامل کارمندان باید یک یادداشت با دستخط خود 
به هدایا ضمیمه کند بــه خصوص اگر چندین کارمند 
یک هدیه یکســان دریافت می کنند. یک یادداشــت 
ساده موجب می شود که کارمندان به عنوان یک فرد به 
رسمیت شناخته شوند و این یادداشت نشان دهنده روابط 
بین مدیر و کارمند است. تهیه یادداشت های شخصی 
برای کارمندان زمان بر است به همین دلیل بسیاری از 
افراد به طــور پیش فرض از کارت ها یا پیام های از پیش 
ساخته شده اســتفاده می کنند. اما کارمندان نسبت به 
مدیران و رؤسایی که آنها را قهرمان خود می دانند، وفادار 
خواهند ماند. سپاس و قدردانی از افراد برای مشارکت ها 
و همکاری های آنها از اعطــای هدایای مختلف به آنها 

تاثیرگذارتر است.

تصمیم بر 
اخراج افراد 
را بازبینی 

نکنید. 
تحقیقات 

نشان داده  که 
اولین تصمیم 
شما معموال 

تصمیم 
درستی 

است. برای 
اخراج افراد 

باید شجاع و 
مصمم باشید!

اگر به زندگی خصوصی و کاری بیل گیتس 
نگاهی بیندازیم، می توانیم به نکات مهمی 
برای پیشرفت و توســعه کسب و کار دست 

پیدا کنیم.
۱.تاجاییکهمیتوانیدمطالعهکنید

کنجکاوی و یادگیری بخشی از وجود گیتس 
است. این میلیاردر معروف در بالگ خود به 
نام Gates Notes به طور مرتب کتاب هایی 
را بــرای مطالعه پیشــنهاد می دهد و یک 
بخش بزرگ را به بررســی کتاب اختصاص 

داده است.
2.بایکفردقویازدواجکنید

بیل گیتس مادر خود را در ســال ۱۹۹۴ از 
دست داد و در همان ســال با ملیندا فرنچ 
ازدواج کرد که مدیر اجرایی ســابق شرکت 
مایکروســافت بود و ذهن بســیار خالق و 

قدرتمندی داشت.
توانایی های او موجب شد که گیتس نیز در 
حرفه خود به چالش کشــیده شود و تالش 

بیشتری کند.
3.ریسکهایحسابشدهکنید

وقتــی گیتس در هــاروارد دانشــجو بود، 
 مطلبی را درباره یک کامپیوتر جدید به نام 
MITS Altair 8800 خواند و با این شــرکت 
تمــاس گرفت تا بــه آنها بگویــد یک زبان 
برنامه نویسی برای آن نوشته است. با اینکه 
در این مورد موفق نشــد، اما دســت از کار 
نیز نکشــید. او همراه با دوستش از دانشگاه 
مرخصی گرفت و روی زبان برنامه نویســی 

BASIC کار کرد.
 MITS را به مبلغ ۳هزار دالر به BASIC آنها
فروختند و حــق کپی رایــت آن را حفظ 

کردند.
۴.برایرویاهایخودســختکارکنید
گیتس معروف اســت بــه اینکــه رئیس 
سختگیری اســت اما به خودش نیز سخت 

می گیرد. 
در طول ۵ ســال اول تاســیس شــرکت 
مایکروسافت، او نه تنها مسئول انجام کارها 
بود، بلکه روی توسعه محصول نظارت داشت 
و در صورت لزوم مسئولیت بازنویسی کد را 
بر عهده می گرفت. او حتی شــب ها تا صبح 
کار می کــرد تا کارها به درســتی و به موقع 

انجام شوند.

۵درسزندگیاز
بیلگیتس

ستون

۱۵ آبان ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره سی و پنج
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در انجام کارها برای پاداش دادن به خودتان نیز 
برنامه ریزی داشــته باشید. هر قسمت کوچکی 
از کار کــه تمام می شــود پــاداش کوچکی به 

خودتان بدهید.

زینب رئوفی

ستون
c o l u m n

با این راه ها به سرما خوردگی پشت کنید

بخشی از لشکر 
سرماخورده ها  نباشید!

ســال گذشــته را به یاد بیاورید؛ ســالی 
که از ابتــدای پاییز تا پایان زمســتانش با 
سرماخوردگی درگیر بودید. اگر نمی خواهید 
تاریخ تکرار شود و امسال هم ویروس ها در 
بدنتان جشن بگیرند، به این توصیه ها عمل 
کنید. ما راه هایی که محققان و پزشکان برای 
فرار از ســرماخوردگی و کوتاه کردن دوره 
بیماری پیشنهاد می کنند را با شما درمیان 
می گذاریم؛ راه هایی که عمل کردن به آنها 
ســاده و کم هزینه است و وقت زیادی را هم 

از شما نمی گیرد.
 حسابی بخوابید

اول صبــح اســت، هفت هشــت ســاعت 
خوابیده ایــد، امــا دلتــان نمی خواهد از 
تختخواب بیرون بیایید؟ به شــکل عجیبی 
احســاس می کنید که به بالشــت تان نیاز 
دارید و انرژی کافی برای بیرون آمدن از اتاق 
را ندارید؟ اگر در روزهای قبل چنین حالی 
را تجربه نمی کردید و این خستگی ناگهان 
سراغتان آمده، احتمال ضعیف شدن سیستم 
ایمنی بدنتان و شــروع سرماخوردگی را به 

ذهن راه دهید.
 وقتی بــدون هیچ دلیل خاصی احســاس 
ناتوانی و خستگی می کنید، احتماال بدنتان 
آماده پذیرایی از ویروس ها شده است و در 
این شــرایط، هیچ چیز به اندازه استراحت 
کافی نمی توانــد احتمــال قدرت گرفتن 
ویروس ها و بیمار شــدنتان را پایین بیاورد. 
برای فرار از ســرماخوردگی، به اندازه کافی 
بخوابید و اســتراحت کنید تا بدنتان توان 

مبارزه با ویروس ها را داشته باشد.
 حسابی آب بنوشید

هــر وقت احســاس کردید کــه به راحتی 
نمی توانید از بینی تان نفس بکشید، تا جایی 
که می توانید آب بنوشــید. بینی شما یکی 
از اصلی ترین مجراهایی اســت که می تواند 
زمینه سرماخوردن را فراهم کند و خشکی 
بینی این احتمال را باال می برد. اگر در طول 
روز به اندازه کافی آب بنوشید، رطوبت بدن 
و البته بینی تان به اندازه کافی باال می رود و 
کمتر سرما می خورید. استفاده از قطره هایی 
که از داروخانــه می توانید تهیه کنید، برای 
مرطوب نگه داشــتن مجرای بینی تان هم 
یکی دیگر از راه حل های خوب برای مبارزه 

با بیماری های فصل سرماست.
 از استرس فرار کنید

اســترس می تواند سیستم ایمنی بدنتان را 
ضعیف و شما را برای بیمار شدن آماده کند. 
اگر کاری پر استرس دارید یا اینکه فشارهای 
زندگی تان آنقدر زیاد شده که مدام خود را 
مضطرب می بینید، ســراغ یک روانشناس 
بروید تا مهارت مبارزه با اضطراب را به شما 
آموزش دهد. اگر نتوانید استرستان را کنترل 
کنید و هورمون کورتیزول بیش از اندازه در 
بدنتان ترشح شــود، بیماری های مختلف  
مثل سرماخوردگی، زیاد سراغتان می آیند.

 مدام دست تان را بشویید
دســت هایی که به وســایل عمومی اداره و 
دســتگیره اتومبیل و ... می زنید، زمینه را 
برای بیمار شدنتان فراهم می کنند. در فصل 
سرما، ســعی کنید تا جایی که می توانید از 
دست دادن و روبوسی کردن با دیگران پرهیز 
کنید و گذشته از این، مدام دست تان و بین 
انگشتانتان را با آب و صابون بشویید. گذشته 
از این، غذا خوردن پشــت میز کار با دستی 
که به کیبورد و وسایل کارتان زده اید را هم 
فراموش کنید تا احتمال ســرماخوردنتان 

کمتر شود.
 آب نمک غرغره کنید

به جای اینکه به محض مشاهده عالیم اولیه 
سرماخوردگی سراغ جعبه دارو بروید، یک 
لیوان آب نمک درســت کنیــد و با غرغره 
کردن آب نمــک، گلویتــان را ضدعفونی 
کنید. اگر بتوانید یک ســوراخ بینی تان را 
با انگشــت بگیرید و با ســوراخ دیگر، کمی 
آب نمــک از بینی تان باال بکشــید و آن را 
دوباره تخلیه کنید، احتمال شدت گرفتن 
بیماری را به شــکل قابــل توجهی پایین 
می آورید. اگر گلویتان می ســوزد و خود را 
سرماخورده می بینید، یک کار را حدود 2 تا 
3 بار در روز انجام دهید و ویروس ها را قبل 

از جان گرفتن شان ضربه فنی کنید.
 سرما را ذوب کنید

در صورتــی که راه رفتن در هوای ســرد یا 
قرار گرفتن در معرض باد سرد شما را دچار 
دردسر کرده، در اولین فرصت دوش آب گرم 
بگیرید. گرفتگی بینی و تورم سینوس ها را 
می توانید با کمک دوش آب گرم و استفاده 
از کیســه آب گرم کم کنید. گذشته از این، 
سعی کنید در روزهای سرد و پرباد، از کاله 
یا هدبند استفاده کنید و شال گردنتان را هم 

روی بینی و گونه هایتان بیندازید.
 سوپ پیاز درست کنید

سوپ جو دوست دارید یا مرغ؟ مهم نیست 
چه سوپی را برای باز شدن گلوی گرفته تان 
درست می کنید. مهم این است که تا جایی 
که می توانید به ســوپتان پیاز اضافه کنید. 
مصرف پیاز خام و پخته، می تواند سیســتم 
ایمنــی بدنتان را تقویت کند و گذشــته از 
درنطفه خفه کردن سرماخوردگی، احتمال 
دوباره بیمار شدن را پایین بیاورد. پس چه 
ســرما خورده اید و چه نه، پیــاز درمانی را 

جدی بگیرید.

بیهوده نشــانه های ابتال به آلزایمر را جست و جو 
نکنید. درست اســت که در مواردی این بیماری 
مهلک از 40سالگی هم سراغ قربانیانش می رود، 
اما شــمار کســانی که در اواخر جوانــی و اوایل 
میانسالی به این اختالل دچار می شوند، چندان 
زیاد نیســت. اگر این روزهــا حافظه تان خوب 
کار نمی کنــد، در اولین قدم مهــر آلزایمری را 
روی پیشانی تان نچســبانید. محققان می گویند 
ضعیف شــدن حافظه دالیل دیگری هم دارد که 
می توانیــد به راحتی آنها را از ســر راه بردارید و 

توانتان در به یادآوردن اطالعات را باال ببرید.

 بعد از کالس بخوابید
نگرانیــد اطالعاتی که در کالس های ســازمانی 
آموخته اید را خیلی زود فراموش کنید؟ یا اینکه 
می ترســید مطالعات تان در مــورد یک موضوع 
مهم ثمری نداشته باشــد و خیلی زود همه چیز 
از ذهنتان پاک شود؟ محققان می گویند یکی از 
راه های آسان و تاثیرگذار ماندگار کردن اطالعات 
در حافظه، این اســت که بعد از آموختن شــان 

بخوابید.
از نظر آنها خوابیدن بعد از یادگیری، اطالعات را 
در حافظه بلندمدت مانــدگار می کند و احتمال 

فراموش شدنشــان را کمتر می کند. احتماال به 
همین دلیل است که پیش از این محققان گفته 
بودند که بعد از دعواهای زناشــویی یا تجربیات 
تلخ زندگی، نباید بــه تختخوابتان پناه ببرید، تا 
مبادا آنچه که شــما را رنجانده، به حافظه فعال و 

بلند مدت تان راه پیدا کند.

 اطالعات را تجسم کنید
یکی دیگر از راه های به خاطر سپردن داده ها، این 
است که درکی تصویری و تجسمی از آنها به دست 
بیاورید یا اینکه به روشی ملموس آنها را در ذهنتان 
نظم دهید. به همین دلیل محققان می گویند اگر 
موضوعی که قصد یادگرفتنش را دارید با تصویر، 
نقاشی کشــیدن، نمودار یا حتی شعر و موسیقی 
همراه کنیــد، احتمال فراموش شــدنش پایین 
می آید. به عقیده آنها بهتر است برای سخت ترین 
و دوست نداشتنی ترین موضوعات، چند بیت شعر 
بسرایید یا یک اینفوگرافی درست کرده و آنها را 
به زبان تصویر روایت کنید، تا همیشه در ذهنتان 

ماندگار شوند.

 اطالعات را سالخی کنید
تکه تکه کــردن اطالعــات، یکــی از راه هــای 

ساده کردن یادآوری آنهاست. 
اگر می خواهیــد عددی طوالنــی را به ذهنتان 
بسپارید یا اینکه یک فرمول بلند را حفظ کنید، 
آن را به قطعات کوچک تری تقســیم کنید و هر 
قطعه را در ذهنتان به موضوع به یاد ماندنی دیگری 
ربط دهیــد تا فراموش اش نکنیــد. عالمت های 
اختصاری و مخفف ها، از جمله راه های کاربردی 

به یاد سپردن اطالعات هستند.

 به بالشت پناه ببرید
تصور نکنیــد بی وقفه خوانــدن و تالش کردن، 
حافظه شما را تقویت می کند. در بسیاری موارد، 
فراموشکاری ها حاصل خســتگی ذهن و جسم 
هســتند. پس برای اینکه فکرتان بهتر کار کند 
و حافظه تان راحت تر اطالعات را بازیابی کند، به 
اندازه کافی بخوابید و به اندازه کافی اســتراحت 
کنید. باور کنید همیشــه تــالش بی وقفه، کلید 

موفقیت نیست.

 استرس را مهار کنید
اگر بیش از اندازه از خودتان انتظار داشته باشید، 
به خاطر ترس از موفق نشــدن، استرس زیادی را 
به خود وارد خواهید کرد. همین اســترس ها، از 
عواملی هســتند که با حافظه شما در می افتند و 
نمی گذارند که در بازیابی اطالعات درست عمل 
کند. باال بودن سطح اضطراب، ذهن شما را شلوغ 
و بی سر و ســامان می کند و شما را به این اشتباه 
می اندازد که حافظه تان ضعیف شده است. از نظر 
محققان و روانشناســان، افسردگی هم می تواند 
شما را گیج و فراموشکار کند. پس با حساسیتی 
بیشتر نشان های دچار شدن به این اختالل ها را 

بررسی کنید و از نبودشان مطمئن شوید.

 از خودتان امتحان بگیرید
بعد از به خاطر سپردن اطالعات، در طول روزهای 
مختلف، مــدام از خودتان امتحــان بگیرید و با 
مطرح کردن چند ســوال ذهنی و پاسخ دادن به 

آنها، به خودتان آنچه که یادگرفته اید را یادآوری 
کنید. اینکه موضوع بحثی که در موردش مطالعه 
کرده اید چه بوده؟ نکات کلیدی اش چه بوده؟ چه 
سابقه تاریخی داشــته؟ چه اهدافی را به دنبال 
داشته و چه نتیجه گیری کرده را از خود بپرسید 

تا آموخته هایتان را مرور کنید.

 بحث های مرتبط را پیگیری کنید
تنها به خواندن یک کتاب یا شرکت در یک کالس 
اکتفا نکنید. برای اینکه مفاهیم را بهتر درک کنید 
و به یاد بیاورید، موضوع مورد نظر را از چند زاویه 
مرور کنید و اطالعاتی را از جنبه های مختلف به 
دست بیاورید تا درک کلی و درستی را نسبت به 
موضوع در ذهنتان ایجاد کنند. خواندن مقاالت 
مرتبط، شرکت در گروه های بحث و مطالعه چند 
کتاب که از منظر متفاوتی به موضوع پرداخته اند، 
می تواند به شما در پیداکردن دانشی جامع و قابل 

درک کمک کند.

 حافظه قوی کن ها را در یخچال بگذارید
آخرین پیشنهادی که برای تقویت حافظه با شما 
درمیان می گذاریم، کمک گرفتن از خوراکی های 
حافظه خوب کن اســت. یادتان نــرود که رژیم 
غذایی تان می تواند کنترل جســم و روان شــما 
را به دســت بگیرد و روی توانایی های مغزی تان 
هم تاثیر بگذارد. پس بــرای اینکه غذاهایی که 
میل می کنیــد، حافظه تان را کنــد و تار نکنند، 
خوراکی هایی مثل کشــمش، عسل، تخم مرغ، 
لبنیات، آب پرتقال، انجیر خشــک یا تازه، موز، 

ماهی و گردو را بیشتر میل کنید.

لی لی اسالمی
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به جای متهم کردن آلزایمری که وجود ندارد، با این راه ها حافظه تان را تقویت کنید

ر

اگر وقت رفتن به باشگاه ورزشی را ندارید و اهل پیاده روی 
هم نیستید، الاقل در خانه تمرین های ساده و بدون هزینه 
ورزشی را انجام دهید. برخی از این تمرین ها آنقدر آسان و 
لذت بخش هستند که حتی در زمان مشاهده برنامه های 
تلویزیونی هم می توانید سراغشــان بروید و با کمکشان 

آسیب های ناشی از کم تحرکی تان را کمتر کنید.
 تمرین شماره 1

روی زمین بنشــینید و کمرتان را با زاویــه ای در حدود 
80درجه صاف نگه دارید. حــاال کف پاهایتان را کمی از 
زمین بلند کنید و زانوهایتان را با دست های خود بغل کنید.

در این حالت شــکمتان را منقبض نگــه دارید و تا 10 

بشمرید. حاال پاها را پایین آورده و روی 
زمین دراز کنید و در حالت آرامش قرار 

بگیرید. این حرکت را می توانید تا 
10 بار انجام دهید.

 تمرین شماره 2
و  بکشــید  دراز  پشــت  بــه 
دســت هایتان را دو طرفتان قرار 

دهید )به شــکلی که کف دست ها 
روی زمین قرار گیرد(.

پاهایتان را صاف کرده و کنار هم قرار دهید. 
درحالی که با فشار آوردن به دست هایتان قدرت 

خود را بیشتر می کنید، بدنتان را از ناحیه 
باسن خم کنید و پاها را باال بیاورید. 
پاهای شــما در ایــن مرحله هم 
هنوز صاف هستند و انگشتانتان 
حدودا باالی گردن یا لب شــما 

قرار گفته اند.
باسن و قسمت پایین کمرتان در 
انجام این حرکت باید از زمین بلند 
شــود. برای 10 ثانیه در این وضعیت 
بمانید. این حرکت را برای 5 بار انجام دهید 

و در ساعات بعد دوباره تکرارش کنید.

 تمرین شماره 3
به شکمتان روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را صاف کرده 
و کنار هم قرار دهید. درحالی که سرتان به زمین نزدیک 
است و دست هایتان دو طرف شما قرار دارد، پاها را حدود 
20 تا 30 سانتی متر از زمین بلند کنید. حاال پاها را پایین 
بیاورید و سعی کنید سر و گردنتان را از زمین فاصله دهید.
ایــن فاصله را تا جایی ایجاد کنید کــه دردی در بدنتان 
احساس نکنید. حدود 10 ثانیه در هر یک از این وضعیت ها 
بمانید. این حرکــت را می توانید بارها در طول روز انجام 
دهید و با کمکش عضالت گردن، کمر، شکم و باسنتان 

را تقویت کنید.

ورزش هایی بدون نیاز به لباس یا وسایل ورزشی
این تمرین ها را می توانید هر روز، چندین بار انجام دهید

این خوراکی ها فشارخونتان را باال می برند

هی هایپ و همبرگرنخورید!
به غذایتــان نمک اضافــه نمی کنید اما هنــوز عقربه 
روی دستگاه، می گوید که فشــارخونتان باالست. اگر 
نمی خواهید جان و ســالمت تان به خاطر همین عدد 
به خطر بیفتد، یک بــار دیگر غذاها و خوراکی هایی که 
می خورید را بررسی کنید. اگر در رژیم روزانه تان ردی 
از یکی از خوراکی های زیر می بینید، همین حاال آن را 

از برنامه غذایی تان حذف کنید.
 نوشابه های انرژی زا

اگر فشــارخونتان باالســت، حتی در صــورت نیاز به 
هوشیار ماندن و فعالیت کردن در زمانی طوالنی، سراغ 
نوشابه ها ی انرژی زا نروید. این نوشابه ها میزان زیادی 
ســدیم در خود دارنــد و عالوه بر تامیــن انرژی مورد 
نیازتان، فشار خون شما را هم باالتر می برند. الزم نیست 
یادآوری کنیم که در صورت دیابتی بودن هم نباید سراغ 

این نوشیدنی ها که قند بسیار باالیی دارند بروید!
 همبرگر گیاهی

رژیم غذایی گیاه خواران این روزها حسابی متنوع شده. 
اما غذاهای خوشمزه گیاهی، همیشه گزینه های سالمی 
به شــمار نمی آیند. همبرگر گیاهــی، یکی از غذاهای 
پرنمکی اســت که در صورت باال بودن فشــارخونتان 

نباید سراغش بروید.
 بیسکوئیت ها

اینکه یک خوراکی شــیرین است، معنایش این نیست 
که در آن اثری از سدیم پیدا نمی شود. بیسکو ئیت های 
بسته بندی شــده ای که گاه و بی گاه در سبد خرید شما 
جا می گیرند، میزان زیادی ســدیم در خــود دارند و 

فشارخونتان را حسابی باال می برند.
 سبزیجات کنسرو

اگر فشــارخونتان باالســت، باید دور کنسروها را خط 
بکشید. خوراکی های کنسرو شــده، حتی اگر گیاهی 
باشند، برای شما گزینه مناســبی به شمار نمی آیند و 

زمینه را برای افزایش فشارخونتان فراهم می کنند.
 پنیر

فرقی نمی کند که پنیر خامه ای بخورید یا لیقوان. پنیر 
یکی دیگر از محصوالت پرنمکی است که فشارخونی ها 
نباید ســراغش بروند. اگر به این مشکل دچار هستید، 
بهتر است دور غذاهایی که پنیر دارند را هم خط بکشید 
و خود را از لذت چیپــس و پنیر خوردن که هر دو ماده 

تشکیل دهنده آن سرشار از نمک است، محروم کنید.
 کباب

تا به حال خودتان کباب کوبیده درست کرده اید؟ اگر این 
کار را کرده باشید حتما می دانید که در این غذا میزان 
زیادی نمک به کار می رود. کباب از جمله خوراک های 
خوشمزه و پرطرفداری است که برای فشارخونی ها مثل 
سم عمل می کند. البته همبرگری که از فست فودی ها 
می خرید هم یکی دیگر از انواع ممنوعه کباب است که 
نباید تا زمان کنترل شدن فشارخونتان سراغش بروید.

 ترشی
زیتون شور، ترشی و انواع شور را از میز غذایتان حذف 
کنید. این چاشــنی های نمک سود شده، حتی اگر کم 
مصرف شوند، فشار خون را باال می برند و شمایی که به 
این مشکل دچار هستید را  در معرض خطرات مختلفی 
قرار می دهند. به جای این چاشنی ها، بهتر است از این 

به بعد یک سبد سبزی روی میزتان بگذارید.
 سوسیس و کالباس

فرآورده های گوشــتی آماده، از جملــه خوراکی های 
پرضرر و پرنمکی هســتند که زمینه را برای باال رفتن 
فشــارخون فراهم می کنند. اگر به این مشــکل دچار 
هستید یا اینکه از نظر متخصصان استعداد دچار شدن 
به این بیماری را دارید، دور سوسیس و کالباس را خط 
بکشــید و به خوردن ســاندویچ فیله مرغ گریل شده 

رضایت دهید.
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گوشی های هوشــمند جدید، دســتگاه هایی 
هســتند که همه جــوره بایــد به آنهــا توجه 
کرد؛ دســتگاهی کــه در جیب جا می شــود و 
یک تنه همه وظایف دوربین عکاســی، دوربین 
فیلمبــرداری، دســتگاه جی پی اس، ســاعت 
مچی، ســاعت زنگ دار، ماشین حساب و حتی 
تلویزیــون را انجام می دهد. تغییــر بعدی باید 
اساسی تر از اینها باشد. این تحول می تواند نیاز 
به حمل پول نقد و کارت های اعتباری را از بین 
ببرد. اهمیت روزافزون گوشــی های هوشمند 
به عنوان دستگاه های پردازنده برای هر فعالیت 
دیجیتالی، همه جــا اثر عمیقــی دارد. اما این 
تنها یکی از داســتان های بزرگ پیشرفت های 
شگفت آور دنیای پرداخت است؛ در ادامه نگاهی 
به چند نمونه از این پیشــرفت های شگفت آور 

می اندازیم.
 اپل پِــی اولیــن گام مســتقیم در این زمینه 
بود؛ اما اکنون کیف پول هــای موبایلی همه جا 
هستند، اندرویدپِی، گوگل پِی، ِچیس پِی و حتی 
والمارت پِی گوشــی های هوشمند را جایگزین 
واقعی حمل کارت های اعتباری کرده اند. توانایی 
کیف پول های موبایلــی در کاهش حجم تقلب 
توسط پذیرنده ها، می تواند در پذیرفته شدن آنها 

توسط کسب وکارهای خرد کمک کند.
 با افزایش معامالت آنالین توســط مشتریان، 
دارنــدگان درگاه های پرداخت کــه به عنوان 
پردازنده از صفر تا صد کســب وکارهای آنالین 
عمل می کنند، شاهد رشــد انفجاری هستند. 
تعداد کارت های شــرکت بِِرین تری که یکی از 
زیرمجموعه های پی پال است، در فصل چهارم 
سال 2015 ساالنه 111 درصد رشد داشته است 
درحالی که اســتارت آپ های اِسترایپ و ِکالرنا 

اکنون ارزش مولتی بیلیون دالری دارند.
 اســتارت آپ های پایانه های فروش موبایلی 
)اِم پوز( مانند اِسکوئر و شــاپ کیپ با پذیرش 
پرداخت توسط گوشی های هوشمند و تبلت ها، 
روش های پرداختــی جدید را با آغوشــی باز 
پذیرفته اند. قابلیت انجام تراکنش این پایانه ها 
و اپلیکیشــن های جدیــد می توانــد مدیریت 
موجودی، بازاریابی، وفاداری و حتی صورت های 
پرداخت کسب وکارهای کوچک را متحول کند.

 پیش بینی می شــود همزمان با کاهش تمایل 
مشــتریان به نوشــتن چک و یا رفتــن به پای 
دستگاه های خودپرداز، پرداخت های فردبه فرد 
موبایلی، در ایاالت متحده از 5.6 میلیارد دالر در 
سال 2014 به حدود 175 میلیارد دالر در سال 
2019 افزایش یابد؛ اما فروشندگان گوشی های 
هوشــمند، مانند اپل می تواننــد بازیگر اصلی 
2016 یعنــی ِونمو را با فشــارهای جدی برای 
تصاحب بازار رقابتی فلج کنند. ِونمو کیف پول 
دیجیتالی رایگان اســت که به شما امکان انجام 
پرداخت و به اشــتراک گذاری آن با دوستانتان 

را می دهد.
اگر در شــغل یا شــرکت خود به هــر طریقی 
درگیر فرآیند پرداخت هســتید، پس به خوبی 
می دانیــد این صنعــت چقدر پیچیده اســت. 
با ایــن وجود بــرای پیش بینــی فرصت های 
بزرگ دیجیتالی بعدی بایــد بازیگران و قواعد 
هــر مرحله از »زنجیــره تأمیــن« پرداخت را 
بشناسید که ازاین قرار هستند: »پذیرندگان«، 
»پردازشگر«، »صادرکننده«، »شبکه کارتی«، 
»سازمان های مســتقل فروش و ارائه کنندگان 
خدمات تجــاری«، »درگاه هــای پرداخت« و 

»ارائه کنندگان سخت افزار و نرم افزار«.
جان هگســتون، تحلیلگر مدیریت و اوان بیکر، 
تحلیلگر بخــش پژوهش های هــوش تجاری 
بیزینس اینسایدر، گزارش مفصلی حاوی تمامی 
چیزهایی که نیاز است بدانید منتشر کرده اند؛ 
چه سرباز کهنه کار صنعت پرداخت باشید، چه 
تازه واردی که در حال جمع آوری دانش اولیه در 
خصوص این دنیای پیچیده است این گزارش به 

کارش می آید.
در یــک دید کلــی از ایــن گزارش بــا عنوان 
»اکوسیستم های پرداخت: همه آنچه باید درباره 
آینده فرآیندهای پرداخت بدانید« می توان به 

یافته هایی در خصوص نکات زیر دست  یافت:
 5 اتفاق کلیدی سال 2015 که 2016 را نقطه 

عطفی در تمام اکوسیستم پرداخت کرد
 اصول اولیه پــردازش کارت های ســنتی از 

ابتدای فرآیند تا انتهای آن
 چرا بازیگــران جدیــد و نوآوری هایی مانند 

کارت های اعتباری و کارت های فروشــگاهی و 
تراکنش های بدهی با استفاده از کد پین، در حال 
به دست آوردن سهم بازار هستند و فرصت های 

جدید ایجاد می کنند؟
 تأثیرات مثبت و منفی مهاجرت به روش های 
پرداخت موبایلی؛ بازیگــران جدید و قدیمی با 
تهدیدها و فرصت هایی در زمینه های متنوعی 
چون صورتحســاب ها، حواله ها، پوشیدنی ها و 

غیره روبه رو هستند.
از  دیگــر  منحصربه فــرد  گــزارش  یــک 
بی آی اینِتلیجنس هم شــما را به پیگیری چند 

مشکل بزرگ دعوت می کند ازجمله:
 مراحل مهم در تراکنش های کارت اعتباری و 

چگونگی تغییر آنها
 6 دســته ســازمان های مهــم درگیــر در 

اکوسیستم پرداخت
 تفاوت های قابل توجه برای بازیگرانی که شبکه 
بســته را اجرا می کنند و کارت های اعتباری را 

ارائه می کنند
روی  پیــش  فرصت هــای  و  چالش هــا   
ارائه کنندگان نرم افزار و ســخت افزار در بخش 

پرداخت
 8 دلیل رشــد ســریع کیف پــول موبایلی و 
اینکه چگونه این رشد می تواند تمام جنبه های 

اکوسیستم موبایل را تغییر دهد
 فرصت های مهیج موجود در رشــد ســریع 
بخش های فرعــی مربوط به پرداخــت مانند 
انتقال وجه، دستگاه های مرتبط و پرداخت های 

موبایلی نظیر به نظیر

چنــدی پیش در ایران به شــکل حضوری 
مصاحبه ای با کریس اسکینر داشتم. کتابی 
را هم نیز از او به نام »بانک دیجیتال« ترجمه 
و  منتشــر کردیم  و حاال به تازگی اســکینر 

.ValueWeb کتابی نوشته به نام
اســکینر در این کتاب به این می پردازد که 
چگونه فین تک از زنجیره بلوک بیت کوین 
و فناوری های موبایل اســتفاده می کند که 
ما را وارد دنیای جدیدی کند. او اســتدالل 
می کند کــه زنجیره بلــوک، بیت کوین و 
ارزهای رمزنگاری شده مثل اینترنت هستند 
در زمانی که هنوز وب به وجود نیامده بود. 
می دانید کــه اینترنت در دهه60 شــکل 
گرفت؛ اما آن چیزی که ما امروز از اینترنت 
می شناسیم، وب است که از دهه 90 شکل 
گرفت و تا زمانی که وب شکل نگرفته بود، 
اینترنت ابــزاری مخصوص افراد متخصص 
بود. اسکینر می گوید که امروز زنجیره بلوک 
مانند اینترنت دهه 60 است و زمانی می رسد 
که تجربه کاربری این فناوری قابل تحمل تر 
از امــروز خواهد بود. آن زمان اســت که ما 

قدرت زنجیره بلوک را درک خواهیم کرد.
گارتنر که یکی از مهم ترین شــرکت های 
تحقیقاتی جهان است و زمانی از دل شرکت 
IBM بیرون آمده اســت، هر سال روندهای 
فناوری در سال آینده را پیش بینی می کند. 
پیش بینی های گارتنــر برای خیلی ها مهم 
اســت و معموال  هم آنقدر کلی هســت که 
درســت از آب دربیاید. امســال هم گارتنر 
10 روند فناوری سال 2017 را پیش بینی 
کرده اســت. یکی از این 10 روند، زنجیره 

بلوک است.
زنجیره بلوک نوعی دفتر کل حســابداری 
اســت که تراکنش های مالــی را مرتبا  در 
بلوک ها به صــورت گروهی ذخیره می کند. 
زنجیره نوآوری و فناوری اصلی ارز رمزنگاری 
شده   معروف »بیت کوین« است و به عنوان 
معیــار تمام تراکنش های مالی در شــبکه 
پذیرفته می شــود. یک بلوک بخش فعلی 
از یــک زنجیره اســت که بعضــی یا تمام 
تراکنش هــای اخیر را ذخیــره کرده و آنها 
را در یک زنجیره بلوک به صورت دیتابیس 

دائمی ذخیره می کند.
این مفاهیم می توانند در آینده ای نه چندان 
دور به عناصر مهــم و اصلی تمام عملیات و 
تراکنش های مالی و بانکی تبدیل شــوند. 
مطمئن هســتم که درک این نوشــته ها 
ســخت اســت. ما درباره چیزی به شدت 
پیچیده صحبت می کنیم که شاید در آینده 
کاربردی و قابل درک شود. مطمئن هستم 
که خیلی از ما هیچ درکی از اینترنت نداریم 
و اگر وب نبود مدام باید جمله های سختی 
را می خواندیم کــه می خواهند اینترنت را 

تعریف کنند.
یکی دیگر از روندهای 10گانه هم واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده است. فناوری های 
همه جانبه مانند واقعیت مجازی و واقعیت 
افزوده شــیوه تعامل افراد بــا یکدیگر و با 
سیستم های نرم افزاری را تغییر می دهند. 
ادغام دستگاه های مختلف موبایل، ابزارهای 
پوشــیدنی، اینترنت اشــیا و محیط های 
مبتنی بر حسگرهای هوشمند کاربردهای 
این تکنولوژی های همه جانبــه را فراتر از 

تجربه های شخصی گسترش می دهد.

امروزه اختالل دیجیتال بزرگ ترین دغدغه در بین 
مسائل تکنولوژی در میان مدیران ارشد است. مدیران 
ارشد تقریباً هر صنعتی کنجکاوند بدانند که شرکت 
آنها آمازون گونه است یا اوبِرگونه. بقیه دیدگاه های 
متنوعی اتخاذ می کنند کــه در آن بازیگران جدید 
دنیای دیجیتال ممکن است بهترین مشتریان آنها را 
به خود جذب کنند یا مالک سهمی از سودآورترین 
خط محصول آنها شوند. همه در تالشند تعیین کنند 
چه نوع رفتار با رقبــای جدید تکنولوژی محور خود 
داشته باشند، آنها را نادیده بگیرند، مالک یا شریک 

آنها شوند و یا به رقابت با آنها بپردازند.
یکی از شایع ترین چالش های برهم زننده که صنعت 
مالتی تریلیون دالری بانکداری را توســط نخبگان 
فناوری های مالی تحت تأثیر قرار می دهد، با اصطالح 
»فین تک« شناخته می شود. فین تک به  تازه واردانی 
که از فناوری های اینترنت محور و موبایل محور برای 
خلق محصوالِت جدیِد بانکِی بهتر استفاده می کنند، 
گفته می شــود. گســتره شــرکت های فین تک از 
استارت آپ ها تا ارائه دهنده های محصوالت بانکی و 
شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل و اپل است. 
در 5 سال گذشته، بیش از 25 میلیارد دالر سرمایه به 
فین تک تزریق شده است که آن را به هدف درجه یک 
برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز تبدیل کرده است. 
طبق برآوردها 4 هزار شرکت در حال ایجاد چالش در 
هر خط محصول در پرتفوی شان از پرداخت گرفته 
تا تســهیالت و یا ارزهای خارجی هستند. آن گونه 
که جیمی دیمون، مدیرعامــل جی پی مورگان در 
خصوص فین تک به ســهامدارانش می گوید: »آنها 
می خواهند ســهم ما را بخورند. تک تک آنها دارند 

سعی خود را می کنند.«

 سهم 2 درصدی فین تک
گرچه طبق محاسبات، فین تک کمتر از 2 درصد از 
بازار را در اختیار دارد، اما سهم خود را در پیشرفت و 
ارتقا دارد. برای رســیدن به دید مبتنی بر واقعیت، 
بخش هوشمندی اکونومیســت )EIU( با حمایت 
شرکت هاولت پاکارد، بین بیش از 100 بانکدار ارشد 
و 100 مدیر فین تک یک نظرسنجی موازی انجام داد. 
هدف این نظرسنجی تعیین دیدگاه آنها درباره تأثیر 
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بانک ها ریسک
 ناپذیرند، آنها 
استعدادهای 

واقعی را جذب 
نمی کنند. 
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فین تک، آنها 

نمی توانند 
رهبری فناوری 
ریسک پذیر را 
به دست آور ند

کارت های اعتباری همان راهی را می روند که زمانی دستگاه فکس رفت

رابطه فین تک و بانک ها مصداق جن و بسم اهلل است

چرا زنجیره بلوک یکی 
از روندهای فناوری 2۰1۷ 

است؟

موبایل ها، کارت های اعتباری را خاطره می کنند!

فین تک، نقاط قوت و ضعف مشارکت آنها و چشم انداز 
صنعت بانکداری خرد طی 5 سال آینده است.

بانکداری یکی از باثبات ترین صنایعی است که با به 
رخ کشیدن تریلیون ها دالر دارایی شامل 6شرکت 
از 10 شرکت برتر جهان اســت. بیش از 90 درصد 
خانوارها در اقتصادهای توسعه یافته از بانک استفاده 
می کنند. از همه مهم تر اینکــه موقعیت بانک ها با 
قانونگذاری های پیچیــده حکومت ها که ورود افراد 
جدید را محدود کرده و رقبای جدید را فرومی نشاند، 
تضمین شده است. بسیاری از مدیران معتقدند که 
دگردیسی دیجیتال پیشرفتی است که زودگذر است 
اما بانکداران نه. بیش از 97 درصد بانکداران مطرح 
کرده اند که فین تک تأثیر زیادی روی چشــم انداز 
پیش روی بانکداری دارد. نظریه ســومی نیز هست 
که می گوید فین تک سهمی برابر را در بازار به دست 
خواهد آورد و یا حتی بر بازار غالب می شود. باوجوداین 
نگرانی های ظاهری، به نظر می رســد بانک ها برای 
مواجهــه با این چالــش، اقدامــی نکرده اند. عمده 
بانکداران )حدود 54 درصد( معتقدند که بانک ها یا 
این چالش را نادیده گرفته اند یا »درباره این دگردیسی 
صحبت می کنند اما از تغییرات خبری نیست«. حتی 
درصد بیشتری از مدیران فین تک )59درصد( با آنها 

هم عقیده اند.

 بانک ها و فین تک ها
طبق اعتراف بانک ها، موانع بزرگی برای رویارویی با 
فین تک بر سر راه بانک هاست موانعی مانند »مسائل 
نرم«، نبود اســتراتژی دیجیتال مشخص، فرهنگ 
نامناسب برای تغییرات ســریع و عدم توانایی برای 
جذب نخبگان فناوری. ِهکتور الگوس دوند، رئیس 
و مدیرعامل گروه مونکس مکزیکو می گوید: »حفظ 
روحیه کارآفرینی چالشی است که ما بانک ها با آن 

مواجهیم.«
یک بانکدار این مسئله را چرخه معیوب می خواند، 
زیرا بانک ها ریسک ناپذیرند، آنها استعدادهای واقعی 
را جذب نمی کنند. بدون انتخاب افراد درست، آنها 
نمی توانند بهتریــن اســتراتژی ها را اتخاذ کنند و 
بدون ابتکار عمل های قــوی در حوزه فین تک، آنها 
نمی توانند رهبری فناوری ریســک پذیر را به دست 
آور ند و الی آخر. اســتیو استرت، رئیس هیات مدیره 
و مدیر ارشد اجرایی شــرکت گرین دات می گوید: 
»این شــخصیت افراد است که بانکداری را به عنوان 
یک شــغل انتخاب کنند و یا برخیزند و خود را یک 
فرد خالق و ایده پرداز یا کارآفرین ببینند.« چالشی 

که بانک ها بارها آن را ذکر کرده اند، سیستم های به 
میراث مانده شان است. شبکه های بانک ها به ناچار 
بسیار پیچیده است؛ عملیات بک آفیس برای هزاران 
محصول پیچیده، نیازمند الزامات دقیق امنیتی است و 
باید از نظارت و قوانین دقیق و استانداردهای مدیریت 
ریسک پشتیبانی کنند. نظارت و قانونگذاری برای 
بانک ها مانند شمشیر دولبه است. اغلب بانکدارها )56 
درصد( معتقدند که نظــارت و قانونگذاری از آنها در 
کسب وکار سنتی شان حمایت می کند؛ اما 62 درصد 
موافقند نظارت ها واکنش آنها را در مقابل فین تک 
محدود کرده است. اســتانداردهای گزارش دهی، 
شیوه های مدیریت ریسک و سرمایه مورد نیاز ایجاد 
و گســترش مدل های جدید کسب وکار در سیستم 

بانکی را سخت یا غیرممکن می سازد.
درنهایت، فین تک چالــش خودخوری محصول را 
در بانک ها به وجود می آورد. با توجه به کســب وکار 
وام دهی نفربه نفر بانک باید این حقیقت را بپذیرد که 
سهم بانک از عملیات طوالنی و جاافتاده اعطای وام به 
مشتری، به فین تک واگذار خواهد شد تا آن را با هزینه 
پایین تر و حاشیه سود کمتر انجام دهد. با این اوصاف 
جای تعجب ندارد که بانک ها در پاسخگویی به چالش 

فین تک ُمردد هستند.

گسست بانک ها یا دگردیسی بانک ها؟

فین تک
FinTech
فین تک

F i n T e c h

یادداشت

رسول قربانی

افسانه آتش افروز

گزارش
R e p o r t
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برگزیدهها

 با استفاده 
از ماناپی، 

کاربران 
می توانند 

سیم کارت 
خود را شارژ 

کرده و 
قبوض خود 
را پرداخت 

کنند. در ازای 
هر پرداخت 

نیز آنها امتیاز 
دریافت 

خواهند کرد 
و در قسمت 

ماشین جایزه 
به قید قرعه 

جوایزی 
را دریافت 

می کنند

معرفی یکی از اپلیکیشن های کاربردی خدمات پرداخت که فناپ آن را   معرفی کرده است

هم با پرداخت آنالین خارجی ها آشنا شوید و هم دنیایی از موسیقی را تجربه کنید

ماناپی خرج کردن را راحت می کند 

چند سالی اســت که اپلیکیشن های مربوط به 
خدمــات پرداخت در بازار عرضه شــده اند که 
به کاربران امکان می دهند بــدون مراجعه به 
بانک هــا، خدمات بانکی خــود را انجام دهند. 
این فناوری جایگزین خودپردازها و پایانه های 
فروش شــده اســت. یکی از این اپلیکیشن ها 
ماناپی نــام دارد که عالوه بر ایــن خدمات، به 
کاربــران خود جایــزه نیز می دهــد. فناوری 
پرداخــت الکترونیک روز بــه روز در بین مردم 
متداول تر می شــود اما هنوز بســیاری از افراد 
از همان کدهای دستوری یا USSDها در تلفن 
همراه خود استفاده می کنند. از آنجایي که این 
کدهای دســتوری از نظر امنیتی کاستی هایی 
دارند، اپلیکیشن های پرداخت به وجود آمده اند 
تا این نقص های امنیتــی را برطرف کنند. در 
نتیجه می توان گفت، امنیت انجام امور بانکی با 
استفاده از اپلیکیشن هایی مانند ماناپی باالتر از 

سایر روش هاست.
اپلیکیشن ماناپی یک برنامه کاربردی با ظاهری 
ساده است که به طور رایگان در اختیار کاربران 
قرار می گیرد. طراحی این اپلیکیشن به شکل 
کارت کشویی اســت و همین امر موجب شده  
کار با آن بسیار آسان باشد و موجب سردرگمی 

کاربر نشود. باید گفت که خدمات این اپلیکیشن 
محدود است. برای مثال، با استفاده از ماناپی، 
کاربران می توانند سیم کارت خود را شارژ کرده 
و قبوض خــود را پرداخت کننــد. در ازای هر 
پرداخت نیز آنها امتیاز دریافت خواهند کرد و 
در قسمت ماشین جایزه به قید قرعه جوایزی 

را دریافت می کنند.
برای شارژ ســیم کارت با استفاده از این برنامه، 
می توان از دو روش استفاده کرد؛ یکی از طریق 
شارژ مســتقیم و دیگری کارت شارژ. در شارژ 
مستقیم، کاربر باید شــماره تلفن سیم کارت 
مورد نظر را وارد کند تــا آن خط تلفن به طور 
مستقیم شارژ شود. در این صورت دیگر نیازی 

به وارد کردن کدهای دستوری نیست.
این اپلیکیشــن از قابلیت کد شــارژ برخوردار 
اســت؛ به این صورت کــه کاربــر می تواند با 
استفاده از این قابلیت رمز شارژ دریافت کند و با 
دکمه کپی موجود در برنامه آن را برای دیگران 
ارسال کند یا به طور دستی آن را در برنامه های 

اپراتورها یا کدهای دستوری وارد کند.
در خدمات مربوط به پرداخت قبض، این برنامه 
کاربردی قابلیت اسکن بارکد را در اختیار کاربر 
قرار می دهد تا فرد به راحتی و به سرعت عملیات 
پرداخت را انجام دهد، بدون اینکه نیاز باشــد 

اطالعاتی را به طور دستی وارد کند.
برای استفاده از خدمات این اپلیکیشن، کاربران 
باید شــماره دوم کارت بانکی خــود را نیز در 
اختیار داشته باشند و با وارد کردن آن عملیات 
پرداخت را انجام دهند. این شــماره دوم کارت 

را باید از قبل از طریق دســتگاه های خودپرداز 
بانک مورد نظر دریافت کنند.

این اپلیکیشــن از بخش دیگری به نام »جایزه 
بگیر« تشــکیل شده اســت که در آن کاربران 
می توانند بــا اســتفاده از ماشــین جایزه در 
قرعه کشی های لحظه ای و آنالین شرکت کنند 
و جایزه بگیرند. کمترین جایزه این ماشــین، 
گرفتن امتیاز در این برنامه اســت. برای اینکه 
کاربر بتواند در سطوح باالتر این قرعه کشی ها 
شرکت کند، باید امتیازات بیشتری کسب کرده 
باشد. در قســمت دیگر این برنامه کاربردی که 
داشبورد نام دارد، کاربر می تواند پروفایل خود 
را تغییر دهد و نیز برای دوستان و آشنایان خود 
دعوتنامه ارســال و از این طریق امتیاز دریافت 
کند. پس از دانلود و نصب این برنامه، در قسمت 
ورود باید شماره تلفن خود و معرف خود را وارد 
کنید تا برای معرف امتیاز اضافی در نظر گرفته 
شود. همچنین می تواند تراکنش های خود را در 

این برنامه مشاهده کند.
این اپلیکیشــن کاربردی برای سیستم عامل 
آی او اس و اندرویــد طراحی شــده و در تمام 
دستگاه های دارای این سیستم  های عامل کار 
می  کند. شــرکت فناپ، که به بانک پاسارگاد 
وابسته اســت، این اپلیکیشــن را توسعه داده 
و از آن پشــتیبانی می کند. در نتیجه کاربران 
می توانند در صورت بروز مشکل در پرداخت با 

این شرکت معتبر تماس بگیرند.
مزایای اســتفاده از اپلیکیشن ماناپی به 

شرح زیر است:

 از آنجا که شــرکت معتبر فنــاپ آن را تولید 
کرده است، تمام موارد امنیتی بانکی در تولید 

آن رعایت شده اند.
 دارای طراحی زیبا و کاربرپسند

 امکان خرید سریع شارژ و پرداخت قبوض
 رابط کاربر منحصر به فرد و دارای منوی کارتی

 طراحی بازی بر اساس خرید شارژ، دعوت از 
دوســتان و کلیه فعالیت های کاربر در محیط 

اپلیکیشن
 شرکت در قرعه کشی اختصاصی در هر زمان 

که بخواهید
در نسخه های جدیدتر این اپلیکیشن امکانات 
و قابلیت هایی افزوده شــده است. برای مثال، 
ویجت شــارژ سریع برای تســریع در عملیات 
خرید شارژ به برنامه اضافه شده است. همچنین 
امکان ثبت و مدیریت کارت های بانکی با رعایت 
موارد ایمنی، امکان خرید شارژ ایرانسل، همراه 
اول و رایتل به طور مستقیم، امکان خرید شارژ 
ایرانســل، همراه اول و رایتل به طور خرید کد 
شارژ  و نیز شــارژ مستقیم ســیم کارت کاربر 
یا هر شــماره دیگر بــه مبلغ دلخــواه در این 
اپلیکیشن ارائه شــده است. کاربران می توانند 
با وارد کردن شناســه قبض و شناسه پرداخت 
و یا به طور مستقیم از طریق بارکدخوان قبض 
آب، برق، گاز و غیــره را پرداخت کنند. امکان 
نمایش گزارش دقیق  تراکنش های خرید شارژ 
و پرداخت قبض به میزان دلخواه وجود دارد و 
دعوتنامه های ارســالی کاربران به دوستان به 

هزینه ماناپی انجام خواهند شد.

ســاندکلود بزرگ ترین پلت فرم پخش صدا و موسیقی در جهان است که بیش 
از 135 میلیون تراک صوتی دارد. شــما هر کجا و مشغول هر کاری که باشید، 
می توانید با اپلیکیشن ســاندکلود فایل های صوتی و موسیقی  بیشتری گوش 
دهید. این اپلیکیشن تمام ژانرهای موسیقی اعم از هیپ هاپ، راک، الکترونیک، 
کالسیک، هاوس، جاز و غیره را در بر دارد. از مهم ترین قابلیت های آن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 این برنامه به کاربران امکان می دهد تا موسیقی جدیدی را که در هیچ کجای 
دیگر وجود ندارد، پیدا کنند  از بین انواع مختلف ژانرها، ســتارگان جهانی، 
هنرمنــدان زیرزمینی و غیره تراک های مورد عالقه خــود را گوش دهند  با 
دوستان و هنرمندان مورد عالقه خود ارتباط برقرار کنند و دریابند که آنها چه 

گوش می دهند  با الیک کردن تراک های مورد عالقه خود تجربه گوش دادن 
به موســیقی خود را شخصی ســازی کنند  برای مهمانی ، تمرینات ورزشی، 
مسیر رفتن به محل کار یا هر حالت دیگری فهرست پخش موسیقی تهیه کنند 
 تراک ها را از روی صفحه نمایش قفل شــده پخش یا رد کنند  با فیس بوک، 

گوگل پالس یا ایمیل خود وارد سیستم شوند.
در صورت دریافت نسخه SoundCloud Go، عالوه بر قابلیت های فوق، کاربران 

می توانند از امکانات زیر نیز بهره مند شوند:
 پخش تمام تراک ها: دسترسی به کاتالوگ جدیدی که شامل همه چیز می شود  
گوش دادن به صورت آفالین: امکان گوش دادن به موسیقی در هر کجا و هر زمان  

امکان استفاده از این اپلیکیشن بدون مشاهده تبلیغات مزاحم.

روشنک ایرانیار
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قبضبرق،موسیقی،رفاقتوکمیدستکاریعکسها!

Tinder
اپلیکیشن Tinder به گفته فوربس هیجان انگیزترین اپلیکیشن دنیاست. این 
برنامه روش مالقات و آشنایی افراد را در سراسر دنیا تغییر داده است. این برنامه 
چیزی بیشتر از یک اپلیکیشن دوست یابی است. تیندر ابزار قدرتمندی برای 
آشنایی با افراد، گسترش گروه اجتماعی، مالقات با اهالی محل در طول سفر و 
پیدا کردن افرادی است که به غیر از این طریق هرگز با آنها مالقات نخواهید کرد. 
این برنامه یکی از پردانلودترین اپلیکیشن ها در پلی استور شناخته شده است. 
ایجاد ارتباطات جدید در تیندر آسان و سرگرم کننده است. فقط کافی است 
انگشت خود را روی صفحه به سمت راست بکشید تا یک فرد را الیک کنید. اگر 
فردی که او را الیک کرده اید، شما را الیک کند شما با هم ارتباط برقرار می کنید. 
شما می توانید با این افراد به طور آنالین چت کنید، از تلفن خود فاصله بگیرید  
و یک تجربه جدیدی در دنیای واقعی داشته باشید. کاربران با استفاده از این 
برنامه می توانند دوستان خود را به بیرون دعوت کنند، سپس با سایر گروه هایی 
که می خواهند به آنها بپیوندند آشنا شوند و به طور گروهی قرار بگذارند. وقتی 
شما یک فرد یا گروه را می بینید که واقعاً می خواهید با آنها ارتباط برقرار کنید، 
کافی است روی ستاره آبی تلنگر بزنید یا انگشت خود را روی صفحه به سمت 
باال بکشــید تا یک الیک بزرگ برای او ارسال کنید. نسخه Tinder Plus این 
اپلیکیشــن قابلیت های اضافی دارد، اعم از گذرنامه برای ارتباط با افراد در هر 
کجا از دنیــا، فرصت دوباره دادن به یک فرد، یک ارتقای رایگان در هر هفته تا 
بتوانید به مدت 30 دقیقه در محله خود پروفایل برتر باشید و سوپرالیک های 

اضافی برای اینکه در بین جمعیت شناخته شوید.

Paper Camera
اپلیکیشــن Paper Camera یکی از بیشــترین تعداد دانلودها را در 
پلی اســتور به خود اختصاص داده اســت. این برنامــه امکان افزودن 
جلوه های کارتونی و نقاشــی در زمان واقعی را بــه دوربین می دهد. 
کاربران می توانند دنیا را با لنزهای جدید و جذابی مشــاهده و دنیای 

کارتونی را تجربه کنند.
این برنامه مجموعه کاملی از کتاب جلوه های ویژه کارتونی، کمیک و 
غیره است که به طور مستقیم در دوربین شما اعمال می شوند و دیگر 
نیازی نیست بعد از عکسبرداری، این تصاویر را تغییر دهید. همه چیز 

در همان زمان انجام می شود.
شما می توانید دوربین خود را بچرخانید و جلوی چشمان خود شاهد 
تغییر دنیای اطراف باشــید، با اســتفاده از جلوه های کارتونی عکس 
بگیرید و ویدئو ضبط کنید یا آنها را روی عکس های فعلی خود اعمال 

نمایید.

SoundCloud 

هامیلتون مابی
موانع چیزهای وحشــتناکی هستند که هرگاه 
شــما چشــم هایتان را از هدف دور نگه دارید، 

آن ها را می بینید.

PayTM
Paytm سریع ترین تجربه پرداخت قبوض، شارژ آنالین و خرید آنالین را ارائه 
می دهد. این اپلیکیشن سریع، آسان و ایمن بوده و یکی از برترین برنامه های 
کاربردی در گوگل پلی اســتور است که به دفعات بسیار زیادی دانلود شده . از 
این اپلیکیشن می توانید برای شارژ تلفن همراه، شارژ DTH، شارژ کارت داده و 
 ،Paytm شارژ کارت متروی بمبئی و دهلی استفاده کنید. با استفاده از اپلیکیشن
در ازای پرداخت قبوض به صورت آنالین، امتیاز و جایزه دریافت خواهید کرد. 
کاربران می توانند به سرعت قبض تلفن خود را پرداخت کرده یا یک پرداخت 
قبض تلفن ثابت را انجام دهند. دیگر الزم نیســت در صف طوالنی پرداخت 
قبض آب و برق و گاز بایستید و کافی است با این اپلیکیشن آنها را به طور آنالین 
پرداخت کنید. رزرو سفر آنالین نیز با کمک این اپلیکیشن آسان شده است. 
کاربران می توانند هتل، بلیت هواپیما و بلیت اتوبوس خود را رزرو کنند. به عالوه 
شهریه مدرسه یا دانشگاه را همراه با حق بیمه به آسانی پرداخت کنند. ارسال یا 
دریافت پول، پرداخت هزینه خدماتی از قبیل تاکسی، پمپ بنزین، غذاخوری 
و حتی فروشگاه های محلی  را می توان با استفاده از کیف پول Paytm انجام داد. 

از قابلیت های اصلی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مشاهده طرح های تعرفه مکالمه، شارژ داده 3G و 2G برای اپراتورهای تلفن 

همراه از پیش پرداخت شده در هند.
 شارژ سریع و پرداخت فوری صورتحساب ها فقط با یک کلیک

 اسکن و استفاده از کد QR برای پرداخت در فروشگاه های محلی یا پرداخت 
هزینه سوخت
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15 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و پنج

BBM یک اپلیکیشن پیام رسانی رایگان است 
که برای تلفن های هوشمند اندروید و سایر 
تلفن ها طراحی شــده است. این اپلیکیشن 
قابلیت های منحصر به فردی دارد تا از حریم 
خصوصی شما محافظت کند و اجازه دهد که 
 BBM .شما کنترل اوضاع را در دست بگیرید
یکی از پردانلودترین برنامه های کاربردی در 
گوگل پلی استور است. یکی از قابلیت های 
جالب این برنامه آن است که کاربر می تواند 
حتی پس از ارسال پیام یا عکس، آنها را پس 
بگیرد و اجازه ندهد گیرنــده آن را بخواند. 
قابلیت دیگــر به زمان مشــاهده یک پیام 
مربوط می شــود؛ این برنامه یک تایمر دارد 
که با تنظیم آن کاربر می تواند اجازه دهد که 
پیام فقط به مدت مشــخصی برای مشاهده 
وجود داشته باشد و پس از آن از بین برود. این 
برنامه قابلیت چت خصوصی نیز دارد. در این 
صورت، پس از پایان گفت وگو، هیچ رد پایی 

از مکالمه کاربران باقی نمی ماند.
ارسال سریع عکس، فایل، اسناد و یادداشت 
صوتی، امکان اطالع از زمان دریافت و خوانده 
شــدن پیام و نیز امکان مشــاهده موقعیت 
مکانی کاربر روی نقشه از دیگر امکانات این 

اپلیکیشن است.

Truecaller یکی از بهترین اپلیکیشن های 
شماره گیر است که می تواند تماس گیرندگان 
ناشــناس را شناســایی کرده و تماس های 
ناخواسته را مســدود کند. این اپلیکیشن 
رایگان بیشترین تعداد دانلود را در پلی استور 
به خود اختصــاص داده اســت. کاربران با 
این برنامه می توانند اســامی و عکس افراد 
تماس گیرنده را مشــاهده کنند، حتی اگر 
شــماره این افــراد در دفترچــه تلفن آنها 
ذخیره نشده باشــد. این اپلیکیشن بیش از 
200میلیــون کاربر در سراســر دنیا دارد و 

بسیار مشهور است.
از قابلیت های تروکالر می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
و  تماس گیرنــدگان  مســدود کردن   

بازاریاب های تلفنی ناخواسته
 برقراری تماس مستقیم از اپلیکیشن

 اطالع زمان آزاد دوســتان برای برقراری 
تماس با آنها

پیام فرستاد ه شده را 
پس بگیرید!

تماس هایتان را 
مدیریت کنید
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