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پسری با
کفش های کتانی
حسام آرمندهی، مرد شماره 
یک اپلیکیشن ایران، چگونه 
موفق شد بازار اپ کشور را 
تصاحب کند؟

با آمدن غول های بزرگی مثل 
گوگل و اپل از دره سیلیکون  
به تهران، کافه بازار 
می تواند سر پا بماند؟

در حالی به اســتقبال هشتمین جشنواره وب 
و موبایل می رویم که این دوره از جشــنواره به 
خاطر تحوالت سیاسی و اقتصادی کشورمان از 
دوره های پیشین متفاوت و از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. با نگاهی به هفت دوره قبلی و 
حتی جشنواره امسال، درمی یابیم که دالیل 
متعددی ازجمله خاســتگاه جشنواره، یعنی 
کســب وکارهای اینترنتی در ایــران که برای 
مســئوالن امری جدید محســوب می شود، 
غیردولتی بودن جشــنواره و عدم وابستگی یا 
برخورداری از منابع مالی مشخص سازمانی، و 
حتی جوانی و کم تجربگی جوانان برگزارکننده 
که به قول حمیدرضا احمدی، دبیر پیشــین 
جشنواره، زبان مادری شــان دیجیتال است، 
همه و همه باعث شــده با وجــود هفت دوره 
برگزاری، جایگاه این جشنواره آن چنان که باید 
تثبیت نشود. از این رو صاحبان کسب وکارهای 
اینترنتی و بنیان گذاران آن نیز نمی دانند سال 
بعد جشنواره برگزار خواهد شد؟ کی و کجا و 

چگونه؟
به نظر می رســد با توجه به بلوغ جشنواره وب 
وقت آن رسیده جشــنواره متولی خاص خود 
را پیدا کنــد، متولی که از فــردای اختتامیه 
برگزاری جشنواره ســال بعد را در دستور کار 
قرار دهد؛ نه اینکه یکی از کارهای حاشــیه ای 
مجموعه برگزارکننده جشنواره باشد، آن هم 
شــاید وقتی دیگر. از طرفی با توجه به اتفاقات 
مهم اقتصادی و سیاسی کشورمان و باز شدن 
باب تعامل و همکاری مشترک با دیگر کشورها 
و ورود سرمایه گذاران و برندهای مطرح، شرایط 

جدید اقتضا می کند..
ادامه در صفحه 8

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

تهران- بارسلون
کدام یک؟

ویترین وب ینگه دنیا
12 اسفند در» روز ماهشهر« جوانان خوزستانی در نهمین 

ویکند خوزستان گرد هم می آیند
ساالنه دو نمایشگاه بین المللی در زمینه شبکه جهانی وب 
و فناوری اطالعات مثل جشنواره وب ایران برگزار می شود

روز ماهشهر با طعم کارآفرینانه

ناگفته های شایان شلیله، حمیدرضا احمدی، میالد احرام پوش و رضا الفت نسب درباره جشنواره وب و موبایل ایران
دورهمی واقعی آواتارها

در اندیشه بین المللی 
شدن باشیم

شاخ این غول ها 
شکستنی نیست!
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مقایسهگوگلپلیواپاستور

بنیانگذارنتبرگاز
جشنوارهوبمیگوید

طوالنی ترین 
مسیرها با قدم اول 

شروع می شوند

جدولبرنامهها
وساعتپنلهایجشنواره

وبوموبایل
صفحات 5 تا 8 را بخوانید

ویژه نامه
جشنواره وب
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گفتوگویانتقادیبارامتین
منزهیانمدیرعاملبامیلورادر

شمارهبعدبخوانید

 رابطه راکت 
اینترنت و بامیلو
 آیا جمعه سیاه 
تکرار می شود؟

سیستمآیتیضعیف
دغدغهاصلیمابود



نهمینویکندخوزستان12اسفندبرگزارمیشود
روز ماهشهر با طعم یک رویداد کارآفرینانه

12اسفنداولیناســتارتآپویکندبندرماهشهر
اســت،درســتدرروزیکهدرتقویــممحلیروز
ماهشهرنامگرفته،دردانشــگاهصنعتیامیرکبیر
برگزارمیشــود.اینبرنامهنهمینویکنداســتان
خوزستانمحســوبمیشــودکهحدود80نفر
ازکارآفرینــان،صاحبــانایده،ســرمایهگذارانو
عالقهمندانبهفعالیتهایاستارتآپیدرآنشرکت
خواهندکرد.میهمانانوسخنراناناینبرنامهدکتر
قمر،فرماندارشهرســتانماهشهر،رئیسدانشگاه
امیرکبیر،مدیرعاملسازمانمنطقهویژهاقتصادی
پتروشــیمی،فرماندارشهرســتانامیدیه،نادری،
رئیسمرکزرشددانشــگاهامیرکبیر،خواهندبود.
دراینرویدادســهروزهکارگاهایدهپردازی،کارگاه
طراحیوکارگاهMVP)کمینهمحصولقابلارائه(
برگزارخواهدشد.همچنینمباحثیچونتیمورک،
ارزشپیشنهادیمحصول،چگونگیجذبمشتری

راضینگهداشتنمشتریاووطراحیبومکسبوکار
بهشرکتکنندگانآموزشدادهخواهدشد.پیشاز
اینپنجمرتبهشهراهواز،دومرتبهدزفول،وشوشتر
ومسجدسلیمانهرکدامیکبارمیزبانرویدادهای
اســتارتآپویکندبودهاند.بیــشاز600نفردر
اینرویدادهاشــرکتکردهانــدو250ایدهمطرح
شدهکهازاینمیانایدههایبرگزیدهجذبمراکز
مختلفاســتانازجملهمرکزرشدشهیدچمران،
مرکزرشــدنفتومرکزرشددزفولشدهاندومورد
توجهسازمانهایمختلفیچونهاللاحمراستان

خوزستانوشرکتتوسعهنیشکرقرارگرفتهاند.
ازایدههــایموفقیکهتابهامروزســرمایهگذاری
رویآنهاصورتگرفتهوبهبهرهبرداریرسیدهاند،

میتوانازاینمواردیادکرد:
1.سامانهاینترنتیرزروغذایپکفود

2.شرکتنقشهبرداریوتصویربرداریهوایی)فاصا(
3.سامانهکنترلناوگاناتوبوسرانی)اتوکوش(

4.تهیهپکیجهایآموزشیمدارس)کیپکیف(
5.رسانهمتخصصینایرانی)فیسنما(

6.سامانهتخصصیمراسماتاهواز)رسارخ(
7.فروشگاهاینترنتیمحصوالتآرایشیبهداشتی

)پاالز(

8.سامانهتفکیکزبالهازمبدا)بازیافتچه(
اینایدههاهمگیدربرنامههایاستارتآپویکند
فرصتــیبرایمعرفیخــودپیداکردنــدوجذب
سرمایهگذارانشــدند.اولینباردرآبانماهسال92
دراستانخوزستانباتالشجهاددانشگاهیاستان
وتالشهایسیدرضاعلوی،موسسومدیرسایت
کسبوکارهایاینترنتیبهزبانفارسی،استارتآپ
ویکندبرگزارشد.دورههایبعدیرویدادهاباحمایت
وهمراهیدانشــکدههاییچوندانشکدهاقتصاد
ومدیریتودامپزشــکیدانشــگاهشهیدچمران،
دانشــکدهپزشکیدانشگاهجندیشــاپوراهواز،و
دانشگاهآزادواحدهایشوشــترومسجدسلیمان
برگزارشــدند.محمدصادقدستوریان،کارشناس
بهرهبرداریازمنابــعنفت،عضوتیــمبرتراولین
استارتآپویکندخوزســتان،هماکنونعضوتیم
اجراییویکندبندرماهشــهراســت.ظرفیتهای
بسیاریدرشهرماهشــهروجوددارد،بهطورمثال
صنایعپتروشــیمی،44اســکلهاقیانوسپیما،و
دسترسیبهآبهایآزادمواردیاستکهمیتواند

بستریبرایاستارتآپهایزیادیفراهمکند.
دســتوریانافزود:»درایندورهعالوهبربرنامههای
معمولکهدراستارتآپویکندهابرگزارمیشود،با

همکاریمیراثفرهنگیبرنامههایجانبیدیگری
نیزتدارکدیدهشدهاست.بهطورمثالقراراستاز
پیشکسوتانوبزرگانحوزهکارآفرینیتقدیربهعمل
آید.همچنینفضایدانشــگاهامیرکبیردراختیار
میراثفرهنگیقرارگرفتهتابابرگزارینمایشــگاه
بهارائههویتفرهنگیشهربپردازدوازکارآفرینان
کوچکمحلیدعوتشدهمحصوالتوساختههای
خودرابهنمایشبگذارند.«دستوریانضمنیادآوری
ایننکتهکهچندروزاســتاینترنتاینشهرقطع
شــدهگفت:»بایدازکسبوکارهایمحلیحمایت
بیشتریشود.مابرایپافشاریبرسنتهاحتیبرای
پذیراییازمیهمانانرویدادازشیرینیهایمحلیو
نوشیدنیهایسنتیاستفادهمیکنیم.«اودرادامه
دربارهمحدودیتهاومشکالتیکهدراینحوزهوجود
داردتصریحکرد:»هیچســاختاروتشکیالتیبرای
رویدادهایاستارتآپیوجودندارد.تجربههاتجمیع
وانتقالدادهنمیشوندومتخصصانهرزمینهبرای
اجرایرویدادهاباهمارتباطیندارند.اماباوجودتمام
محدودیتها،تیمهایجوانومشتاقدرزمینههای
ایجادکسبوکارواستارتآپدراستانخوزستانبا
امیدپیشرفتوترقیشهرخودتالشهایبسیاری

میکنند.«

درایندوره
عالوهبر

برنامههای
معمولبا
همکاری
میراث

فرهنگی
برنامههای

جانبی
دیگرینیز

تدارکدیده
شدهاست.
قراراستاز

پیشکسوتانو
بزرگانحوزه

کارآفرینی
تقدیرشود

)BefekrShow( بفکرشو 
بفکرشــورویــدادیغیرانتفاعــیبــرای

1
اسفند

دانشآموزاناســتکهاولاســفندبرگزار
میشوددراینرویدادآنباکارآفرینانوافراد
موفقجوانرویارومیشوندوازتجربیاتآنانبهرهمند
میشوند.سپسدانشآموزاندرقالبتیمرویایدههای
خودکارمیکنندوبهارائهایدههایخوددرمقابلداوران
میپردازنــد.میهماناناینبرنامــهعلیرضاجعفری
)همبنیانگذاراســتارتآپنــواک(وحامدولیزاده

)سازندهاپلیکیشنآفتابه(خواهندبود.

 چهارمین دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ
دورهدیجیتالمارکتینگ،نسلجدیدیاز

2
اسفند

بازاریابیوتبلیغاترابهصاحبانکسبوکار،
فعاالنحوزهبازاریابیومدیــراناجراییو
بازاریابیمعرفیمیکنــد.ایندورهبهفعالیتهاییدر
زمینهبازاریابیآنالین)تبلیغاتگوگل،شــبکههای
اجتماعی،ایمیلمارکتینگ،بازاریابیمحتوا،بهینهسازی

وبسایت(وبررســیعواملموثردرموفقیتبازاریابی
آنالین)تحلیلوبسایت،بهینهسازینرختبدیلسایت،
انتخابگزینهبرتر(میپردازدکهمیتواندکسبوکارها
راتحتتاثیرخودقراردهد.هــدفازانجامدیجیتال
مارکتینگهزینهکمتر،بازارهدفمند،امکانسنجش

دقیقاثربخشیوارتباطدوطرفهبامشتریاناست.

 دومین رویداد نوآر الکترونیک
نوآرالکترونیــک،گردهماییمتخصصان،

3
اسفند

فارغالتحصیالنودانشــجویانالکترونیک
استکهبهدنبالتغییرجهانپیرامونخود
هســتند.دراینرویــداد،دکتربهــارمازندرانیدر
 Business Model(خصوصبــوممدلکســبوکار
Canvas(وابزارمدیریتیوکارآفرینانهاســتراتژیک
صحبتخواهدکردکهابزاریاستکهبهشمااجازه
میدهدمدلکســبوکارخودراتوصیف،طراحیو
اختراعکنیدیاآنرابهچالشبکشیدوتغییرشدهید.

 آشنایی با کسب وکارهای دانش بنیان )کارگاه 
2( در شیراز

دراینکارگاهسرفصلهاییمطرحمیشود،
5

اسفند
ازجملهمعرفیمفهوممدلکسبوکار،کار
بابوممــدلکســبوکار،جایــگاهمدل

کسبوکاردرمسیرتجاریسازیایده،فرایندطراحی
مدلکسبوکار،الگوهاییبرایمدلهایکسبوکار
دانشبنیان،مدلکســبوکارتانراطراحیکنید.
مــدرسآنمهندسمحمــدبهرامی،فعــالحوزه
کســبوکارهایدانشبنیــانوطــراحمدلهای

کسبوکار،است.

 جلسه صبحانه ایراتل ونچرز
اینجلســهســاختارخاصخودراداردکه

5
اسفند

برگرفتهاز»لینکافی«اســت.تــابهامروز
اســتارتآپهایایرانیگزینههــایزیادی
نداشتندوسرمایهگذارپیشگاممعنینداشت.ولیصنعت
اینترنتاینامکانرابههردوطرفمیدهدتابتوانندبرای
داشتناستارتآپینوآوروبارشدسریعدرسطحجهانی
تالشکنند.ایندلیلیبودبرایاینکه»پیشگامانسرمایه
ایراتل«تاسیسشودتابتواندبهاستارتآپهایایرانیکه
میخواهنددرسطحجهانیرقابتکنندکمکمالیواگر

الزمباشدکمکهایاجراییدهد.

 رویداد نوآورانه خدمات نوین مالی و پرداخت  
)fintechtrigup(

Fi�(یــافناوریمالی)FinTech(فینتک
11
اسفند

nancialtechnology(بــهمجموعهایاز

کسبوکارهاگفتهمیشــودکهبابهرهگیریازتوان
نرمافــزاریوالبتــهســختافزارهایمبتنــیبر
فناوریهایپیشــرفته،خدماتمالینوآورانهارائه
میکننــد.ایــنگــروهازکســبوکارهاعمدتــا
کسبوکارهاینوآورانهونوپاییهستندکهدرکنار
فضاینسبتاســنتیودورازفناوریحوزهخدمات
مالیوبانکی،برایپرکردنخالارائهســرویسهای

نوآورانهشکلگرفتهاند.

 کارگاه بازاریابی با اینستاگرام
یکیازمحبوبترینشبکههایاجتماعی

14
اسفند

درحالحاضراینستاگراماست.بههمین
دلیلبستربسیارمناسبیبرایتبلیغاتو
افزایشمشتریانکسبوکارهاست.باتوجهبهفعال
بــودنوامکاندسترســیبهاینشــبکهاجتماعی
قدرتمندوپرطرفداردرایران،شاهدحضورکاربران
ایرانیبسیارزیادوهمچنینشرکتهاوسازمانهای
ایرانیدراینشــبکهاجتماعیهســتیمتاجاییکه
مشاهدهمیشودسازمانهایدولتی،بانکهاومراکز
درمانیوعمومیدولتیوخصوصیوهمچنینافراد
مشهورایرانیبســیاریدراینستاگرامحضوردارند.
پسمیتوانازهمینحاالکسبدرآمدازاینستاگرام

راشروعکرد.

استارت آپی ها بخوانند!

استارتآپویکندیزدبارویکردبیوتکنولوژی
بــاحمایتپارکعلــموفناورییــزد12تا
14اسفنددردانشــگاهعلومپزشکیشهید
صدوقییزدبرگزارخواهدشد.بهگفتهفرزان
کوثری،عضوتیماجرایی،درمراسمافتتاحیه
استارتآپویکندیزدبارویکردزیستشناسی
دکترســیدمهدیکالنتر،رئیسدانشــکده
پزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقی
یزد،بهعنوانســخنرانحضوردارند.کوثری
گفت:»مربیاناینویکندازمطرحترینافراد
علمیوکسبوکاردرسطحاستانیزدهستند.
همچنینداوراناینرویداداســاتیدبهنامی
همچوندکترشیخها،رئیسدانشگاهبینالملل
علومپزشکییزد،بههمراهدکترمشتاقیون،
دکترمیزانیانوآقایفرحانههستند.سخنران
مراســماختتامیهنیزدکترحامدیازاساتید

دانشگاهتهراناست.«

ســومیناســتارتآپویکندیزدباحمایت
دانشــگاهجامععلمیکاربردییزدوتوسط
شورایراهبریرویدادهایکارآفرینییزددر

دانشگاهعلمیکاربردییزدبرگزارمیشود.
اولینرویداداســتارتآپویکنــدیزد،8-6
اسفندماه93دردانشگاهیزدبههمتجمعیاز
دانشجویاندانشگاهیزد)ابوالفضلشرافت،نیما
استخری،مهدیحاجمهدی،عرفانمجلسی،
ســپیدهایثاری،فریدهجدی،رکساناایرجی،
حمیدرضااســدیمقدم،مســعودجعفری(
وباحمایتگروهتعاونیشــرکتپیشگامان

دانشبنیانودانشگاهیزدبرگزارشد.
هردورویدادگذشــتهعمومیبودندوبیشتر
)IT base(ایدههایمبتنیبرفناوریاطالعات
درآنهامطرحشدندکهحاصلآنهاگسترش
تفکراســتارتآپیوکارآفرینیوآموزشکار
تیمیوافزایشمهارت،ایجادکسبوکارهای
نوپادرمیانشــرکتکنندگان،دانشجویان
دانشگاههاوجامعهکارآفرینییزدبودهاست.
ایجادمرکزشــکلگیریوشــتابدهیبرای
استارتآپهانیزتوسطاعضایشورایراهبری
درحالپیگیریاستودرآیندهنزدیکشاهد
مرکزشکلگیریوشتابدهیاستارتآپهادر
یزدهســتیمکهازنتایجبرگزاریاستارتآپ
ویکندهاوگســترشاکوسیستمکارآفرینی
یزداست.پسازبرگزاریاولینویکند،شورای
راهبریرویدادهــایکارآفرینییزدباحضور
جمعیازدانشجویاندانشــگاهیزد،موسسه
آمــوزشعالیامامجواد)ع(یــزد،علموهنر
ومدیرعاملشرکتپیشــگاماندانشبنیان
ورئیسمرکزرشــدپارکعلموفناورییزد

تشکیلشد.

ســرفصلمطالبیکهدرایــنکارگاهمطرح
میشــودازاینقــراراســت:اینفوگرافیک
چیســت؟،زمینههایکاربرداینفوگرافیک،
مزایاوویژگیهایاینفوگرافیک،شیوههایارائه
اینفوگرافیک،نمایشنمونههایاینفوگرافیک
ایرانیوخارجی،مقایسهاینفوگرافیکخوبو
بد،کاربرداینفوگرافیکدراستارتآپ،طراحی
یکاینفوگرافیکتوسطشرکتکنندگان.این
کارگاهدرروزهایچهارشنبهوپنجشنبه،5و6

اسفندماهدرتهرانبرگزارمیشود.
اینفوگرافیک)infographic(مخففدوکلمه
)graphic(وگرافیک)information(اطالعات
است.اینفوگرافیکهانمایشدیداریازدادهها
)data(،اطالعــات)information(ویادانش
)knowledge(هستندودرزمینههایمختلفی
مورداســتفادهقرارمیگیرنــد.ازجملهارائه،
تبلیغات،اطالعرســانی،گزارشنویسی)فنی،
ســازمانی(و...برخیازمهمترینویژگیهای
اینفوگرافیکعبارتاندازسهولتارائهاطالعات،
سرعتباالیارائهاطالعات،جذابوجالببودن
برایمخاطبدرتمامیسطوحسنیوتحصیلی،
عدمخســتگیمخاطب،ارائهاطالعاتزیاددر
زماناندک،امکاننمایشسریع،واضحوزیبای
ایدههایپیچیده،امکانبرقراریآسانارتباط

بیناجزایارائهشدهموضوع.

استارت آپ ویکند یزد با 
رویکرد زیست شناسی

خدمات شهری، 
بحران آب، بازاریابی و 

گردشگری

کارگاه کاربرد 
اینفوگرافیک در 

استارت آپ ها
5 و 6 اسفند برگزار می شود
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برندشــماآنچیزیاستکهمردمدرمورد
شــمامیگویند،زمانــیکهشــمادراتاق

نیستید.

الههمهدوی

گــزارش
R e p o r t

گزارشگرطراحیصنعتی)Idreporte(برایپنجمینسال
پیاپیبهعنواننمایندهایران،رویدادبینالمللی»دورهم
برایطراحیخدمات«)GlobalServiceJam(راهمزمان

بابیشاز110کشوربرگزارمیکند.
نسیمنقیبزاده،دبیراجراییتهرانسرویسجم2016
دراینبارهگفت:»امسالنیزمانندهرسال،اساتیدرشته
طراحیصنعتیباتخصصطراحــیخدمات،برندینگ
و...حضوربههممیرســانندتاافرادشــرکتکنندهرااز
رهنمونهایشانبهرهمندسازند.همچنینحضورمربیان
وســرگروههایازپیشتعیینشــدهکمــکمیکندتا
شرکتکنندگانبتواننددر48ساعتیکپروژهطراحی
خدماترانمونهسازیومراحلآنراهرچندکوتاهبایکدیگر
مرورکنند.«نقیبزادهافزود:»یکیازتفاوتهایبسیارمهم
برنامهامسالحضورشتابدهندههایکسبوکارهاینوپابا
هدفاجراییکردنایدههایبرگزیدهاست.اتفاقیکهدر
سالهایگذشتهرخنمیداد.اینمسئلهصرفابهمنظور
طراحیخدماتاستورویراهاندازیایدههاکارنمیکند.
هدفاصلیاینفعالیتدوروزه،آموزشطراحیخدماتو
آشناییرشتههایدیگرباطراحیخدماتاست.پیشبینی
میشودامسالبیشاز80نفردراینرویدادشرکتکنند.«
براساساعالمرسمیتیمبرگزارکنندهجهانیاینبرنامه،
جمتهراندرســال2013درهفتهطراحیدانشگاههنر
بــاحضوربیــشاز150نفربرگزارشــدودرمیانبیش
از120شــهردنیا،بزرگتریــنجمدنیــاازنظرتعداد
شرکتکنندهاعالمشد،کهاینافتخاریبرایشهرتهران

وبرگزارکنندگاناینبرنامهاست.
»دورهمبرایطراحیخدمات«نمونهایمشــابهازیک
استارتآپویکنداســتکههردواهدافمشابهیرادر
زمینهایدهپردازیوراهاندازیکسبوکاردنبالمیکنند.
بااینتفاوتکهدربرنامهســرویسجمپارامترخالقیت
پررنگتردنبالمیشــود،بهصورتهمزماندربیشاز
110شــهردنیابرگزارمیشــودوبههیچعنوانرقابتی
نیســت.اینرویدادبااعالمموضوعیجهانیازســوی
برگزارکنندگانآغازمیشــودوافــرادفرصتدارنددر
48ســاعتبهطراحیخدماتینوینبراساسموضوع
مطرحشــدهبپردازند.درانتهایهرجمراسســاعت
مشخص،شرکتکنندگانمستنداتنمونههایخودرابر
رویوبسایتجهانیبارگذاریمیکنندوشمامیتوانید
ببینیدکههزاراننفرازسرتاسرجهانچطوردربارهیک
موضوعواحدفکرمیکنند.همچنینگروههاایدهخود
رابرایدیگرشــرکتکنندگاندرسالنارائهمیدهندو
بادریافتگواهینامهاینبرنامهبهاتماممیرســد.»دور
همبرایطراحیخدمات«باهدفآموزشوآشــناییبا
طراحیخدماتواهمیتآنراهاندازیشدهاستوعالوه
بردانشجویان،صاحبانکســبوکاردرحوزهخدمات،
کارآفرینان،مدیران،طراحانصنعتی،طراحانگرافیک،
برنامهنویســانوتمامافرادعالقهمندمیتواننددراین

برنامهشرکتکنند.
برایثبتنامدراینرویدادمیتوانیدبهسایتگزارشگر

طراحیصنعتیمراجعهکنید.

همایش»ارائهسال«بههمت»تهراناستارتآپهال«در
روزجمعه23بهمنماهدرسالنامامخمینی)ره(دانشکده

پزشکیدانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشد.
دررویدادارائهسالکسبوکارهاینوپاوفعاالناکوسیستم
کارآفرینــیایرانبهارائهدســتاوردهایخودپرداختند.
محمداحسانملکی،مدیراجراییتهراناستارتآپهال،
بهاختصارکسبوکارهاینوپاییراکهاینشرکتدررشد
وتکاملآنهاسهیمبودهمعرفیکرد.ویگفت:»تهران
استارتآپهالباهدفکمکبهاکوسیستمکارآفرینی
ایرانوبامدلشتابدهیاختصاصیهرکسبوکارپابهاین
عرصهنهادهاست.«ویبیانکرد:»تهراناستارتآپهال
بهطورمتوسط40میلیونتومانوتاسقف100میلیون
تومانبهروشSmartMoneyدربرنامهشتابدهیوارائه
Backendas Ser�خدماتیمانندفضایکاریمشترکو

viceفعالیتخواهدکرد.«
مهدیرحمانیدرموردایدهواهمیتآنبرایشروعیک
کسبوکارنوپا،چگونگیانتخابایده،ارزشایدهدرجهان،
واینموضوعکهآیاایدههایخودرابادیگرانبهاشتراک

بگذاریمیاخیر،برایحاضرانسخنرانیکرد.
سپسفریدپارساییدرمورداهمیتصفحهفرودونقشآن
درهدایتترافیکبهسایتوقابلیتهایصفحهفرودخوب
برایجذبمشتریوهمچنینکاربردآندرجمعآوری
اطالعاتازعالقهمندانبهحوزهکسبوکاربرایحاضران
ســخنرانیکرد.پسازآندرقالبارائهیکاستارتآپ،
احمدکفاییدرمورداستارتآپ»چطوره«کهسیستمی

برایارزیابی،مقایسهدرانتخابکاالوخدماتاستبرای
حاضرانتوضیحاتیدادودربخشپرســشوپاســخبه

سواالتسرمایهگذارانوحاضرانپاسخگفت.
درادامــهعلیرضاباقری،طراحمدولبــاس،ازتجاربو
چالشهایخــوددرحوزهمدولبــاسهمچنینقدرت
کسبوکارهاینوپادرثروتآفرینیاینحوزهبرایحضار
سخنرانیکرد.مهدیبیکپور،همبنیانگذاراستارتآپ
»انجاممیدم«و»گودکو«،درموردشکســتهاواقتصاد

کاریمطالبیرابرایحاضرانعنوانکرد.
پــسازآندرقالــبارائهیکاســتارتآپ،بامحوریت
آموزشزبانفارسیبهکودکانایرانیانخارجازکشورکه
ازمحیطزبانوفرهنــگایرانیبهدورند،برایحاضرانو

سرمایهگذارانازایدهخودگفت.
حمیدتوکلی،بنیانگــذار»نامینیک«،درموردانتخاب
نامبرند،روشایجادلیســتناموراههایساختنامبرند
واهمیتانتخابناممناســببرایکســبوکارهابرای
حاضرانسخنرانیکرد.ســپسنمایندگانیازهفتهنامه
شنبهتوضیحاتیدرمورداهداف،مخاطبانوشیوهتبادل
همکارانیبااســتارتآپهاوانعکاساخباردرهفتهنامه
شنبهووبسایتwww. SHANBEMAG.irارائهکردند.
همچنیــندرپنلاســتارتآپیپویاکنــدری،نماینده
شتابدهندهآیچیتا،محمدمهدیباریدهومحمداحسان
ملکــی،بااجرایرضــاماهرنیا،چالشهــایپیشروی
شتابدهندههاواستارتآپهارابررسیودربارهآنبحث

وگفتگوکردند.

در تهران استارت آپ هال چه گذشت؟دور هم برای طراحی خدمات
هفتهنامهشنبهدراستارتآپهال6اسفندهمهکنارهم

1اسفند1394.سالاول.پیششمارهسوم
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معافیت مالیاتی خدمات اینترنتی، راهکار توسعه صادرات

مدیرعاملشــرکتســرآوادرســخنرانیخوددر
کنفرانسصادرکنندگانایرانگفت:»بهمرحلهای
رســیدهایمکهمیتوانیمجادهابریشمدیجیتالیرا
B2Bدرکشــورایجادکنیمکهبراساسپلتفرمهای
شــکلگرفتهباشد.«ســعیدرحمانیکهدرجمع
رایزنانبازرگانیکشورهایهمسایه،اعضایاتاقهای
بازرگانیومدیــراندولتیبخشهــایگمرکیو
پستیکشورســخنمیگفت،ایرانرابزرگترین
بازاراینترنتیدرمنطقهدانســتوافزود:»بهلطف
توسعه3Gو4Gطیچندسالگذشته،ضریبنفوذ
اینترنــتاز20درصدبهحدود60درصدرســیده،
پرداختآنالیندرکشورتاحدود400درصدرشد

کردهوتجارتالکترونیکایرانهرســاله30درصد
رشدرانشــانمیدهد.«مدیرعاملسرآوابااشارهبه
ظرفیتهایجمعیتیوبومیایران،تنهاراهخروجاز
رکوداقتصادیراتوسعهشرکتهایتکنولوژیمحور
دانستودراینزمینهبهنقشمعافیتهایمالیاتی
درتوسعهصادراتاشارهکردوگفت:»درهمهکشورها
برایتوسعهوتشویقصادرات،خدماتاینترنتیرا
برایچندسالازمالیاتمعافمیکنند.«رحمانی
افزود:»بعدازرفعتحریمهــامیتوانوبایداقتصاد
مقاومتیرابااقتصادرقابتــیهمراهکرد.کنفرانس
صادرکنندگانایرانتوسطشرکتZoodelدرتاالر
ابوریحانبیرونیدانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشد.«

تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد غیرنفتی

فرضبفرماییدماازتحریمصدمهدیدیموآســیبهاییازتحریمبهاقتصادما،بهمســائلگوناگونماواردشده
است؛اینآسیبهاناشیازچیست؟انساناگرچنانچهدرستموشکافیکند،میبینداینآسیبهابیشترناشی
ازوابستگیمابهنفتاستمثال؛یابیشترناشیازعدمحضورمردمدرمتنمیداناقتصادیاست،]یعنی[دولتی
کردناقتصادبیشــترناشیازاینهااست.اگرمانگاهکنیموعاملاصلیرابشناسیموآنعاملاصلیرابهنحوی
عالجکنیم،تحریمیابیاثرخواهدشــدیاکماثرخواهدشد.اینکهدشمنمیتواندماراتحریمکندومثالدست
روینفتمابگذاردواینماراآزارمیدهد،بهخاطرایناستکهمانفترادرزندگیخودمانودراقتصادخودمان
عمدهکردهایم؛اینکهوقتیبادولتبرخوردمیکند،دســتگاههایگوناگوندولتیموردتحریمقرارمیگیرند،
بهخاطرایناستکهایندســتگاههامتعلقبهدولتاند.مامیتوانستیمدرعرصهاقتصادیدستهایگوناگون
مردمیراواردکنیم.آناشــتباهاتیکهکردیمدراوایلانقالب،کههمینطــوراصرارکردیمبراینکههمهچیز
بایستمتعلقودراختیاردولتباشدوچیزهایجزئِیکوچکزندگیراهمماسپردیمبهدولت،خبنتیجهاش

همینچیزهااست؛اینهارابایستیعالجکرد.
بخشیازبیاناتمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلسخبرگانرهبری

khamenei.ir:منبع
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باتوجهبهاهمیتفرمایشاتمقاممعظمرهبری،کهمیتواندراهگشای
کسبوکارهایجهشپذیرباشد،بخشیازبیاناتایشانراباهممرورکنیم

درهفتهآخربهمنماهبیشاز300هزارحلقه
نرمافزارغیرمجازتوسطکارشناسانصیانت
وبازرسیمرکزفناوریاطالعاتورسانههای
دیجیتالوزارتفرهنگوارشــاداســالمی
کشــفوضبطشــد.محمدامیــنمرندی،
دبیرکمیتهصیانتوبازرســیمرکزفناوری
اطالعاتورســانههایدیجیتال،گفت:»در
حــالحاضرتعدادینرمافزاردررســانههای
مختلفکشــورمانتبلیغمیشوندکهازاین
مرکزمجوزفعالیتدریافتنکردهاندورسانه
ملیبهاینقانونتوجهنمیکند.مثالدریک
نرمافزار،تبلیغورد2015میشددرحالیکه
ایننســخهوردوجودنداردیایکشــرکت
درقســمتیازپکیجمحصولش،محصوالت
شرکتدیگررابرداشتهوحقمالکیتمعنوی
رارعایتنکــردهبود.«ویدرپاســخبهاین
ســوالکهاگرنرمافزاریمجوزمرکزفناوری
اطالعاتورســانههایدیجیتالرانداردپس
رســانهملیباکداممجوزدستورپخشآنرا
میدهد،گفت:»مسئوالنرسانهبادیدنمجوز
سازمانهایدیگرهمانندآموزشوپرورشاین
کاررامیکنند،درحالیکهبراساسقانون،تنها
متولیصدورمجوزبراینرمافزارهایرایانهای،
مرکزفناوریاطالعاتورسانههایدیجیتال
وزارتفرهنگوارشــاداسالمیاست.«دبیر
کمیتهصیانتوبازرســیمرکزرســانههای
دیجیتالویژگیهاینرمافــزاردارایمجوز
رااینچنینبیانکــرد:»محصولبایددارای
جدولمصوب)توضیحمحصول،شمارهمجوز
و...(بههمراههولوگراممربوطهالصاقشدهبر
رویبستهباشد.«مرندیگفت:»واحدصیانت
وبازرسیمرکزفناوریاطالعاتورسانههای
دیجیتالازابتدایراهاندازیخوددرسال94
تاکنونبیشازیکمیلیونمحصولغیرمجازرا
کشفوضبطکردهوفعاالنحوزهنرمافزارهای
رایانهایرا،کهمجــوزفعالیتدراینعرصهرا
نداشتهاند،شناســاییوجهتدریافتمجوز

راهنماییکردهاست.«

رئیسسازمانمالیاتیگفت:»نرخهاوسیاست
مالیاتیارتباطمتقابلیباحاکمیتشــرکتها
دارد.«تقوینژاداظهارداشــت:»سیاستهای
کلینظامبایستیدرهمهسیاستهایاقتصاد
کشــورجاریشــود؛همانطورکهدربند17
سیاستاقتصادمقاومتیبرمبنایافزایشسهم
درآمدمالیاتیدربودجهکشورتوسطمقاممعظم
رهبریتبیینشد.«ویبااشارهبهنقشحاکمیت
شــرکتیدرمالیــاتگفت:»بیــنحاکمیت
شرکتهاومالیاتارتباطپیچیدهایوجوددارد
ومقرراتمالیاتیدامنهوسیعیازتصمیمگیرهای
شرکتهاراتحتتاثیرقرارمیدهند،بهطوری
کهازنظرمدیرانشرکتهابدونمشاورهمالیاتی
معامالتبزرگنبایدصــورتبگیرد.«رئیس
سازمانمالیاتیتصریحکرد:»نرخهاوسیاست
مالیاتیباحاکمیتشرکتارتباطمتقابلدارد
ونرخهایبــاالیمالیاتتضعیــفحاکمیت

شرکتهارابهدنبالدارد.«

رئیسمرکزاموراصنــافوبازرگانانایران
ودبیرهیئتعالینظارتبرســازمانهای
صنفیکشورطیابالغیهایهرگونهممانعت
وجلوگیریازپذیرشتقاضایاصدورمجوز
کســبوکاررابهدلیلاشــباعبودنبازار

تکذیبکردوآنراغیرقانونیدانست.

1اسفند1394.سالاول.پیششمارهسوم

رئیــسپژوهشــگاهارتباطــاتوفناوری
اطالعاتگفــت:»برایموفقیــتموتور
جستجویبومیبایدتولیدمحتوادرکشور
اقتصادیشــودکهاینامــرنیازمندایجاد
تجمیعکنندگانمحتواواقتصادیشــدن

دیتاسنترهایبومیاست.«
بهگزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسانی
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،محمد
خوانســاری،رئیسپژوهشگاهارتباطاتو
فناوریاطالعات،درنخستینهمایشملی
جویشگربومیاظهارداشــت:»جویشگر
درگاهیاســتکهمیتواندمحتوایفاخر
رادراختیارهمهبگــذارد.«ویادامهداد:
»درحالحاضــراپراتورهــایمخابراتی
تجمیعکنندگانیدرحوزهمخابراتدارند،
امادرحوزهمحتواتجمیعکنندهوجودندارد
والزماستتجمیعکنندگانمحتوانیزشکل
بگیرندتاچرخهجویشــگرومحتواتکمیل
شود.«ویخاطرنشانکرد:»محتوایکیاز

موضوعاتاصلیجویشگرهاستواگرزمینه
برایتولیدمحتوافراهمباشدکارجویشگر
نیزتسهیلمیشود.«خوانساریاضافهکرد:
»اگربخواهیمدرکشورچرخهمحتوایفاخر
داشتهباشیم،بایدبرایدیتاسنترهادرکشور

صرفهاقتصادیایجادکنیم.«
رئیــسپژوهشــگاهارتباطــاتوفناوری
اطالعاتهمچنینازموفقیتهایمتعدد
ماشــینیدرمرکزتحقیقاتمخابراتخبر
دادوگفت:»ازیکســالونیمپیشکاربر
رویپروژهمترجمماشــینیدرمرکزآغاز
شــدکههماکنونباموفقیتاجراییشده
وبهدلیلداشــتنســهقابلیتارزشمندو
قابلتوجهاست.«ویبااشارهبهسهقابلیت
مترجمماشینیایرانیگفت:»متنبازبودن،
برخورداریاز10میلیونواژهانگلیســی
وفارســی،وبومیشــدنپلتفرممترجم
ماشینیازجملهویژگیهایارزشمنداین

پروژهاست.«

پسازاجرایبرجاموفعالشدنمجدد
سوئیفت،پستبانکایرانپیگیریهای
الزمواقداماتمتعددیبــرایاتصالو
برقراریارتباطوارسالپیامهاازطریق
آنانجامداد.خوشــبختانهایناقدامات
روزیکشــنبه25بهمنماهسالجاری
بهنتیجهرسیدوفعالیتهایسوئیفتدر

اینبانکعملیاتیشد.
دکترفرحــیمدیرعاملاینبانکضمن
اعالمایــنخبراظهارداشــت:»دراین
فرایندکهبامحوریتبانکمرکزیواداره
نظامهایپرداختآنبانکانجامشــد،
پستبانکایرانبهصورتLiveومستقیم
بهشبکهسوئیفتمتصلشد.«ویافزود:
»باتوجهبهاینکهپستبانکایرانقبالاز
خدماتسوئیفتبرایارائهخدماتارزی
وارتباطباکارگزارانخودبهرهمندبوده،
باهماهنگیهایالزمتمامشعبیکهقبال
ازاینامکانبهرهمنــدبودهاندمجددابه

ســوئیفتمتصلشــدندوامکاناتصال
شعبجدیدارزینیزفراهمشدهاست.«

فرحیعنــوانکرد:»ازمزایایشــبکه
سوئیفتامکانارتباطآســان،سریعو
مطمئنبابانکهایفعالدرسطحملی،
منطقهایوبینالمللیاســتکهدرحال
حاضربیــشاز10هزارعضــودربیش
از200منطقهوکشــورعضواینشبکه
هســتندوبالغبر25میلیونتراکنشبه
صورتروزانهازطریقاینشــبکهانجام

میشود.«
فرحیگفت:»درحالحاضرپستبانک
ایرانباتوجهبهبرقراریارتباطاتخوب
بابانکهایداخلــیوخارجیعاملیت
بانکیوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،
شــرایطمطلوبیرابــرایارائهخدمات
ارزیبهفعاالناقتصادیبهویژهدربخش
ارتباطاتوفناوریاطالعاتفراهمکرده

است.«

سوئیفت پست بانک ایران عملیاتی شدمترجم ماشینی ایرانی با ۱۰ میلیون واژه
مدیرعاملپستبانکخبردادرئیسپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعاتخبرداد

عدم صدور مجوز 
کسب وکار به دلیل اشباع 
بودن بازار غیرقانونی است

پروفسور حسابی
دنیاآنقدروسیعاستکهبرایهمهمخلوقات
جاییباشــد،پسبهجایآنکهجایکسیرا
بگیریمتالشکنیمجایواقعیخودرابیابیم.
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»شروع کنید«

tagmond.com ســامانه ای است که اخبار حراج 
برندها، مجموعه های جدید آن ها، افتتاح شــعب 
NOTIFICA� )جدید و... را از طریق گزینــه اعالن 

TION( به کاربران خود اطالع می دهد. همچنین 
جزئیات همه محصوالت این برندها شامل قیمت 
قبل و بعد از تخفیف، رنگ، جنس و موجودی آن ها 
در فروشــگاه های مختلف را اطالع رسانی می کند. 
گفتگویی داریم با فواد سعیدی نیک، بنیان گذار و 

مدیرعامل وب سایت »تگموند«.

 شــما و تیم هم بنیان گذارتــان چه نیازی را 
دنبال کردید تا به طراحی این ایده و اجرای آن 

رسیدید؟
در حال حاضر مردم برای خرید از برندها مجبورند 
به پاســاژهای مختلف بروند تا محصوالت آن ها را 
ببینند و در بسیاری اوقات محصول مورد نظر را پیدا 
نمی کنند یا سایز مناســب آن ها در شعبه دیگری 
اســت. من و هم بنیان گذارانم، کامیــار متدین و 
امیررضا حاجی سیدحسنی، با توجه به این نیاز ایده 
سامانه تگموند را طراحی کردیم تا مشتریان بتوانند 
محصــوالت برندها را قبل از مراجعه به فروشــگاه 
ببینند و موجودی ســایز مورد نظر خود را کنترل 
کنند و درنهایت به نزدیک ترین شعبه برای خرید 
برونــد. همچنین کاربران به ایــن ترتیب هیچ گاه 
تخفیف های برندها را فراموش نمی کنند و از طریق 

گزینه اعالن به آن ها یادآوری می شود.
از طرف دیگر برندها در حال حاضر برای تبلیغات 
خــود از بیلبوردهــا، مجــالت و پیامــک برای 
اطالع رسانی تخفیف ها و مجموعه های جدید خود 
استفاده می کنند که هزینه های بسیار باالیی دارد. 
ما به این وســیله می توانیم در کاهش هزینه های 
تبلیغات این برندها سهم به سزایی داشته باشیم. 
این شــد که با اتکا به خالقیت و تــالش افراد تیم 
ازجمله نیما ترک جزی، فاطمه کرم زاده و ســتاره 

خوش چشمی و حمایت شتاب دهنده دیموند دست 
به اجرای این ایده زدیم.

 چگونه به اخبــار برندها دسترســی پیدا 
می کنید؟

با مذاکره مســتقیم با برندها منابع اطالعاتی آن ها 
را به طور مســتقیم و از طریق خودشــان به دست 
می آوریم. حتی تیم عکاسی تگموند برای تهیه عکس 

محصوالت به برندها کمک می کند.

 تگموند چطور برای شما درآمدزایی می کند؟
از آنجایی که تگموند سامانه تبلیغاتی برندهاست، 
برندها برای عضویت و تبلیغات در تگموند، ماهیانه 

هزینه ای پرداخت می کنند.

 از چه مشکالتی برای رسیدن به این مرحله 
عبور کردید؟

رها کردن همه چیز و رفتن به دنبال یک استارت آپ 

و 24 ساعت در روز زمان گذاشتن بر روی آن شیرینی 
و تلخی های خاص خود را داشــت. عالوه بر این ها، 
مشکالتی مثل سیستم آی تی ضعیف برندها دغدغه 
اصلی ما بود. برخی از این برندها حتی نمی دانستند 
در مغازه و انبار خود چه اجناسی دارند که این برای 
تگموند از مشکالت اصلی بود چراکه ما باید موجودی 

اجناس را به کاربران نشان می دادیم.

 ارتباط دوطرفه آنالین بــا صاحبان برندها 
ازجملــه ابزار ضروری برای موفقیت ســایت 
شــما بود. با وجود این مشــکل چطور به این 

سرویس دهی آنالین دست یافتید؟
ما با ارائه پلتفرم های مختلف به برندها کمک کردیم 
تیم IT خــود را قوی کنند و حتــی در این فرایند 
مجبور به برقراری ارتباط با حوزه های مختلف برای 
دسترسی به اطالعات شــدیم. برای مثال ارتباط 
با بخش IT حســابداری، مسئوالن وب سایت های 
صاحبان برند، مدیران IT و حتی دریافت اطالعات 

روزانه در جدول excel و...

 در انتخاب اعضای تیم چطور؟ دچار مشکل 
نشدید؟

خوشبختانه بنیان گذاران تگموند دوستان صمیمی 
بودند و از قبل با هم آشنایی داشتند. ایده در میان این 
دوستان به ذهن رسید و کار را با یکدیگر از ابتدا شروع 
کردیم. بقیه افراد نیز در طول مسیر و با افزایش کارها 

طی مصاحبه های مختلف به تگموند اضافه شدند.

 بزرگ ترین راز موفقیت تگموند را چه می دانید 
و به کســانی که در مراحل مختلف راه اندازی و 
اجرای استارت آپ هســتند چه توصیه هایی 

می کنید؟
بزرگ ترین راز موفقیت تگموند ناامید نشدن اعضای 
آن در برابر انبوه مشکالت است. توصیه ما برای آن ها 
فقط شروع کردن است. از هیچ چیز نهراسید و شروع 
کنید. طوالنی ترین مسیرها با قدم اول شروع می شوند.

طوالنی ترین مسیرها با قدم اول شروع می شوند
مشکالتی مثل سیستم آی تی ضعیف برندها دغدغه اصلی ما بود. برخی از این برندها حتی نمی دانستند در مغازه و انبار خود 

چه اجناسی دارند

سهیل علوی: توهم را کنار بگذارید. اینجا سیلیکون ولی نیست و شما هم از دانشگاه استنفورد 
و یا ام آی تی فارغ التحصیل نشده اید. قابلیت های خود را خوب بشناسید

اگرقرار است شکست بخورید
بهتر است زودتراین  اتفاق بیفتد

  سایت ریحون چه خدماتی را به کاربر ارائه 
می دهد و چگونه درآمدزایی می کند؟

ســایت ریحون یک سرویس ســفارش آنالین 
غذاســت. شما با اســتفاده از ســرویس ریحون 
می توانید رستوران هایی که به محل استقرار شما 
ســرویس دلیوری غذا ارائه می دهند را به همراه 
منوی غذا، قیمت و عکس های حرفه ای مشاهده 
و انتخــاب کنید و به صورت آنالین از آن ها خرید 
کنید. درآمد این سایت از درصد فروشی است که 

از فروش هر رستوران به آن تعلق می گیرد.

  مزیت رقابتی ریحون نســبت به رقبایش و 
ارزش آفرینی آن چیست؟

به نظرم رابط کاربری لذت بخش، زیبا و کارآمد، 
عکاســی حرفــه ای از منــوی غذاهــا، انتخاب 
رســتوران های خوب و باکیفیت و موقعیت یابی 
خــودکار از مزیت هــای رقابتی ریحون اســت. 
ارزش آفرینی آن نیز ســهولت و سرعت بخشی به 
سفارش غذا با دسترسی و مشاهده رستوران های 
اطــراف محل با توجه به موقعیــت جغرافیایی و 

مشاهده عکس های واقعی غذاهاست.

  این ایده را به تنهایی به اجرا درآوردید؟
با توجه به پیشــینه ام در طراحی رابط کاربری و 
 Digital( طراحی محصول و رشــته تحصیلی ام
Media Arts( به سرعت شــروع به طراحی یک 
سایت ســفارش آنالین غذا کردم. در مدت زمان 
بسیار کوتاهی که به پایان انتخاب اولین تیم های 
دوره شتاب دهی مانده بود محصول خود را برای 
سرمایه گذاران به نمایش گذاشتم، سرمایه جذب 
کردم و ریحون را تا به این مرحله پیش بردم. بعد 
از آن اعضای تیم خود را به سختی انتخاب کردم. تا 

به امروز بیش از 15 نفر وارد تیم ما شده اند. رامین 
رضازاده، پرهــام توپاابراهیمی، داریوش مرصاد، 
فرزاد شــفیعی، ابوالفضل کاوه، مهدی محمدی، 
آرام جعفری، امیر صادقی، نسیم حقیقی، فهیمه 
انوشــا، راحله رحیمی، ساناز ســاعدی، مرضیه 
قائدی، نوید شــاه بداغلو، نادر هاشــمی، مرجان 
ســلمانی، محمد وثوقی و سهیل علوی همگی از 
دوستانی هستند که در زمینه های برنامه نویسی 
وب و موبایل، کنترل کیفیت، عکاسی، ارتباط با 
مشتری و با شرکای تجاری، مارکتینگ، فروش و 

حسابداری با ما همکاری می کنند.

  با این تجربه، اگر بخواهید به افرادی که در 
حال گذار از این مراحل هســتند توصیه ای 
بکنید، تنها به کار و تالش دوچندان بســنده 

می کنید؟
نه، مطمئنا تجربیاتی دارم که دوست دارم آن ها 
را با افراد در شــرایط مشــابه به اشتراک بگذارم. 
ازجمله اینکه احتمال شکست شما در راه اندازی 

کســب وکاری موفق به مراتب بیشتر از احتمال 
برد شماســت. اگر قرار است شکســت بخورید 
)که به احتمال خیلی زیاد هم این طور می شود( 
بهتر است این اتفاق زودتر بیفتد تا زمان و هزینه 

هنگفتی بابت آن نپردازید.
توهم را کنار بگذارید. اینجا سیلیکون ولی نیست 
و شــما هم از دانشــگاه اســتنفورد و یا ام آی تی 
فارغ التحصیل نشده اید. قابلیت های خود را خوب 
بشناسید و همیشه از دیگران برای بهتر شناختن 
رفتار هــای خود راهنمایی بخواهید. کار بســیار 
سخت تر از آن چیزی است که فکرش را می کنید. 
مطالعه خود را بســیار باال ببریــد و محصولی را 
بسازید که نیاز آن به شــدت احساس می شود و 

ارزش آفرینی می کند.
در انتخاب همکاران و شریک های خود وسواس به 
خرج دهید. هزینه اخراج به مراتب باالتر از هزینه 

استخدام است.
 بیرون بروید و خودتان با مشــتریان خود حرف 

بزنید.

سایت »ریحون« سرویس سفارش آنالین غذاست که کاربران می توانند با استفاده از آن رستوران هایی را که محل استقرار سرویس دلیوری غذا را  ارائه می دهند به همراه منوی غذا، قیمت و عکس های حرفه ای مشاهده 
و انتخاب کنند و به صورت آنالین از آن خرید کند. سهیل علوی پس از ۱۰ سال به ایران بازمی گردد تا تجربه راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی خود را که در چین، کانادا و آمریکا به دست آورده با استارت آپ های فعال 

در کشور به اشتراک بگذارد. او نیاز دسترسی به اطالعات رستوران های هر منطقه را رصد می کند و بالفاصله دست به کارمی شود. به سراغ او رفتیم تا از مسیری که رفته برای ما بگوید.

مونا جعفری

گفت و گو
I n t e r v i e w

پرنیان مصطفایی مهر

گــزارش
R e p o r t

هنری فورد
چه فکر کنید می توانید کاری را انجام دهید و 
چه فکر کنید نمی توانید آن کار را انجام دهید، 

در هردو حالت درست فکر می کنید.

حسابداری شخصی بر 
تلفنهمراه روی

خریدوفروش اینترنتی 
به صورت اقساط

برای از بین بردن حس یکنواختی و بی روحی 
کــه در اکثر برنامه هــای مالی وجــود دارد، 
وب ســایتNivo.ir  راه حلی ارائه داده تا کاربر 
بتواند هزینه های خود را بررسی و برای آن ها 
بودجه بندی کند، بر روند پس اندازها نظارت 
داشته باشد و از طلب ها و بدهی ها با یادآوری 
هوشمند اطالع پیدا کند.  علی رضا علیدوست 
و محمدی، که تجربه ای حدودا 10ســاله در 
حوزه نرم افزارهای مالــی، اداری و BPMS ها 
دارند، می گویند: »ما این نیاز را جستجو کردیم 
که افراد نیاز به ابزاری دارند که باهوش، بادقت 
و دلســوز باشــد و بتواند کاری کند که دقت 
بیشــتری بر روند هزینه و درآمد زندگی شان 
داشته باشند و در انتها کمک کند پول بیشتری 
در جیــب آن ها باقی بماند و هوشــمندانه تر 

هزینه کنند.«
رابط کاربری ساده نیُو از امکان خدمات ابری 
بهره گیری می کند که ایــن امکان را به کاربر 
می دهد که با یــک اکانت به اطالعات خود بر 
روی تبلت، موبایل و وب دسترسی داشته باشد 
و یک مرحله پیشرفته تر بتواند اطالعات مالی 
خود را با دیگران به اشــتراک بگذارد. به طور 
مثال یک آقای کارمنــد می تواند کیف پولی 
را با همســر خود به اشتراک بگذارد و هردو بر 
روند هزینه های خود در زندگی نظارت داشته 
باشند. همچنین در محل کار خود یک تنخواه 
را با چند نفر از همکارانش به اشتراک بگذارد 
و یا در حوزه ای که سرمایه گذاری کرده کیف 
پولی برای حوزه ســرمایه گذاری خود داشته 
باشــد و آن را با دیگر شــرکایش به اشتراک 
بگــذارد. به این ترتیب بــه تصویر بزرگ تری 
می رسیم که در آن مردم در حوزه های مختلف 
مالی با افراد دیگر در حال تعامل هستند و این 
امکان برای آن ها فراهم می شــود. علی رضا، 
موسس این وب ســایت، مزیت رقابتی آن را 
ارتباط با همراه بانک تجارت می داند. با اتصال 
نیُو بــه همراه بانک تجارت هر تراکنشــی که 
در این همراه بانــک انجام می پذیرد به راحتی 
به نیُو منتقل می شــود و با توجه به اینکه این 
همراه بانک از همه کارت های بانکی پشتیبانی 
می کند استفاده از آن را برای همه کاربران ساده 
می کند و ارزش افزوده ای هم برای کاربران نیُو 
و هم برای کاربــران همراه بانک تجارت ایجاد 
می کند. Nivo.ir در حــال حاضر برای 5 نفر 
اشتغال زایی کرده است و طیف مشتریان آن 
از خانم های خانه دار، دانشجویان، کارمندان تا 
صاحبان کسب وکار را شامل می شود. به گفته 
موســس آن، در حال حاضر که در ایران 20 
میلیون خانوار، 7 میلیون کارمند و 10 میلیون 
کسب وکار شخصی از راننده تاکسی تا فروشگاه 
کوچک وجــود دارد، براســاس ضریب نفوذ 
تکنولوژی و استفاده از دستگاه های هوشمند، 
نئو این بازار را بازاری 5 میلیون نفری می داند 
و تصمیم دارد در سال اول به 500 هزار کاربر 
دست پیدا کند و در کل به 1/5 میلیون کاربر 
در 3 ســال آینده فکر می کند. تا به این لحظه 
نیُو 90 هزار نصب و 7 هزار کاربر آنالین در روز 
و 25 هزار کاربر آنالین در ماه دارد. درمجموع 7 
میلیون تراکنش تاکنون در نیُو ثبت شده است.

ســیدمهدی بنی طبا، بنیان گذار ســایت 
اقســاط، نیاز بــه فضایی جهت تســهیل 
در خریدوفــروش از طریق اقســاط را نیاز 
شهروندان ایرانی دیده اســت. او به همراه 
تیــم دونفره اش ایــن وب ســایت را برای 
پوشــش دهی این فضا ایجاد کرده است.  او 
می گوید: »بزرگ ترین مشکل ما شناسایی 
کامل زمینه های کاری و خدماتی بود که به 
صورت اقساط خدمات و کاال ارائه می دادند 
که از طریق شبکه های اجتماعی، جراید، و 
پایگاه های اینترنتی به این اطالعات دست 
پیــدا کردیم. در حال حاضر این ســایت از 
طریق ثبت آگهی های ویژه کســب درآمد 
می کند.« بنی طبا بر این اعتقاد اســت که 
ایده ها باید نو باشند و در صورتی که قبال به 
آن ایده پرداخته شده باید حتما از روش ها و 
خدمات نو برای پرداختن به آن استفاده شود 
تا مزیتی جداگانه نسبت به رقبا ایجاد کند. 
وی مزیت رقابتی ســایت اقساط را در حال 

حاضر »اولین بودن« آن می داند.

ستون
c o l u m n

آغاز راه
Start Line

4

1 اسفند1394 . سال اول . پیش شماره سوم

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 13 را بخوانید.

http://www.aparat.com/v/w2mYM


بیز استون
گذر زمان، پشتکار و 10 سال تالش، به تدریج 
شما را به صورت یک موفقیت یک شبه جلوه 

می دهد! 

اکوسیستم
E c o s y s t e m

5

 در نمایشگاه 
CMS Expo، به 

موضوعاتی از 
قبیل راهبرد 

و فناوری 
مدیریت 
محتوا، 

بازاریابی 
محتوا، تجارت 

الکترونیک، 
تغییرات در 

امنیت وب و... 
نیز پرداخته 

می شود. تمام 
افرادی که 
کسب وکار 

دارند، 
سازمان های 
غیرانتفاعی، 

دولتی و 
آموزشی 
می توانند 
از مزایا و 
اطالعات 

ارائه شده در 
این نمایشگاه 
بهره مند شوند

ساالنه دو نمایشگاه بین المللی در زمینه شبکه جهانی وب و فناوری اطالعات مثل جشنواره وب ایران در آمریکا برگزار می شود

واشنگتن پست خبر داد که دولت ایران اجازه ورود خرده فروشان بزرگ جهان به ایران را نمی دهد
حمید محمدی، موسس سایت دیجی کاال، می گوید دوران تحریم برای شرکت او مزایا و معایبی به همراه داشته 
است. مزیت آن این بود که به دلیل عدم حضور رقبای قدرتمند بین المللی، این شرکت به سرعت رشد پیدا کرد. 
اما اکنون این شرکت خود را برای دوران پس از لغو تحریم ها آماده کرده است. درواقع پایان تحریم ها می تواند 

فروش محصوالت برندهای خارجی را در ایران تسهیل کند که این امر به نفع شرکت او است. به گفته وی، در 
طول تحریم ها برندهای اصلی به طور مســتقیم وارد ایران نمی شدند و واردات از طریق کانال های نامشخص 

انجام می شد. درنتیجه دیجی کاال نمی توانست با برندهای بین المللی مشارکت و همکاری کند.

ویترین وب ینگه دنیا

یکی از نمایشگاه های آموزشی و مخصوص کسب وکار 
برای متخصصان وب CMS Expo است که بسیاری 
از سیستم های مدیریت محتوای پیشرو در سراسر 
جهان را نمایش می دهد و در سه روز، از 12 تا 14 ماه 

مه، برگزار می شود.
CMS Expo برای پیشروان در کسب وکار وب و تیم 
محتوا، اعــم از بازاریاب ها، طراحان، نویســندگان، 
تولیدکنندگان و ادمین ها تجربه ای فوق العاده است. 
ششمین نمایشگاه CMS Expo درباره دستگاه های 
معتبر و کاربردی بود. در این نمایشــگاه بین المللی 
همه بزرگان اعــم از جومــال )Joomla(، وردپرس 
 )Plone( و پلون )Drupal( دروپال ،)Wordpress(
در کنار هم جمع می شوند و برای توسعه دهندگان 
وب، می تواند فرصتی ارزشمند برای حضور در کنار 
تمامی این بزرگان وب باشد. شرکت در این نمایشگاه 
می تواند به شما کمک کند تا فعالیت وب خود را راه 

بیندازید.
این نمایشــگاه در بیش از 80 جلسه و با حضور 60 
کمپانی بزرگ CMS از سراسر جهان برگزار می شود. 
برای مثال در سال 2013، موضوع اصلی این نمایشگاه 
»ورود تلفن همراه و کارایی آن: محتوای ساختاری، 

راهبرد محتوا، فناوری واکنشی و...« بود.
هرســاله هزاران کاربر سیســتم مدیریت محتوا، 
تولیدکننــده، طراح و مدیر در این نمایشــگاه گرد 
هم می آیند. برگزاری CMS Expo  از مجموعه ای از 

کاربران آغاز شد که پلتفرم هایی برای گفتگو و بحث 
درباره فناوری و وب ایجاد کرده بودند. به مرور زمان 
این پلتفرم ها با ارائه راهکارهای کسب وکار و محتوا 
همراه شد. در این نمایشگاه، به موضوعاتی از قبیل 
راهبرد و فناوری مدیریــت محتوا، بازاریابی محتوا، 
تجارت الکترونیک، تغییــرات در امنیت وب و... نیز 
پرداخته می شود. تمام افرادی که کسب وکار دارند، 
سازمان های غیرانتفاعی، دولتی و آموزشی می توانند 
از مزایا و اطالعات ارائه شده در این نمایشگاه بهره مند 
شــوند. CMS Expo برای افراد و نهادهای زیر بسیار 

مناسب است:
   عالقه مندان به ایجاد کسب وکار و تاسیس کار

   سازمان های مشاوره دیجیتال
   نشریات و ارائه دهندگان محتوا

   دانشکده ها و دانشگاه ها
   سیستم های مدرسه دولتی

   سازمان های غیرانتفاعی
   سازمان های مذهبی

   بیمارستان ها و مراکز مراقبت های بهداشتی
   شهرداری ها و استانداری ها

   ایالت و دولت فدرال
   کتابخانه ها و پارک ها
   شرکت های حقوقی

نمایشــگاه دیگر Web 2.0 است. این نمایشگاه یک 
رویداد ساالنه است که در سان فرانسیسکو کالیفرنیا 
برگزار می شــود و موضوع آن حول محور شــبکه 
جهانی وب می چرخد. درحقیقتWeb 2.0 تازه ها 
و آخرین تحوالت دنیای بزرگ وب را به افراد اطالع 
می دهد. در این رویداد ابزارهای شبکه و فناوری های 
جدید به نمایش گذاشته می شــوند و هرساله افراد 
زیادی از سراســر دنیا برای شرکت در این نمایشگاه 

به آمریکا می آیند.
فناوری های عرضه شــده در Web 2.0 به ما امکان 
می دهند بیشــتر تولید کنیم، بیشتر متصل شویم، 
سرگرمی های بیشتری داشته باشیم، اجناس بیشتری 
بفروشیم، مطالب بیشتری را به اشتراک بگذاریم و 
تمام این کارها را ســریع تر انجام دهیم. اما با شتاب 
گرفتن تغییرات و نوآوری ها، به ســختی می توانیم 

فناوری های خوب را از بد تشخیص دهیم.
برای انجام یک پروژه خاص به چه ابزارها و برنامه هایی 
نیاز اســت؟ چگونه می توانیم تجربه کاربری بهتری 
داشته باشــیم؟ چگونه می توانیم بر دنیای اطراف 
خود تاثیر خوبی بگذاریم؟ راه های موفقیت بیشــتر 
در کسب وکار چیست؟ چگونه می توانیم داده های 
مرتبــط را جمــع آوری کنیم؟ چگونــه می توانیم 

همکاری ها و ارتباطات را توسعه دهیم؟
نمایشگاه Web 2.0 در سان فرانسیسکو به موضوعات 
مربوط به اکوسیســتم وب می پردازد و به آینده این 
رشته نگاه می اندازد. این نمایشگاه به ما نشان می دهد 
 Web .که انقالب در اینترنت چگونه ایجاد شده است
2.0 برای سازندگان نســل بعدی وب مفید است؛ 
طراحان، تولیدکننــدگان، کارفرمایان، بازاریاب ها، 

متخصصان تجارت، و سرمایه گذاران مشترک.
این نمایشگاه نوعی گردهمایی گسترده و جامع درباره 
فناوری و جوامع کسب وکار است. اگر تازه  وارد دنیای 
وب شــده اید یا در زمینه تجربه کاربر، برنامه نویسی 
متا، بازاریابی موتور جستجو، عملیات وب، و محتوای 
ایجادشده توســط کاربر فعالیت می کنید، در این 
نمایشگاه شــرکت کنید و در این دنیای وسیع غرق 

شوید.
 2.0 Web  شاخه های ارائه شده در نمایشگاه 

   مدل های راهبردی و کسب وکار

   بازاریابی و جامعه
   طراحی و تجربه کاربر

   اصول پایه
   توسعه

   تمرکز بر موبایل وب
   تمرکز بر فعالیت وب

   تمرکز بر پلتفرم های اجتماعی
   جلسات دارای حامی مالی

عالوه بر موارد فوق، کارگاه آموزشــی، ارائه، بحث و 
گفتگو و پیش نمایش وب در این نمایشــگاه انجام 
خواهد شــد و تمام شــرکت کنندگان می توانند از 

نزدیک از امکانات زیر بهره مند شوند:
   یک نمایشــگاه پرجنب وجوش بــا محصوالت 
ضروری، ابزارها، خدمات و پروژه هایی که در آن ها از 

فناوری پیشرفته استفاده شده است.
   فرصت اعالم تاسیس شرکت های جدید و عرضه 

محصوالت جدید
   فضایی برای شــرکت کنندگان تا بتوانند با سایر 

حضار صحبت کنند.
آخرین نمایشــگاه Web 2.0 در تاریــخ 28 تا 31 
مارس سال 2015 برگزار شد. در طول آن محصوالت 
جدیدی مانند وب و بازار موبایل به نمایش درآمدند. 
در این نمایشگاه مدیران و سرپرستان وب درزمینه 
بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و فروش شــرکت 
کردند تا با شــرکت های ارائه دهنده ســخت افزار و 
نرم افزار کامپیوتر و صنایع الکترونیکی و الکتریکی 
آشنا شوند و با آن ها همکاری کنند. اگر شما طراح، 
مدیــر، تولیدکننده، بازاریاب، کارفرما، فروشــنده 
محصوالت فناوری اطالعات، یا هکر هســتید، برای 
آگاهی از فرصت ها و روش های جدید برای تطبیق 

خود با تغییرات آتی، در این نمایشگاه شرکت کنید.

در دوران تحریــم، ایرانی هــا می توانســتند از 
طریق یــک کانال میانجی از ســایت های اصلی 
خرده فروشــی آمازون و ای بی خرید کنند. برای 
همــکاری با ای بی و آمازون، بــه دلیل تحریم ها 
یک شرکت میانجی انتخاب شد تا دالر را به ریال 
تبدیل کند. پس از لغو تحریم ها علیه ایران، سایت 
خرده فروشــی آنالین دیجی کاال با رقبای بالقوه 
خود یعنی آمازون و ای بی مواجه خواهد شد. وقتی 
تحریم ها علیه ایران لغو شــوند، مصرف کنندگان 
ایرانی نیز می تواننــد همان گونه خرید کنند که 
مصرف کنندگان بــازار بین المللی کاالهای مورد 
نیاز خود را خریداری می کنند. حســین مهری، 
مدیر ارشد پست ایران، می گوید: »به زودی ایرانیان 
می توانند بسته های خریداری شده خود را از ای بی، 
آمازون و علی بابا دریافت کنند.« در این خصوص 
اداره پســت ایران باید با ارائه دهندگان خدمات 
پستی، شرکت های پیک و خرده فروشان آنالین 
از قبیل دیجی کاال مذاکره کند، تا این بسته های 
خریداری شــده را تحویل دهند. شاید روزی این 
امکان نیز به وجود آید که بسته های خریداری شده 

را بتوانیم از ایران به خارج از کشور ارسال کنیم.

خبرها حاکی از آن است که پس از لغو تحریم ها این 
سایت های خرده فروشی همچنان در ایران به طور 
رسمی فعالیت نخواهند کرد و دولت ایران اعالم 
کرده با فعالیت رسمی شرکت آمازون و ای بی در 

ایران موافقت نخواهد کرد.
با این حال امکان استفاده از خدمات این شرکت ها 
در ایران وجــود دارد. آمازون و ای بــی در ایران 
نمایندگی نخواهند داشت اما می توانند در قالب 
فعالیت بین المللی خدمات جهانی خود را به ایران 
ارائه دهند و ایرانیان نیز می توانند با داشتن کارت 
اعتباری از این فروشگاه ها خرید کنند. در دوران 
تحریم ها علیه ایران، امکان استفاده از کارت های 
اعتباری مانند ویزا و مستر کارت وجود نداشت، اما 
اقداماتی برای استفاده از آن ها توسط شهروندان 
ایرانی انجام گرفته بود که با تشــدید تحریم ها به 
حالت معلــق درآمد. با این حــال، در دوران بعد 
از لغو تحریم ها امید اســت که امکان استفاده از 
این کارت هــا در ایران و در پــی آن امکان خرید 

از سایت های خرده فروشی خارجی فراهم شود.
دیجی کاال روزانه حدود 10 هزار سفارش دریافت 
می کنــد، اما میزان خرده فروشــی این ســایت 
تنها کمتر از یک درصد اســت و هنوز جای رشد 
دارد. آقای محمدی می گوید از ســرمایه گذاری 
شرکت های »راهبردی و معتبر« در شرکت خود 
اســتقبال می کند. از نظر وی، راه یافتن آمازون 
و ای بــی به بازار ایران به معنــای رقابت یا تهدید 

نیست. زیرا این ســایت های خرده فروشی تمایل 
چندانی به رقابت در بازار خاورمیانه نشان نداده اند. 
شرکت های خارجی نیز نمی خواهند خود را درگیر 
مشکالت حقوقی و فرهنگی یا سیاسی موجود در 
ایران کنند. تجربه چندین ســاله، سامانه ارسال 
کاال، انبــارداری، و محتوای ســایت دیجی کاال و 
نیز اعتبار آن آنقدر ارزش دارد که اگر یکی از این 

غول ها واقعا قصد حضور در ایران را داشته باشد، 
به جای رقابت و مقابله، به فکر همکاری و همیاری 
با این شرکت باشد. اگر سرمایه گذاران خارجی از 
مدل های ســرمایه گذاری مشترک و مشارکت با 
شرکت های محلی تبعیت کنند، احتمال موفقیت 
آن ها در ایران بیشــتر خواهد بود، زیرا بازار ایران 

بازار پیچیده ای است.

همکاری آمازون و ای بی با دیجی کاال

آیا شرکت اپل استراتژی 
ژئوپلیتیک دارد؟

برخی از اســتراتژی ها از قبیل توســعه چین 
الگوهای مشــهود و مشخصی هســتند، اما 
اســتراتژی های دیگری نیز وجــود دارند که 
به آسانی تشخیص داده نمی شوند. یکی از این 
الگوها به شرکت اپل و استراتژی آن برای رشد 
و توســعه جهانی اش مربوط می شود. اپل در 
حال ورود به بازارهایی از قبیل چین، برزیل و 
هند است، بازارهایی که در آن تقاضا برای تلفن 
هوشــمند و ارتباطات در حال افزایش است. 
با توســعه بازار اپل در آسیا، آفریقا و آمریکای 
جنوبی، این شرکت با مشکالت جغرافیایی و 
سیاسی جدیدی روبه رو خواهد شد. زیرا همواره 
ایاالت متحده آمریکا مهم ترین بازار اپل و پایگاه 
مشتریان آن بوده و آمریکا نیز به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و وضعیت خــود از نظر تغییرات و 
رویدادهای ژئوپلیتیک شرایط پایداری دارد. 
درنتیجه الزم نبود اپل با موضوعات ژئوپلیتیک 
دســت وپنجه نرم کند. در حال حاضر، اپل به 
دنبال بازارهایی مانند چین است که به اندازه 
بازار ایاالت متحده آمریکا اهمیت دارد. همین 
امر موجب می شود که اپل نسبت به تغییرات 
ژئوپلیتیک این مناطق آسیب پذیر شود. اپل 
قصد دارد بازار خود را در ویتنام نیز گســترش 
دهد. این شــرکت با یک شــرکت ارتباطات 
محلی شریک شده تا فروشگاه های جدید خود 
را تاســیس و محصوالت خود را به بازار عرضه 
کند. بررسی ها نشان می دهد که فروش تلفن 
هوشــمند در ویتنام به میزان زیادی افزایش 
پیدا خواهد کرد و ایــن فرصتی بی نظیر برای 
شــرکت های تلفن هوشمند اســت. اما برای 
ورود به بازار ویتنام باید موضوع دیگری را نیز 
در نظر گرفت. چین و ویتنام بر سر اراضی خود 

اختالف دارند، زیرا چین در آب های متعلق به 
ویتنام یک دکل نفت بر پا کرده است. با اینکه 
بعــد از ماه ها گفتگو، چین دکل نفت خود را از 
آن قسمت خارج کرد، دیگر کار از کار گذشته 
است و خسارت وارد شده است. با توجه به این 
رابطه نامناسب بین چین و ویتنام، هردو کشور 
می توانند اقداماتی برای آســیب رساندن به 
دیگری انجام دهند. برای مثال، ویتنام می تواند 
تعرفه اجناس وارداتی از چین را باال ببرد. چین 
نیز می تواند همین کار را در مقابل ویتنام انجام 
دهد. درگذشته چون شــرکت اپل در ویتنام 
نمایندگی نداشت، این موضوع به اپل صدمه ای 
نمی زد، اما امروز شــرایط متفاوت است. اپل 
اجناس خــود را در چین تولیــد می کند. اگر 
هزینه واردات قطعات از ویتنام افزایش یابد یا 
هزینه صادرات محصوالت به ویتنام بیشتر شود، 
هزینه های اپل )یا مشتریان( نیز افزایش خواهد 
یافت. اپل در برزیل نمایندگی دارد. برزیل عضو 
کشورهای بریکس است، گروهی از کشورهایی 
که یک بانک با بودجــه 100 میلیارد دالری 
تاسیس کرده اند تا با صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی رقابت کننــد. آرژانتین درگیر 
بحران مالی بزرگی اســت و درگذشته تمایل 
خود را برای پیوســتن به گروه بریکس اعالم 
کرده است. با افزایش فاصله ژئوپلیتیکی بین 
غرب و شــرق، برزیل می تواند از بانک جدید 
بریکس اســتفاده کند و به همسایه خود وام 
دهد. از سوی دیگر آمریکایی ها و غرب مجبورند 
واکنش نشان دهند. این امر به وضع تحریم هایی 
علیه شرکت های برزیلی منجر خواهد شد. وقتی 
شرکت های برزیل هدف تحریم قرار بگیرند، 
برزیل چه خواهد کرد؟ درست مانند چین، این 
کشور نیز شرکت های آمریکایی را مورد هدف 
قــرار خواهد داد. هدف اصلی در این ســناریو 
کدام شــرکت اســت؟ اپل! برزیل می تواند از 
طریق افزایش مالیات شرکت، قوانین داده های 
محلی یا ملزم کردن افراد به خرید سایر برندها 
این کار را انجام دهد. درنتیجه فعالیت اپل در 
برزیل به طور ناگهانی مختل خواهد شد. اپل در 
نیجریه نیز فعالیت دارد. نیجریه در حال حاضر 
بزرگ ترین اقتصاد در آفریقاست. اما زمانی که 
اقتصاد نیجریه روبه پیشرفت است، بوکو حرام 
دست به مبارزه اجتماعی خطرناک و بی ثبات 
می زند تا خواسته و ایدئولوژی خود را اجرا کند. 
افراد محلی نیز پول خود را برای مواقع ضروری 
پس انداز و ســعی می کنند آن را خرج نکنند. 
فروش اپل در نیجریه در حال حاضر بســیار 
کم است. فروپاشــی اجتماعی یک کشور در 
آفریقا برای عملیات جهانی و درآمد اپل شوکی 
ژئوپلیتیک خواهد بود. این تغییرات در تمام سه 
قاره وجود دارد، اما تغییرات ژئوپلیتیک دیگری 
نیز در حال وقوع اســت. در آسیا، هنگ کنگ 
خواستار دموکراسی بیشتر است، ژاپن در حال 
تبدیل به کشــوری نظامی است و چین تمام 
دریای جنوب چین را می خواهد. در آمریکای 
جنوبی، ونزوئال در حال بی ثباتی اســت و...از 
آنجا که اپل می خواهد جای پــای خود را در 
چهارگوشه دنیا محکم کند، اگر ذخایر نقدی 
اپل به کمتر از 159 میلیارد دالر برســد یا اگر 
مقدار سرمایه گذاری آن در بازار به یک تریلیون 
دالر برسد، آینده این شرکت و برند آن تنها به 
نوع محصول اپل بستگی نخواهد داشت. مسائل 
ژئوپلیتیک مانند معامالت اقتصادی، فروپاشی 
اجتماعی و تصمیمات دولت نیز نقش مهمی در 

پیشرفت و رشد اپل ایفا خواهند کرد.
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گــزارش
R e p o r t

آزاده محبیان

گــزارش
R e p o r t
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گپوگفت
D i a l o g u e

6
اچ. جکسون براون

نگویید زمان کافی ندارید! شــما دقیقا همان 
مقدار زمان در روز دارید که هلن کلر، پاستور، 
میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس 

جفرسون و آلبرت انیشتین داشتند.

 به عنوان محقق و مشاور در حوزه مدیریت 
منابع انسانی، گاهی مطالبی را در خصوص 
کاربرد منابع انســانی در اســتارت آپ ها 
می نویسم و در گروه های حرفه ای مجازی به 
اشتراک می گذارم. یکی از دوستان و مدیران 
فعال در حوزه استارت آپ در پاسخ به یکی 
از مطالب به اشتراک گذاشته گفت: »همه 
این حرف ها درست، اما من قانع نشدم که 
یک شرکت استارت آپ نیاز خاصی به منابع 

انسانی داشته باشد.« 
برای پاســخ به او با مثال ســاده ای از یک 
شرکت استارت آپ شروع کردم: فرض کنیم 
شما یک استارت آپ بنیان گذاری می کنید. 
قاعدتا خودتان هســتید و شــاید یکی دو 
نفر از دوســتان هم تیمی و هم فکر. در این 
مرحله روحیه و انگیزه باالیی برای همکاری 
و دستیابی به نتیجه وجود دارد. کار تیمی 
و ارتباطــات درون گروهــی فوق العــاده 
باالســت و معموال همه اختــاف نظر ها با 
گفتگو حل وفصل می شــود. ضمنا تفکیک 
مســئولیت ها هنوز مرزهای پررنگی ندارد 
و همه برای دســتیابی به نتیجه همکاری 
می کننــد. معمــوال این روحیــه و فضای 
همکاری تا رسیدن به حدود ده نفر در تیم 
حفظ می شــود. این مرحله درواقع بهشت 
منابع انسانی در شــرکت های استارت آپ 
اســت: »همــه چی آرومــه... مــن چقد 

خوشبختم...« 
بعد از اینکه تعداد افراد با رشــد و پیشرفت 
افزایــش پیدا کــرد، با اختــاف نظر ها، 
موازی کاری هــا و یا مســئولیت های   رها و 
فراموش شده روبه رو می شوید. بنابراین به 
منظــور احتراز از مشــکات پیش آمده به 
سمت تقســیم کار یا تفکیک مسئولیت ها 
و به تبع عناوین شغلی می روید. اینجاست 
که احساس می کنید باید حواستان به همه 
افراد تیم باشــد و وقت خوبی برای تک تک 
آنها بگذارید. در این مرحله که تعداد افراد 
شرکت شما ممکن است بین ۱۰ تا ۳۰ نفر 
متغیر باشــد نیازی به مدیــر یا متخصص 
تمام وقت منابع انســانی نداریــد. اما باید 
مشــاور یا راهنمای معتمدی داشته باشید 
که هر یکــی دوهفته یک بــار او را ماقات 
کنید و ضمن صرف قهوه و چای درخصوص 
مشــکات، مســائل و روند کاری تان با او 
صحبت کنیــد و راهنمایی هــای الزم را 
دریافت کنید. در این مرحله شــما مجری 
هســتید و مشاور صرفا با شــما در ارتباط 

است. 
اگر کاروبارتــان گرفت و اســتارت آپتان 
موفق شــد آن وقت به مرحله دلنشین اما 
پردردسر توســعه می رسید. در این مرحله 
شــما فرصت ســر خاراندن هم ندارید چه 
برسد به ســروکله زدن با تک تک بچه های 
شرکت. اینجاست که گایه هایی از گوشه و 
کنار می شنوید که فانی دیگر برای ما وقت 
نمی گذارد؛ حاال که خرش از پل گذشــت 
ما شدیم غریبه؛ چرا من باید وقت و انرژی 
بگذارم وقتی جایی دیده نمی شــود و... در 
این مرحله شــما به علت مشغله های زیاد 
توسعه کسب وکارتان، فرصت حل مشکات 
و اختاف نظر ها را ندارید و می بایست ضمن 
تفویض مســئولیت ها و اختیارات به فکر 
سیستم های انگیزشی و جبران خدمات و... 
هم باشید. اینجاست که اگر از یک متخصص 
یا کار شناس منابع انسانی مقیم در شرکت 
استفاده نکنید دچار مشکل خواهید شد. اما 
یادتان باشد این کار شناس را حتما به مشاور 
یا راهنمای خودتان وصل کنید. الزم نیست 
چرخ را از سر اختراع کنید. صد ها و هزاران 
استارت آپ در سراسر دنیا مشکاتی مشابه 
شما را تجربه کرده اند و برایش راه حل پیدا 
یافته اند. برای همه مشــکات شما راه حل 

وجود دارد! 
سینرژی ایجاد کنید و تجربه و دانش را در 

مجموعه خود به کار گیرید.

بودن یا نبودن...
مسئله این است! 

استارت آپ ها و متخصصان منابع 
انسانی

الهام مقیمی

دیدگاه
Point Of view

رضا جمیلی
گپ و گفت

مصاحبه
I n t e r v i e w

  گذشــته جشــنواره وب و موبایل را تا کجا 
می توانیم عقب برانیم؟ این جشنواره با چه هدفی 

شروع شد؟
شلیله: سال 87 ما اجتماع خیلی کوچکی در فضای 
وب داشتیم. حدود ۱7 یا ۱8 نفر بودیم که با همدیگر 
ارتبــاط خوبی در فضای آناین داشــتیم. دو ســه 
جشنواره در حوزه رسانه برگزار شده بود که برندگان 
و نحوه انتخاب آن ها برای ما چندان قابل قبول نبود. 
این موضوع باعث شد به این فکر بیفتیم که خودمان 
جشنواره ای در حوزه وب برگزار کنیم. یعنی به جای 
اینکه باگفا را به عنوان یک رســانه بررسی کنیم با 
مترومعیارهای فضای وب آن ها را بسنجیم. سال اول 
یک فرم اکسل به کسانی که می شناختیم دادیم و از 
آن ها خواستیم سایت های محبوبتان را اعام کنند و 
براساس آن برندگان را اعام کردیم. سال دوم را هم 
به همین شــکل برگزار کردیم و از سال سوم بود که 
سایتی راه اندازی کردیم. شرکت کنندگان از طریق آن 
ثبت نام می کردند و دیگران رای می دادند. سال 86 و 
87 آنقدر وب کوچک و محدود بود که فقط کسانی 
که شرکت کرده بودند رای می دادند و فضای رقابتی 

چندانی وجود نداشت.
احمدی: یکی از هدف های جشنواره وب این بود که 
بگوییم چه وب سایت هایی باید و می توانند الگوی سایر 
سایت ها باشند. نکته دوم اینکه وب سایت هایی که تازه 
شــروع به کار کرده بودند و کارشان هم خوب بود به 
مردم معرفی شوند. اما سومین هدف این بود که اهالی 
وب را دور هــم جمع کنیم. چراکه خود ما در چنین 
فضایی با یکدیگر آشــنا شدیم. من در این جشنواره 
شرکت کردم و برگزیده شدم و به این ترتیب با شایان 

و بچه های خاورزمین آشنا شدم.
شلیله: سال چهارم برای اولین بار جشنواره حضوری 
برگزار شد. نویســنده وباگی داشتیم به اسم »یک 
فتحی« که هیچ کس تا حــاال او را ندیده بود. وقتی 
روی سن می رفت تا تندیس بگیرد همه تعجب کرده 
بودند که او واقعی است. اولین باری بود که همه یکجا 

جمع شده بودند.

  یعنی این جشنواره اهالی وب فارسی را از پشت 
مانیتورهایشان بلند کرد؟

شلیله: اصا می توانم بگویم همه تا قبل از آن آواتار 
بودند! بعد ناگهان دور هم جمع شــدند. من خودم 
حدود 2۰۰ - ۳۰۰ نفر را می شناختم ولی هیچ وقت 
آن ها را ندیده بودم. جشنواره این فرصت را به ما داد تا 

همدیگر را با هویت های واقعی مان بشناسیم.

  این از پســتو درآمدن جدا از منفعت هایی که 
گفتید چه چالش هایی را ایجاد کرد؟

احرام پوش: از دو منظــر می توان به این قضیه نگاه 
کرد. برخی دوست دارند برند باشند و شناخته شده و 
ترسی از این ندارند که با اسم و هویت واقعی خودشان 
بنویسند. وقتی از طریق جشنواره وارد جمع می شوند 
مخاطبانشان را از نزدیک می بینند و بیشتر شناخته 
می شوند و هیچ مشکلی هم به وجود نمی آید. اما دسته 
دومی که از ابتدا بی نام و در خفا می نوشتند کماکان 
به همان طریق ادامه می دهند. بنابراین همه از این 

موقعیت استفاده کردند و نفع بردند.
شلیله: البته اینکه می گویند دوری و دوستی تا حدی 
درست اســت. چون نزدیکی ها یک سری دردسرها 

هم ایجاد کرد.
احمدی: البته نمی توان گفت جشنواره اولین رویداد 
وب فارسی بود. یکی دو رویداد قبل از آن برگزار شده 
بود، اما خیلی دورهمی و خودمانی بود و مثل جشنواره 

وب، رسمی و بر پایه مقررات نبود.
پرشــین باگ  وباگ نویس هــای  شــلیله: 
دورهمی هایی داشتند، یا خود ما کافه نشینی هایی 
داشتیم در حد ۱۰ تا ۱5 نفر، یا فرندفیدها با همدیگر 
کوه می رفتند و... اما جشنواره وب این فضای جمع 

شدن را تغییر داد.

  مهم ترین دستاورد جشنواره وب چه بوده 
است؟

الفت نسب: همین طور که دوستان گفتند جشنواره 
باعث شد کسانی که در حوزه وب کار می کردند دور 
هم جمع شوند و در رشد این حوزه بسیار کمک کنند. 
دیگر اینکه به قول شایان جشنواره به رسمی تر شدن 
این حوزه خیلی کمک کرد. کسانی که در دستگاه های 
تصمیم گیرنده بودند دیدند کــه افرادی که در این 
حوزه کار می کنند بسیار مشــتاق اند و باهدف کار 
می کنند. همین دستاوردها بود که باعث شد استقبال 

سال به سال بیشتر شود.

  این سوال را این طور هم می توان مطرح کرد که 
اگر جشنواره برگزار نمی شد وب فارسی در حال 

حاضر چه چیزهایی را نداشت؟
شلیله: مثالی می زنم. سال چهارم با چهار پنج نهاد 
دولتی تماس گرفته شد تا اسپانسر جشنواره شوند 
اما تنها رسانه های دیجیتال قبول کرد لوگویش در 
جشنواره آورده شود. چون دیدگاه این بود که کسانی 
که در وب کار می کنند افرادی بیکار یا برانداز هستند 
و تنها برای نظام دردسر درست می کنند! ولی وقتی 
این بچه ها از پشت مانیتورهایشان بیرون آمدند، همه 
دیدند که آن ها هم بااســتعدادند هم ایرانی و هم به 
دنبال کسب وکار و دنبال کردن ایده هایشان هستند!

  یعنی هویت دار شدن اهالی وب فارسی باعث 

شد حاکمیت هم به آن ها اعتماد بیشتری کند؟
شلیله: دقیقا. فکر می کردند کسانی که در وب پول 
درمی آورند کسانی هســتند که فقط از این طریق 
سی دی می فروشند. جشنواره بسیاری از کلیشه های 

ذهنی را از بین برد.
احمدی: یک تصمیمی که شایان و محسن مایری 
گرفتند و فکر می کنم خیلی مهم و تاثیرگذار بود این 
بود که تاش کردند در جشنواره ها یک نهاد دولتی 
سخنران اصلی شود تا با این حوزه بیشتر آشنا شوند. 
در صورتی که با توجه به ماهیت ان جی اویی جشنواره 
و برگزارکنندگان آن، می توانســتند بگویند دولت 
که هیچ کمکی به این حــوزه نمی کند پس نباید از 
آن دعوت  کنیم. ولی ایــن کار را نکردند. به عبارتی 
از فرصت جشنواره استفاده کردند تا دولت که نگاه 

بدبینانه ای به وب داشت را با این حوزه آشتی دهند.

  امسال درست یا غلط برخی نگرانی ها درخصوص 
تهدیدهایی که ممکن است از طریق فضای وب و 
کسب وکارهای آنالین در پساتحریم شکل بگیرد 
مطرح شده اســت. چگونه می توان از فرصت 

جشنواره برای رفع این حساسیت ها بهره برد؟
الفت نسب: در هردو جبهه این نگرانی ها وجود دارد. 
یک جبهه فکر می کند همه برانداز هستند و در این 
سمت هم اگر کسی متفاوت فکر کند ممکن است او 

را طرد کنند و به چشم غریبه به او نگاه کنند. بنابراین 
باید مسائل را روشن و با گفت وگو آن ها را برطرف کرد. 
امسال هم با همین رویکرد انجمن صنفی از طیف های 
مختلف دعوت کرده تا همه حرف هایشان را بزنند. ما به 
همه گفته ایم که اگر کسی دعوای سیاسی دارد نباید 
جوان هایی را که به دنبال راه اندازی کســب وکارند 
درگیر مقاصد خود کند. امســال نیت انجمن برای 
برگزاری جشــنواره این بوده که ایــن فضا را کمی 

صمیمی تر و دوستانه تر کند.

  یکی از مزیت های جشنواره نحوه برگزاری آن 
است که با محوریت کار داوطلبی انجام می شود...

شلیله: در سه سال اول که جشنواره آناین برگزار 
می شد همه چیز توســط خود بچه ها انجام می شد. 
یکی سایت راه می انداخت، یکی کار روابط عمومی را 
می کرد و... سال چهارم و پنجم را خاورزمین برگزار 
کرد و جشنواره ششــم و هفتم را کانون کارآفرینی. 
چون هیچ وقت دید تجاری به برگزاری جشنواره وجود 
نداشته مدل خاصی پیدا کرد. هیچ وقت برگزاری آن 
سود نداشته و هیچ کس هم به دنبال پول درآوردن از 
آن نبوده است. به همین خاطر همه چیز بر محور کار 

داوطلبی می چرخد.
احمدی: مثا پارسال 29۰ میلیون هزینه کردیم در 

حالی که فقط 265 میلیون پول جمع کرده بودیم!

دورهمی واقعی آواتارها
میزگردی با حضور شایان شلیله، حمیدرضا احمدی، میاد احرام پوش و رضا الفت نسب 

درباره گذشته، حال و آینده جشنواره وب و موبایل ایران

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه ۱۳ را بخوانید.

احمدی: همه کســانی که در برگزاری جشــنواره نقش داشته اند 
افرادی هســتند که به اعتقاد من زبان مادری شان دیجیتال است. 
کســانی که با این فضا بزرگ شــده و با آن عجین هستند. معتقدم 
فضای وب ایران بسیار پیشرفته و درهم جوشیده و منسجم است و 
نمونه آن را در هیچ جمع دیگری ســراغ نداریم. هدف این است که 
کســب وکارهای اینترنتی رشد کنند. آینده هم به سمتی می رود و 
راه هایی پیدا می شود که بتوان در طول سال روی جشنواره کار کرد 
و به ثباتی نسبی رسید. چراکه همه جشنواره ها در سال های ابتدایی 

تغییرات داشته اند که طبیعی است. 

شــلیله: جشــنواره مهم شــده چون کســانی که در این حوزه 
کسب وکارشان برایشان اهمیت دارد با آن درگیر شده اند. به عبارتی 
اهمیت آن از شــرکت کنندگانش می آید. هر رویدادی برگزار شود 
و 2۰۰ فــرد مهم کنار هم قرار بگیرند، آن رویداد مهم می شــود. با 
اینکه جشــنواره از برگزارکننده تا حتی اسمش تغییراتی داشته، 
چون شرکت کنندگانش کسانی هستند که در این فضا تاثیرگذارند 
اهمیتش را حفظ و رشد کرده است. در آینده هم هرچقدر منظم تر 
شود کیفیت بیشتری خواهد داشت. از طرفی باید بتوانیم محتوای 

باکیفیت تری را هم در آن قرار دهیم.
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جشــنواره وب و موبایل 
ایران مهم ترین گردهمایی 
ســاالنه فضای وب ایران 
است. جایی برای گفتن و 
شنیده شــدن حرف های 
آن ها که چند سالی است، به 
تعبیر اولین برگزارکنندگان 
این جشنواره، از پستو به 
درآمده و برای معرفی خود 
با نام و نشــان واقعی پا به 
میدان گذاشــته اند تا هم 
هویت این فضا را واقعی تر 
کنند و هــم در میان بدنه 
تصمیم گیر دولت و دیگر 
اعتماد  نهادهای مسئول 
ایجاد کنند. در  بیشتری 
این ســال ها درخصوص 
جنبه هــای مختلف این 
جشــنواره، از برگزاری تا 
نحوه انتخاب برگزیده ها، 
همیشه نقدها و گالیه هایی 
وجود داشــته؛ نقدهایی 
کــه کمتر مجال پاســخ 
رسمی داشته اند. شایان 
شلیله را می توان یکی از 
بنیان گذاران این جشنواره 
و اولیــن برگزارکننده آن 
دانست، میالد احرام پوش 
هم اولین دوره جشنواره 
وب را برگــزار کــرده و 
بعدها با جشــنواره وب 
پیوند خورده و یکی شده؛ 
حمیدرضا احمدی هم دو 
دوره گذشته این جشنواره 
را در سمت رئیس کانون 
کارآفرینــی ایران برگزار 
کرده است. رضا الفت نسب 
به عنوان رئیــس انجمن 
اینترنتی  کسب وکارهای 
ایران مسئولیت برگزاری 
جشنواره امسال را بر عهده 
دارد. با این چهار نفر درباره 
اهمیت جشنواره  چرایی 
وب و موبایل ایران و حاشیه 
و متن آن درگذشته و حال 
صحبت کرده ایم و از این 
آینده  که  پرســیده ایم 
مطلوب آن چه خواهد بود 
و بایدهــا و پیش نیازهای 

این مسیر چیست.

۱ اسفند۱۳9۴ . سال اول . پیش شماره سوم

حمایتی 
که مدنظر 

ماست بیشتر 
در خصوص 
به رسمیت 

شناختن این 
حوزه است. 

اینکه در حوزه 
کسب وکارهای 

اینترنتی 
هرروز یک 

سازمان 
بخشنامه ای 

منتشر نکند و 
به آنچه قانون 

مشخص 
کرده احترام 

بگذارند. 
نهادهای 

دولتی هم 
همین که 

سنگ اندازی ها 
را کم کنند 
و در زمینه 

اطاع رسانی 
مردم را درگیر 
کنند ما راضی 

هستیم



 سال چهارم 
برای اولین بار 

جشنواره 
حضوری 

برگزار شد. 
نویسنده 
وباگی 

داشتیم به اسم 
»یک فتحی« 
که هیچ کس 

تا حاال او را 
ندیده بود. 
وقتی روی 

سن می رفت 
تا تندیس 

بگیرد همه 
تعجب کرده 
بودند که او 

واقعی است. 
اولین باری بود 
که همه یکجا 

جمع شده 
بودند

یکی از 
دردسرهای 

برگزاری 
جشنواره 

برای من و 
شایان این 

بود که همه 
ما را سرزنش 
می کردند که 
مافیا درست 

کرده ایم! البته 
در سال های 

اول انتخاب ها 
سلیقه ای تر 
بود. ولی در 

سه سال 
گذشته 

انتخاب بر پایه 
خرد جمعی 

بوده است

گپوگفت
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  چرا در این سال ها به فکر داشتن یک دبیرخانه 
دائمی نیفتادید؟

احمدی: اگر بخواهیم دبیرخانه دائمی داشته باشیم 
هم باید شرکت های بزرگ وب از آن حمایت کنند و 
هم اهمیت کارهایی از این دست که اجتماع وب را 
تقویت می کند بدانند. از طرفی به شرایط اقتصادی 
مملکت و موقعیت این شرکت ها هم بستگی دارد. 
چون برگزاری جشــنواره سودده نیست نمی توان 
برای آن دفتر و دبیرخانه دائمی در نظر گرفت. شاید 
هم موضوع مرغ و تخم مرغ باشد، یعنی چون دفتر 
و دبیرخانه ندارد سودده نشــده است! اما موضوع 
دیگر این است که برگزاری جشــنواره هیچ وقت 
تمام تمرکز و فکر و ذکر برگزارکنندگان آن نبوده 
اســت. یعنی ما در کنار سایر کارهایمان این کار را 
هم انجام داده ایم. البته شاید در آینده به این نتیجه 
برسیم که همین مدل دبیرخانه دائمی و منظم را 
با افرادی که صرفا کارشان برگزاری این جشنواره 

است در پیش بگیریم.

  یکی از بحث هایی که در مورد جشنواره مطرح 
می شود این است که با توجه به الگوپذیری فضای 
وب فارســی از مدل های موفق خارجی، چرا در 
برگزاری جشنواره این اتفاق نیفتاده است؟ چرا 
یکی از جشــنواره های موفق وب در دنیا را الگو 

قرار نداده ایم؟ 
احرام پوش: جشــنواره های خارجی در آغاز فاصله 
زیادی از نظر زمانی با ما نداشتند. از طرفی موضوعاتی 
که در دنیا داغ )ترند( اســت در وب فارسی هم مهم 
شده اند؛ موضوعاتی از قبیل کاربردپذیری یا تجربه 
کاربری در وب فارســی مهم شده اند و همایش های 
مرتبط با آن ها برگزار می شــود. بنابراین می توانیم 
بگوییم وب فارسی فاصله زیادی با وب دنیا ندارد. در 
مورد جشنواره هم سعی شده از جشنواره های دنیا 
عقب نمانیم اما الزمه این کار این است که سایت ها 
و اپلیکیشن های فارسی هم همان گونه رشد کنند؛ 

به عبارتی جشنواره با رشد شرکت کنندگانش رشد 
می کند.

  اتفاقا سوال همین است که جشنواره ویترینی 
است از آنچه هستیم یا خیر؟ جشنواره در مورد 
وب فارســی اغراق می کند یا نه، کوچک تر از 

داشته های آن برگزار می شود؟
احرام پوش: 9۰ درصد وب فارسی سایت ها و اپ های 
معمولی هستند و ۱۰ درصد بهترین ها که در سطح 
اول دنیا هســتند. برخی از اپ های فارسی که سال 
گذشته در اپ استور جزو برترین ها بودند در جشنواره 
وب و موبایل هم برتر شــدند. اگر این ها را برای بقیه 
الگو قرار دهیم می توانیم به رشــد جشنواره کمک 
کنیم. یعنی با انتخاب برگزیده های خوب می توانیم 
جشنواره را رشد دهیم، اتفاقی که در این چند سال 

افتاده است.
احمدی: درســت است که جشــنواره وب و موبایل 
برای این فضا مثل یــک آیینه می ماند، اما مطمئنم 
که جشــنواره در ارتقای کیفیت و رشد وب کمک 
زیادی کرده و به این فضا خط داده که به چه سمتی 

حرکت کند.
شــلیله: اعتقاد دارم جشنواره بیشــتر از متوسط 
داشته های ما در وب فارسی بوده است. اگر به 6۰ یا 
7۰ سایتی که در دوره های گذشته برگزیده شده اند 
نگاه بیندازید، نمی توانید 7۰۰ سایت دیگر مثل آن ها 
را در فضای وب فارسی پیدا کنید. نهایتا دو برابر آن ها 
می توانید نمونه موفق دیگر پیدا کنید. ۱5 هزار سایت 
شرکت می کنند که یک بچه دوساله می تواند ۱۳5۰۰ 
تای آن ها را رد کند! در حوزه موبایل توسعه دهنده ها 
مجبورند به روز باشــند، اما در وب هنوز خیلی جای 
کار داریم. جشنواره پارسال از لحاظ اجرایی نه یک 
سروگردن، بلکه خیلی باالتر از داشته های این فضا بود. 
هیچ چیز از رویدادی که در آمریکا برگزار می شود کم 
نداشت. من فکر می کنم خیلی هم آیینه نبوده، بلکه 

بیشتر از موجودی ما را عرضه کرده است.

  از برگزیده های اولین دوره کســی را به خاطر 
دارید که کارش را ادامه داده باشد؟

شلیله: نه، بسیاری از آن ها دیگر فعالیت نمی کنند. 
به طور کلی ۳۰ ســایت بودند که در وب فارســی 
شناخته شــده بودنــد و همه از همان ها اســتفاده 
می کردند. ما حــدود ۱7 تای آن ها را برگزیده اعام 

کردیم.

  یکی از انتقادهای همیشــگی؛ متوجه نحوه 
انتخاب برگزیده هاست. چقدر این نقدها را وارد 

می دانید؟
شــلیله: از همان دوره اول تا حاال بســیاری انتقاد 
می کنند که چرا برنده نشده اند. چرا تعداد معدودی 
هســتند که انتخاب می شوند؛ واقعیت این است که 
نیست! نداریم! مگر چند سایت موفق داریم؟ جشنواره 
هنوز برای انتخــاب برگزیده ها، در تعداد محدودی 

گزینه گیر کرده است.
الفت نسب: ایــن مسئله هرســال مطرح می شود. 
ولی حــاال رای گیری هم مردمی اســت و هم خود 
وب ســایت ها رای می دهنــد. همه چیز شــفاف و 

مشخص است.
احمدی: مسئله این است که وقتی از ۳۰ سایت سال 
86 می رسیم به ۱5 هزار سایت، مسلما مسئله داوری 
و انتخاب سخت تر می شــود. اولین باری که کانون 
جشنواره را برگزار کرد از افراد نخبه این حوزه دعوت 
کردیم طی یک جلسه برترین ها را انتخاب کنند. اما 
سال بعد متوجه شدیم که با یک جلسه نمی توان این 
کار را انجام داد. از طرفی مفهوم برترین جشــنواره 
بیشتر به معنای منتخب وب و موبایل است نه لزوما 
بهترین بودن! بنابراین رای گیری و انتخاب ها را سوق 
دادیم به ســمت انتخاب های مردمــی و رای گیری 
جمعی. یعنی چیزی شــبیه مدل اسکار که دو سه 

هزار نفر رای می دهند.
الفت نسب: البته امسال یک شورای مشورتی هم در 
نظر گرفته ایم، شامل نماینده هایی از دولت و برخی 
نهادهای موثر دیگر، تا از قبل فیلتر اولیه ای در مورد 
کاندیداها داشته باشیم. این نظر مشورتی بیشتر در 
حوزه محتواست تا هم اعتماد بیشتری به دست آوریم 
و هم بهانه ای دســت کســی ندهیم که برای کلیت 

جشنواره دردسرساز شود.
احرام پوش: یکی از دردسرهای برگزاری جشنواره 
برای من و شــایان این بود که همه ما را ســرزنش 
می کردند که مافیا درست کرده ایم! البته در سال های 
اول انتخاب ها ســلیقه ای تر بود. ولی در ســه سال 

گذشته انتخاب بر پایه خرد جمعی بوده است.
شــلیله: در دوره  آخر تعداد رای ها بــه 26۰ هزار 
رسیده است. کاری که حمیدرضا در کانون کرد این 
بود که گفت هرکسی که در جشنواره شرکت کرده 
می تواند در انتخاب ها رای دهد، اما سایت خودش یا 
سایت های موجود در گروه اش را نمی تواند انتخاب 
کند. به نظر من این انتقادها هیچ وقت وارد نبوده اند. 
چون همیشه سایت هایی انتخاب می شوند که  مردم 
هم آن ها را انتخاب می کنند. در فرایند انتخاب قدرت 
برند خیلی تاثیرگذار است. در بسیاری مواقع می توانید 
برنده اسکار را از قبل با قطعیت حدس بزنید. پارسال 
بیش از 26۰ هزار رای داده شــد! دیگر چه انتقادی 

می تواند وارد باشد؟

  پس بحث مافیا بیشتر ساخته وپرداخته ذهن 
کسانی بوده که انتظار برگزیده شدن داشته اند 

اما انتخاب نشده اند.

شلیله: مافیایی در کار نبود. میاد وباگی داشت که 
همه در فضای وب آن را می شــناختند. یعنی وقتی 
می گفتید وباگ آی تی همــه می گفتند میاد! در 
حالی که حتی فامیلی اش را هم نمی دانستند. بنابراین 
چاره ای جز انتخاب این سایت ها نداشتیم. بسیاری 
از بچه ها سال سوم و چهارم مجبور شدند سایت های 

خودشان را شرکت ندهند تا حرفی پیش نیاید.
احرام پوش: وباگ من دو ســال برگزیده شد. سال 
سوم که دوباره کاندید شد خودم انصراف دادم، چون 

نمی خواستم حرف وحدیث بیشتری پیش بیاید.

  چه شد که جشنواره وب و موبایل با هم یکی 
شدند؟

احرام پوش: اول اینکه فضای وب و موبایل خیلی از هم 
جدا نیستند. به این نتیجه رسیدیم که اگر این دو فضا 
به هم نزدیک شوند می توانند به بزرگ شدن هم کمک 
کنند. از کانون درخواست کردیم این جشنواره ها را با 
هم برگزار کنیم. بنابراین از دومین جشنواره موبایل 
و ششمین جشــنواره وب آن ها یکی شدند و اولین 
جشنواره وب  و موبایل را برگزار کردیم. این موضوع 
به بیشتر شدن مخاطبان خیلی کمک کرد. نقدها و 

انتقادها هم خیلی کمتر شد.
شلیله: از زمانی کــه تعدادی از برنده ها کم کم روی 
سایت خود لوگوی جشــنواره را با افتخار گذاشتند 
از نقدها کاسته شــد. مثا بانک سامان خبرنامه ای 
تهیه کرد و خبر برنده شــدنش را بــا افتخار به همه 
شعب خود اعام کرد. از وقتی این موضوع همه گیر 
شد نقدها خیلی کم شــدند. چراکه اوج انتقادها در 
دوره های چهارم و پنجم بود که دیگر من و میاد را 
عاصی کرده بود، ولی بعد از این حرکت موج انتقادها 
خوابید. جشنواره در سال پنجم به بلوغ رسید. همه 
برنده شــدن در آن را با صدای بلند اعام می کردند. 
رایتل وقتی برنده شد کنفرانس خبری برگزار کرد. و 
این به ما اثبات کرد که جشنواره راهش را پیدا کرده 

و مهم شده است.
احمدی: یکی از دالیلی که از انتقادها کم شــد این 
بود که وقتی جشنواره از خاورزمین به کانون سپرده 
شــد روح ان جی اویی آن برای شــرکت کنندگان 
بیشتر ثابت شد. از طرفی، نحوه انتخاب برگزیده ها 
که براســاس رای شرکت کنندگان گذاشته شد هم 

خیلی تاثیرگذار بود.

  یعنی اعتقاد دارید جشنواره در مسیر درستی 
در حال پیش رفتن است؟

الفت نســب: مسیر درســت اســت، فقط باید با 
برنامه ریزی درست و منظم آن را پربارتر کنیم. از روزی 
که اختتامیه برگزار می شود باید برای جشنواره سال 
بعد برنامه ریزی کرد تا بتوانیم ضعف ها و کمبودها را 
برطرف کنیم. به نظر من اگر انتقادی هم وارد باشد 
بیشتر به ســازمان های دیگر است که چرا از چنین 

جشنواره ای حمایت نمی کنند.

  یکی از ویژگی های حوزه وب و کسب وکارهای 
آن خودبسنده بودن و قائم به ذات بودن آن هاست؛ 
اینکه توقع و انتظار زیادی از نهادهای حمایتی 
برای حمایت ندارند. جشــنواره از این موضوع 

مستثناست؟
الفت نســب: حمایتی که مدنظر ماست بیشتر در 
خصوص به رسمیت شناختن این حوزه است. اینکه 
در حوزه کسب وکارهای اینترنتی هرروز یک سازمان 
بخشنامه ای منتشر نکند و به آنچه قانون مشخص 
کرده احترام بگذارند. نهادهای دولتی هم همین که 
سنگ اندازی ها را کم کنند و در زمینه اطاع رسانی 
مردم را درگیر کنند ما راضی هستیم. یعنی جاهایی 
که بخش خصوصی نمی تواند خیلی وارد آن ها شود.

  یکی از نقدهایی که به جشنواره وارد می شود 
این است که خیلی در دایره کسانی که در وب فعال 
هستند باقی مانده و نتوانسته مردم را زیاد درگیر 
کند؛ خبری از بیلبوردهای سطح شهر نیست که 
همه جشنواره ها و نمایشگاه های ریزودرشت به 
آن تکیه می کنند. این مسئله ناشی از بی نیازی به 

این موارد است یا ناتوانی در اجرای آن ها؟
شــلیله: دو نکته مطرح اســت؛ یکی اینکه این 
صنایع پول دارنــد و می توانند این کارها را انجام 
دهند، دیگری بحث درک درست از این فضاست. 
هفت هشــت ســال پیش ما فهمیدیم که جمع 
کردن بچه های این حوزه دور هم چه ارزشی دارد، 
اما هنوز بســیاری این اهمیت را درک نکرده اند؛ 
بسیاری از سایت های بزرگ هنوز حاضر نیستند 
اسپانســر جشــنواره شــوند. ۱۳ هزار سایت در 
جشــنواره شــرکت می کند، اگر هر سایت ۱۰۰ 
هزار تومان به جشــنواره کمک مالی کند خیلی 
کارها می شود کرد، اما هنوز اهمیت این موضوع 
جا نیفتاده اســت. تنها دیجی کاال و بانک سامان 
در چند ســال گذشــته از آن حمایت کرده اند و 
بس. بودجه این جشــنواره در مقایسه با بودجه 
جشنواره رســانه های دیجیتال که توسط دولت 
تامین می شود هیچ است! ما هیچ وقت از دولتی ها 
پول نگرفته ایم. رسانه های دیجیتال یک بار حدود 

۱۰ - ۱2 میلیون کمک کرد.
احمدی: درست است که ما بیلبورد نداشته ایم، اما 
اینترنت بیلبورد ما بوده است. سال گذشته نیم میلیون 
نفر در رای گیری مردمی ما شرکت کردند. در کدام 
نمایشگاه یا جشنواره دیگر اینقدر استقبال است؟ در 
سطح شهر به چشم نیامده ایم، اما در جایی که باید 

دیده شده ایم.
احرام پوش: سال گذشــته وزیر ارتباطات به همراه 
چهار معاون خود در اختتامیه جشــنواره شــرکت 
کرد. در هیچ نمایشگاهی چنین حضوری نداشته اند. 
این نشان می دهد که جشــنواره جایگاهش را پیدا 

کرده است.

  چرا با وجود بحث های تــازه ای که در حوزه 
مراودات بین المللی می شود، امسال سخنران 

خارجی ندارید؟
شلیله: چون می خواستیم امسال بچه های داخلی 
صحبت کنند و تجربه هایشــان را انتقال دهند. به 
همین خاطر ارائه ها و پنل ها را برای بچه های داخلی 

گذاشتیم.
الفت نسب: البته مهمان خارجی داریم. استراتژی 
ما ایــن بوده که این مهمان هــا بیایند و با فرصت ها 
و ظرفیت هــای داخل ایران آشــنا شــوند و برای 
سرمایه گذاری ترغیب شــوند. اتفاقا یک پنل داریم 
با موضوع کسب وکارهای اینترنتی در پسابرجام که 
درباره فرصت های حضور در بازار ایران در پسابرجام 

برای خارجی هاست.

احرام پوش: تغییرات همیشــه باعث سردرگمی شرکت کنندگان 
می شــود. پس هرچه خــود آن ها بیشــتر مشــارکت کنند این 
ســردرگمی ها کمتر می شود. برای ســال آینده هرکسی می تواند 
جشنواره را برگزار کند باید اعام آمادگی کند و بیشتر از حرف عمل 
کند، مثل کانــون کارآفرینی و انجمن کســب وکارهای اینترنتی. 
ایده آل این است که به نقطه ای برسیم که بدانیم جشنواره کی برگزار 
می شود. جشنواره تنها فضای رقابتی بین سایت ها و اپلیکیشن ها در 
ایران است. مثل اینکه بپرسیم چرا جام جهانی فوتبال مهم است! این 

جشنواره جام جهانی وب و موبایل ایران است.

صبحانه در آشپزخانه شنبه

گپ وگفت های استارت آپی، بی شیله وپیله 
و به دور از ژست های شق ورق مصاحبه های 
مطبوعاتی اســت که معموال ما خبرنگارها 
می شناسیم و البته از برخی از آن ها در رنجیم! 
ما در شنبه معموال اگر وقت مهمان هایمان 
اجازه دهد، ســری به آشــپزخانه و حلیم 
مخصوص ســردبیر می زنیم و حاشیه های 
غیرقابل چاپ را آنجا می شنویم. حاشیه هایی 
کــه این بار بــا کل کل و خنده هــای چهار 
شرکت کننده در میزگرد گره خورد. نگرانی ها 
و دل مشــغولی های خودشــان را در مورد 
فضای استارت آپی کشور و برخی برنامه های 
جشنواره وب، از بدقولی ها و خوش قولی ها 
گرفته تا حمایت های کم رنگ شرکت هایی 
که رویشــان حســاب باز کرده بودند، دور 
میز صبحانه شــنبه مطرح کردند. فیلم این 
گفت وگوی داغ را می توانید از طریق برنامه 
»واقعیت افزوده« ما ببینید، هرچند خبری 

از بحث های آشپزخانه در آن نیست.
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 میدان آرژانتین، بلوار بیهقی،
 نبش خیابان دهم غربی،

شماره ۸
تلفن: ۸۸۵۰۷۰۸۰
نمابر: ۸۸۵2۰641

۱ اسفند۱۳9۴ . سال اول . پیش شماره سوم

الفت نسب: جشنواره وب و موبایل تخصصی ترین جشنواره ای است 
که توسط بخش خصوصی برگزار می شود و شما می توانید تاثیر آن 
را در ادامــه راه برگزیدگان آن ببینید. کم کــم باید وارد مرحله ای 
شویم که در کنار کنفرانسی که برگزار می شود هم از خودش و هم 
از سایر سازمان های موثر مطالبه گری کند. آینده جشنواره روشن 
است. اما من اعتقاد دارم باید چنین جشنواره ای را در سال های آتی 
در شــهرهای دیگر هم برگزار کنیم و کمــی تمرکز را از تهران دور 
کنیم. این جشنواره این ظرفیت را دارد که خیلی بیشتر از این رشد 

کند و تثبیت شود.



و اما ســوم اسفندماه امســال جشنواره گام 
ششــم خود را به میزبانی کتابخانه ملی 
ایران برمــی دارد. دربــاره اهمیتی که 
چنین جشــنواره ای دارد و تاثیری که 
بر کســب وکارهای اهالی وب نشین 
دارد، علی رضا صادقیان، بنیان گذار 
نت برگ، توضیحاتی به »شــنبه« 

داده است.

 رشد اینترنتی ها، دلیلی برای 
برگزاری جشنواره

علی رضا صادقیان درباره اهمیت 
برپایی چنین جشــنواره ای به 
شنبه می گوید: »کسب وکارهای 
اینترنتی در چند سال گذشته 
رشد بی ســابقه ای داشته اند. با 
این رشد نیاز به چنین جشنواره ای 
بیش ازپیش احســاس می شود.« وی 
همچنین اضافه می کند: »فضای کسب وکارهای 
اینترنتی باید هرچه بیشــتر رقابتی شــود و 
انتخاب کســب وکارهای برگزیده به این امر 
کمک شایانی می کند. از طرفی سخنرانی ها 
و پنل های جشنواره، انتقال دانش و تجربه 
به نسل جوان و شرکت کنندگان را تسهیل 

خواهد کرد.«

 جشنواره ای برای دیده  شدن
بنیان گذار نت برگ در ادامه سخنانش 
برگزاری چنین جشنواره ای را فرصتی 
برای دیده شدن هرچه بیشتر فعاالن 
حوزه کسب وکارهای اینترنتی می داند 
و می گویــد: »به دلیل جــوان بودن 

تجارت الکترونیک در ایران، کسب وکارهای آنالین نیاز 
بیشتری به دیده شدن و رقابت کردن دارند. جشنواره از 
طرفی حس رقابت را در میان کسب وکارها ایجاد می کند 
و از طرف دیگر پوشش رسانه ای رویداد تاثیر بسیار خوبی 

بر دیده و مطرح شدن این کسب وکارها دارد.«

 فرصتی برای استارت آپ ها
این فعال حوزه تجــارت الکترونیــک درباره اهمیت 
جشنواره برای استارت آپ ها نیز نظر مثبتی دارد و آن 
را فرصتی برای ایجاد انگیزه در جوانان برای راه اندازی 
کسب وکارشان می داند: »استارت آپ واژه ای است که 
به تازگی بر سر زبان ها افتاده است. برگزاری رویدادی با 
برند قوی می تواند به شکل گیری داستان های موفقیت 
کمک به ســزایی کند. این گونه داستان های موفقیت 
می تواند انگیزه ای قوی برای جوانان ایرانی ایجاد کند تا 
حداکثر تالش خود را برای راه اندازی و به ثمر رساندن 

استارت آپ خود انجام دهند.«

 جشنواره، مهم ترین رویداد اینترنتی ها
اما برگزاری جشــنواره چه دســتاورد هایی داشــته 
است؟ شاید بهترین کسانی که بتوانند به این پرسش 
پاســخ دهند، همان کسانی باشند که به نوعی دستی 
در کار دارنــد و تاثیر برگزاری چنیــن رویدادی را بر 
کســب وکارهایی از این دســت دیده اند. صادقیان 
این جشــنواره را نوعی ابراز هویت کســب وکارهای 
اینترنتی می داند: »جشنواره وب و موبایل در سال های 
گذشــته تبدیل به یکی از اصلی تریــن رویدادهای 
کسب وکارهای اینترنتی شده است. نیاز به یک رویداد 
اصلی در حوزه کســب وکارهای اینترنتی انکارناپذیر 
اســت، زیرا می تواند کمک شــایانی به رشد جامعه 

استارت آپی و کسب وکارهای نوین ایرانی کند.«

 برگزیده های جشنواره وب
در پایان هر جشــنواره، برگزیدگانی معرفی می شوند. 
اما اینکه تا چه اندازه می تــوان این انتخاب را دلیلی بر 
موفقیت آن ها دانست، سوالی است که صادقیان در پاسخ 
به آن می گوید: »این موضوع کامال به شرکت کنندگان در 
گروه مورد نظر بستگی دارد. شاید در یک سال تعداد و 

کیفیت شرکت کنندگان بسیار بیشتر از سال دیگر باشد. 
لذا با توجه به این موضوع معیار می تواند متغیر باشــد. 
اما به طور کلی با برگزاری منظم و منســجم تر هرساله 
کنفرانس اعتبار برگزیدگان آن نیز بیشتر خواهد شد.«

 در فضای پسابرجام
از زمانی که تحریم ها در حال برداشته شدن هستند، 
اصطالح »پســابرجام« به فضای کســب وکار کشور 
وارد شــده و خوب جوالن می دهد. ترکیبی از فضای 
پس از برجام که موجی از امید را به بازار آورده است. 
کســب وکارهای اینترنتی هم از این قاعده مســتثنا 
نیســتند. کما اینکه صادقیان هــم چنین فضایی را 
برای رشــد هرچه بیشــتر و تعامل بیشــتر با جهان 
مســاعد می بیند. زیرا فضایی رقابتی ایجاد می کند 
و رقابت می تواند تضمینی برای رشــد باشــد: »ما به 
فضــای رقابتی نیاز داریم. هرچه ایــن فضا رقابتی تر 
شود، میزان رشد و پیشــرفت نیز بیشتر می شود. با 
توجه به رفع تحریم ها، در سال آینده نیز شاهد حضور 
کســب وکارهای خارجی در ایــران خواهیم بود که 
فضای کسب وکارهای اینترنتی را بیش ازپیش رقابتی 
می کند.« وی همچنین اضافه می کند: »جشــنواره 
وب نیز می تواند کم کم به ســمت بین المللی شــدن 
پیش برود. این استراتژی می تواند به افزایش رقابت 
و کیفیت جشــنواره کمک شایانی کند. زیرا تا زمانی 
که خودمان را با خودمان مقایسه کنیم نمی توانیم در 
سطح بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید 

به فکر ورود به بازارهای جهانی باشیم.«

 یک جوال دوز به جشنواره!
از صادقیان می خواهم که جــدا از تعریف و تمجید، 
از آســیب ها و کمبودهای جشــنواره بگوید و اینکه 
چه پیشــنهادهایی برای ارتقا و پیشــرفت آن دارد: 
»هدف اصلی جشــنواره باید مشــخص باشد. رشد 
جامعه مخاطب جشنواره به اندازه ای بوده که بتوان 
رویدادهایی جداگانه برای اپلیکیشــن های موبایل 
و وب داشته باشــیم. از طرفی می توان رویدادهایی 
جداگانه با اهداف آموزشی، نت ورکینگ یا حتی ویژه 

استارت آپ ها به معنای واقعی کلمه برگزار کنیم.«

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه
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سالن جنبی: تاالر فرهنگ

شرکت کنندگاننام برنامهساعتردیف

مونا جعفری )مجــری(، محمدرضا خانی )جاب آغاز راه )ارائه استارت آپ ها(12:45 - 111:45
اینجا(، نواک، مجید قاسمی )فیدیبو(

نماز  و ناهار 14:15 - 212:45

خانم مقدمپرسش و پاسخ اینماد13:00 - 314:15

415:00 -16:00
آغاز راه )ارائه استارت آپ ها(

مونا جعفری )مجری(، فرهاد هدایتی فر )تسکولو(، 
وحید تقی زاده )کاموا(، گلرخ بحری )مهربانانه(، 
علی جعفری )ادرو( حمیدرضا احمدی )ایوند(، 

تگموند، آجیل آنالین و...

امین رضا ریاضتیکارگاه شرکت جیرینگ17:00- 516:00

نماینده پرداخت الکترونیک سامانکارگاه شرکت پرداخت الکترونیک سامان18:00 - 617:00

شرکت کنندگاننام برنامهساعتردیف

111:45 - 12:15big dataبهرام شمشیری

آرش خسرویانمحتوای تولیدشده توسط کاربر12:45 - 212:15

نماز  و ناهار 12:00 - 312:45

حسام اسعدیبرنامه ریزی14:30 - 414:00

514:30 - 15:00 Key moments of opportunity through
your customer journey

المیرا جمالیان

فرید اسدیسئو15:30 - 615:00

نیما مبارکیراه های افزایش ترافیک سایت16:00 - 715:30

فرهاد بهشتیایمیل مارکتینگ16:30 - 816:00

مهدی قریشیتبلیغات موبایل17:00 - 916:30

رامین جابریاهداف اصلی شبکه های اجتماعی17:30 - 1017:00

رضا مهدویویدئو مارکتینگ18:00 - 1117:30

سالن جنبی: تاالر حکمت

سالن اصلی: تاالر قلم

شرکت کنندگاننام برنامهساعتردیف

مهدی سروریپخش سرود و قرآن و شروع اجرا9:15 - 19:00

رضا الفت نسب )دبیر اجرایی جشنواره وب(گزارش از نحوه اجرای جشنواره 9:3094 - 29:15

دکتــر موســویان )رئیــس مرکز رســانه های سخنرانی9:55 - 39:30
دیجیتال(

اکبر هاشــمی )مجری(، سعید محمدی، حمید پنل انتقال تجربه دیجی کاال10:30 - 410:00
محمدی

حمیدرضا احمدی )مدیریت پنل(، هادی فرنود، پنل کارآفرینی11:15 - 510:30
فرهاد هدایتی فر، محمد رشیدی، نازنین دانشور

611:15 - 12:00

پنــل نقــش ســازمان های دولتی در توســعه 
کسب وکارهای اینترنتی

رضا الفت نســب )مدیر پنل(،  مژگان کاشــانی 
)نماینده مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی(، 
مصطفی اشــرف )رئیس گروه رسانه های برخط 
مرکز رسانه های دیجیتال(،  نماینده وزارت کار، 
شایان شــلیله )مدیرعامل ای نتورک(، نماینده 

سازمان تامین اجتماعی

712:00 - 12:45

میزگرد پرداخت آنالین و زیرساخت

هادی فرنود )مدیر پنل(، محمدحسن کرباسیان 
)مدیرعامل ســابق شرکت پست(، علی شریعت 
)معاون اجرایی شــرکت تهران اینترنت »هفت 
هشــتاد«(. پرداخت ســامان، زرین پــال، رضا 
امیدساالری )مدیر شرکت پرداخت(، آرش دانش 

)مدیر شرکت بین المللی ارزش افزوده(

نماز و ناهار14:15 - 812:45

رضا جمیلی )مجری(، علی رضا صادقیان، سامان پنل انتقال تجربه نت برگ14:45- 914:15
صادقیان

1014:45 - 15:30
میزگرد تبلیغات دیجیتال و بازاریابی

محمد فروغی )مدیر پنل(، حمیدرضا محمودی 
)فست کلیک(، شــایان شلیله )شبکه تبلیغات(، 
علی جعفری )ادرو(، مهدی قریشی )عدد(، رضا 

مهدوی )صبا ویژن(

میالد احرام پوش )مدیر پنل(، میالد نوری، مجید درآمدزایی از نرم افزارهای موبایل16:15 - 1115:30
قاسمی و نمایندگان مایکت و نواک

همفکری و شبکه سازی16:45 - 1216:15

1316:45 - 17:30
کسب وکارهای اینترنتی در پسابرجام

اکبر هاشمی )مدیر پنل(، سعید رحمانی )شرکت 
سرآوا(،  روح اهلل مومن نسب، افشین افشار، خسرو 
سلجوقی )ســازمان فناوری اطالعات(، صادق 

مالکی )کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی(

سخنرانی و اهدای جوایز اصلی و گروه های مهم 19:00 - 1417:30
وب و موبایل

دکتر ستاری و مهندس گرکانی نژاد

س: مهدی تقوی
عک

بنیان گذار نت برگ از جشنواره وب می گوید

در اندیشه بین المللی شدن باشیم
»وب«. شاید تا یک دهه پیش چنین واژه ای و دایره ای از واژگان دیگر که اکنون به راحتی تلفظ می شوند و به کار می روند، نه تنها آشنا نبود بلکه در حد یک 
تفریح اینترنتی به شمار می رفت که مختص دنیای جوانان بود. اما از زمانی که درگاه وب به جایگاهی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکار تبدیل 
شد، وب هم جدی شد و آدم های وب نشین جدی تر. تا جایی که می شد برایش جشنی رسمی گرفت. به همین دلیل در سال 1387 بود که شایان شلیله، با 
همکاری پایگاه خبری وب سایت های ایران )وبنا(، نخستین جشنواره وب ایران را برگزار کرد. جشنواره ای برای انتخاب بهترین سایت های فارسی زبان. 
این جشنواره از دوره چهارم توسط شرکت خاورزمین سیستم کیش و با حمایت مالی شرکت های خصوصی برگزار می شود. اهمیت این جشنواره آنقدر 

بود که گام پنجم آن با همکاری مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برداشته شود. 

طاهره خواجه گیری

گفتوگو
I n t e r v i e w

ویژهجشنوارهوب
Web & mobile Expo

8
ویلفرد پترسون

عاقل کسی اســت که بگوید هرچه بزرگ تر 
می شــوم توجهم به آنچه مــردم می گویند 
کمتر می شود و به آنچه عمل می کنند بیشتر. 

تهران-بارسلون
کدام یک؟

ادامه از صفحه یک
جشــنواره وب و کنفرانــس موبایل صاحب 
دبیرخانــه ای ثابــت برای تعامل بــا صنف و 
برنامه ریزی دوره های بعــدی و جذب منابع 
مالی شود. تجربه جشنواره های متعدد خارجی 
و وطنی مثل جشــنواره فیلم فجر نشان داده 
اگر برنامه ریزی درســتی صورت بگیرد شاهد 
شورونشاط و رقابتی سالم و موثر خواهیم بود که 
بر کل اکوسیستم استارت آپی ایران تاثیرگذار 
خواهد بــود. برخالف این دوره کــه در غیاب 
میهمانان خارجی برگزار می شــود، وقت آن 
رســیده درها را به روی تجربه دیگر کشورها 
باز کنیم و بگذاریم صاحبان اســتارت آپ های 
موفق و حتی ناموفق خارجی تجربه هایشان را 
با ما به اشتراک بگذارند تا از این گردونه تکراری 
چند برند که در همه نشست ها به انتقال تجربه 
می پردازند رها شــویم و به افق های تازه تری 
چشم بدوزیم. تجربه جهانی حتی می تواند برای 

برندهای مطرح ایرانی نیز موثر باشد.
شــاید در این حالت دیگر شاهد این وضعیت 
نباشــیم کــه از طرفی بــا شــعار حمایت از 
کسب وکارهای ایرانی خودمان را از تجربه جهانی 
محروم کنیم و فضا را برای حضور شرکت های 
ایرانی باز کنیم و از طرفی شــاهد آن باشیم که 
صاحبان مطرح ترین و تاثیرگذارترین برندهای 
ایرانی درست در زمان برگزاری مهم ترین رویداد 
وب ایران به جای آنکه در سالن کتابخانه ملی 
ایران کنار دستمان نشسته باشند در بارسلون 

و در کنفرانسی خارجی به سر می برند! 

سرمقاله
E d i t o r i a l

1 اسفند1394 . سال اول . پیش شماره سوم

جدول برنامه



در اندیشه بین المللی شدن باشیم

افزایش 
دانلوددر سال 

2012 هم 
ادامه یافت و 
تعداد اپ ها 

از 500 هزار 
گذشت و برای 
اولین بار شمار 
دانلودها از مرز 

25 میلیارد 
عبور کرد

در ماه مارس 
سال 2012 

تعداد کل 
دانلودهای 
اپ استور از 

550 هزار اپ 
)170 هزار اپ 
برای استفاده 

در آی پد 
عرضه شده 

بود( به بیش 
از 25 میلیارد 

رسید

هفته نامه شنبه براساس داده های سال 2015 ،گوگل  پلی و اپ  استور را  مقایسه می کند

شاخ این غول ها شکستنی نیست!

چه کســی برنده اســت؟ در میدانی بــه بزرگی 
اکوسیستم تلفن های همراه ایستاده ایم و جنگی 
تمام عیار درگرفته اســت. دو گالدیاتور روبه روی 
هم ایســتاده اند. گامی عقــب نمی روند. جنگی 
همه جانبه است. نه تنها درآمد بیشتر که به دست 

آوردن قلب و فکر مشتریان و طراحان اپلیکیشن ها 
را هم باید عاملی برای این جنگ بزرگ دانست. اما 
در دنیای امروز غول های جنگجوی این میدان چه 
کسانی می توانند باشند جز ابرقدرت های دنیای 
دیجیتال؟ بله، باز هم صحبت از اپل است که این 
بار رودرروی گوگل ایستاده است در میدان جنگ 
اپلیکیشن ها. اپل سیستم عامل آی او اس )ios( را 
به بــازار عرضه می کند و گــوگل اندروید را. اولی 
برای عرضه اپ هایش صاحب اپل  اســتور است و 
دومی محصوالتش را در گوگل پلی ارائه می دهد. 
هردو محصوالت متنوعی مانند اپ، کتاب، فیلم، 

موسیقی و سریال های تلویزیونی برای مشتریان 
آمــاده دارند. امــا کدام یک بهتر اســت؟ در این 
گزارش براساس آخرین آمارها به مقایسه این دو 

پرداخته ایم.

 آمار میلیونی اپل و گوگل
هردو بیش از یک میلیون اپ ارائه می دهند و آمار 
دانلودی باالی چند میلیارد دارند. اپل معموال در 
سخنرانی های تکنیکی از این آمار استفاده می کند. 
در سال 2008 میالدی آیفون 3G عرضه و با حدود 
500 اپ راه اندازی شد. اپل استور طی سه ماه به 

بابک جمالی

گزارش
R e p o r t

بیش از 100 میلیون دانلود و رشد اپ ها به بیش 
از 3 هزار عدد رســید. در سال 2009، 2 میلیارد، 
در 2010 حــدود 3 میلیارد و در ســال 2011، 
10 میلیارد دانلود از 350 هزار اپ این شــرکت 
صورت گرفت. در ماه مارس ســال 2012 تعداد 
کل دانلودها از 550 هزار اپ )170 هزار اپ برای 
استفاده در آی پد عرضه شده بود( به بیش از 25 
میلیارد رسید. یک سال بعد اپل 50 میلیارد دانلود 
و در اواخر 2014، 85 میلیارد دانلود داشــت. در 
اواخر سال 2013 میالدی تعداد اپ ها به بیش از 
یک میلیون رسید و در حال حاضر تعداد اپ های 
آی اواس به حــدود 1/4 میلیون عدد می رســد. 
اگرچه عده ای از پژوهشــگران اعتقاد دارند رقم 

واقعی آن حدود 1/2 میلیون است.

 شاخ این غول شکستنی نیست
گوگل فروشگاه اندروید را در سال 2008 با تعداد 
کمی اپ راه انداری کرد. اما نرخ رشد باال بود و در 
سال 2009، 300 اپ و در تابستان 2010 حدود 
8 هزار اپ را برای دانلود در دسترس کاربران قرار 
داد و تعداد کل دانلودها از یک میلیارد عبور کرد. 
با این حال هنوز با اختالف زیادی از اپل عقب بود. 
سال 2011 گوگل آمار دانلود باالیی داشت، 3، 6 و 
سپس 10 میلیارد آماری بود که گوگل در این سال 
ثبت کرد. این الگو در سال 2012 هم ادامه یافت 
و تعداد اپ ها از 500 هزار گذشــت و برای اولین 
بار شمار دانلودها از مرز 25 میلیارد عبور کرد. در 
6 مارس 2012 نام فروشــگاه اندروید )اندروید 
مارکت( به گوگل پلی تغییــر یافت و همزمان به 
گوگل  موزیک و فروشــگاه مجازی کتاب گوگل 
الحاق شد و شــد آنچه شاید خیلی ها انتظارش را 
داشتند. یعنی در این ســال گوگل توانست روی 
دست اپل بزند و از نظر تعداد اپ های دردسترس، 
فروشگاهش در اواخر ســال 2014 از اپل پیشی 
گرفت. به گزارش وال اســتریت ژورنال، در ســه 
ماه اول ســال 2015 تعداد اپ های دانلودشده از 
گوگل پلی 70 درصد بیشتر از اپل استور بوده اما 
درآمد اپل از بازار اپ های خود در این دوره زمانی 
70 درصد بیشــتر از گوگل بوده اســت. گزارش 
 App Annie Index وال استریت ژورنال براساس
تهیه شــده بود. آمار باالتر دانلود گوگل عمدتا به 
علت بازار رو به گسترش مکزیک، ترکیه، برزیل و 
اندونزی بوده است و مقایسه آمارها نشان می دهد 
که در 9 ماه اول 2015 گوگل 60 درصد آمار دانلود 

بیشتری نسبت به اپل داشته است.

شــاید  کســی تصورش را هم نمی کــرد که روزی 
اپلیکیشــن ها قیمت هایی چندصــد دالری پیدا 
کنند و در بازار دیجیتالی جهان سهمی از دالرهای 
ردوبدل شده را به خود اختصاص دهند. اما این اتفاق 
افتاده! امروز اپ های تجملی و لوکس وارد بازار شده اند 
تا با ارائه خدمات به مشــتریان خود اسم ورسمی به 

دست بیاورند. اپ های با قیمت پایین و متوسط 
هم سهم خود را در بازار حفظ کرده اند. در این 

گزارش گران ترین های دنیای اپلیکیشن را 
معرفی می کنیم.

VIP Black 
این اپلیکیشــن معروف به »اپلیکیشن 
میلیونرهــا« اســت. شــرکای لوکس 
سازنده این اپلیکیشــن به کاربران آن 
خدمات وی آی پی ارائه می کنند. پس از 
خریداری این اپلیکیشن باید تایید کنید 
که دارایی های شما بالغ بر یک میلیون 
دالر اســت تا پذیرفته شوید. قیمتش 

1199/99 دالر است.

Ignition 
بــا اپلیکیشــن Ignition متعلق به 

LogMeIn  می توانید از 

طریق برخی دستگاه ها به کامپیوتر خود از راه دور 
دسترسی داشته باشید. به خصوص از طریق موبایل 
خود می توانید کامپیوتر شــخصی تان را از راه دور 
 LogMeIn  کنترل کنید. البته می توانید اپلیکیشن
را نیــز دانلود کنید که همین امــکان را به صورت 
رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. قیمت این 

اپ 999/99  دالر است.

BarMaxBar Exam and MPRE Review 
اگرچه خود این اپلیکیشــن رایگان است، اما برای 
دسترسی به کلیه امکانات آن نظیر نظرات کاربران 
قدیمی تر، ســخنرانی های اســاتید دانش آموخته 
دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و دیگر موارد باید 
مبلغی را به صورت درون برنامه بپردازید. با توجه به 
اینکه BarBri ، شــرکت سازنده این اپلیکیشن، این 
نوع امکانات را جهت آمادگی در امتحانات در ازای 3 
هزار تا 4 هزار دالر در اختیار کاربران می گذارد، باید 
گفت این حرکت نوعی دزدی است. قیمت این اپ 

دانش گرا 999/99 دالر است.

CyberTuner 
این ابزار نوعــی کوک کننده پیانوی 
حرفه ای اســت و ســازندگان آن 
ادعا می کنند استفاده از آن بسیار 
دقیق و آســان است. کاربران نیز 
ظاهرا با این مســئله موافق اند؛ 
زیرا 51 نفری که این اپلیکیشن 
را بررسی کرده اند به آن امتیاز 
5 ســتاره داده اند. قیمت آن 

999/99 دالر است.

QSFFStats 
اپلیکیشــنی   QSFFStats
بــرای پیگیری مســابقات 
فلــگ فوتبــال آمریکایی 
لیگ های مختلف اســت 
که به طــور اختصاصی 
برای وب سایت 

این اپلیکیشن 
معروف به 

»اپلیکیشن 
میلیونرها« 

است. شرکای 
لوکس سازنده 
این اپلیکیشن 

به کاربران 
آن خدمات 

وی آی پی ارائه 
می کنند. پس 

از خریداری 
این اپلیکیشن 

باید تایید 
کنید که 

دارایی های 
شما بالغ بر 
یک میلیون 
دالر است 
تا پذیرفته 

شوید. قیمتش 
 1199/99
دالر است

7 میلیون تومان پول یک اپ ناقابل!
با گران ترین اپ های جهان آشنا شوید

دریا بهرگان

گــزارش
R e p o r t

اپل استور برای طراحان و توسعه دهندگان اپ های خود 
در مقایسه با رقیبش، گوگل پلی، درآمدزایی بیشتری 
ایجاد می کند. دالیل آن جالب است. مهم ترین دلیل 
شاید این باشد که معموال صاحبان تلفن های هوشمند 
اپــل از خانواده هایی با وضعیت مالی بهتر هســتند و 
وسایل دیجیتالی آن ها گران تر است و انتظار می رود 
در مقایســه با کاربران معمول اندروید پول بیشتری 
برای خرید اپ های خود خــرج کنند. نکته دیگر این 
است که برای نوشتن برنامه های سازگار با آی اواس به 
استفاده از سیستم عامل مکینتاش نیاز است، در حالی 
که برنامه های اندروید را با کمک ویندوز، لینوکس و 
اواس ایکس طراحی می کنند. با اطمینان می توان گفت 
که اکوسیستم اندروید هم سهم خود را از گوشی های 
گران قیمت داراست اما وســایل اندرویدی به صورت 
متوسط 100 تا 300 دالر قیمت دارند. همچنین در 
بسیاری از نقاط دنیا که اندروید پرطرفدار است کاربران 
کارت اعتباری ندارند! این عدم امکان درآمدزایی سبب 
طراحی تعداد بیشتری اپ بر پایه درآمدزایی از تبلیغات 
اینترنتی شده است. در واقع به همین دلیل که اندروید 
درآمدزایی باالیی )نسبت به اپل( از فروش اپ ها ندارد، 
سبب شده که طراحان مستقیما به سراغ درآمدزایی 

از تبلیغات آنالین بروند و عطای فروش اپ را به لقایش 
ببخشند. براساس اطالعات و آمار AppBrain فقط 196 
هزار از 1/4 میلیون اپ اندروید خریدنی هستند و 85 
درصد باقی مانده به صورت مجانی در اختیار کاربران 
قرار می گیرند و تنها 110 هزار اپ هستند که با خرید 

آن ها برای طراحان درآمدزایی می شود.

 اینترفیس تحت وب
اما حاال که از گوگل پلی می گوییم، کمی از اپل بدگویی 
کنیم. یکی از جنبه های دوست نداشتنی اپل استور این 
است که به استفاده از اینترفیس ای تیون در کامپیوتر 
نیاز دارد. برای دسترسی به اپ ها روی کامپیوتر باید 
ابتدا یک نرم افــزار کالینت نصب کرد و به این ترتیب 
شاید کاربر کمی به دشــواری بیفتد. اگر اپ آی اواس 
ویژه ای را جســتجو کنید به صفحه ای می رسید که 
اطالعاتی درباره آن ارائه می دهد اما برای دسترسی به 
آن باید از ای تیون اســتفاده کرد. اما اگر با یک وسیله  

آی اواسی همان اپ را جستجو کنید، اوضاع کمی بهتر 
می شود و دسترسی و دانلود آن بدون نیاز به نرم افزار 
واســطه امکان پذیر می شود. اما گوگل کامال متفاوت 
است، دسترسی به اپ های فروشگاه با کمک کامپیوتر و 
وسایل اندرویدی کامال ممکن و بدون نیاز به اینترفیس 
مهیاست. همین موضوع گوگل پلی را انعطاف پذیرتر 

از ای تیون می سازد.

 مدیا چه می گوید؟
از هر سیستمی که اســتفاده می کنید، در یک مورد 
اطمینان کامل وجود دارد؛ شــما منابع مالی خود را 
در خرید اپ ها، کتاب، موســیقی و... سرمایه گذاری 
می کنیــد و بنابرایــن با آن اکوسیســتم مرتبط و به 
آن متصل می شــوید. نه اپل و نه گوگل هیچ کدام به 
شــما اجازه خرید کتاب دیجیتالی یا فیلم هایی را که 
DRM free هستند، نمی دهند )بدون مدیریت حقوق 
دیجیتالی( اما برای موســیقی این امکان وجود دارد. 

اگر فیلمــی را در ای تیون بخرید فقط می توانید آن را 
روی وسیله آی اواسی خود یا روی کامپیوتر به کمک 
ای تیون تماشــا کنید و اگر قصد دارید از آی اواس به 
اندروید کوچ کنید، نمی توانید فیلم هایتان را هم با خود 
ببرید. این مسئله در مورد گوگل صدق نمی کند. گوگل، 
اِپ تماشای فیلم و تلویزیون و همچنین اِپ کتابخوان 
خــود را در آی اواس ارائه می دهــد. با گوگل می توان 
روی هر وسیله ای که مرورگر اینترنتی ازجمله کروم را 
پشتیبانی می کند، فیلم تماشا کرد؛ به این معنا که اگر 
محتوای رســانه را از گوگل بخرید حداقل این گزینه 
در دسترس اســت که با هر وسیله ای به آن دسترسی 

داشته باشید. 
گزارش باال نشــان می دهد که به لحاظ آمار و ارقام در 
زمینه هایی گوگل برتر اســت و در زمینه هایی اپل. به 
لحاظ ساختار دســتگاهی هم هرکدام مزایا و معایبی 
دارند. اما آنچه نمی توان از نظر دور داشــت این است 
که فعال کسی یارای دسترسی به این دو غول بزرگ را 
ندارد و آمار و ارقام میلیاردی این دو فروشگاه جهانی 
اپلیکیشــن و پروموشــن هایی که پیوسته در اختیار 
کاربران خود قرار می دهند موجب شــده تا همچنان 

یکه تاز این میدان جذاب و پرطرفدار باشند.

چگونه اپل و گوگل سهمشان را از بازار می گیرند

محدودیت و آزادی

شرکت سازنده اش طراحی شده است. اما پیگیری 
آخرین اخبار لیگ فوتبال آمریکایی هرگز تا به این 
اندازه گران نبوده است؛ آن هم با قیمت 999/99 دالر.

app.Cash 
App.Cash یــک صندوق فروشــگاهی مجازی 
مختص آیفون است. در فروشگاه آیتونز، سازندگان 
توضیحات کمی درباره این اپلیکیشن داده اند، اما 
به نظر می رســد با پردازش معامالت و تراکنش ها 
و با اتصال بــه پرینتر، کاغذ رســید تحویل کاربر 
می دهد. مشــخص نیســت چرا این اپلیکیشن تا 
این حد گران است. درحقیقت چندین اپلیکیشن 
پایانه فروش )POS( رایگان یا ارزان تر در اپ استور 
وجود دارد که چنیــن خدماتی را ارائه می دهند و 
دیگر الزم نیست بیش از 999 دالر برای خرید این 

اپلیکیشن هزینه شود.

Agro 
اپلیکیشن Agro  کشاورزان را از شر بایگانی برگه های 
متعدد راحت می کند و پیگیری بازرســی ها، مواد 
شــیمیایی، محصوالت و آفات مزرعه را تســهیل 
می کند. البته با توجه به اینکــه این امور را می توان 
به صورت رایگان با برنامه های صفحه گســتر نظیر 
اکسل نیز انجام داد، به نظر می رسد این اپلیکیشن 
بیش ازحد گران اســت. 999/99 دالر برای کشاورز 

گران به نظر می رسد.

Tap Menu 
این اپلیکیشن با محوریت پخش تصویر مخصوص 
رســتوران ها، هتل ها، فروشــگاه ها و شرکت های 
مرتبط اســت و می تواند منو، کتاب یا هر نوع رسانه 
بصری دیجیتالی دیگری را ایجاد کند. 399/99 دالر 
هرچند با اپ قبلی 600 دالر فاصله دارد، باز هم جزو 

گران ترین ها محسوب می شود.

SafeSession Voice 
با اپلیکیشن رمزنگاری SafeSession Voice امکان 
برقــراری تماس تلفنی صدای پهن بانــد  )VoIP(به  
صورت امن از طریق اینترنت میسر است. بنا بر ادعای 
سازنده، کلیه تماس ها با الگوریتم های رمزنگاری صدا 
محافظت می شــوند. البته فرد مقابل نیز باید این 
اپلیکیشن را نصب کرده باشد تا امنیت مکالمه 
تضمین شود. با این حال، اپلیکیشن های مشابه 
بســیاری وجود دارد که همین کار را با قیمتی 
بسیار کمتر انجام می دهند و الزم نیست بیش 

از 299 دالر هزینه کنید.

چهار دلیل احتیاج یک 
استارت آپ به اپ موبایل

یکی از بزرگ ترین چالش های استارت آپ های 
نوپا عدم به رسمیت شناخته شدن در مراحل 
ابتدایی فعالیتشــان اســت. اگر شرکت شما 
نتواند خود را با استفاده از رسانه های مختلف 
و پروژه های خالقانــه از رقبایش متمایز کند، 
کم کم با خطر تامین بودجه کافی برای ادامه بقا 
مواجه خواهید شد که این موضوع شایع ترین 
بیماری در اکوسیســتم کارآفرینی است. اگر 
موفقیت استارت آپ شما به فعالیت های مرتبط 
با برندینگ و شناخته شدن در فضای مجازی 
نیازمند است یک اپ یا نرم افزار موبایل باکیفیت 
بعد از داشتن وب سایت رســمی می تواند به 
این روند شتاب بیشتری بدهد. استارت آپ ها 
می توانند با طراحی اپ های موبایل کاربردی 
و جذاب کــه در عین حال پاســخگوی نیاز 
کاربران نیز باشد حضور خود را در بازار تقویت 
کنند. چهار دلیل عمده که باعث می شود یک 
استارت آپ به فکر تولید اپ موبایل اختصاصی 

بیفتد را با هم بررسی می کنیم.
 رصد بازار

هنگامی کــه تصمیــم می گیریــد بــه بازار 
اپلیکیشن های موبایل ورود کنید به اولین اپ 
موبایل برای استارت آپ خود احتیاج خواهید 
داشت تا بتوانید خود را به سرعت در بازار اپ های 
موبایل معرفی کنید. قبل از آنکه استارت آپ 
شما تصمیم بگیرد چه نوع محتوایی در قالب 
اپ موبایلش ارائه شــود می بایست نمونه های 
موفق سایر کمپانی ها را بررسی کنید و با توجه 
به شخصیت برند خود به الگویی مناسب برسید. 
آمارها نشان می دهند که اپ هایی که در زمینه 
کتاب، بازی و سرگرمی تولید می شوند امکان 
موفقیت بیشتری در بازار دارند، همانطور که 
در حال حاضر نیز این دســته از اپ ها بازارها را 
تســخیر کرده اند. بنابراین باید برای موفقیت 
رقبای خود را شناســایی و تحلیــل کنید و 
متناسب با عملکرد آن ها اســتراتژی تولید و 

ترویج محتوای خود را تبیین کنید.
 وفاداری به برند

هــر زمانی که یکــی از مصرف کننــدگان از 
اپ موبایل شــما اســتفاده می کند به نوعی 
وفاداری اش به برند شــما را نشــان می دهد، 
بنابراین باید دلیل خوبی به او بدهید تا حاضر 
باشد برای بار دیگر هم این کار را تکرار کند. این 
امر می تواند از طریق مشوق های تبلیغاتی، اخبار 
پشت صحنه شما مانند فرآیند تولید محصوالت 

و نیز سایر موارد منحصربه فرد برند شما باشد.
از طرفی نرم افزارهــای موبایلی که بتوانند به 
نوعی کاربــر را با خود درگیر و همراه ســازند 
از شــانس بیشــتری برای موفقیــت در بازار 
برخوردار خواهند بــود. Gamification یکی 
از راه های دســتیابی به چنین موفقیتی است. 
این واژه بیانگر مفهومی قدیمی است که چند 
سالی می شــود دیدگاهی علمی و منسجم به 
خــود گرفته، به طوری که چندین دانشــگاه 
مطرح جهان دروسی را با این مضمون در بین 
واحدهای درسی شان گنجانده اند. مفهوم اولیه 
این واژه را می توان این طور بیان کرد: »استفاده 
از انگیزاننده هــای طبیعی بــرای به حرکت 
درآوردن مخاطب.« در این میان نیز مهم ترین 
انگیزاننده برای انسان را می توان تفریح و بازی 
دانست. یکی از نمونه های موفقی که توانسته 
از این مفهوم به خوبی در طراحی اش استفاده 

کند اپ موبایل Nike+ است.
 ارتباطات

یک اپ موبایل می تواند به مراتب بهتر، بیشتر و 
صمیمی تر از یک وب سایت که در اندازه موبایل 
نمایش داده می شود عمل کند، زیرا در این حالت 
الزم نیست کاربر برای دریافت اطالعات بیشتر 
از مرورگر اینترنت تلفن همراهش استفاده کند 
Push Noti� یو به سایت شما سر بزند. از طرف

fication ها یا اعالن هایی که اپ موبایل شما 
براساس موقعیت های مختلف صادر می کند 
دسترسی مستقیم شما را به تمامی کاربرانی 
که این اپ را نصــب کرده اند فراهم می آورد. از 
Push Notificationها برای اطالع رسانی به 
مخاطبان و مصرف کنندگان خود در خصوص 
اطالعیه های مهم، تغییرات اساسی و تخفیفات 
آنی محصوالت استفاده کنید. هنگامی که قرار 
شــد از این قابلیت برای اطالع رسانی استفاده 
کنید می توانید از روش هایی مانند ارتباطات 
تعاملی، تصاویر گرافیکی باکیفیت، اینفوگرافی 

و تایپوگرافی های انگیزشی و ... بهره گیرید.
 اطالعات مخاطبان

وقتی استارت آپ شما دارای یک اپ موبایل شد، 
قادر خواهید بود تا از روی داده هایی مانند تعداد 
موارد نصب شــده در بازارها و نیز داده هایی که 
خود نرم افزار و بازخوردهای آن به شما می دهد 
به میزان عالقه کاربران نسبت به برندتان دست 
یابید. ایــن اطالعات و تحلیل هــا می توانند به 
ســازمان شــما کمک کنند تا به فهم بهتری از 
جامعه مخاطبان خود برسید، زیرا حاال شما مالک 
داده های ارزشــمندی از کاربران و دستگاه های 
آن ها هســتید. تحلیل داده های به دست آمده 
می تواند در تبیین استراتژی و برنامه های وفاداری 
نیز مناسب باشــد، همچنین با استفاده از این 
بازخوردها می توانید میزان موفقیت کمپین های 
مختلف )تخفیفات، تبلیغات و...( خود را بسنجید. 
این ها تنها موارد محدودی از قابلیت هایی است که 
یک اپ موبایل باکیفیت می تواند به استارت آپ 
شما اضافه کند. اپلیکیشن های موبایل می توانند 
به شــکل چشــمگیری بــر روی برندینگ و 
اطالع رسانی خدمات و کارکرد استارت آپ شما 

تاثیرگذار باشند. 

بازار
M a r k e t

9
کالین وودوارد

آنچه تا به حال انجام داده ایم مفسر شخصیت 
ما نیســت، آنچه در تالش برای رســیدن به 
آن هســتیم و اینکه چرا به دنبال آن هستیم 

حقیقت وجود ماست. 

ستون
c o l u m n

1 اسفند1394 . سال اول . پیش شماره سوم

صادق نخجوانی
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استارت آپ ها 
ازجمله 

زمینه های 
کارآفرینی 
هستند که 

زنان به خوبی 
می توانند 

توانایی های 
خود را فارغ از 

فضای کارمندی 
و دغدغه های 

کارهای اجباری 
در آن اجرایی 
کنند. براساس 

تحقیقات 
احتمال 
موفقیت 

استارت آپ هایی 
که رهبران زن 

دارند بیشتر 
است

زنانی که کار 
می کنند انتظار 
دارند در تمام 

جنبه های 
زندگی 

چندبعدی خود 
موفق شوند. 
عموما مردان 

از جنبه شغلی 
و مسیر کاری 

خود مورد 
قضاوت قرار 

می گیرند، در 
حالی که زنان 

از جنبه های 
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دوستان، خوب 
به نظر رسیدن، 

و اگر کار 
می کنند، در 

کارشان قضاوت 
می شوند

۱۸۳ میلیون کارآفرین زن در سطح جهان در انتظار دریافت نتیجه تقاضا برای ثبت شرکت خود هستند

استارتآپها
میانبریبرایکارآفرینیزنان

تنگنای شــغلی و پایین بودن فعالیــت اقتصادی 
سال هاست بر فعالیت زنان سایه گسترانده. براساس 
جدیدترین آمار فقط بیش از ۱2 درصد از زنان ایرانی 
در فعالیت های اقتصادی کشور سهم دارند که سهم 
اندکی است؛ در حالی که تنها یک درصد آنان کارفرما 
و حدود ۳۰ درصد آن ها حقوق بگیر بخش خصوصی 
هستند. از طرفی کارآفرینی زنان که نقش برجسته ای 
در سالمت اقتصاد ملت ها دارد نیز رقم ناچیزی را به 
خود اختصاص داده است. در صورتی که کارآفرینی 
زنان در همه جای دنیا در حال گســترش اســت و 

کسب وکارهایی که مالکانشــان زنان هستند بین 
یک چهارم تا یک سوم کسب وکارهای اقتصاد رسمی 

را در جهان شامل می شوند.
موفقیت زنــان کارآفرین در جوامع نه تنها ســبب 
ســودهای اقتصادی می شود، بلکه منافع اجتماعی 
و فرهنگی هم ایجــاد می کند. زنان به دالیل متعدد 
ازجمله بیکاری و کاهش دســتمزدها و نارضایتی 
از شــغل قبلــی، وارد کارآفرینی می شــوند. چون 
کارآفرینی راهی برای برون رفت از بیکاری معمول 
است. بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد ۱۱ 
عامل اصلی زمینه ساز بیکار شدن زنان است؛ عواملی 
همچون پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، 
فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه جایی محل 
کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل 
خانوادگی، مهاجرت، بازنشســتگی، کهولت سن و 
بیماری که از میان آن ها سه عامل اخراج، حقوق اندک 

و موقتی بودن کار بیش از دیگر عوامل تاثیرگذار است.
براســاس آمارهای جهانی فعالیت های کارآفرینی 
زنان از سال 2۰۱2 تاکنون ۷ درصد افزایش و شکاف 
جنسی ۶ درصد کاهش داشته است. طبق گزارش

Global Enterpreneurship Monitor که حاصل 
مطالعه 2۰۰ میلیون کارآفرین زن در جهان در ۸۳ 
شاخه مختلف است، ۱۸۳ میلیون کارآفرین زن در 
سطح جهان در انتظار دریافت نتیجه تقاضا برای ثبت 
شرکت خود هستند. این زنان همگام و بعضا پیشگام 
مردان در مقوله نوآوری در ارائه کاال و خدمات نوین 
هســتند. از آنجا که GEM هم پوشانی های فراوانی 
میان کارآفرینی )نوآورانه( و اســتارت آپ می بیند، 
نتایج یافته های این گزارش نیز قابلیت بررسی برای 
درک وضعیت استارت آپ های زنان جهان در شرایط 
فقدان داده های جامع دیگر را دارا هســتند. هرچه 
امکان جذب زنان به نیروی کار به میزان اســتخدام 

:DyMynd کارولین لئونارد، مدیرعامل
 استفاده از ارتباطات

یکی از مهم ترین مشکالت زنان کارآفرین این است 
که درک نمی کنند داشــتن شــبکه ها و مشاوران 
قابل اعتماد چقدر اهمیــت دارد. در هر کارآفرینی 
یکی از عوامــل مهــم موفقیت حفظ و داشــتن 
ارتباطاتی است که به شما کمک می کند در مسیر 
خود پیش برویــد. اگر به خاطــر توصیه های یک 
دوست، با مشاوری خوب آشــنا شوید و با او حرف 
بزنید، قطعا بعد از آن جلســه به اطالعات و دانش 
بسیار خوبی خواهید رسید. مردان همیشه در ایجاد 
شبکه ها و روابط خوب عمل کرده اند، ولی زنان این 
مسئله را »گروه پسرها« دانسته اند. ما دیر وارد این 
بازی شــده ایم و باید با ایجاد »گــروه دخترها« از 

همدیگر حمایت کنیم.

امی کوتاری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
:Alarm Capital Alliance

 قاطع بودن
یکی از پیش نیازهای کارآفرین بودن این اســت که 
توانایی های تصمیم گیری خود را بهبود ببخشــید. 
زمانی که مدیرعامل بودم، یاد گرفتم با تصمیم گیری 
بدون داشتن اطالعات کامل به راحتی برخورد کنم، 
در حالی که تمام نظرگاه ها و دیدگاه ها را هم در نظر 
داشته باشم. »فلج شدن توسط تحلیل« مانع بزرگی 
است، ولی نمی توان مانند یک عذر برای نادیده گرفتن 

دیدگاه های متناقض از آن بهره برد.

جری استنگل، مولف کتاب »سقف شیشه ای 
را فراموش کنید: کسب وکار خود را بدون آن 

بسازید« )دل، ۲01۴(:
 دسترسی به سرمایه های مالی

هنگام آغاز یک کسب وکار، زنان در مقایسه با مردان 
با مشکالت بیشتری مواجه می شوند، مخصوصا وقتی 
حرف از جذب سرمایه گذار به میان می آید. شاید این 
امر غیرعمدی باشد، ولی مردان تمایل دارند کسانی را 
تامین سرمایه کنند که شبیه خودشان باشد، و عواقب 
این کار همانقدر بد است که گویی از پیش با سوءنیت 
روی آن فکر شده باشــد. این کار را به تنهایی انجام 
ندهید. حتما از منابع مختلف مشورت بگیرید، ازجمله 
هم موسسان شما، مشاوران حرفه ای مانند حسابدارها 

و وکال، گروه های مشاوره، مدیرعامل ها و...

روتا ایدیس، نایب رئیس تحقیق و جنسیت، 
و مدیر پــروژه GEDI در موسســه جهانی 

کارآفرینی و رشد:
 نداشتن الگو

زنان کارآفرین بســیار موفقی در دنیا وجود دارند 
ولی مردان بیشــتر در رســانه ها دیده می شوند. 
کدام یک آســان تر اســت؟ نــام بردن از ســه زن 
کارآفرین موفق یا ســه مرد کارآفرین موفق؟ زنان 
تمایل دارند کسب وکار خود را در حوزه هایی شروع 
کنند که در آن تجربه کاری، تخصص و شبکه های 
ارتباطی دارند. تعداد کــم زنان کارآفرین در حوزه 
فناوری نشــانگر این واقعیت است که عموما زنان 

کمتری در این حــوزه کار می کنند. افزایش تعداد 
زنانی که در این حوزه هــا کار می کنند، مخصوصا 
حوزه هایی که مردان بر آن حکمرانی دارند، مانند 
عمران، حمل ونقل و معدن، باعث می شــود تعداد 

استارت آپ های زنانه در این حوزه ها افزایش یابد.

:Drazil Kids Tea کریستین ویلر، موسس
 انتظار موفقیت در همه چیز

زنانــی کــه کار می کننــد انتظار دارنــد در تمام 
جنبه هــای زندگی چندبعدی خود موفق شــوند. 
عموما مردان از جنبه شــغلی و مســیر کاری خود 
مورد قضاوت قرار می گیرنــد، در حالی که زنان از 
جنبه های مختلفی مانند خانواده، دوستان، خوب 
به نظر رســیدن، و اگر کار می کنند، در کارشــان 
قضاوت می شوند. خیلی سخت به نظر می رسد که 
زمان کافی برای رسیدگی به همه این ها فراهم شود. 
توصیه من این اســت که خوب فکر کنید و تصمیم 
بگیرید که چه چیزی برایتان اهمیت بیشتری دارد. 
اهدافی را تعیین کنید و برای رسیدن به آن ها تالش 
کنید. و همزمان در ذهن داشته باشید که در هر برهه 
از زندگی خود، نمی توانید همه آن ها را انجام دهید. 
بنابراین اهمیت دارد که بر نقاط مثبت و چیزهایی 

که در اختیار دارید متمرکز شوید.

میشل تاچستون، موســس پیکسی داست 
ناچرالس:

 مدیریت زمان

مدیریت زمان، برقراری ارتباطات موثر، و سازماندهی شده 
باقی ماندن در حالی که مهارت های کسب وکاری خود 
را بهبود می بخشید، کاری بسیار سخت است. کسی به 
شما کتابچه راهنمایی در این مورد نخواهد داد. تنها کاری 
که باید بکنید این است که به اصول معین زمانی و نظم 
پایبند باشید. به عنوان یک کارآفرین شما به کاری که 
انجام می دهید عشق می ورزید بنابراین کمی استراحت 
دادن به خود کاری چالش برانگیز است. ولی باید روی 
کســب وکار خود کار کنید، نه داخل آن. کارها را بدون 
وقفه به دیگران محول کنید و بــه آن ها طوری انگیزه 

دهید که بخواهند برایتان کار انجام دهند.

جنیفر کنت
 ترس از موفقیت

یکی از بزرگ ترین مشکالت من به عنوان صاحب یک 
کســب وکار این بوده که اجازه دهم ترس از موفقیت 
من را از برداشتن گام های بعدی منع کند. با افزایش 
تجربه و گسترش کسب وکارم، به این نتیجه رسیدم 
که در هر مرحله ای از نردبان موفقیت، شیاطین جدید 
وجــود دارند. به جای اینکه صبر کنم تا بر ترس هایم 
غلبه کنم، معموال ســعی کرده ام آن ها را شناسایی و 
سپس مدیریت کنم و از آن تجربه بیاموزم. باید با خود 
به مثابه یک صاحب کسب وکار نگاه کنید تا دیگران هم 
شما را آنگونه بنگرند. نیازی نیست برای موفق شدن 
منتظر اجازه یا تشویق دیگران باشید. تنها خودتان 
می توانید این حق را به خودتان بدهید که در مســیر 

کاری و کسب وکار خود موفق شوید.

مردان نزدیک تر شود، احتمال کشف استعدادهای نو 
کارآفرین در میان زنان نیز بیشتر خواهد بود.

 انگیزه کسب وکار در زنان
تحقیقات نشان می دهد اولین دلیلی که باعث شروع 
کسب وکار توسط زنان می شود این است که به آنان 
ایده های کارآفرینی القا می شود. دلیل دیگری که 
اغلب اظهار می شود خشمی است که از محیط های 
کاری قبلی خود دارند. این هــا همه واقعیت های 
مطالعه ای است که امروز توسط سه سازمان معتبر 
کســب وکار زنان منتشر شده اســت: کاتالیست 
)Catalyst(، انجمــن ملــی برای زنــان صاحب 

کسب وکار )NFWBO( و کمیته های کارآفرینی.
براساس مطالعات انجام شده تغییرات عمده ای در این 
محرک در طول دو دهه اخیر رخ داده است. زنانی که 
در ده سال اخیر کسب وکاری راه انداخته اند بیشتر 
تمایل به کســب تجربه حرفه ای و یا موقعیت های 

مدیریتی دارند تا موقعیت های کارمندی.
زنان صاحب کسب وکار بیشتر از مردان از داشتن 
تجربه های ناخوشایند در محیط های کاری پیشین 
خود گزارش می دهند و این مسئله طی سال های 
اخیر افزایش چشمگیری داشته است. 5۱ درصد از 
زنان صاحب کسب وکار دارای سابقه کاری، آرزوی 
داشتن انعطاف پذیری بیشتر را دلیل اصلی ترک 
مشاغل قبلی خود ذکر می کنند، در حالی که 2۹ 
درصد وجود سقف شیشه ای  )glass-ceiling( را 
دلیل اصلی ذکر کرده انــد. ۴۴ درصد از این افراد 
اظهار داشته اند که احساس می کردند حضورشان 
باارزش و مفید نبوده است. جمله »تو از طرف روسا 
و ناظران خود جدی گرفته نمی شــوی« تجربه 
همیشگی یک سوم از این زنان است. بیش از نیمی 
از آنان )5۸ درصد( می گویند هیچ چیز نمی تواند 
آنان را به دنیای کار قبلی بازگرداند، در حالی که 
2۴ درصد پول بیشتر و ۱۱ درصد انعطاف پذیری 
بیشتر را عواملی دانســته اند که می تواند موجب 
بازگشــت آنان به مشاغل و شــرکت های قبلی 
شود. احتمال شروع کسب وکاری مرتبط با زمینه 
قبلی کاری بــرای زنانی که در ســال های اخیر 
صاحب کسب وکار شــده اند و افرادی که در راس 
شــرکت های پرفروش قرار دارند بسیار بیشتر از 
کسانی است که درگذشته وارد کسب وکار شده اند. 
لیندا پرســکی: »زنان صاحب کســب وکار )۱۴ 
درصد( بیش از مردان )2 درصد( عالئق شخصی 
خود را در کسب وکارشــان پیگیری می کنند.« 
اســتارت آپ ها ازجمله زمینه هــای کارآفرینی 
هســتند که زنان به خوبی می توانند توانایی های 
خود را فــارغ از فضای کارمنــدی و دغدغه های 
کارهای اجباری در آن اجرایی کنند. براســاس 
تحقیقات احتمال موفقیت اســتارت آپ هایی که 
رهبران زن دارند بیشــتر است. با اینکه تنها ۱/۳ 
درصد از موسســان شــرکت های خصوصی زن 
هســتند، ۶/5 درصد این شرکت ها مدیر اجرایی 
ارشدشــان زن اســت و بیش از 2۰ درصد آن ها 
حداقل یک مدیر اجرایــی زن دارند. اما زنانی که 
مقامی ارشــد دارند به تســاوی در این شرکت ها 
حضور ندارند. بنا بــر یافته های این تحقیق »نرخ 
میانگین مدیران زن در شــرکت های موفق ۷/۱ 
درصد و در شرکت های ناموفق ۳/۱ درصد است. 
این یافته نشانگر ارزشی اســت که ورود زنان به 
تیــم مدیریتی به طــور بالقوه می تواند داشــته 
باشــد.« براســاس نتایج این تحقیق ۶۱ درصد 
استارت آپ هایی که بیش از ۴ مدیر زن داشته اند 

موفق و تنها ۳۹ درصد از آن ها ناموفق بوده اند.

طهورا شهبازی

گــزارش
R e p o r t

فاطمه مقیمی:

کارآفرینی تفکیک 
جنسیتی نمی شناسد

کفشدوزک و
افزایش سهم زنان در 

استارت آپ ها

رویداد پرش هر ۴5 روز یک بار با محوریت هایی 
غیــر از حوزه آی تــی ازجملــه حمل ونقل، 
تجهیزات پزشــکی و... برگزار می شــود. در 
اختتامیه این رویداد در هتل بزرگ شــیراز، 
فاطمه مقیمی )مدیرعامل شرکت سدید بار( 
در گفت  وگویی از تالش هــای زنان در حوزه 

کارآفرینی گفت. 
 به نظرتان یک فرد موفق چه خصوصیاتی 

دارد؟
فرد موفق کسی اســت که بتواند بین زندگی 
خارج از خانه و داخل خانه تعادل ایجاد کند. 
به نظر من کسی که نتواند مادر و همسر خوبی 

باشد نمی تواند به جامعه خود خدمت کند.
 اغلب جوان ها اعتقاد دارند اگر به خارج 
از کشور بروند موفق ترند. شما با این نگرش 

موافقید؟
همــه چیــز بســتگی به خــود فــرد دارد. 
خودســاختگی، اعتمادبه نفس، باور به خود، 
همه این ها مهم اند. مهم نیســت کجا باشی 
و چه موانعی بر ســر راهت باشــد، مهم این 
اســت که مطمئن باشــی موفق می شوی. با 
اعتمادبه نفس افراد توانمند می شوند. سپس 
شــناخت محیط و بعد همراه شدن با محیط 
اهمیت دارند. درمجموع هر جایی که باشید 
باید برای رسیدن به موفقیت موانع زیادی را 

از سر خود راه بردارید.
 در حوزه کارآفرینی تفکیک جنسیت و 

رده سنی مالک است؟
کارآفرینی به هیچ عنوان تفکیک جنسیتی و 
رده سنی نمی شناسد. در کارآفرینی باید فکر 

جوان داشت نه سن جوان.
به نظر شما، سرمایه هر کشوری چیست؟

سرمایه پول نیست، درواقع سرمایه فکرهای 
جوان است.

 تا به حــال جواب نه شــنیده اید؟ چه 
عکس العملی نشان داده اید؟

بلــه، کارآفرین یا راه را پیــدا می کند یا راه را 
می سازد. نباید از شــنیدن نه دلسرد شویم، 

باید راهمان را پیدا کنیم.
 برای بهبود وضعیت زنان چه باید کرد؟

معتقــدم زنــان در جامعه ما مظلــوم واقع 
شــده اند. از ابتدا در خانواده ها اعتمادبه نفس 
الزم به آن ها داده نمی شــود تا بتوانند قوی 
وارد حوزه کاری خود شــوند. به نظر من باید 
این فرهنگ سازی در جامعه شکل بگیرد که 

فرزندانمان زنان و مردانی کاری بار بیایند. 

کمرنگ بودن حضور زنان در حوزه فناوری 
و وب ایران انگیزه ای شد تا گروه کفشدوزک 
شکل بگیرد. ایده اولیه کفشدوزک در پاییز 
۱۳۹۱ بر همین اســاس شکل گرفت. چند 
ماه پس از آن با یک وبالگ ســاده که اخبار 
فعالیت های زنان موفق در حوزه تکنولوژی 
و کارآفرینی را منتشــر می کرد کار خود را 
شــروع کردند تا رفته رفته این ایده بزرگ تر 
شد. کفشــدوزک حاال در راســتای هدف 
نهایی خود که افزایش مشــارکت زنان در 
حوزه تکنولوژی و کسب وکارهای اینترنتی 
است، سه رســالت برای خود تعریف کرده 
است: اطالع رســانی از طریق انتشار محتوا، 
شبکه ســازی و آموزش. بخــش بزرگی از 
فعالیت هــای این مجموعه بــه کمک تیم 
داوطلبان انجام می شــود. کفشــدوزک را 
مجموعه ای از افراد عالقه مند به تکنولوژی 
تشــکیل می دهند که هدف آن ها باال بردن 
سهم فعالیت زنان در تیم های استارت آپی 
و شــرکت های حوزه فناوری ایرانی است. 
به اعتقاد تیم کفشدوزک، می توان از طریق 
اطالع رسانی، آموزش مهارت های تخصصی 
در حوزه فناوری و کســب وکار، مشــاوره و 
شبکه سازی میزان اشــتراک زنان در تولید 
سرویس ها و محصوالت اینترنتی را افزایش 
داد و نقش آن ها را از مصرف کننده تکنولوژی 
به ایجادکننده آن عوض کرد. فعالیت گروه 
کفشدوزک بیشتر در خصوص سرویس های 
تحت وب و حوزه های مربوط به آن خالصه 
می شود. سال گذشته کفشــدوزک جایزه 
ساالنه سازمان ملل را از آن خود کرد. سازمان 
ملل در راستای اهداف توسعه هزاره، جایزه 
ساالنه ای را در زمینه ارائه خدمات به کاربران 
یک جامعــه یا منطقه از طریــق اینترنت و 
موبایل در نظر می گیرد. شــاخه هایی مانند 
آموزش، مبــارزه با گرســنگی، حفاظت از 
طبیعــت و توانمندســازی زنــان ازجمله 
موضوعات این رویداد به حســاب می آیند. 
این جایزه ویژه جوانان است و در کشورهای 
مختلف طی مراسمی ساالنه برگزار می شود.

ستون
C o l u m n

جانراسکین
انجام مجموعه فعالیت های درســت و به جا، 
در صورتی که با اشتیاق همراه باشد، منجر به 

روی دادن اتفاق های بزرگ می شود. 

»گروه دخترها «، »گروه پسرها«
هفت زن کارآفرین توصیه های خود را در مورد موانعی که زنان کارآفرین در دنیای امروزی با آن مواجه می شوند مطرح کرده و راه های عبور از آن ها را گفته اند

در بررسى صورت گرفته از رفتار آنالين كاربران ايرانى نشان مى دهد بيش از 47 در صدسهم جستجو 
براى خريد توسط موبايل وتبلت صورت گرفته است اين سهم در 6 ماه گذشته فقط 23/5 درصد بوده 

است و پيش بينى مى شود در ماه آينده به بيش از 60 درصد برسد.
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مرضیه بهشتی
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ندارد

کارآفرینی ترویج مسئولیت اجتماعی استشعله های بوتان اروپا را دربرمی گیرد
محســن خلیلی عراقی می گوید: »به عقیده من کارآفرینان ایرانی 

اگرچه ممکن است در حیطه فعالیت های اقتصادی موفق باشند، اما دو
فلسفه اخالقی و اجتماعی آن را درک نکرده اند. فکر می کنم کمتر 
افرادی هستند که هم تولیدکننده باشند و هم دغدغه اجتماعی داشته باشند. این 
روزها با وجود حال وروزی که پیدا کرده ام، ذره ای از حضورم در اتاق بازرگانی تهران 
و دیگر تشکل ها کاسته نشده است. فعالیت های خیرخواهانه من همچنان ادامه 
دارد. از نقش خود در موسســه های خیریه غافل نیســتم و در کنــار آن به ترویج 
مسئولیت های اجتماعی مشغولم. در جامعه ما کارآفرینان و سرمایه گذاران هنوز به 
رشد کافی نرسیده اند که به مسئولیت های اجتماعی توجه کند و ما به لحاظ سرمایه 
اجتماعی در زمینه تولید و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دچار ضعف هستیم. 

باید تالش کنیم که کارآفرینان ایرانی خود را در مقابل جامعه مسئول بدانند.«

ســرمایه ای برای خانه های ایرانی تبدیل کند. 
چانه زنی های پدر محسن خلیلی بی نتیجه نماند 
و مجوز تاسیس شرکتی برای تصفیه و استفاده 
از گاز مایع صادر شد. شرکتی خصوصی که پیش 
از دولت گاز را به آشپزخانه ها هدیه کرد و اولین 
نسل اجاق گازهای خانگی از سه راه آذری تهران 

راه افتادند و در خانه های شهر جا خوش کردند.
بوتان در سال دوم تاسیســش آنچنان به چشم 
آشپزخانه های ایرانی خوش آمده بود، که محسن 
خلیلی طی نامه ای به شرکت ملی نفت خواستار 
شروع تبلیغات بوتان و آشنایی مردمان جای جای 
کشور برای استفاده از آن شد. صدای بوتان بمبی 
بود که ایــران را منفجر کرد و موج اســتفاده از 
وسایل گازسوز از طریق ســیلندرهای گاز مایع 
آن چنان فراگیر شــد، که مصرف گاز را به صدها 
برابر افزایش داد. گازی که در ســال ۱۳۳2 تنها 
یک تن از آن در ایران مصرف می شــد، در سال 
۱۳۸2 مصرف آن به ۴۶2 هزار تن رسید. پس از 
آنکه کنج آشپزخانه های ایرانی جایی شد برای 
تعبیه کپســول های زرد بوتان، پیشنهاد ساخت 
دیگر محصوالت گازســوز در شرکت مطرح شد 
و به دنبال آن آبگرمکــن، اجاق های رومیزی و 
پلوپزهای چهارشــعله هم به وسایل آشپزخانه 
اضافه شــدند. کارگاه های ســه راه آذری دیگر 
جوابگوی تولیدات بوتان نبودند و کارخانه بوتان 

به زمینی در چهاردانگه اسالم شهر منتقل شد.

  اجاق هایی که از آشپزخانه رخت برنبستند
هرچند بوتان آغــازی در راه صنعت بهره برداری 
از گاز مایع در کشــور بود و در این عرصه یکه تاز 
پیش می رفت، مســیر این برند ۶۰ساله آنقدرها 
هم هموار نبود. در کشــوری که در مراحل گذار 
به توسعه به سر می برد و خواب تولیدات صنعتی 
هنوز در آن تعبیر نشده بود، شرکتی که پیش از 
انقالب تاسیس شده بود، به سختی می توانست 
حیات خــود را پــس از آن دوران تضمین کند. 
آیت اهلل موسوی اردبیلی حکم مصادره 2۰ درصد 
از ســهام بوتان را به عنوان خمــس صادر کرد تا 
بوتان را به چالشــی بزرگ دعوت کرده باشــد. 
حکمی که بیش از 25۰بار محســن خلیلی را به 
دادگاه های انقالبی کشاند و او سرانجام توانست 
تمام سهام شرکت را به عنوان صنعتی خصوصی 
باز پــس گیرد. این تنها بحــران پیش روی این 
برند در ســال های ابتدایی انقالب نبود. با اینکه 
آن روزها تنها 25 سال از عمر بوتان می گذشت، 
کپســول های زردرنگ در خاطر آشپزخانه های 
ایرانی حک شده بودند و جدا کردن این دو از هم 
به معنای بازگشت آشپزخانه های مدرن ایرانی 
به مطبخ های ســنتی پیشــین بود. برای سرپا 
ماندن بوتان که در بحبوحه انقالب به ورشکستی 
نزدیک می شد، محسن خلیلی و موسسان دیگر 
شرکت مجبور به فروش خانه های شخصی خود 
برای پرداخت حقوق کارگران شدند. اقدامی که 
شعله های بوتان را در سخت ترین دوران صنعتی 

روشن نگه داشت.
بی شک در کنار بوتان، برندهای صنعتی و بزرگ 
دیگری هم در ایران متولد شده و رشد کرده اند، 
اما آن ها که توانسته اند با گذر سال ها نام، کیفیت 
و ادامه حیات خود را تضمین کنند محدودند. کم 
نیستند نام هایی که امروز یاد آن ها به خاطره ها 
پیوسته و تنها حس نوستالژیک حضور آن ها در 
دوره ای از زندگی ایرانی بر جــای مانده، اما نام 
بوتان همراه با شعار جاودان »انتخابی مطمئن« 
در این سال ها رنگ نباخته و با به روز کردن ایده ها 
پابه پای صنعت جهانی، همچنان جایش در گوشه 

آشپزخانه های ایرانی را حفظ کرده است.

برندها در خال به دنیا نمی آیند؛ آن ها زاییده افکار 
روشن ذهنی هستند که به امید بهبود، توسعه یا 
خالقیت گامی به جلو برمی دارند. آبشــخور هر 
برندی ایده ای اســت که آن را بارور کرده و گاه 
سخت است جدا کردن مرزهای بودن فرزندی به 
نام برند از ذهنی که آن را به دنیا آورده است. وقتی 
قرار بر نوشتن از ماجرای به دنیا آمدن برندی چون 
بوتان است، شــاید انتخاب گزاره ای برای شروع 
داستان چندان ساده نباشد. اینکه محسن خلیلی 

عراقی پای بوتان را به آشــپزخانه های ایرانی باز 
کرد، یا بوتان خلیلی را تبدیل به اســطوره ای در 
صنعتگری کشــور کرد؟ در هر حال این دو نام 
در دنیــای کارآفرینی و برندهــای ایرانی از هم 
جدانشــدنی هســتند و بعد از گذران ۶۰ سال، 

داستان بودنشان به هم گره خورده است.
محسن خلیلی عراقی که سرطان هم نمی تواند 
طنین واژه هــا را از صدایش بگیــرد و حتی اگر 
نام ســرمایه دار ملی یا کارآفرین اقتصادی را بر 
او بگذاریم، باز هــم گویای خدمات نجات بخش 
او در حق صنعت و تولید ایرانی نیســتیم، خود 
را ملغمــه ای از راه های توفیــق اقتصادی و رفاه 
اجتماعی برای نجات میهنش می داند. چه عنوان 
سرمایه دار ایرانی به خود بگیرد و چه قهرمانی در 
عرصه تولیدات داخلــی، او و پدرش با خلق برند 

بوتان، که از شــرکت های انگشت شماری است 
که باگذشت شــش دهه هنوز در صدر تولیدات 
گازسوز کشور جای دارد، کسب وکاری راه اندازی 
کردنــد که از اولین کارگاه ســاخت اجاق گاز به 
بزرگ ترین تولیدکننده پکیج شوفاژ دیواری در 

خاورمیانه بدل شد.

  بوتان شعله ور شد 
شــرکت بوتان چند روز مانده بــه کودتای 2۸ 
مرداد ۱۳۳2 در دنیای کوچــک صنعت ایرانی 
متولد شد. حکایت تاسیس این شرکت ریشه در 
تالش های محمود خلیلی عراقی داشت، که روزها 
با مسئوالن شرکت ملی نفت کلنجار می رفت تا 
مجوز بهره برداری از گاز مایع را بگیرد و این انرژی 
هدررفته را، که پسماند فرایند تولید نفت بود، به 

از فروشگاه اینترنتی تا آشپزی زنده
کارکنان که خود آشپز هستند، با کمک مشتریان و به پیشنهاد آن ها غذایی از منوی آشپزخانه زنده انتخاب و دسته جمعی آن 

را طبخ می کنند

بهاره بدیعی
خبرنگار

گزارش
R e p o r t

استارت آپی که 
بزرگ ترین رقیب 
آمازون در هند شد!

ایده های خام هرگز به خودی خود نمی توانند 
محور راه اندازی کسب وکارهای موفق باشند. 
این توانایی پرورش ایده های خام، تغییر آن ها به 
خدمات عملی و اضافه کردن چاشنی تبلیغات و 
همسو شدن با ذهن مخاطبان است که درنهایت 
منجر به جرقه های موفقیت در یک کسب وکار 
نو خواهد شد. وب ســایت تجارت الکترونیک 
»فلیپ کارت« هم از این قاعده مستثنا نیست. 
روزی که ساچین بنسل و بینی بنسل، دو جوان 
هندی که هردو در سایت آمازون مشغول به کار 
بودند و درآمدشان کفاف زندگی متوسطشان 
را می داد و دلیلی برای نارضایتی از آینده خود 
نمی دیدند، با شغل خود خداحافظی کردند. ایده 
خام راه اندازی استارت آپی اینترنتی در هند در 
ذهنشان پررنگ تر از هر زمان شده بود. اگر آن 
دو ۹ سال پیش شغلشان را در یکی از بزرگ ترین 
فروشگاه های مجازی دنیا رها نکرده بودند، شاید 
امروز فلیپ کارت یکــی از جدی ترین رقبای 
آمازون در فروش مجازی نمی شــد. 22  اکتبر 
2۰۰۷ زمانی است که فلیپ کارت اولین کتاب 
فروشگاهش را به کاربری در شهر حیدرآباد هند 
فروخت، کتاب »بگذاریم ماکروسافت جهان را 
تغییر دهد«. اما این فروشگاه اینترنتی به تجارت 
کتاب بسنده نکرد و یک سال بعد محصوالت 
دیگری چون موبایل، موسیقی و فیلم هم به آن 
اضافه کرد. شاید بتوان یکی از دالیل موفقیت 
سریع آن را آشــنایی عمیق بنیان گذارانش با 
مختصات فرهنگی هند دانســت. موسیقی و 
فیلم دو عنصر جدانشدنی از فرهنگ عامه این 
کشور هستند و فروش آن ها با قیمتی مناسب و 
ارسال رایگان به خانه های هندیان، فلیپ کارت 
را به ســرعت محبوب کرد. مزیت دیگری که 
بنسل ها در سال 2۰۰۹ به سایت خود افزودند، 
امکان تسویه حساب حضوری محصوالت هنگام 
دریافت بود. معموال وقتی صنعتی نوپا و بومی 
در کشــور درحال توسعه شــکل می گیرد، به 
مشتریان محلی خدمات مناسبی عرضه می کند 
و در برابر رقبای تجــاری بزرگی چون آمازون 
قد علم می کند، ســرمایه داران داخلی جذب 
سرمایه گذاری در آن می شوند و این ماجرای 
خوشایندی است که ســرمایه فلیپ کارت را 
چند برابر کرد. تنها دو سال بعد از راه اندازی این 
تجارت آنالین، فروش آن به ۴۰ میلیون روپیه 
رسید، رقمی که ســال بعد جایش را به 2۰۰ 
میلیون روپیه داد و بنیان گذارانش را شگفت زده 
کرد. هرچند فلیــپ کارت در جغرافیای هند 
بی رقیب بود، با این حــال لحظه ای از افزودن 
امکانات و اضافه کردن مزایای رقابتی خالقانه 
بازنایســتاد. افزونه ای به نــام دیجی فلیپ در 
ســال 2۰۱2 به این فروشگاه اینترنتی افزوده 
شــد، که امکان نصب و راه اندازی محصوالت 
الکترونیکــی و خانگی و ضمانت نامه فروش را 
برای آن ها فراهم می کرد. شــاید بزرگ ترین 
مشــکل فلیپ کارت را بتوان ورود آمازون به 
هند در ســال 2۰۱۳ دانست. شرکتی عظیم 
که تعداد محصوالت آن به طور متوسط 5 هزار 
کاال در برابر فلیپ کارت ۳ هزار کاالیی اســت. 
با این حال آمازون در سال های اخیر نتوانسته 
فروش فلیپ کارت در هند را بشکند و هنوز این 
استارت آپ با ارزشی معادل ۱5 میلیارد دالر، 
قدرتمندترین کسب وکار اینترنتی در سرزمین 

هفتادودو ملت است.
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ازخودگذشتگی را بیاموزید و این کار را برای 
خود لذت بخش کنید، شــما می توانید برای 

جهان سرنوشت متعالی تری رقم بزنید. 

خاطره کپسول های زردرنگ گاز در ذهن خانه های ایرانی
بوتان،باالوپایین60سالبرندبودن

 برندها الزامــا به دنبال شــهرت فراگیر، جذب 
ســرمایه های فراوان و مشــتریان بازار جهانی 
نیســتند. بعضی از آن ها مختصات محدودی را 
برای رشــد برمی گزینند و تصمیم می گیرند در 
همان جغرافیای کوچــک بهترین خدمات را به 
مخاطبانشان عرضه کنند. در میان هزاران برندی 
که در هر حــال در جهان ما زیســت می کنند و 
نامشــان به گوش ما نخورده، اســتارت آپ های 
نوپای اینترنتی بخش بزرگی را به خود اختصاص 
داده اند. از ســایت ها و اپلیکیشن های مسیریاب 
محلی گرفته تا فروشــگاه های مجازی تهیه غذا 
و محصوالت خانگــی. آن ها در حــوزه محدود 
خودشان برندهایی شناخته شده و قابل اطمینان 
هســتند و شــاید یکی از دالیل موفقیتشــان 

خدمات رسانی باکیفیت در وسعت کم باشد.
یکی از این اســتارت آپ های مجازی فروشــگاه 
عرضه وســایل خانه و آشــپزخانه در نیوجرسی 
آمریکاست. فروشــگاهی که ایده راه اندازی آن 
از چند پارکینگ همســایه در شهر مانتین ساید 
آغاز شــد. هشت سال قبل ســه زن خانه دار که 
مشــغول بزرگ کردن فرزندان قدونیم قدشان 
بودنــد، تصمیم گرفتند پس انــداز محدود خود 
را جمع کنند و از جشــنواره فروش محصوالت 
خانگی چند برند مشهور چون سامسونگ، بست 
و بوش محصوالت متنوعی خریداری کنند. اولین 
خرید عمده آن ها چندین دستگاه آبمیوه گیری، 
خردکن برقی و قهوه ســاز بــود. پارکینگ خانه 
جاستینا ویلک را محلی برای بسته بندی مجدد 
این محصوالت کردند و در هر بســته چند کارت 
خرید طراحی شــده قرار دادند. این ســه نفر با 
کمک فرزند جاستینا وب سایتی طراحی کردند و 
محصوالتشان را با قیمتی ارزان تر از بازار و با پیک 
رایگان برای فروش در سایت گذاشتند و این گونه 
بود که اولین فروش وب ســایت »طراح وســایل 

خانه« )Designer appliances( رقم خورد.
از سال 2۰۰۸ تا امروز، وب سایت »طراح وسایل 
خانه« ســفارش های خــود را به بیــش از 2۰۰ 
هزار خانه در ایالت نیوجرســی رســانده است، 

اما هنوز قصد توســعه فروش خود به ایالت های 
دیگر را ندارد. با این حال خالقیت موسسان این 
ســایت تمامی ندارد و امکاناتی که آن ها هرساله 
به فروشــگاه خود اضافه می کننــد، آن ها را در 
جغرافیای محدودشــان یکه تاز کرده است. یکی 
از نوآورانه ترین خدمات این فروشــگاه مجازی، 
پیشــنهاد خرید محصوالت مناســب با بودجه 
کاربران اســت. به این شــکل کــه اعضا بودجه 
نســبی خود را وارد می کنند و »طراح وســایل 
خانه« مجموعه محصوالت خانه و آشپزخانه را به 
آن ها پیشنهاد می دهد. برتری دیگر این سایت، 
عکس های حرفــه ای آن از دکورهــای خانگی 
اســت که به مشــتریان اجازه می دهد کاالیی را 
که با شمایل خانه آن ها هماهنگی بیشتری دارد 
خریداری کنند. این اســتارت آپ هشت ساله از 

دو ســال قبل فروشــگاه های خود در شهرهای 
مانتین ساید و مونت کلیر را بازگشایی کرد تا عالوه 
بر کسب وکار اینترنتی، فضایی برای تجربه خرید 
خیابانی را به مشتریانش بدهد. این فروشگاه نیز 
با تمام فروشگاه هایی که نیوجرسی ها از آن وسایل 
خانه می خرند، متفاوت است. در این فروشگاه ها 
قسمتی به نام »آشــپزخانه زنده« وجود دارد که 
محصوالت آشپزخانه ای چون گاز، یخچال، فر و 
وسایل پخت وپز در این آشــپزخانه وجود دارد. 
کارکنان این بخش که خود آشــپز هســتند، با 
کمک مشــتریان و به پیشــنهاد آن ها غذایی از 
منوی آشپزخانه زنده انتخاب و دسته جمعی آن 
را طبخ می کنند. این اقدام نه تنها شیوه ای خالق 
برای تبلیغ کاالهای پخت وپز است، که همزمان 
با درگیر کردن مشــتریان در تجربه آشپزی نام 

و خاطره فروشــگاه را در ذهن آن هــا جاودان و 
احتمال مراجعه بعدی مشتری را بیشتر می کند.

»طراح وسایل خانه« استارت آپی است که هدف 
اولیه بنیان گذارانش سرگرمی و کسب درآمدی 
محدود بود، در حالی که امروز فروشگاهی است 
که بســیاری از زنان ایالت نیوجرســی نام آن را 
شــنیده اند و تجربه خرید از آن را دارند. ماجرای 
این برند نوپا به همین جا ختم نمی شــود و شاید 
جاستینا و همکارانش در آینده ای نه چندان دور 
مرزهای خدمات خود را به شهرهای دیگر آمریکا 
و دنیا گسترش دهند، اما به نظر می رسد این روزها 
آنچه رمز موفقیت آن ها شــده، شناخت ظرفیت 
خدمات رســانی و محدود کردن کسب وکار خود 
به جغرافیایی خاص برای حفظ ســطح کیفیت 

کاری است.

۶2 سال پیش، وقتی جرقه های نخستین بوتان شکل گرفت، 
شــعله افکار موسســان ایــن شــرکت را آرزویــی عمیق یک

برمی افروخت: تامین آســایش خانواده های ایرانی. بوتان با 
تولید ســیلندر گاز، اجــاق گاز و بخاری گازی، سیســتم های پخت وپز و 
گرمایش خانواده ها را متحول کرد و صنعتی آفرید که دردسرهای استفاده 

از هیزم و زغال را برای همیشه از خانه های ایرانی دور کرد.
 اکنــون در کنار عناوینی چون اولین و بزرگ تریــن تولیدکننده آبگرمکن 
و شــوفاژهای دیواری در ایران، این برند در ســال ۱۳۹۳ صادرکننده برتر 
آبگرمکن دیواری به اروپا شناخته شــد و این بار مشتریان جهانی اش لقب 
»انتخابی مطمئن« را برای بوتان برگزیده اند. به نظر می رسد این تولیدکننده 

ایرانی در حال دست و پا کردن جایی برای خود در آن سوی مرزهاست.
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شنبه را آنالین  ورق 
بزنید، دانلود کنید

 و بخوانید

۱ اسفند۱۳۹۴ . سال اول . پیش شماره سوم
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هــدف نهایی یک بنــگاه، آفرینــش منافع 
اجتماعی است. سازمان درجهت تبدیل توان 
بشر به محصول قرار می گیرد و به این ترتیب 
قوای فردی، منافع اجتماعی را پدید می آورد.

این بیضی شکِل 
آبی رنِگ صدساله

فورد و
 شبکه های اجتماعی

شــرکت فــورد موتــور، یــک کمپانــی 
خودروسازی پیشــرو در جهان است که در 
سال 1903 توســط هنری فورد در آمریکا 
تاسیس شده است و در حال حاضر یکی از 
تولیدکنندگان بزرگ اتومبیل های لوکس 
و قطعات مربوط به آن هاست. شکل، فونت 
و آرم لوگوی فورد منحصربه فرد است و در 
پشت هریک از آن ها مفاهیم خاصی نهفته 
اســت که در اینجا به برخی از آن ها اشاره 

می شود.
اگرچه لوگــوی فورد در طول ســال های 
مختلف تغییر کرده است، با این حال هنوز 
هم یکی از ماندگارتریــن آرم های صنعت 
خودروسازی شــناخته می شود. آرم اصلی 
فورد در سال 1909 توسط سی هارولد ویل 
طراحی شــده که هنوز هم روش خطاطی 
وی در این برند اســتفاده می شــود. نسخه 
فعلــی لوگوی فورد که به نــام »بیضی آبی 
صدساله« شناخته می شود، برای اولین بار 
در سال 1976 معرفی شد که البته در سال 
2003 به مناسبت صدمین سالگرد جشن 
این کمپانی، اصالحاتی روی آن انجام شد. 
همچنین آیکون آبی رنگ و بیضی شکل نیز 
یکی از بهترین و شناخته شده ترین نمادهای 
جهان است. شکل بیضی که از سال 1912 
در این لوگو گنجانده شــد، سمبل قابلیت 
اطمینان و اقتصاد این برند اســت. دورنگ 
آبی و ســفید به عنوان رنگ های اصلی این 
لوگو با برند فورد همــراه بودند که هریک 
نماد مفاهیم متفاوتی هســتند. رنگ آبی 
ســمبل قدرت و برتری این شرکت نسبت 
به دیگران است و رنگ سفید نیز مفاهیمی 
چون خلوص، اشــرافیت و ظرافت را با خود 

به همراه دارد.

شــبکه های اجتماعی در دنیای امروز یکی 
از مهم ترین کانال های ارتباطی به شــمار 
می روند. فیس بوک، لینکدین، گول پالس، 
یوتیوب و... آمار بی ســابقه ای از ارتباطات 
جهانی ارائه می دهند. کمپانی فورد در کنار 
تبلیغات سنتی خود، از تاثیر این شبکه های 
اجتماعی غافل نبــوده و بخش عظیمی از 
فعالیت های تبلیغاتی خــود را با تمرکز بر 
این فضاهای مجازی رقم زده اســت. فورد 
اولین کمپانی خودروسازی به شمار می رود 
که وسایل نقلیه خود را از طریق رسانه های 
اجتماعی معرفی کرده است. برای اولین بار 
در سال 2010 شرکت فورد به جای نمایش 
خــودروی جدید خود در نمایشــگاه های 
ماشــین و اســتفاده از روش های بازاریابی 
ســنتی، شــبکه اجتماعــی فیس بوک را 
بــرای معرفی محصول خود بــه طرفداران 

انتخاب کرد.
ضمن اینکه این شــرکت در ســال 2012 
کمپیــن تبلیغاتــی خــود را در قالب یک 
وبگاه رســمی تاســیس کرد که ترکیبی از 
تبلیغات رسانه های اجتماعی و نمایش های 
تلویزیونی بود. عالوه بر این، شــرکت فورد 
زمینه هــای تبلیغاتی خــود را در فضاهای 
مجازی گسترش داد. به طور مثال در ژانویه 
2012 برای معرفــی محصول جدید خود 
)فورد فیــوژن( 150 وبالگ نویس را از 16 
کشــور جهان دعوت کرد تا با کمک آن ها 
بتواند در صفحات مجازی تبلیغی موثر کند.
ازجمله مزایای مهمی که تبلیغات اینترنتی 
برای این شــرکت به همراه داشــته بحث 
تعامل با مصرف کنندگان اســت. از طریق 
تمــاس دوجانبه بــا مشــتری و خصوصا 
خدماتــی که بــه وی ارائه می شــود، این 
شرکت می تواند تصویری کامل از بازخورد 
محصوالت خود در بیــن مصرف کنندگان 
داشته باشــد و بر این مبنا تولیدات جدید 

خود را پایه ریزی کند.
شــبکه اجتماعی توییتر یکی از مهم ترین 
ابزارهــای ایــن شــرکت بــرای تعامل با 
مشتری اســت که از طریق آن ضمن ارائه 
اطالعات مربوط به محصول، به ســواالت 
مشــتریان نیز پاســخ داده می شود. طبق 
آمارهای گرفته شــده، حجم درخواســت 
FordSer� )مصرف کنندگان از طریق توییتر 
vice@( در طول یک سال سه برابر شده و 
نرخ رضایت مشتریان از این پلتفرم بیش از 

92 درصد برآورد شده است.

کمپین تبلیغاتی هات بات یکی از هوشمندترین فناوری های 
تبلیغاتی شناخته شده در دره سیلیکون محسوب می شود. 
این کمپین تبلیغاتی با استفاده از سیستم های دیجیتالی و 
کابلی و از طریق فضاهای مجازی و دنیای اینترنت، شروع 
به تبلیغات کرده و پس از مدتــی به عنوان یکی از بهترین 
روش های تبلیغاتی در بین شرکت های بزرگ جهان شناخته 
شد. همچنین ساختن ویدئوکلیپ های تبلیغاتی از دیگر 
راهکارهای تبلیغاتی این کمپین برای شناساندن محصوالت 

شرکت های بزرگ در میان مردم است.
کمپین تبلیغاتی هات بات در سال 1998 موفق به دریافت 
جایزه پل شــرلوک از سوی انجمن بازاریابی آمریکا در دره 
ســیلیکون شــد و بعد از آن یکی از بهترین کمپین های 
تبلیغاتی استراتژیک در بخش های چاپ، پخش و وب سایت 

شناخته شد.

 شعار تبلیغاتی: سرچ هوشمندانه با هات بات
کمپین تبلیغاتی دیجیتال ســیمی هات بــات در اکتبر 
1998 راه انــدازی شــد و واکنش فوق العاده ای از ســوی 
مصرف کنندگان دریافت کرد. این در حالی اســت که این 
کمپین، اولین کمپین ملی تبلیغاتی با سیستم دیجیتال 

HotBot.( و خطوط ســیمی برای وب ســایت کمپانــی
com( بود. این کمپین دیجیتالی ســیمی با رقابت با سایر 
وب سایت های تبلیغاتی و ایجاد توانایی هایی برای وب سایت 
خود که منجر به ارائه نتایج بسیار زیاد و در عین حال سریع 
برای جســتجوکنندگان بود، توانســت جایگاهی ویژه در 
میان ســایت های تبلیغاتی پیدا کند. توصیه اصلی آن نیز 
به بیننــدگان خود این بود که: وقت خــود را با لینک های 
قدیمی هدر ندهید، دقیق تر و هوشــمندتر سرچ کنید با: 

HotBot.com

)Digital Wired( سیستم دیجیتال سیمی 
سیستم دیجیتال سیمی طیف وسیعی از محصوالت آنالین 
را ایجاد کرده است که به مردم کمک می کند تکنولوژی های 
نوظهور را در زندگی شخصی و حرفه ای خود به کار ببرند. 
سیستم دیجیتال ســیمی در برنامه های تبلیغاتی زیادی 
کاربرد دارد، مانند www.hotwired.com که یک سایت 
www.wired. مسابقه درباره فرهنگ و فناوری وب است، یا

com که یک سرویس برتر برای ارائه اخبار دنیای دیجیتال 
است. این سیستم دیجیتالی در سان فرانسیسکو واقع شده و 

دفاتری در نیویورک، شیکاگو و لس آنجلس دارد.

 موفقیت کمپین هات بات
سیستم دیجیتال سیمی در رابطه با شرکت های تحقیقاتی 
صنعتی به خوبی نشان داد که این کمپین در گسترش نام 
تجاری هات بات بسیار موفق عمل کرده است. جالب است 
بدانید موفقیت این شیوه بازاریابی به حدی بود که در دو ماه 
اول تــا 60 درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه 49 درصد 
از بازدیدکنندگان اولیه هات بات اذعان کردند که از طریق 
تبلیغات تلویزیونی با این سیستم آشنا شده اند. همچنین در 
همان ماه های نخست ترافیک قابل توجهی در وب سایت این 
سیستم تبلیغاتی به وجود آمد؛ به حدی که بازدیدکنندگان 
این سایت در فاصله ســپتامبر 1998 تا ژانویه 78/1999 

درصد افزایش پیدا کردند.
مسابقه هایی که این کمپین در برنامه های تلویزیونی برای 
عالقه مندان خود ترتیب می دهد نیز از دیگر راهکارهای 
تبلیغاتی اســت که ایــن گروه برای جذب مشــتری به 
کار می برد و به شــرکت کنندگانی که برنده می شــوند 
جایزه هایی ویــژه اعطا می کند. جالب اســت بدانید که 
عالقه مندان به کمپین تلویزیونی جایزه دهنده هات بات 
نیز می توانند به صورت آنالین این ویدئوها را در وب سایت 

این شرکت مشاهده کنند.

کمپین تبلیغاتی هات بات چگونه در دره سیلیکون موفق شد

شعارهای تبلیغاتی مک دونالد از کجا آب می خورند و چه ایده هایی پشت آن هاست
صبح به خیر! این را دوست داری؟

تبلیغــات مک دونالــد برای وعده هــای غذایی 
کــودکان بیــش از اینکه بــر خود غــذا تمرکز 
داشته باشــد، بر اســباب بازی متمرکز است. به 
این معنا کــه در این تبلیغات، شــخصیت های 
تبلیغاتی درواقع وعده های غذایی هســتند که 
به صورت انیمیشن هایی جذاب برای کودکان به 
نمایش درآمده اند. مثال ماست، مرغ سرخ کرده، 
سیب زمینی و... همه به عنوان شخصیت های یک 

انیمیشن با کودکان ارتباط برقرار می کنند.

 تطبیق با شرایط محلی
شــرکت مک دونالد در هر کشوری که وارد شده، 
ســعی کرده مطابق با ســنت ها و عالیق همان 
کشــور عمل کند. مثال شعبه ای از مک دونالد در 
ســال 1996 در هند دایر شد. جالب است بدانید 
که شیوه های تبلیغاتی این کمپانی کامال مطابق 
با خصوصیات غذایی این کشور بوده است. توجه به 
آیتم های موردعالقه محلی، تابوهای مواد غذایی 
مانند عدم استفاده از گوشت گاو، ارائه نان شیرین 
و... ازجمله تغییراتی بود که این شــرکت مطابق 
با ذائقه مشــتریان خود متقبل شد. پایین آوردن 
قیمت ها و از طرفــی تولید حجم باالی غذا نیز از 
دیگر راهکارهای سودآور این کمپانی در هند بود.

 تبلیغات صبحانه مک دونالد
در چند ســال اخیر، یکی از تبلیغات گســترده 
مک دونالــد تبلیغ میز صبحانه آن اســت که در 
بســیاری از رســانه های اجتماعی سروصدای 
زیادی ایجاد کرده اســت. کلیپ هایی که صبح 
کاری خانواده هــا، کودکان، کارگــران و... را در 
تلویزیون نشــان می دهند، ازجمله راهکارهای 
تبلیغاتــی این وعده غذایی هســتند. همچنین 
در بسیاری از شبکه های اجتماعی مانند توییتر 
مک دونالد به تبلیغ سینی صبحانه خود پرداخته 
و با گفتن صبح به خیر، صبحانه مخصوص خود را 

به مخاطبان خود گوشزد می کند.

 این را دوست داری؟ 
تبلیغات جدید مک دونالد در سال 2015 شامل 
یک کلیپ اســت که با شــعار »این را دوســت 

داری؟« شــناخته شده اســت. آژانس تبلیغاتی 
لئو برنت، که بیشــتر تبلیغات این شرکت بزرگ 
را انجام می دهد، این تبلیغ را تهیه کرده اســت. 
در این ویدئوی تبلیغاتی شعار »من این را دوست 
دارم« به طور متناوب تکرار می شود. لحن شاد و 

نرم و آهنگ جذاب ایــن کلیپ، از نقاط قوت آن 
اســت؛ ضمن اینکه این آهنگ توسط بسیاری از 
شخصیت های کارتونی نسل های مختلف خوانده 
می شود و درنتیجه گروه گسترده ای از مخاطبان 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

حدود 75 
درصد از 

مدیران تجاری 
معتقدند 
تبلیغات 
ویدئویی 

آنالین بسیار 
موثرتر از 
تبلیغات 

تلویزیونی 
است. با 
ساخت 

ویدئوهای 
تبلیغاتی 

توسط شایتلی،  
شرکت های 

بزرگ 
می توانند 

تاثیرگذاری 
بیشتر بر روی 

مشتریان خود، 
داشته باشند

  شرکت تبلیغاتی شایتلی با تکیه بر داده های بزرگ و ناخودآگاه مخاطبان 
پایان عصر ویدئوهای تبلیغاتی تلویزیونی را اعالم کرده است

تلویزیون را از پنجره 
پرت کن بیرون!

بیشــتر افراد دهکده جهانی با دنیــای مجازی 
به خوبی رابطه برقرار کرده اند و در دســت بیشتر 
آن هــا موبایل ها و صفحه نمایش هایی اســت که 
آن ها را به این دنیای پرجنب وجوش وصل می کند. 
با توجه به طیف وســیع مخاطبان شــبکه های 
اینترنتــی، یکی از راهکارهــای تبلیغاتی خالق 
می توانــد از طریق همین صفحه های نمایشــی 
صورت بگیــرد. دنیای امروز با طیف وســیعی از 
شــبکه های اجتماعی معروف مانند فیس بوک، 
یوتیوب و یا پلت فرم هایی از قبیل واتس آپ و تلگرام 
و... روبه رو شده است و درصد باالیی از مردم جهان 

روزانه با این فضاها سروکار دارند. در این میان، یکی 
از شرکت های موفق تبلیغاتی به نام شایتلی، اقدام 
به ســاخت ویدئوهایی تبلیغاتی  کرده که در این 
فضاهای مجازی به نمایش درمی آیند و مخاطبان 
دنیای الکترونیک، در عین اینکه در صفحه مورد 
نظر خود به گشــت وگذار می پردازند، به صورت 
خودکار و ناآگاهانــه، طیف عظیمی از ویدئوهای 

تبلیغاتی را نیز مشاهده می کنند.

 شایتلی، یک پلت فرم تبلیغاتی ویدئویی
شــایتلی نرم افزاری کاربردی برای شناســاندن 
برندهای تجاری، کسب وکارهای محلی و شرکای 
بازاریابی اســت که تبلیغات تصویــری خود را به 
صورت پویا در صفحات نمایشــی مختلفی مانند 
یوتیوب، گوگل، موبایل و شبکه های اجتماعی به 

نمایش می گذارد.

نرم افزار شــایتلی به صورت خودکار با قرار دادن 
یک محتوای محلی، تبلیغات شخصی خالقانه ای 
را تهیه می کند که به طور قابل توجهی به افزایش 
بازخــورد مصرف کنندگان منجر می شــود. این 
نرم افزار با دسترسی برنامه ریزی شده به شبکه های 
تبلیغاتی متعدد، بزرگ ترین و موثرترین فهرست 
موجــودی بــازار را ارائــه می کنــد و از طریق 
هدف گیری خــودکار، مزایده مناقصه و تخصیص 
بودجــه، یک مبــارزه انتخاباتــی مقیاس پذیر را 
شکل می دهد. فناوری اختصاصی شایتلی توسط 
داده های بــزرگ محلی تغذیه  شــده و به منظور 
بهینه ســازی محتوای تبلیغاتی، تحویل مبارزات 
انتخاباتی و هدف قرار دادن مشتریان، برنامه ریزی 
می شــود. با این اهــداف، این نرم افــزار تبلیغاتی 
موثرترین راه حل ها را در شناساندن برندها و کسب 

رضایت مشتریان ارائه می دهد.

 زمانی برای دیدن بیرون جعبه
با وفور شبکه های مجازی و حضور گسترده مردم 
در این فضاها، دیگر دوره تبلیغــات تلویزیونی به 
سر آمده اســت. اکنون زمان آن رسیده که از این 
جعبه جادویی به سوی صفحه نمایش های دستی 
خود برویم. طبق آماری که محققان شــایتلی به 
دست آورده اند، در حال حاضر حدود 75 درصد از 
مدیران تجاری معتقدند تبلیغات ویدئویی آنالین 
بسیار موثرتر از تبلیغات تلویزیونی است. با ساخت 
ویدئوهای تبلیغاتی توسط تیم تبلیغاتی شایتلی، 
تولیدکنندگان و شــرکت های بــزرگ می توانند 
با تاثیرگذاری بیشــتر بر روی مشــتریان خود، به 
بازخورد ســریع تری از جانب آن ها برســند و در 
همان فضاهای مجازی، نظر مصرف کنندگان خود 
را درباره محصوالت ارائه شده بفهمند که درنهایت 

باعث بهبود روند تولیدی آن ها خواهد شد.

 بهینه سازی هوشمند
از طریق موتورهــای تجزیه وتحلیل هوشــمند، 
می توان میــزان عملکرد ویدئوهــای تبلیغاتی را 
بررســی کرد. به این معنا که از طریق پاسخ هایی 
که از طــرف بینندگان دریافت می شــود، میزان 
موفقیت یک تبلیغ برآورد خواهد شــد. اینکه مثال 
چندبار بینندگان یــک تبلیغ تجاری را به صورت 
کامل دیده اند و یا اینکه تنها 30 ثانیه از آن را تماشا 
کرده اند، می تواند در بهینه ســازی آن تبلیغ موثر 
باشــد؛ یا اینکه چند درصد مخاطبان یک ویدئوی 
تبلیغاتی را به صورت کامل و یا نیمه تماشا کرده اند 
که تمام ایــن داده ها برای رســیدن به یک روش 
بهینه سازی خالق بسیار ارزشمند است. همچنین 
کلیک کــردن یکی دیگر از روش هــای فهمیدن 
بازخورد مخاطبان است. اگر بیننده ای تحت تاثیر 
یک ویدئــوی تجاری قرار گرفته باشــد، از طریق 
کلیک کردن روی آن می تواند آن را به دیگران نیز 
پیشــنهاد دهد و با این کار عالوه بر دریافت پاسخ 
مســتقیم از مشــتریان، تبلیغی غیرمستقیم نیز 

صورت خواهد گرفت.

 تبلیغات ویدئویی شخصی
هرچــه شــناخت یــک شــرکت تبلیغاتــی از 
مصرف کنندگان یک محصول بیشتر باشد، در ارائه 
روش های تبلیغاتی خود موفق تر عمل خواهد کرد. 
در این میان شرکت شایتلی نیز با تولید ویدئوهای 
تبلیغاتی شخصی، سعی در ارائه تبلیغاتی دارد که 
تا حد ممکن با عالیق و خصوصیات مشتریان مطابق 
باشد. بنابراین ممکن است برای تبلیغ یک محصول 

واحد چندین ویدئوی متفاوت ارائه دهد.
ویدئوهای تبلیغاتی شخصی یک روند آگهی سازی 
برای مخاطبان متفاوت است. از طریق آگهی های 
بازرگانی شخصی می توان یک رابطه منحصربه فرد 
و خاص با مشتریان مختلف در سراسر جهان برقرار 
کرد. در این روش با استفاده از اطالعاتی که از محل 
سکونت مشتریان در دست است، و همچنین عالیق 
شخصی و درونی آن ها مانند تیم ورزشی محبوبشان 
و یــا فعالیت های مــورد عالقه آن هــا و آگاهی از 
متغیرهای فردی مانند جنسیت و سن مخاطبان، 
ویدئوکلیپ های تبلیغاتی تولید می شود که با توجه 

به نوع مخاطب متفاوت هستند.

فهیمه خراسانی

گــزارش
R e p o r t
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»کافه بازار« 
اپی گمنام 

که با نوشتن 
پستی در 

وبالگ فارنت 
توسط محسن 

صحافی به 
رسانه ها راه 

یافت و بدون 
آنکه کسی 
انتظارش را 
داشته باشد 

ناگهان موجی 
به راه انداخت. 

در سه ماه 
اول 100 

هزار کاربر 
مجذوب خود 

کردند و شتاب 
برگشت ناپذیر 

کافه بازار از 
همین جا آغاز 

شد. شتابی 
که تا امروز 

ساالنه 300 
درصد رشد 

برای آن ها به 
ارمغان آورده 

است.

حسام آرمندهی، مرد شماره یک اپلیکیشن ایران، چگونه موفق شد بازار اپ کشور را تصاحب کند؟

پسری با کفش های کتانی

تا همیــن دیروز جوان های پشــت لب سبزشــده، 
در تاریکی مردمک بســته ذهنشــان، با تصور دره 
سیلیکون ولی، رویاهایشان را می بافتند و می تافتند. 
دره ای در دورترین نقطه جهــان، در 70 کیلومتری 
جنوب شرقی سانفرانسیســکو، که بسان افسانه ها 
غول های جهان مثل اپل، ایسوس، ای بی، گوگل، یاهو، 
مایکروســافت و... بهترین های وب  جهان را یکجا در 
خود جا داده است. اگر دیوار اتاق هم سن و ساالنشان 
مزین به تصاویر آرتیست ها، رپر ها و فوتبالیست های 
وطنی و خارجکی بود، در رویاهایشان به پادشاهانی 
با کفش های کتانی مثل اســتیو جابز، بیل گیتس، 
زاکربرگ، جف بزوس، مت مولنوگ... می اندیشــند 
و مقصد و آمالشــان را در ینگه دنیا و هم نشینی و در 
زیست با آدم های گوگلی و اپلی جست وجو می کردند. 
اما... امروز می توانند با چشمان باز در همین حوالی، 
جایی در خیابــان ولیعصر تهران خودمان، ســاکن 
 cafebazaar. .سیلیکون ولی ایرانی را مالقات کنند

Hessam armandehi مردی با کفش های کتانی.
   

جوانی که بعد از حوادث ســال 88، برخالف برخی از 
هم سن وساالنش که در اندیشه مهاجرت از وطن بودند، 
در همان اوضاع متالطم، عطای دانشگاه چالمرز سوئد را 
به لقایش بخشید. چمدان بست و شهر آرام واکینگ ها 

را به مقصد تهران داغ و پرتالطم ترک کرد.
آمده بــود دو هفتــه تعطیالت کریســمس را کنار 
خانواده اش باشد و بازگردد. دو هفته ای که هرگز تمام 
نشد. اتفاقات همین دو هفته سرنوشت ساز او را به مرد 
شماره یک بازار اپلیکیشن ایران تبدیل کرد. مرد که 
می گوییم یعنی جوانی 24ســاله با مختصات سنش 
که عاشق شطرنج سرعتی است و مهره های سفید را 
بیشتر از سیاهی دوست دارد. دل مشغولی اش خواندن 
وب ســایت آقای پاول گراهام اســت و از خوانندگان 
 Harvard  و TechCrunch پروپاقــرص مجــالت
Business Review. با اینکه صاحب تنها مارکت اپ 
اندرویدی ایران است،  از گوشی iOS استفاده می کند.

مثل همه بچه های دهه شــصتی مامانی است و اهل 
غذای خانگی. هنوز دست پخت خانگی را به غذاهای 
فســت فودی ترجیح می دهد. 8 ســاعت در روز کار 
می کند و 8 ساعت می خوابد. عادت دارد شب ها قبل 
از خواب ایمیل هایش را چک کنــد و مجالت مورد 
عالقه اش را ورق بزند. نه از ماشــین الکچری خبری 
است و نه از کت وشلوار، همه او را با لباس های ساده مثل 
شلوار جین و تی شرت به یاد دارند. اولین استارت آپ 

زندگی اش هم با همین تی شرت شروع شد.
   

قبــل از ســفر بــه 
سوئد، نخستین کار 
جدی اش را با اولین 
تاثیرگذارتریــن  و 
رضــا  شــریکش، 
محمدی و دوستان 
دیگــرش، آغاز کرد. 
سایتی راه انداختند 
به نام »طوطی« که 
قرار بود از مشتری ها 
اینترنتی  به صورت 
ســفارش بگیــرد و 
تی شــرت ها  روی 
نقش بزند. نقشی که 
با رفتن شرکا به فرنگ 
ادامه تحصیل  برای 

نقش بر آب شد.
در همان تعطیالت 
دوهفته ای  معروف 
 ،88 دی مــاه  در 
شــد  ر  ا د خبــر
و  دوســتان  کــه 
همکالســی هایش 
در دانشــگاه شریف 

ازجمله رضا محمدی، بر روی پروژه »فارســی تل« 
کار می کنند. به دیدارشان رفت و از کم و کیف کار 
پرســید و همان جا به پروژه عالقه مند شد. تصمیم 
گرفت کمی بیشــتر از دو هفته در ایران بماند تا با 
شــرکت های ایرانسل و ســونی درباره توزیع این 
محصول مذاکره کند. دوهفتــه ای که هرگز تمام 
نشد و پروژه ای که به ســرانجام طوطی دچار شد؛ 

شکست پشت شکست.

اما این پایان راه نبود. حسام و دوستانش بر بازار آشفته 
و متاثر از تحریم ها متمرکز شدند و دریافتند در غیاب 
اپ استورهای گوگل و اپل می توانند بازار دست نخورده 
و بکر ایران را تصاحب کنند. همه چیز از نوشتن یک اپ 
ساده شروع شد به نام »بازار«، که البته ابتدا »کافه بازار« 
getbazaar. به نام getfirefox.com نبود. کپی بود از

com که بعد قرار شد بشود »کف بازار« اما درنهایت 
شــد اپ »کافه بازار«. اپی گمنام که با نوشتن پستی 
در وبالگ فارنت توسط محسن صحافی به رسانه ها 
راه یافــت و بــدون آنکه 
کسی انتظارش را داشته 
باشــد ناگهان موجی به 
راه انداخت. در ســه ماه 
اول 100 هــزار کاربر را 
مجذوب خــود کردند و 
برگشــت ناپذیر  شتاب 
کافه بازار از همین جا آغاز 
شد. شــتابی که تا امروز 
ساالنه 300 درصد رشد 
برای آن ها به ارمغان آورده 

است.
تعداد نیروها از چند نفر 
به بیش از 100 نفر رسید 
و محــل کار از دفتــری 
کوچک در مرکز شــهر 
پنت هوســی  به  تهران 
مجلل در طبقه 23 برج 
نگار منتقل شــد. چند 
نفر اپ نویــس کافه بازار 
با تغییر بیزینس پلن به 
10 هزار توســعه دهنده 
افزایش پیدا کردند. در 
پایان ســال 93، 4 هزار 
نفر به صــورت فعال در 
کافه بازار فعالیت داشــتند که سهم آن ها از آورده 
بازار 12 میلیارد تومان بود. یعنی هر نفر به صورت 
میانگین ماهیانه 250 میلیون تومان عایدی داشت.
جوان 24ســاله آن روز و 30ساله امروز 2 تا 5 درصد 
از تراکنش های اینترنت کشور و نزدیک به 10 درصد 
ترافیک اینترنتی ایران را به خود اختصاص داده است. 
او و مجموعه اش توانستند در این سال ها به موفقیت 
بزرگی در جذب مخاطب برســند. در پایان ســال 

93 مشخص شــد که 22 درصد از جمعیت کشور از 
نرم افزارهای شرکت او استفاده می کنند و صفحه اول 
کافه بازار هر هفته بیــش از 20 میلیون بازدید دارد و 
صفحه های داخلی آن 90 میلیون بار در هفته دیده 
می شــوند. کافه بازار آنقدر بزرگ شد که گویی مانند 
دره سیلیکون ولی حسام آرمندهی جوان را در خود 
بلعید. حــاال همه از کافه بــازار می گویند و آمارهای 
اغواکننده اش، بی آنکه بدانند پشت این بیزینس بزرگ 
چه کسی است، چند سال دارد، چند سال است این کار 
را شروع کرده، و با چه سرمایه اندکی! جوانی که به جای 
اندیشیدن به کارمندی و پشت میزنشینی یا رویابافی 
برای رفتن به پاتایــا و جزایر قبرس، بی آنکه زحمتی 

برای این کشور، کاری کرده کارستان!
حسام جوان در عین توانمندی در بین استارت آپی ها، 
به جوانی بداخالق و نچســب شــهره است. تا نامش 
به میان می آید، ســگرمه ها در هم می رود که ارتباط 
گرفتن با او ســخت اســت. اویی کــه در ابتدای راه 
»نه«های بســیاری شــنیده حاال پر از »نه« است. 
چراکه معتقد اســت برای موفقیت باید تمرکز کرد. 
برای همین شــاید ترجیح می دهد تلخ رو و ترشرو 
باشــد، اما با خودش و کارش تنها باشد. معتقد است 
اولویت بندی مناسب، تمرکز و توانایی »نه« گفتن به 
موقعیت ها و پیشنهاد های جذاب که همسو با هدف 
اصلی کار نیســت، اهمیت بسیار زیادی دارد. تمرکز 
تمرکز تمرکز شاه بیت و تئوری و یافته بزرگ او در کار 

استارت آپی است.
 تاریخ هرگز برای قضاوت در مورد مردان و زنانی 
که کارهــای بزرگ و ماندگار می کنند به اخالق و 
خوش برخوردی و بداخالقی آن ها توجه نمی کند. 
آنچه مــورد قضاوت تاریخ اســت عمل و بزرگی 
کار و آفرینش اســت. حاال همه منتظرند. منتظر 
آینده پرابهام کافه بازار، چراکه کافه بازار مثل همه 
استارت آپ های ایرانی مولود عصر تحریم هاست 
و هرگز مانند دیگر کسب وکارهای سنتی تجربه 
پیشــاتحریم را نداشــته اســت. کافه بازار وارد 
دوره تازه ای به نام پســابرجام یا پساتحریم شده 
اســت. کودکی که در غیبت رقبای گردن کلفت 
یکه تازی کرد و تا باالی برج نگارستان قد کشید، 
حاال با ســوال و چالشــی جدی مواجه اســت: با 
آمدن غول های بزرگی مثل گــوگل و اپل از دره 
ســیلیکون ولی به تهران کافه بازار می تواند ســر 

پا بماند؟

اکبر هاشمی
سلبریتی

گزارش از شخص
R e p o r t

آنان رویاپردازند 

»رویا، قاطعیت، عملگرایی، اراده، فداکاری، 
ازخودگذشتگی، جزئیات، سرنوشت، پول، 
پخــش کردن« این هــا ده ویژگی بارز یک 
کارآفرین اند. چرا باید رویا داشــته باشند؟ 
می گویند کارآفرینان برای آینده کسب وکار 
خود باید دارای چشــم انداز باشند و مهم تر 
از آن باید توانایی محقــق کردن رویاهای 
خود را داشــته باشــند. قاطعیــت؛ آن ها 
وقت تلف نمی کنند، ســریع تصمیم گیری 
می کننــد. تردســتی آن ها عامــل اصلی 
موفقیتشان اســت. عملگرایی؛ کارآفرینان 
زمان تصمیم گیری به ســریع ترین شکل 
ممکــن تصمیــم  می گیرنــد و آن را اجرا 
می کنند. اراده؛ نسبت به مشارکت و اجرای 
کار متعهد هســتند. به ندرت جا می زنند، 
حتــی زمانی که بــا موانــع غیرقابل عبور 
مواجه اند. فداکاری؛ خود را وقف کسب وکار 
می کنند، و گاه هزینه آن را نیز می پردازند و 
روابط شان با دوستان و خانواده  دچار مشکل 
می شود. خســتگی ناپذیرند؛ 12ساعت در 
روز و 7 روز هفته، کار غیرمعمولی نیســت 
که کارآفرین در حال تالش برای به دســت 
آوردن کســب وکار خــود در زندگی انجام 
می دهــد. ازخودگذشــتگی؛ کارآفرینان 
عاشــق آنچه انجام می دهند هستند. این 
عشــق اســت که آن ها را حفظ و ترک کار 
را برایشان دشــوار می کند. و این عشق به 
محصول و خدمات اســت کــه آن ها را در 
ارائه کارشان بسیار موفق می کند. جزئیات: 
می گویند شــیطان مقیم جزئیات اســت. 
هرچند گاه این طور نیســت، اما کارآفرین 
خــود را در ورای جزئیات قــرار می دهد. 
سرنوشــت؛ می خواهند مسئول سرنوشت 
خود باشــند تا وابسته به یک کارفرما. پول؛ 
پولدار شدن لزوما محرک کارآفرینان نیست، 
میزان درآمد ســنگ ترازوی آنان اســت. 
کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشــند، 
پاداش نیز خواهند گرفــت. پخش کردن؛ 
کارآفرینان می دانند که کسب وکارشــان 
توســط کدام کارمندان اصلی به موفقیت 
خواهد رسید. حاال آن ها کارآفرین هستند، 
کسانی که با تالشــی متعهدانه و با در نظر 
گرفتن خطرهای ناشی از آن ارزش جدیدی 
)مادی یا معنوی( به فرایند خلق می پردازند. 
هرچند جنسیت کارآفرینان در اکثر کشور ها 
را مردان تشکیل می دهند اما در کشورهای 
آلمان، روسیه، مالزی، ونزوئال تعداد زنان با 
اختالف ناچیزی کمتر از مردان اســت. این 
در حالی است که در کشورهای تونگا، برزیل 
و گواتاماال تعداد زنان کارآفرین بیشــتر از 
مردان اســت. در ایران حــدود 40 درصد 

کارآفرینان زنان بوده اند.

سلبریتی
C e l e b r i t y
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ios

android

با موبایلتان در هفته نامه شنبه فیلم های آموزشی ببینید
 Q یا از طریق matlab.plus بعد از دانلود اپلیکیشن مطلب+ از کافه بازار یا سایت
بارکد، برنامه را اجرا کنید. شما وارد صفحه خانه می شوید، که در آن لیستی از تمام 
مجالت نمایش داده شده است. در این قسمت شما با زدن دکمه   امکان تغییر حالت 
نمایش مجالت از »Grid View« به »List View« را خواهید داشت. همچنین می توانید 

اسم مجله مورد نظر را جستجو و انتخاب کنید. بعد از انتخاب مجله مورد نظر، دوربین 
موبایل شــما فعال می شود. با نگه داشتن دوربین بر روی صفحاتی که نشان    را 
دارند، ویدئو، عکس و یا صوت و تصویر مربوط به آن نمایش داده می شود. در اینجا 

شما می توانید با زدن دکمه   آرشیو کامل مجله انتخاب  شده خود را ببینید.

ده
ی زا

طف
ی ل

 مان
س:

عک

در شماره 1 هفته نامه شنبه گزارشی از 
دیجی کاال منتشر کردیم. در این شماره 
گزارش کافه بــازار را خواندید. باور ما در 
هفته نامه شــنبه این اســت که فارغ از 
اختالف نظرها و حتی عدم توجه مدیران 
مجموعه هــای اســتارت آپی بزرگ به 
رسانه ها، حمایت از اســتارت آپ هایی 
که برای کشورمان ارزش افزوده دارند و 
برای جوانان این کشــور اشتغال و امید 
ایجاد می کنند، یک وظیفه است. گالیه 
هم نمی کنیم که بــرادران محمدی نه 
به ایمیل هایمان پاســخ دادند و نه بعد از 
گزارش واکنشی نشان دادند. خوب یا بد. 
وقتی به سراغ حسام آرمندهی رفتیم، او 
هم »نه« گفت و درخواســت ما را برای 
مصاحبه نپذیرفت. ما این نامهربانی ها را 
که می دانیم از عمد نیست به خاطر رونق 
اکوسیســتم ایران عزیزمان با جان و دل 

می پذیریم.

مهران امیری
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وینستون چرچیل

موفقیت بدون اینکه اشتیاق خود را از دست 
بدهد، از شکســتی به شکست دیگر حرکت 

می کند.

انعطاف به سبک کار
برنامه کاری منعطف به کارکنان اجازه می دهد 
در ســاعاتی غیر از ساعت معمول ورود و خروج 
اداری فعالیت داشته باشند. ساعت مرسوم کار 
معموال از 8 صبح تــا 5 بعدازظهر یا 9 صبح تا 6 
بعدازظهر، به مدت 40 ســاعت در هفته است. 
در کارهای غیراداری، مثل فعالیت های صنعتی، 
تولید، انبــارداری و یا فعالیت هایی که رودررو با 
مشتری انجام می شــوند، برنامه منعطف کاری 
براساس ویژگی هایی است که در آن شغل خاص 
وجود دارد. در تمام برنامه های کاری منعطف، 
کارفرمــا به یک کارمند تمام وقــت برای انجام 
کاری به اندازه ساعت کاری موظفی و یا بیشتر از 
آن نیازمند است، که ساعت کاری موظف را در 
یک برنامه روزانه فشرده و یا ساعات منعطف در 
طول روزهای هفته انجام دهد. در برنامه کاری 
فشــرده هفتگی، برنامه منعطف شــامل 4 روز 
با 10 ساعت کار می شــود. تنوع زیادی در این 
روش وجود دارد. این برنامه منعطف به کارمندان 
کمک می کند در بقیه روزها فعالیت های منطبق 
با برنامه زندگی شــان را انجام دهند. یک برنامه 
منعطف روزانه به کارمندان کمک می کند زودتر 
سر کار بیایند و زودتر به خانه برگردند و یا اینکه 
دیرتر به محل کار بیایند و دیرتر هم کار را ترک 
کنند و یا اینکه زمان ناهارشان را طوالنی تر کنند. 
البته در این نوع برنامه، معموال کارفرما از کارمند 
می خواهد که حتما در ساعت مشخصی )مثال 10 
صبح تا 3 بعدازظهر( در محل کار حضور داشته 
باشــد و یا اینکه یک برنامه دلخواه برای هر فرد 
وجود داشته باشد که همیشه در همان ساعت به 
محل کار مراجعه کند )مثال 4 صبح تا 7 بعدازظهر 
برای یک کارمند خاص(. همچنین این برنامه با 

توافق بین کارفرما و کارمند قابل اجراست.

 ساختن برنامه کاری منعطف
وقتی بر سر یک برنامه خاص توافق شد، از آن به 
بعد کارمند باید در زمان انتخابی و مورد توافق 
در محل کار حضور پیدا کند و این زمان بندی 
به صورت یک اصل برای او درآید. یعنی تغییر 
مجدد از آن ساعت ممکن نیست. در صورتی که 
کارمند از ساعت مورد توافق پیروی نکند باید 
مدیر را در جریان بگذارد تا مســئولیت کار در 
برنامه گنجانده شــود. نکته اینجاست که یک 
کارمند تمام وقت باید توجیه شــود که حتی 
در صورت داشتن برنامه منعطف، باید هفته ای 
40 ســاعت کار کند. برای اطمینان از اجرای 
درســت برنامه کاری، کارفرمایانی که برنامه 
را قبول می کنند، باید یک دستورالعمل برای 
انجام برنامه منعطف داشته باشند و کارمندان 
قبل از استفاده از برنامه، آموزش ببینند. این کار 
جلوی هر نوع تناقض و برداشت اشتباه از نحوه 
اجرای برنامه را می گیرد. برنامه منعطف، مورد 
رضایت بسیاری از کارکنان است. فوایدی که 
این برنامه برای کارفرما و کارمند به بار می آورد 

کلید برقراری این برنامه در سازمان است.

 فواید برنامه منعطف کاری
 افزایش تولید: چندین دلیل برای افزایش 
تولید بعد از اســتفاده از برنامه منعطف وجود 
دارد. نه تنها کارکنان کنترل بیشتری بر زمان 
انجام کارهــای خود دارند، بلکــه این برنامه 
محیط اعتماد و استقالل را برای کارکنان فراهم 
می آورد. با وجود کارکنان شادتر و محیطی با 
اعتماد بیشتر، تولید خودبه خود افزایش پیدا 

می کند.
 کاهش استرس: استرس یکی از شکایت های 
شایع در محل کار است. با وجود ساعت های زیاد 
در طــول روز، برنامــه کاری منعطف فرصت 
مدیریت بهتــر احتیاجات زندگــی را فراهم 
می کند. وقتــی کارکنان یــک برنامه کاری 
منعطف را تجربه می کنند، به این دلیل که به 
کارهای خارج از محل کار خود هم می رسند، 
استرس کم تر و احساس مثبت تری به کار دارند.

 کاهش غیبت: وقتی برنامه کاری کارکنان 
منعطف باشد، آن ها به جای غیبت از کار برای 
انجام ســایر امور زندگی شان، در ساعت هایی 
که طبق برنامه منعطف مشــغول کار نیستند 
به فعالیت هــای دیگر می پردازنــد و درواقع 
ساعت های بیشتری برای انجام کارهای خارج 

از محل کار دارند.
 کارمندان سالم تر و شــادتر: براساس 
تحقیقی که در دانشگاه مینه سوتا انجام گرفته، 
تاثیــر برنامه منعطف بر ســالمت کارمندان 
مشخص شــد. این تاثیر شامل خواب بیشتر، 
افزایش کیفیت خواب، افزایش سطح انرژی، 
و مراقبت های بیشتر در زمان بیماری می شود. 
به عالوه با اســتفاده از سیاست ساعت کاری 
منعطف کارمندان می توانند اســترس های 
روان شــناختی، تناقض های زندگی کاری و 

خستگی های احساسی خود را کم کنند.
 صرفه جویی مالی: کارفرمایان با استفاده 
از برنامه کاری منعطف، پول بیشتری ذخیره 
می کنند. با وجود کارکنان شادتر و سالم تر، 
قدرت ســازمان برای جذب و نگه  داشــتن 
کارکنان حرفه ای باال می رود و در هزینه های 

استخدام و آموزش صرفه جویی می شود.
 ایجاد اعتماد: با وجــود برنامه منعطف 
کاری، کارکنان احســاس استقالل بیشتری 
دارنــد، بنابراین به ازای داشــتن این حس 
اســتقالل، اعتماد بیشــتری به ســازمان و 
کارفرما می کننــد و وفادارترند. برنامه کاری 
منعطف نه تنها به رضایت شــغلی کارکنان، 
ســالمتی بیشــتر، افزایش تعادل زندگی و 
کاهش استرس منجر می شود، بلکه با افزایش 
بهره وری، کاهش جابه جایی و غیبت کارکنان 
به کارفرمایــان کمک می کند تــا کارکنان 
کیفی خــود را حفــظ و در هزینه های مالی 

صرفه جویی کنند.
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شــرکت های کوچک و متوســط کــه در جهان 
با عنوان SME شــناخته می شــوند، شــق مهم 
اقتصاد مدرن به شــمار می روند. شرکت هایی با 
تعداد کارکنان کمتر، کــه پیچیدگی ها و قوانین 
دست وپاگیر غول های ســازمانی را دور زده اند و 
ســعی می کنند با تعداد کارمند کمتر اما موثرتر، 
بازدهی باالتری داشته باشند. همین تعریف عامل 
اصلی موفقیت SME ها را نشــان دهد. SME ها با 
مفهوم کار تیمی اســت که معنا می یابند. تنها با 

استفاده از یک یا چند تیم کاری است که می توان 
به جای تکیه بر قوانین و مقررات دست وپاگیر، با 
توسعه ارتباطات غیررسمی، یک سازمان را چابک 
کرد. در این قســمت نکاتی کلیدی را می خوانیم 
که در موفقیت تیم هــای کاری در SME ها موثر 

هستند.
تحقیقات جدید نشــان می دهد کــه تیم کاری 
ضعیف سبب مشکالتی چون اتالف وقت، ماندن 
طوالنی در دفاتــر کاری و نارضایتــی کارکنان 

SME ها می شود، اما تمام این مشکالت قابل حل 
اســت اگر کارکنان را به فعالیت اثربخش در تیم 

تشویق کنیم.
تحقیقی که توسط مایکروسافت در بریتانیا انجام 
گرفت، نشــان داد که 37 درصد از 2200 نفر از 
مردم بریتانیا که در این تحقیق شرکت کرده بودند  
معتقدند، یکــی از دالیل اتالف وقت در محل کار 

ارتباطات ضعیف بین اعضای تیم است.
کلر بارکلی، مدیر یک کسب وکار کوچک، می گوید: 
»هر فرد از تیم برای ارزشی که برای آن کسب وکار 
خاص دارد، به اســتخدام درمی آید اما در این بین 
نباید کل تیم را فراموش کرد. کسب وکار موثر و توانا 
حاصل کار تیمی اســت و مدیران باید فرایندها را 
طوری تنظیم کنند تا کارکنان را به کار با یکدیگر 

برای سود کل شرکت تشویق کنند.«
در اینجا نکاتی مطرح می شود که چگونگی کمک 
کســب وکار به کارکنان برای همــکاری بهتر را 

توصیف می کند.

 وظایف را با توانایی ها همخوان کنید
بهتر است توانایی های کلیدی افراد را با وظایفشان 
در تیم همخوان کنید. ممکن است فردی را به دلیل 
یک توانایی خاص استخدام کنید اما اگر آن فرد در 
زمینه ای دیگر هم توانایــی دارد، می توانید برای 
فعالیت در آن زمینه به او فرصت بدهید. این افراد 
مطمئنا از پیشــنهاد این موقعیت جدید استقبال 
می کنند و با انگیزه بیشــتر برای موفقیت کل تیم 

تالش خواهند کرد.

 وظایف و مسئولیت ها را معرفی کنید
زمانی که کارمندان با وظایف خود سازگار شدند 
مهم اســت که دید جامع تری از کارشان بگیرند. 

برای اینکه بهترین نتیجه را از کارکنان بگیرید، هر 
فرد باید تاثیر خود را در موفقیت تیم درک کند.

 گسترش در راستای نقش های کاری
حدی از »گســترش نقش« در کســب وکار الزم 
است. برای مثال، اگر حسابدار باید به درخواست 
لیست قیمت اقالم پاسخ دهد، باید عالوه بر نقش 
حسابداری، از فعالیت کلی کسب وکار هم مطلع 
باشــد. باید بداند که برای چه لیست قیمت ها را 
تهیه می کند. کارها وقتی راحت تر انجام می شوند 
که افراد عالوه بر اینکه وظیفه خود را بشناســند 
از کاری که ســایرین انجــام می دهند هم مطلع 
باشند. شاید الزم باشــد گاهی برای اعضای تیم 
توضیح دهید که فعالیتتان چه نقشی در تیم دارد 

و چگونه از فعالیت های دیگران حمایت می کند.

 مطمئن شــوید که اطالعات  در دسترس 
همه است

برای اینکه به همــکاری اعضای تیم کمک کنید، 
الزم است هر فرد به جزئیات اطالعاتی مشتریان 
آگاهی پیدا کند. به اشتراک گذاشتن اطالعات مهم 
است، به این دلیل که از انجام دوباره کار توسط افراد 

مختلف تیم جلوگیری می کند.
 ارتباطات کلید است

ارتباطات بیــن اعضای یک تیم در هر ســطحی 
حیاتی است. کسب وکارهای کوچک باید ببینند 
که چه وسیله ای برای دستیابی شرکتشان به این 
امر کلیدی بهترین است. برای مثال، اگر کارمندان 
شما دائما در حال جابه جایی هستند، تکنولوژی 
وســیله خوبی برای حفظ این ارتباط اســت، و یا 
اینکه وقتی آن ها در دفتر کار نیستند، با ایمیل به 

آن ها پاسخ دهید. 

 78 درصد 
از مدیران 
شخصیت 
کارمندان 
را مهم تر از 
تناسبات 
فرهنگی 

)53 درصد( 
و مهارت 

)39 درصد( 
می دانستند.    

راهکارهایی کاربردی که هم اتالف وقت و بی انگیزگی را می کشد هم بازدهی کار را باال می برد

10 راه انتخاب  کارمندان واقعا استثنایی!

کوچک یا متوسط هستید؟ کار تیمی را این گونه تقویت کنید

این کار در تعریف
 شغل من نیست

در یک تحقیق بین المللی، از 500 نفر از بنیان گذاران 
کسب وکارها پرسیده شده بود که چه چیزی کارکنان 
حرفه ای را از بقیه جدا می کند. محققان می خواستند 
بدانند چرا عده ای در کار موفق تر از دیگران اند. پاسخ 

مدیران البته جالب بود: »شخصیت فردی!«
به طور مشــخص، 78 درصد از مدیران شــخصیت 
کارمندان را مهم تر از تناسبات فرهنگی )53 درصد( 
و مهــارت )39 درصد( می دانســتند. اما مشــکل 
اینجاســت که وقتی مدیران از شخصیت کارکنان 
صحبت می کنند، دقیقــا نمی دانند به چه مفهومی 
اشــاره می کنند. شخصیت شــامل مجموعه ثابتی 
از ترجیحات و تمایالتی اســت که ما به وسیله آن ها 
جهانمان را هدایت می کنیم. درون گرا یا برون گرا بودن 
مثال خوبی از یک ویژگی شخصیتی است. ویژگی های 
شخصیتی از دوران کودکی شکل می گیرند و در دوران 
بزرگسالی تثبیت می شوند. چیزهای زیادی در مورد 
شما در طول زندگی تغییر می کنند اما شخصیت شما 
تقریبا دســت نخورده می ماند. شخصیت متفاوت از 

هوش منطقی )IQ( و یا هوش عاطفی )EQ( اســت، 
بنابراین بیشتر مدیران در درک معنی »شخصیت« 
دچار اشــکال هســتند.  ویژگی هایی که مدیران در 
این تحقیق به عنوان صفات شــخصیتی شناسایی 
کــرده بودند، درواقــع مهارت های هــوش عاطفی 
بودند. واقعیت این است که برخالف شخصیت، شما 
می توانید مهارت های هوش عاطفی تان را تغییر بدهید 
و یا بهبود ببخشید. کارمندان استثنایی ویژگی های 
شــخصیتی خدادادی خاصی ندارند؛ آن ها متکی به 
ویژگی های هوش عاطفی ساده ای هستند که همه 
می توانند صاحب چنین ویژگی هایی باشند. مدیران 
حتی نیازی به جستجوی چنین مهارت هایی ندارند 
)اگرچه پیدا کردنشــان هم ضرری نــدارد(. وظیفه 
آن ها این اســت که به افراد تیمشان کمک کنند این 
ویژگی ها را در خود بشناسند و تقویت کنند. در اینجا 
به تعدادی از ویژگی های هوش عاطفی اشاره می شود 
که مدیران آن ها را با ویژگی های شــخصیتی اشتباه 
گرفته بودند. این مهارت ها کارمندان استثنایی را از 
کارمندان عادی جدا می کند. کارمندان اســتثنایی 
مشــکلی با تاخیر در قدردانی ندارند. آن ها هیچ وقت 
این جمله را به زبان نمی آورنــد: »این کار در تعریف 
شغل من نیســت.« کارکنان استثنایی خارج از مرز 
تعریف شغلشان کار می کنند. آن ها نه می ترسند و نه به 

کسی برچسب می زنند؛ به جای اعتراف گرفتن و تالفی 
کردن، کارشان را به جلو می رانند و مطمئن هستند که 
بعدا تشویق می شوند. درنهایت حتی اگر تشویق هم 
نشوند، نگران نمی شوند. کارکنان استثنایی تناقض را 
تحمل می کنند. آن ها دنبال تناقض نیستند، اما از آن 
فرار هم نمی کنند. خونسردی خود را حفظ می کنند و 
فعالیت هایشان را با آرامش و منطق پیش می برند. آن ها 
قادرند اختالفات شــخصی را برای رسیدن به اهداف 
بزرگ تر کنار بگذارند. آن ها بر کارشان تمرکز دارند. 
بیشتر وقت ها به دانشجویان خلبانی گفته می شود: 
»زمان بروز مشکل، کنترل پرواز را فراموش نکنید!« 
سقوط هواپیما نتیجه تمرکز زیاد خلبان بر شناسایی 
مشکلی است که هواپیما را هنگام فرود درگیر کرده 
است. پرواز شماره 401 شــرکت هواپیمایی شرق، 
مثالی از این اتفاق است. تیم پرواز بر اشکال ترمز فرود 
متمرکز شده بود، به طوری که ارتفاع از سطح زمین 
را از یاد برد و زمانی متوجه این مســئله شد که دیگر 
بسیار دیر بود و صدای زنگ های هشدار در کابین پرواز 
قطع شده بود! کارکنان استثنایی قانون »فقط هواپیما 
را بران!« را بلدند. آن ها با چیزهایی مثل یک مشتری 
بداخالق، اختالفات موجود در اداره و یا تغییر مارک 
چای )!( تمرکز خود را بر کار از دست نمی دهند. آن ها 
تفاوت بین مشکالت واقعی و نویزهای پشت صحنه را 

می دانند، بنابراین بر مسئله اصلی متمرکز می شوند. 
کارکنان اســتثنایی به طرز هوشــمندانه ای شجاع 
هســتند. زمانی که بقیه ســاکت هستند، حرفشان 
را می زنند. حتی اگر یک ســوال ســخت، موقعیتی 
خجالت آور و یا تصمیم گیری مشــکلی پیش بیاید. 
البتــه این کار با برقراری تعادل بین زمان ســنجی و 
موقعیت سنجی همراه است. آن ها هوشمندانه تصمیم 
می گیرند که چه وقت و کجا صحبت کنند.  کارکنان 
استثنایی نفس خود را کنترل می کنند. آن ها به نفس 
خود اهمیت می دهند. اگرچه این بخش آن ها را هدایت 
می کند اما آن ها بیش ازحــد نیاز به نفس خود اجازه 
کنترل شخصیتشان را نمی دهند. آن ها خطای خود را 
می پذیرند اگرچه مایل نباشند و توانایی این را دارند که 
از راه بهتری که دیگران معرفی می کنند استفاده کنند. 
کارکنان استثنایی هیچ وقت کامال راضی نیستند. آن ها 
معتقدند همه چیز می تواند بهتر شود. آن ها درست فکر 
می کنند! هیچ پایانی برای بهبود شرایط فردی وجود 
ندارد. مهم نیســت کارها چقدر خوب پیش می رود، 
کارکنان اســتثنایی بدون اینکه خود را دســت کم 
بگیرند، به سمت پیشرفت حرکت می کنند. این ها را 
به یاد داشته باشید. هفته آینده چند ویژگی دیگر را با 
شما در میان می گذاریم که در تقویت هوش عاطفی 

کارکنان موثرند.

»مدیرعامل شرکت ما، هرروز زمان زیادی را صرف ایجاد 
رابطه گرم و صمیمی با کارکنان شرکت می کند تا نظرشان 
را راجع به شرکت های رقیب بداند، از افکارشان راجع به 
آینده شغلی شان باخبر شود و بداند که برای موفقیت در 
این چشم انداز به چه چیزی نیاز دارند و چطور می تواند در 
مسیر شغلی شان به آن ها کمک کند.« شاید متوجه شده 
باشید که این مدیرعامل اعتقاد راسخی به این جمله دارد 
که »کارمندان راضی مشتریان را راضی تر می کنند.« در 
نگاه اول وقتی پیشرفت شرکت را در نظر بگیریم صحت 
این جمله تایید می شود، اما نکته اینجاست که اگر تمام 
توجه شرکت به کارکنانش باشــد و نتایج آنطور که باید 
از آب درنیاید چــه؟ اگر زمان محدود مدیرعامل به جای 
تمرکز بر پیشــبرد کارها در جلسات ســوال و جواب و 
نظرخواهی گروهی تلف شود چه؟  نباید فراموش کنیم که 
اکثر مخترعان و افراد خالق کسانی بوده اند که به تنهایی 
کار می کردند و عقاید خود را به تنهایی به بار می نشاندند. 
تفکراتشان متعلق به خودشان بود و گروه هم در صورتی 
وجود داشــت که کارها به طور کامل تقســیم می شد و 
باز نقش فرد پررنگ تر می شــد. بنابراین باید دانست که 
کارگروهی تنها به حرف زدن های بی نتیجه و جلب نظر 
افراد گروه در جلســات هم فکری نیست. هر فرد در گروه 
باید نقش خود را بشناسد و بداند که همکاری در تیم چه 
سود و منفعتی را عایدش می کند. تنها با این روش است 

که احتمال خیانت افراد کم می شود. فرهنگ کار تیمی به 
معنی کنار گذاشتن کامل فرد و فعالیت های انفرادی نیست. 
گاهی اوقات، روح تیم کاری به کالبد کارها نمی نشیند و 
تفکر انفرادی نقش محــوری را بازی می کند. مدیران در 
عرصه تجارت در موقعیت خود باید تصمیم های سختی 
بگیرند و ریسک های زیادی را بپذیرند، در حالی که هیچ 

پاداشــی را به عنوان مدیر خوب شرکت یا بهترین مدیر 
دریافت نمی کنند چراکه موقعیت این افراد در شرکت یک 
موقعیت یکتا و انفرادی است. البته آن ها نیازی به این دست 
تشــویق ها هم ندارند، برخالف بسیاری از موقعیت های 
شغلی، موقعیت مدیران به گونه ای است که بزرگ ترین 
پاداش برای آن ها محبوبیت در بین کارمندانشان است.  

مدیر در روابط با کارمندان باید مراقب باشد تا از خط قرمز 
کار تیمی عبور نکند و روابط کارمندان با مدیر مانند رابطه 
بیمار و روانشناس نشــود، چراکه بی شک مدیر کارهای 
مهم تری بــرای تمرکز و توجــه دارد، کارهایی مهم تر از 
رسیدگی به جزئیات مشکالت کارمندان. پرواضح است 
که بــرای مدیران با شــخصیتی درون گــرا، که معموال 
مدیرانی بااراده نیز هستند، آسان تر است که به تنهایی بر 
روی موضوعات مختلف تمرکز داشته باشند و مسائل را 
به طور مطلوب و به صورت انفرادی حل وفصل کنند. اما این 
مدیران باید توجه داشته باشند که وجود مقادیری همکاری 
و کار گروهی ضروری است چراکه قطعا قادر نیستند همه 
کارها را به تنهایی انجام دهند. هویت و اعتبار، کلید طالیی 
برخورد مدیر و کارکنان و حتی مردم است. مدیر نمی تواند 
برای مدتی طوالنی تظاهر بــه توجه به همه افراد دوروبر 
کند. فراموش نکنید که کارکنان و مردم احمق نیستند 
و به زودی موضوع را خواهند فهمید و از مدیر و شــرکت 
ناامید می شوند. پس صداقت و شفافیت را پیشه کارهای 
خود کنید. برای شرکتی که تصمیم به پیشرفت دارد به 
خصوصیات زیادی از افراد نیاز است. پس با دید منفی به 
افرادی که تمایل به انجام یک سری از کارها را به صورت 
انفرادی دارند نگاه نکنیم. یادمان باشد که به همان میزان 
که کار گروهی برای یک فعالیت ضروری است انجام برخی 

کارها به صورت انفرادی هم می تواند مفید واقع شود.

زمانی که باید سرتان را بکوبید به دیوار!

مریم تجلی

گــزارش
R e p o r t

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 13 را بخوانید.
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»آن هارد را 
برداشته ام تا 

روزی به بچه ام 
نشانش بدهم 
و به او بگویم 

این یادگار 
پروژه ای 

است که فکر 
می کردم 

آگهی دهنده ها 
برای آن صف 

می کشند، 
اما مجبور 

شدم روزی 
سرورش را 

خاموش کنم 
و بپذیرم 
شکست 

خورده ام؛ 
شکست 
خورده ام 
اما تمام 

نشده ام!«

جابز؛ روی دیگر سکهتحقیر به خاطر کودنی
معموال وقتی صحبت از موفقیت است اسم استیو جابز می درخشد، 

اما جابز لیست بلندباالیی از شکست هم در کارنامه اش دارد. وقتی دو
فروش کامپیوترهای مکینتاش در سال 1985 به یک بحران برای 
اپل تبدیل شد هیئت مدیره عذر جابز را خواست. او از ریاست بخش مکینتاش 
اپل برکنار شد. نکته جالب اینکه این حکم توسط جان اسکالی امضا شد، کسی 
که جابز او را به اپل آورده بود. جابز بزرگ ترین اشتباه زندگی اش را معرفی اسکالی 
به اپل می داند. استیو جابز که از این برکناری به شدت افسرده شده بود به سراغ 
راه اندازی شــرکت جدیدی به اسم »نکست« رفت و دوازده سال بعد وقتی اپل 
این شــرکت را خرید او دوباره به شــرکت محبوبش برگشــت. در سال 2000 
مدیرعامل آن شــد و با محصوالتی کــه معرفی کرد جایگاه اپــل را در دنیای 

سیلیکون ولی دست نیافتنی کرد.

مصطفی امیری مدیرعامل زرین پال از زیرزمین آریاشهر می گوید

تلخ وشیرین مدیر شاتر استاک؛ یکی از معروف ترین وب سایت های عکس جهان

وقتی از شکست حرف  می زنیم از چه حرف می زنیم؟

28سالگی سن مناسبی برای بازگو کردن خاطرات 
دور و دراز کاری نیست؛ کمی زود است؛ کمی مانده 
تا چنته تجربه هایتان آنقدر وزن دار شــود که وقتی 
نشســتید جلوی یک خبرنگار بتوانید از دوره های 
مختلف و تجربه های خوب و بــد بگویید... اما برای 
آن ها که بازی ها و فراغت ها و تابستان های کودکی هم 
بخشی از رزومه کاری شان است، ماجرا جور دیگری 
است. مصطفی امیری از این دست 28ساله هاست؛ 
سر پرماجرایی دارد و لحنی آرام، که وقتی از گذشته 
و تجربه های کاری حرف می زند هم به دل می نشیند 
هم شیرینی و غرابت توامانی دارد. »پدرم مدیرفروش 
شــرکتی بود که در زمینــه لوازم یدکی ماشــین 
فعالیت می کرد؛ تابســتان ها که مدرسه نمی رفتیم 
ما را با خودش می برد شــرکت. من و برادرم علی به 
همکارانش تایپ ده انگشتی یاد می دادیم. بعدتر که 
سیستم عامل داس به ادارات و محیط های کار راه پیدا 
کرد، دستورات آن را به همکاران پدرم یاد می دادیم. 
بچه بودیم، دبستانی بودیم اما کار با کامپیوتر را بلد 
بودیم و با آن پول توی جیبی مان را درمی آوردیم.« 
پدر مصطفی در دانشگاه کویت کامپیوتر خوانده بود 
و این دستگاه از بدو ورودش در خانه آن ها همنشین 
روزهای کودکی شــان بود. روز را با سروکله زدن با 
کامپیوتر شب می کردند و رویای آینده ای را می دیدند 
که کسب وکار و زندگی شان همه پای همین وسیله 
تازه از راه رسیده می گذرد. »قیژ و قیژ اینترنت دایل آپ 
که توی خانه پیچید انگار دنیا را به من و علی دادند. 
راهنمایی بودیم و تمام وقت می نشستیم پای اینترنت. 

با سروکله زدن با سایت های مختلف و یاد گرفتن از 
روی دست معدود آدم هایی که فعال بودند، طراحی 
سایت را یاد گرفتیم و شروع کردیم به سفارش گرفتن. 
پدرم از کار لوازم یدکی مهاجرت کرده بود به دنیای 
کامپیوتر، مدیرفروش یک شرکت کامپیوتری شده 
بود و آن شرکت دنبال کسی می گشت که سایتش را 
طراحی و راه اندازی کند. من و علی دستمان را بردیم 

باال و گفتیم ما هستیم!«

   به هیچ کاری نه نمی گفتیم
طراحی سایت می شود کسب وکار جدی مصطفی 
و بــرادرش علــی و روزهــای نوجوانــی آن ها با 
کدنویســی و باال و پایین کردن لوگوی ســایت ها 
سپری می شــود. همه چیز حکایت از آن دارد که 
این شــغل آینده این دو برادر شــیفته کامپیوتر 
خواهد بود. »مشــتری ها زنگ می زدند خانه که به 
ما سفارش طراحی سایت بدهند، مادرم گوشی را 
برمی داشت و می گفت بچه ها مدرسه اند! مشتری 
برق از سرش می پرید چون فکر نمی کرد قرار است 
به یک بچه اول دبیرستانی ســفارش کار بدهد!« 
اما اوضــاع خوب پیش می رفــت، دوره ای بود که 
هرکسی برای خودش یا برای کسب وکارش دنبال 
راه انداختن سایتی بود و مشتری های زیادی از راه 
می رسیدند. سال 85 که رسید برای مصطفی همه 
چیز جدی تر شد. تصمیم گرفت اولین کسب وکار 
واقعی خودش را راه بیندازد و به قول معروف تابلوی 
شرکت خودش را ببرد باال. »با یکی از دوستانم در 
آریاشهر زیرزمینی اجاره کردیم. هرکس گوشه ای 
از آن کارهای شرکت خودش را انجام می داد. کار 
ما طراحی سایت بود. ســال اول دانشگاه بودم، در 
شهید بهشــتی علوم کامپیوتر می خواندم. اوضاع 
خوب پیش می رفت؛ سایت باشــگاه پرسپولیس 
دســت ما بود و کلی سایت شــرکت های بزرگ و 

کوچک دیگر. سه ســال کار کردیم و بزرگ ترین 
دلخوشی مان این بود که مدام سفارش می گرفتیم 
و کار بود.« کار بــود اما پول آنچنان کــه باید نه! 
»مشتری ها کار را که تحویل می گرفتند؛ یک لبخند 
تحویل ما می دادند و می رفتند و پشــت سرشان را 
هم نگاه نمی کردند! ما هم راه ورسم پول گرفتن از 
مشــتری را بلد نبودیم. اهل اینکه کسی را تحت 
فشــار بگذاریم نبودیم. یادم می آید پرســپولیس 
که به تیم های مقابلش گل می زد و برنده می شــد 
پدرم به شوخی می گفت: »پاشید برین پولتون رو 
بگیرین، االن وضعشون خوبه!« اما ما همیشه فکر 
می کردیم پول کارهــا و طلب ها یک روزی وصول 

می شود؛ اما نشد که نشد!«
 سرور را خاموش کردم و هاردش را یادگاری برداشتم

ســال 88 از راه رســید، اینترنت بود و اختالل های 
مدامش. دوست مصطفی دارودستکش را از زیرزمین 
آریاشهر جمع می کند و می رود، مصطفی می ماند و 
زیرزمینش؛ با اجاره و حقوق کارمندها و طلب هایی 
که خبری از وصول شدنشان نیست. »به این نتیجه 
رسیدم که با این شرایط بیشتر از این نمی توانم ادامه 
دهم. اسفند سال 88 بود، حقوق همه بچه را پرداخت 
کردم و از شرکت زدم بیرون، فقط دویست هزار تومان 
برای خودم مانده بود! حقوق پایه هریک از بچه هایی 
که با ما کار می کردند چهارصــد هزار تومان بود اما 
برای من که بنیان گذار و همه کاره آن شــرکت بودم 
فقط دویست هزار تومان ته جیبم مانده بود. یک جای 

کار می لنگید.« 
مصطفی امیری حاال مدیرعامل شــرکت زرین پال 
اســت؛ نمونه ایرانی پی پال که خــودش امید دارد 
موفق تریــن کیف پــول الکترونیکــی در تجارت 
ایران شود. از وضعیت کنونی شــان راضی است و با 
سرمایه گذاری که برای توســعه شرکت گرفته اند 
امیدوار است تا پایان سال تعداد کارمندهای شرکت 

به 35 نفر برســد. کارمندهایی که خودش همیشه 
غصه می خورد خوب نمی توانــد آن ها را درک کند 
چون هیچ وقت کارمند جایی نبوده اســت. »یکی 
از بزرگ تریــن ضعف های مــن در زندگی این بوده 
که همیشــه برای خودم کار کرده ام. تجربه یک روز 
کارمندی را ندارم. همین باعث شده درک درستی از 
برخی قضایا نداشته باشم. مثال نه گفتن بلد نیستم. 
یکی از دالیلی که شــرکتمان را در سال 88 تعطیل 
کردم همین بود که به هیچ کس نتوانستم نه بگویم؛ 
آشنا و اقوام می آمدند سفارش کار می دادند، با اینکه 
سرمان شلوغ بود و مطمئن بودم پولی در کار نخواهد 
بود، باز قبول می کردیم، تهش یا بدقول می شدیم یا 

پولی دستمان را نمی گرفت!«
بزرگ ترین خطر شکســت را ناامید شدن و از دست 
رفتن انگیزه ها می دانــد. اینکه باورهایت را بگذاری 
کنار و برسی به حرف های بقیه که »چرا وقتت را پای 
این کارها و ایده های بی خود هدر می دهی!« می گوید 
روزی که نگاه شــما به باورهایتــان مثل حرف های 
مایوس کننده دیگران شــود روز مرگ شماســت. 
»شکســت خوردن این خطر را دارد که دســت از 
باورهایتان بکشــید؛ چون وقتی شکست خورده و 
دلسرد هستید بیشتر از هر صدایی حرف های بقیه 
را بــا خود زمزمه می کنید.« مصطفــی امیری بین 
وسایل و خرت وپرت های انباری اش یک هارد دارد 
که یادگار روزهای شکست است.  هاردی که روزی 
روی ســروری نصب بود که اطالعات یک سیستم 
وبالگ دهی روی آن ذخیره شــده بــود و قرار بود 
حسابی پول ساز شــود.  »آن هارد را برداشته ام تا 
روزی به بچه ام نشانش بدهم و به او بگویم این یادگار 
پروژه ای است که فکر می کردم آگهی دهنده ها برای 
آن صف می کشند، اما مجبور شدم روزی سرورش 
را خاموش کنم و بپذیرم شکست خورده ام؛ شکست 

خورده ام اما تمام نشده ام!«

وب سایت »شاتر استاک« یک آرشیو مجازی عکس 
و ویدیو است که حق انتشار تصاویر دیجیتال را به 
کاربران خود می دهد و امروز آرشــیو 50 میلیونی 
آن، خوراک تصویری رســانه های دنیا را می سازد. 
جان اورینجر، موسس و مدیرعامل این شرکت 2/5 
میلیارد دالری، زمانی ایده راه اندازی این وب سایت 
را دنبال کرد که هیچ یک از آژانس های عکس آمریکا 
حاضر به همکاری با او نبودند و باور نداشتند جوانی 
شکســت خورده روزی مرجع تصاویر و ویدیوهای 
خودشان شود. شاتر استاک امروز در بیش از 150 
کشور و به 20 زبان فعالیت می کند. این انبار آنالین 
ماموریت خود را، به عنوان یک بازار رسانه ای، فراهم 
کردن فضایی برای نشر تصاویر حرفه ای می داند و از 
سراسر جهان همکار می پذیرد. اورینجر در مراسم 
فارغ التحصیلی دانشگاه کلمبیا از تجربه ناکامی و 
برخاستن دوباره اش می گوید: »در سال 1998 در 
حالی که تازه از رشته علوم کامپیوتر فارغ التحصیل 
شــده بودم، تمام انرژی ام را وقف تاسیس شرکتی 
برای فروش مسدودکننده های ویروس اینترنتی 
کردم. قصد نداشتم تا پایان عمر به این کار بسنده 
کنــم، اما هرگز گمان نمی کردم ایده ام یک شــبه 
شکســت بخورد و اولین افق کارآفرینی ام بدل به 
سراب شود. پاک یادم رفته بود غول بزرگ اینترنتی، 
یا همان مایکروســافت، ایده های خالق را در هوا 
می قاپد و به نفع خودش استفاده می کند.« سابقه 
شرکت شکســت خورده اورینجر به روزهای اولیه 
اینترنت برمی گردد و ساختن مسدودکننده هایی 
برای جلوگیــری از ابتالی صفحات مرورگر وب به 
ویروس های اینترنتی. امروز ما در گشت وگذارهای 
اینترنتی خــود کمتر به صفحاتــی برمی خوریم 
که ناخواســته باز می شــوند و در نت گردی مان 

اختــالل ایجاد می کننــد؛ اما زمانی کــه جان به 
فکر ایجاد مســدودکننده های مرورگر افتاد، این 
مشــکل به وفور دیده می شــد. هرچند ایده اولیه 
قوت زیادی داشت و بی شک می توانست در فضای 
اینترنت خریدار داشته باشد، عمرش دیری نپایید 
و شرکت های مایکروسافت و فایرفاکس به سرعت 
مســدودکننده های اختصاصی خودشان را ایجاد 
کردند و جایی برای رقابت باقی نگذاشــتند. ایده 
استارت آپی اورینجر زودتر از آنچه فکرش را می کرد 
زمین خورد و او را مجبور به پناه بردن به ایده های 
تازه کرد. »تصمیم گرفتم ســراغ ایده ای بروم که 
آنقدر بزرگ باشد که کسی نتواند شکستش را تصور 
کند.« جان که به نظر می رسید کفگیر خالقیتش به 
ته دیگ نمی خورد، دست خالی نماند و تالش های 
بازاریابی اش در کنار عالقه به عکاسی او را به سمت 
ایجاد یک انبار تصویری مجازی کشــاند. ایده ای 
که جمع آوری و گسترشش آنچنان دشوار بود که 
آژانس های عکس کمتر به سراغش رفته بودند. »با 
یکی دوتا از آژانس های بزرگ عکاسی آمریکا درباره 
ایده ام صحبت کردم. آن ها سعی در منصرف کردنم 
داشتند. وقتی آن  همه اصرارشان به کناره گیری را 
شنیدم، بیشــتر مجذوب ایده ام شدم.« وب سایت 
شاتر استاک با همه موانع و سختی ها در سال 2003 
آغاز به کار کرد و در کمتر از یک سال، 30 هزار عکس 

در آن بارگذاری شد.

   رهرو باورتان باشید
»این درست همان کاری است که دوازده سال پیش 
انجام دادم. عکاســی نه تنها تفریح که یکی از نقاط 
امیدبخش زندگی ام بود و این باور ایده شاتر استاک 
را پررنگ و عملی می کرد. اگر با عقل و منطق امروز 
به آن روزها بازگردم، شاید از تصمیمم منصرف شوم. 
تجربه چندین ساله شرکت های بزرگ به من می گفت 
نرو، اما حس عجیبی در وجودم نقطه روشنی به جا 
گذاشته بود و آن باورم بود. باور به اینکه موفق خواهم 
شد. اگر قرار بود همه موفقیت ها از دل تجربه مکرر 
کاری بیرون بیایند، هیچ وقت کســی برای شروع 

دســت به ریســک نمی زد و کارآفرینی های خالق 
به وجود نمی آمدند.«اورینجر بــاور دارد که یکی از 
عوامل جلوبرنده هر باور اطمینان از نتیجه مالی آن 
است. »حرف کســی را که می گوید ایده به خودی 
خود باارزش است جدی نگیرید. ایده ها باید به سود 
برسند، سرمایه هایی که صرف کارآفرینی می شوند 
باید نتیجه بدهند تا امید به کار تزریق شود؛ در غیر 

این صورت محکوم به شکست هستند.«

   همه کاره باشید
»شاید کمی دشــوار و حتی غیرممکن به نظر 
بیاید، اما باید روی پای خودتان بایستید. زمانی 
که در مراحل آغازین استارت آپ به سر می برید و 
سرمایه کافی برای نیروی کار اضافی ندارید، باید 
یاد بگیرید به تنهایی کار را پیش ببرید. زمانی که 
شاتر استاک را راه اندازی کردم، بازاریاب، روابط 
عمومی، طراح وب ســایت و عکاس خودم بودم. 
وقتی خودم را در سمت های مختلف کاری ارزیابی 
کردم، مطمئن شدم از پس چه کارهایی برنمی آیم، 
آن وقت در پی همکاران جدید رفتم. ضمن اینکه 
فرصتی برای شناخت قوت و ضعفم پیدا کرده و به 

تجربیات تازه ای رسیده بودم.«

   از شکست نهراسید
»در کنار شاتر استاک، ایده های دیگری چون سایت 
تبلیغات پوشاک و خوراک را راه اندازی کرده بودم تا 
بتوانم منابع مالی ام را تامین کنم. تبلیغاتی که نه تنها 
سودی عایدم نکرد که ســرمایه اولیه ام را به باد داد. 
کارآفرین بــودن به معنای گیر نکــردن در مرداب 
شکست اســت؛ یاد گرفتن اینکه الزمه پیشروی در 
کار مواجهه با ناکامی و تلخی است. کارآفرین بودن به 
معنای پذیرش شکست است؛ ترس از شکست و انکار 
آن شما را به عقب می راند. اگر توان تحمل درماندگی 
را ندارید، از همان ابتدا پا در راه کارآفرینی نگذارید؛ 
اما اگر خودتان را برای رویارویی با مشقت ها و کسب 
تجربه های به یادماندنی آمــاده کرده اید، بدانید راه 

درست کارآفرینی همین است.«

انگیزه گرفتن از »نه« هایی که شنیدم
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هر زمان دو نفر در یک کسب وکار هم عقیده 
بودنــد، حضور یکی از آن هــا غیرضروری 

است. 

معنای واقعی تلخی ها را 
به جان خریدن

سومین ثروتمند جهان از اشتباه بزرگ 
زندگی اش می گوید
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وقتی چارلز داروین 9 سال داشــت، او را برای تحصیل به مدرسه 
شبانه روزی علوم پزشکی فرستادند. پدر بزرگش، دکتر اراسموس یک

داروین، از پزشکان معروف و طبیعي دانان بزرگ زمان خود بود و 
ظاهرا تنها چارلز بود که هوش و استعداد چنداني نداشت. در دوران تحصیل، او را 
شاگردي کودن و تنبل مي خواندند. در خاطراتش می نویسد: »همه معلمانم و بیش 
از همه پدرم تحقیرم می کردند، چراکه معتقد بودند ســطح هوشــم پایین تر از 
اســتاندارد هوش در بین هم سن و سال هایم است.« ســال 1827، پدر داروین 
ناخشنود از اینکه پسر جوانش عالقه ای به پزشکی نشان نمی دهد، نام او را در کالج 
کریست دانشگاه کمبریج نوشت، تا در لباس روحانیت درآید. اما چون در آن زمان 
بســیاری از طبیعی دانان روحانی بودند، دارویــن در کالس های تاریخ طبیعی 

»هنسلو« شرکت کرد و چیزی نگذشت که محبوب ترین شاگرد وی شد.

معموال عــادت به یاد کردن از شکســت های 
افراد بزرگ نداریم. آن ها را با پیروزی هایشــان 
می شناسیم و داستان موفقیت های کوچک و 
بزرگشان را نقل می کنیم. آن ها برای ما الهه هایی 
هستند که افســانه های موفقیت و سعادت را 
ساخته اند و هرگز گمان نمی کنیم این قهرمانان 
رویین تن و خوشبخت، طعم اشتباه و سختی و 
ناکامی را چشیده باشند. شاید بد نباشد گاهی 
از تلخی زندگی آن ها بنویسیم و یادمان نرود که 

آنان هم از ابتدا در اوج نبوده اند.
شکســت مجموعه ای از لحظات ناخوشایند 
زندگی است که در حین به عقب راندن انسان، 
او را با رویه دیگر زندگی آشنا می کند و تجربه ای 
آموزنده برایش می سازد. عادت کرده ایم زمانی 
که از شکست های شــخصی حرف می زنیم، 
آن ها را جزئی از روند زندگی بدانیم؛ اما حاضر 
نیستیم این واقعیت را بپذیریم که افراد موفق 
و سرمشــق های بزرگ هم روزهای سخت را 
دیده اند و حرف های زیادی درباره شکســت 

دارند. 
وارن بافت، کارآفرین و سرمایه گذار آمریکایی 
که امروز او را سومین ثروتمند جهان می دانند، 
هم طعم تلخ پا گذاشــتن در مســیر اشتباه 
را چشــیده اســت. بافت که بــرای یک وعده 
ناهار خــوردن با او مزایــده 2 میلیون دالری 
گذاشته می شود، مدیرعامل شرکت چندملیتی 
»برکشایر هاتاوی« است. شرکتی که کارش را 
با مالکیت کارخانه های نساجی آمریکا شروع 
کرد و امروز یک کمپانی هولدینگی اســت که 
فعالیت های گسترده ای در زمینه بیمه انجام 
می دهد و سهامش در سال 2013 باارزش ترین 
سهام فعال در بازار بورس نیویورک بوده است. 
برکشــایر هاتاوِی غول پیکر بخش عمده ای از 
سهام شرکت های آمریکن اکسپرس، کوکاکوال، 
آی بی ام و فیلیپس را خریداری کرده و تمام این 
پیشرفت ها را مدیون کسی نیست جز وارن بافت. 
فردی که خرید سهام شرکت برکشایر هاتاوی را 

بزرگ ترین اشتباه سرمایه گذاری اش می داند.
بافت در کتاب خاطرات و بیوگرافی خود با نام 
»گلوله برفی« )Snowball( می نویسد: »زمانی 
که در ســال 1962 تصمیم گرفتم بخشی از 
سهام شرکت را بخرم، سرمایه چندانی نداشتم 
و از طرفی فکر می کردم صنعت نساجی جای 
رشــد زیادی دارد. هر ســهام را به قیمت 19 
دالر خریدم؛ در حالی کــه همان روزها ارزش 
سهام شــرکت در باالترین قیمت خود در بازار 
بورس به 8 دالر رسیده بود. مدتی بعد سیبری 
اســتاتون، مدیرعامل وقت برکشایر، از اینکه 
شــخص احمقی پیدا شده و ســهام زیادی از 
شــرکت را با قیمت باال خریده تعجب کرد و با 
مــن مالقات کرد. اما او زیــادی احمق تصورم 
کرده بود و قصد داشــت سهم مرا به قیمت 12 
دالر برای هر ســهام خریداری کند.« با اینکه 
بافت زیر بار فروش ســهم خود نرفت، صنعت 
نساجی هم با رشدی که او پیش بینی کرده بود 
مواجه نشد. »با اینکه نیروی کار ارزان در دست 
ما بود، سود ساالنه به مقداری که می خواستیم 
نمی رسید. آن سال ها احساس شکست می کردم 
و فکر می کردم سرمایه ام را دور ریخته ام. از نام 
برکشایر بدم می آمد. وقتی تا سال 1969 سهام 
شرکت روزبه روز ارزان تر شد، بخش بیشتری را 
در ازای سودی که به من تعلق داشت و به خاطر 
هزینه های شرکت به من نمی رسید، به اجبار 
خریداری کردم. بعد از اینکه نقش پررنگ تری 
در مدیریت شرکت پیدا کردم، از رویای تولید 
پارچه های کتان و صادرات آن ها به دنیا دست 
کشیدم. فعالیت شرکت را به کل تغییر دادم و 
تمام دارایی های بخش نساجی را فروختم. تنها 
نامش را نگه داشتم. نام رویایی که طعم سختی 
و شکست را به من چشــانده بود.« زمانی که 
بافت اکثریت سهام شرکت را در اختیار گرفت، 
ماهیت آن را به یک شــرکت سرمایه گذاری 
تغییر داد. در ســال 2003، این شرکت مالک 
40 شرکت زیرشاخه با 150 هزار کارمند شد. 
وارن بافت باور دارد که شکست را نه تنها تجربه 
کرده، که آن را خریده است. بافت در مصاحبه ای 
با CNBC می گوید که اگر به 1962 برگردد، از 
خیر سهام برکشایری که کار نساجی می کرد، 
می گذرد و با اینکه همین شرکت موجبات ثروت 
میلیارد دالری اش را فراهم کــرده، درباره آن 
می گوید: »نام شکست را بر سر در شرکتم نگه 
داشتم تا هرگز از یاد نبرم از کجا به کجا رسیدم.«

تصور کنید در ســرمای طاقت فرســایی در 
خیابــان راه می روید و ناگهان یک ته ســیگار 
روشــن می بینید. لحظه اول حالتان را به هم 
می زند، اما مجانی است، یک پُک از آن گرمتان 
می کند. قطعا چشمانتان را می بندید و آخرین 
پک را نثارش می کنید. برکشایر هم حال همین 
ته سیگار را داشت. عمرش به آخر رسیده بود، 
اما من چاره ای جز آن نداشــتم و امید داشتم 
آخرین بازمانده های شــرکت ســودی به من 
برساند. به نظر می آید پُک آخر کار خودش را 

کرده است.«

1 اسفند1394 . سال اول . پیش شماره سوم



هر چراغی روشن می شود می توان او را به یاد آورد، حاصل هوش و دانشش 
روشنی بخش خانه ها و شهرها شده است، اما زمانی او را احمق می دانستند، تلنگر

احمقی که هیچ چیز در مخش فرو نمی رود. توماس ادیسون می گوید 
در زندگی شکست نخورده، اما هزاران روش را امتحان کرده که جواب نداده اند! 
این را در ســخنرانی رونمایی از مهم ترین اختراعش، یعنی المپ، گفته است. 
اسمش را که در اینترنت جستجو کنید مهم ترین شکست زندگی اش را ناتمام 
ماندن دوران تحصیلش عنوان کرده اند؛ همان زمانی که معلم کالس سومش 
از کم شنوایی و بیش فعالی او عاصی شــده و به مادرش گفته بود: »این بچه 
احمق تر از آن اســت که چیزی یاد بگیرد!« امــا چراغ های برق چیز دیگری 

می گویند!

چراغهایبرقچیزدیگریمیگویند!
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شـنـاسـنـامـه
i n d e x

زلزله شناســان و برنامه نویسان برنامه جدیدی 
به بازار عرضه کرده اند که تلفن هوشــمند را به 
زلزله سنج شخصی تبدیل می کند. با تلنگر زدن 
روی شتاب سنج تلفن هوشمند، برنامه اندروید 
و رایــگان MyShake می تواند زمین لرزه های 
اطراف را انتخاب و بررسی کند، و موقعیت مکانی 
و بزرگی زلزله را در زمان واقعی تشخیص دهد، 
سپس اطالعات را به پایگاه داده مرکزی ارسال 

کند تا زلزله شناسان آن را تجزیه وتحلیل کنند.

زمینلرزهها
شــبکه های لرزه نگاری در سراسر جهان زلزله 
را تشــخیص و اطالعات مربوط به آن را به طور 
شبانه روزی در اختیار دانشمندان قرار می دهند. 
به این ترتیب تصویری جهانی از زمین لرزه ها به 
دست می آید. اما در برخی مناطق این شبکه قوی 
نیست و درنتیجه محققان نمی توانند تکه هایی از 
این پازل را جمع آوری کنند. با این حال، افرادی 
که این برنامه را در تلفن هوشــمند خود دارند 

می توانند این کاستی ها را جبران کنند.
امروزه استفاده از تلفن های هوشمند بسیار شایع 
است و برنامه نویسی حتی از اجرای یک برنامه 
کاربردی نیز آسان تر شده است. بنابراین محققان 
متوجه شده اند که می توانند از شتاب سنج موجود 
در تلفن هوشمند برای ثبت زلزله استفاده کنند.

نحوهکار
شتاب ســنج نیروهــای مربوط به شــتاب را 
اندازه گیــری می کند، اعم از لرزش، شــیب و 
حرکت، و نیز نیروی ایستای جاذبه. در تلفن های 
هوشمند شتاب سنج می تواند تغییرات موجود در 
جهت دستگاه را تشخیص دهد، و درنتیجه تلفن 
با توجه به جهت دستگاه صفحه نمایش را تنظیم 

می کند تا سروته نباشد.
برنامه های تناســب اندام تلفن های هوشمند از 
شتاب سنج برای نمایش تغییرات خاص حرکتی 
استفاده می کند تا تعداد گام های شما را محاسبه 
کند. برنامه MyShake نیز به گونه ای طراحی 
شده است که تشــخیص می دهد شتاب سنج 
تلفن هوشمند چه زمانی از نشانه های زمین لرزه 
مطلع می شــود. درواقع، موتور تشخیص زلزله 
در MyShake به گونــه ای طراحی شــده که 
لرزش ایجادشده در اثر زلزله را تشخیص دهد، 
همان گونه که برنامه تناسب اندام گام های شما 
را هنگام پیاده روی تشخیص می دهد. این برنامه 
دامنه و محتوای فرکانسی زلزله را بررسی می کند 
و کامال با دامنه و محتوای فرکانسی تکان های 
دیگر متفاوت اســت. دامنه آن به اندازه دامنه 
فعالیت های روزانه نیســت و فرکانس پایینی 
دارد. به عبارت دیگر، تفاوت بین تکان های باال 
و پایین در زلزله کمتر از دامنه تکان ها در سایر 

حرکت های روزانه است.
وقتی برنامه MyShake یک زلزله را تشخیص 
می دهد، فورا به سایت پردازش مرکزی هشدار 
می دهد. با وارد شدن اطالعات از چندین تلفن 
در یک منطقه یک الگوریتم تشخیص شبکه فعال 
می شود تا زمین لرزه را اعالم کند، موقعیت مکانی 
آن را شناسایی کند و بزرگی آن را تشخیص دهد.

در حال حاضر این برنامه می تواند فقط اطالعات را 
جمع آوری و برای پردازشگر مرکزی ارسال کند. 
اما در آینده محققان می خواهند نســخه هایی 
بسازند که بتواند این هشدارها را برای کاربران نیز 
ارسال کند. نسخه آی او اس این برنامه نیز در آینده 
عرضه خواهد شد. هرچقدر زلزله شناسان بتوانند 
اطالعات بیشتری را درباره زلزله جمع آوری کنند 
بهتر اســت، زیرا به متخصصان کمک می کند 
سیستم های هشدار اولیه بهتر و پروتکل هایی 
ایمن طراحی کنند. در حال حاضر 2/6 میلیارد 
تلفن هوشمند در سراســر جهان وجود دارد و 
انتظار می رود که این تعداد تا ســال 2020 به 
6 میلیارد برســد. با این تعداد تلفن هوشمند، 
زلزله سنج های دستی می توانند نقش مهمی در 

امنیت افراد ایفا کنند.

برنامه»MyShake«تلفن
هوشمندرابهزلزلهسنج

تبدیلمیکند

تازهها
N e w s

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف گسترش 
فرهنگ مطالعه و حمایت از مطبوعات

طرح تخفیف اشتراک تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.

با50درصدتخفیف
مشترکشوید

مدیر آمازون می گوید چگونه

1300نفر از کارمندانش را اخراج کرد

برند شدن سخت 

برند ماندن سخت تر

صــور رایــج، برندهایــی کــه امــروز در زمره 
برخــاف ت

پرآوازه ترین هــای جهان جای دارنــد، به راحتی به قله های 

موفقیت دست نیافته اند. قصه روی کار آمدن آن ها هم پر از 

فراز و نشــیب های گاه و بی گاهی است که بعضا مانع 

پیش رفتنشان شــده اســت. جف بزوس که بعد از 

گذشت 20 سال هنوز از مدیران خاق دامنه دات کام شناخته 

9می شود و هدایت وب سایت بی رقیب آمازون را بر عهده دارد ...
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راهنمای خالص شدن از شر اسپم
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میشود هم هنوز

با نوارزندگیکرد

کدام تحریمها از دوش

استارتآپی ایران اکوسیستم

برداشته خواهد شد؟

و  تحریمها رابطه

استارتآپها

»دوران تــازه« بــرای آینده اســتارت آپ ها 

در پســاتحریم عبارتی اغراق آمیز نیســت. 

کســب وکارهای مختلف دوره پیشابرجام را 

تجربه کرده اند، اما استارت آپ ها در ایران زمانی 

چشم گشودند که تحریم ها جاری بودند. دورانی 

سرشــار از محدودیت های ظالمانه و شرایط

ادامه درصفحه 9
سخت و دشوار...

ســرمــقالــه

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

طبل بزرگ

زیر پای استارت آپ ها

چند وقتی اســت نامههایی از ســازمانها و 

شرکتهای مختلف با عنوان اعطای تندیس 

و نشان برند برتر به دست مجموعههای فعال 

صفحه10 حوزه فناوری اطاعات میرسد... 

دیدگاه

Point Of View

رضا الفتنسب 

دبیرانجمنصنفیکسبوکارهایاینترنتی

کدام برند برتر؟

ط30درصد
شسهامفق

سام مدن پور از فروش ایسام به ای بی می گوید!فرو
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هدفونهایواقعیتافزوده
 Oculus Rift هدست های واقعیت مجازی از قبیل

و Samsung Gear VR چشم انداز دنیای واقعی 
را به روی چشمان کاربر می بندند، در حالی که 
 Google هدست های واقعیت افزوده از قبیل
Glass و Microsoft HoloLens تصاویر را 

با دنیای واقعی ترکیب می کنند تا یک واقعیت 
مخلوط ایجاد کنند. این سیستم به دنبال تغییر 

آن چیزی اســت که مردم می شنوند نه آن چیزی که 
مردم می بینند. برای خنثی کردن صدا، این هدفون ها نه تنها فضاهای داخلی 
پیچیده ای دارند، بلکه از فناوری لغو نویز نیــز برخوردارند، که برای مقابله با 

نویزهای ورودی صداهایی را ایجاد می کند. 

Jawboneدوردیابتناسباندامازشرکت
 در این هفتــه دو ردیاب تناســب اندام جدید از 

شــرکت Jawbone معرفی شد. یک ردیاب 
ارزان قیمت برای کسانی که به تازگی ورزش 
را شروع کرده اند، به نام آپ موو، و یک ردیاب 
پیشرفته به نام آپ تری. آپ موو فعالیت هایی 
مانند تعداد گام ها در روز و کالری سوزانده شده، 

و نیز خواب را دنبال می کند.این دســتگاه یک 
صفحه نمایش ال ای دی مخفی دارد. وقتی دستگاه 

را لمس می کنید صفحه نمایش روشــن می شود و فعالیت یا زمان خواب شما 
را نشان می دهد. آپ تری چندین حسگر دارد، مانند حسگر شتاب سنج برای 

ردیابی حرکت و حسگرهای دما که دمای پوست شما را اندازه گیری می کند. 

باتریهاییالهامگرفتهازخوشنویسیچین
دانشمندان در چین با الهام از خوش نویسی سنتی 

چین با قلم و کاغــذ، یک باتری انعطاف پذیر و 
تاشو ساخته اند. این باتری های لیتیوم-هوا 
نســبت به باتری های لیتیوم-یون هم وزن 
خود انرژی را 5 تا 10 برابر بیشتر در خود نگه 
می دارند. به عبارت دیگر، باتری های لیتیوم-

هوا می توانند برق مورد نیــاز برای خودروهای 
برقی را تامین کنند. در باتری لیتیوم-هوا، آند معموال از 

فلز لیتیوم ساخته می شود و کاتد از جنس کربن متخلخل؛دانشمندان می گویند 
کربن به منزله جوهر نقاشی است و کاغذ هم متخلخل، نازک و انعطاف پذیر است. 

آن ها استدالل می کنند که جوهر روی کاغذ مانند کاتد عمل می کند.

خودروهاییکهخودشانرانندگیمیکنندیکیازاهدافمهمدرزمینههوشمصنوعیوروباتهاهستند،امایکیاز
تولیدکنندگانخودروامیدواراستفناوریهایجدیدیایجادکندکهباعثشودعملکردماشینهایخودگردانکمتر

شبیهبهروباتوبیشترشبیهبهانسانباشد.

شرکت خودروســازی انگلیسی، جگوار 
لندرور، در یک پــروژه تحقیقاتی جدید 
شــرکت کرده تا خودروهای خودگردان 
ایمن تر و کارآمدتــری تولید کند. در این 
طرح نحوه رانندگی انســان در شــرایط 
واقعی بررســی می شود، برای مثال وقتی 
جاده شلوغ است، هوا بد است یا مسیرها به 

دلیل تعمیرات تغییر می کنند.
ولف گانگ اپل، مدیر تحقیقات و فناوری 
شــرکت جگوار، می گوید: »اگر خودروها 
مانند انسان رفتار کنند، مشتریان تمایل 
بیشتری به وســایل نقلیه کامال خودکار 
و خودگردان خواهند داشــت. با شناخت 
و بررســی رفتارهای مثبــت رانندگی، 
می توانیم عملکــرد خودروهای جگوار را 

به چیزی فراتر از رفتارهای روبات تبدیل 
کنیم.« در بخشــی از این پــروژه جدید، 
کارمندان جگوار لندرور هرروز با تعدادی 
از خودروها در محلــه گرینویچ رانندگی 
خواهند کرد. حســگرهای موجود در این 
خودروها رفتار راننده و تصمیم گیری های 
او را در شرایط مختلف ثبت می کنند. برای 
مثال، این پروژه بررسی می کند که راننده 
چگونه خود را بــرای ورود به یک منطقه 
پرتردد آماده می کند، یا چگونه راه را برای 
آمبوالنس یا ماشین پلیس باز می کند. اپل 
می گوید: »ما بایــد بیش ازپیش به رفتار 
رانندگان در حیــن رانندگی توجه کنیم. 
اگر بخواهیــم در آینده از وســایل نقلیه 
خودگردان استفاده شــود، باید واکنش 

راننده نسبت به موقعیت های پویا و تصادفی 
را با دقت زیر نظر بگیریم.«

موضــوع مهم دیگــر اعتماد اســت. اگر 
رانندگان به اتوماسیون اعتماد داشته باشند، 
بی وقفه از ماشــین های خودکار استقبال 
خواهند کرد. حالت خودکار در هر شرایط و 
مشکلی به کمک راننده می آید مثال هنگام 
پارک کردن یا رانندگی در ترافیک سنگین. 
اگر رانندگی خودکار ایمن و طبیعی به نظر 
برسد، راننده احســاس آرامش می کند و 
اجازه می دهد خــودرو به تنهایی کنترل 

رانندگی را به دست بگیرد.
مسئوالن پروژه می گویند اجرای این پروژه 
سه سال طول خواهد کشید و 5/5 میلیون 

پوند هزینه خواهد داشت.

خودروهای انسان نمای جگوار

تیم ادینود کار خود را در آذرماه 139۴ شروع کرد. هدف این کسب وکار نوپا ایجاد تحولی بزرگ 
در عرصه تبلیغات آنالین و باال بردن بازدهی آن، و همچنین کمک به تولیدکنندگان محتوا و 
نمایش دهندگان وب و موبایل برای کسب درآمد منصفانه تر از نمایش تبلیغات است. ادینود 
جزو استارت آپ های پذیرفته شده در دوره اول مرکز شتابدهی فناوری TAC است. علی صامعی 
و مرتضی اکبری دو هم بنیان گذار ادینود هستند. مرتضی در مورد رابطه دانشگاه با کسب وکار 
می گوید مطالب دانشــگاه برایش کاربردی نبوده و خود فرد باید تالش کند آن ها را کاربردی 
کند. ولی علی معتقد اســت: »اگر تحصیالت دانشگاهی نداشتیم به اینجا نمی رسیدیم. ولی 
از طرفی دانشــگاه هم نباید مانع کار کردن شود. من از ترم دو همیشه کار می کردم و قسمت 

زیادی از یادگیری ام را مدیون کار کردنم هستم.«

الهامبخش
I n s p i r i n g

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 13 را بخوانید.

 روزی می رســد که ایمپلنت های کوچک، بی ســیم و 
الکترونیکی که در بدن ذوب می شوند، به پزشکان کمک 
می کنند مغز انســان را زیر نظر بگیرند. ایمپلنت های 
الکترونیکی می توانند به درمان هر بیماری از حمله قلبی 
گرفته تا آســیب های مغزی بعد از حادثه کمک کنند. 
برای مثال، ضربان ســاز قلب می تواند به حفظ ضربان 
قلب کمک کند یا حسگرهای مغز می توانند ورم و فشار 
خطرناک در مغز بیماران را زیر نظر داشته باشند. با این 
حال، ایمپلنت های الکترونیکی اســتاندارد می توانند 
برای بیماران خطرناک باشند زیرا این دستگاه ها ممکن 
است محل ایجاد عفونت باشــند. این عفونت ها بدن را 
تحریک می کنند نسبت به عفونت واکنش نشان دهد 

و مشــکالت مربوط به برداشتن عضو از طریق جراحی 
ایجاد خواهند شد. در حال حاضر دانشمندانی که روی 
موش ها کار می کنند، ایمپلنت های جدیدی ساخته اند 
که می توانند فعالیت مغز را زیر نظر داشته باشند و چند 
هفته بعد از انجام ایمپلنت در بدن حل یا جذب شوند. 
این یک دستگاه الکترونیکی جدید و قابل ایمپلنت است 
که ویژگی بسیار مهمی دارد: قابلیت جذب کامل و امکان 
استفاده از آن را برای پیشرفت روش های درمان و سالمت 
بیماران فراهم می کند. محققان حسگرهایی سیلیکونی 
ساخته اند که هریک به اندازه یک دانه برنج است )حداکثر 
0/2 اینــچ یا 6 میلی متر(. این دســتگاه ها از برگه های 
سیلیکونی بسیار نازک ساخته شده اند که تخریب پذیرند 

و می توانند فشار و دما را با همان دقت دستگاه های کنترل 
ثبت کنند.  سیم های تخریب پذیر ساخته شده از عناصر 
فلزی به نام مولیبدنوم، این حسگرها را به دستگاه های 
نصب شــده روی ســر وصل می کنند و این دستگاه ها 
داده های حسگر را به بیرون ارسال می کنند. حسگرها و 
سیم ها درنهایت کامال و بدون هیچ گونه خطری در مایع 
موجود در مغز و ستون فقرات به نام مایع مغزی نخاعی 
حل می شوند. از این نوع سیستم ها در بسیاری از اعمال 
بالینی، و هرکجا که دستگاه های درمانی یا کنترل کننده 
در بدن قرار می گیرند، استفاده می شود و سپس آن ها 
بدون هیچ گونه خطری جذب بدن می شوند. دانشمندان 
در حال حاضر ســعی دارند دســتگاه های خود را ارتقا 

بخشند تا مدت استفاده از آن ها از چند روز به چند هفته 
برسد. هدف نهایی آن است که دستگاهی ساخته شود 
که بتوان آن را در مغز یا سایر اندام های بدن قرار داد و این 
دستگاه نزدیک به اندامی قرار گیرد که می خواهند آن را 
تحت نظر داشته باشند و دستگاه نیز بتواند سیگنال ها 
را بدون سیم منتقل کند و اطالعات مربوط به سالمت 
آن اندام را ارائه دهد. در این صورت، پزشکان می توانند 
در صورت لــزوم و برای جلوگیری از ایجاد مشــکالت 

بزرگ تر مداخ
در آینده نزدیک، قابلیت درمانی در این دستگاه ها لحاظ 
خواهد شــد، از قبیل تحریک الکتریکی یا تحویل دارو. 
حتی امکان دارد دستگاه های کوچک تری ساخته شود.

ایمپلنتهایحاّللمیتوانندعملکردمغزرازیرنظربگیرند

این دستگاه روی مچ دســت قرار می گیرد و می تواند با استفاده از 
فناوری بی سیم حرکات بدن را تشخیص دهد. شما می توانید با این 
دستگاه کوچک در دفتر موقع پرزنت، تماشاگران خود را شگفت زده 
کنید. بازوبند میو از حسگرهای الکترومیوگرافی )EMG( استفاده 
می کند که می توانند فعالیت های الکتریکی در ساعد را تشخیص 
دهند. این دستگاه یک ژیروسکوپ، شتاب سنج و مغناطیس سنج 
دارد تا بتواند حرکات دست را تشخیص دهد. شما می توانید به آسانی 
و فقط با استفاده از حرکات دست صفحات اسالید خود را زوم کنید 
یا یک قسمت از متن را برجسته کنید. این مچ بند می تواند انقالبی 

در روانشناسی انسانی به وجود آورد.
خصوصیات

طراحی منحصربه فرد میو دارای هشت قسمت مختلف است که 
از یک حســگر EMG برای خوانش فعالیت های عضالنی در ساعد 
اســتفاده می کند. از میو می توان برای کنترل بازی های ویدئویی، 
موسیقی، برنامه های کاربردی، اسناد متنی و... استفاده کرد. این 
دستگاه یک پردازندهARM Cortex M4 دارد که از طریق بلوتوث 

کار می کند. همراه با دستگاه هایی که بلوتوث توکار ندارند، یک دانگل 
بلوتوث عرضه می شود. باتری لیون آن می تواند 2۴ ساعت تمام کار 
کند. میو  باریک و صاف است و مهم نیست مچ دست شما بزرگ یا 
کوچک باشد، این دستگاه حالت کششی دارد و قابل تنظیم است. 
اگر دور مچ شما حدود 7/5 تا 13 اینچ باشد، استفاده از این دستگاه 

برای شما بسیار راحت خواهد بود.
نتیجهگیری

از مزایای میو این است که یک رابط برنامه کاربردی )API( باز دارد. 
این دستگاه مانند جعبه شعبده بازی است. اگر می خواهید محیط 
اطراف خود را فقط با یک حرکت کنترل کنید، دستگاه مناسبی را 
انتخاب کرده اید. میو فناوری نوآورانه ای است که می تواند انقالبی در 
صنعت ایجاد کند. درگذشته، فناوری هایی به وجود آمده بودند که 
این پتانسیل را نداشتند اما این فناوری بسیار پیشرفته است. این 
محصول با اینکه فناوری جدید و دارای پتانسیل های مختلف است، 
مقرون به صرفه است. در کل به نظر من وسیله مناسبی برای فردی 

است که به دنبال خرید و استفاده از این گونه فناوری هاست.

کنترلوبازطریقحرکاتبدن
راحت تکیه بدهید، آرام باشید و کنترل را به دست بگیرید. شما می توانید با میو به آسانی 

کنترل دنیای دیجیتال خود را با تکان دادن مچ به دست بگیرید.

http://www.aparat.com/v/Sr3l0
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