
چگونه استارباکس از یک کافه 
محلی تبدیل به برندی جهانی شد

می خواستم مردم به 
قهوه شان عشق بورزند

در پــس هر برنــدی کــه امــروز یکــی از بزرگ ترین ها، 
محبوب ترین ها و موفق ترین ها در نوع خود اســت، ماجرایی 
نهفته است. ماجرایی که روند شکل گیری ایده اولیه تا عملی 

شــدن یک کســب وکار، تجربه های تلخ و شیرین 
شکســت و موفقیت هــای آن و تبدیل یک بیزینس 

کوچک و محلی به یک برند چشــم گیر جهانی را می سازد. 
داستان برند همان چیزی است که ...
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تـیـتـرهـای امـروز
Today's Headlines

استراتژی فیس بوک برای 
خرید استارت آپ ها چیست و 
چه اتفاقی افتاد که زاکربرگ 
واتس آپ ورشکسته را خرید؟

سعید رحمانی در اختتامیه 
چهارمین جشنواره وب خبر از 
سونامی کارآفرینی در ایران داد

گزارش ها، گفتگو ها و 
تصاویری از حاشیه و متن 
جشنواره وب و موبایل ایران

برادران محمدی 
در جشنواره وب:

واتس آپ بهترین 
خرید فیس بوک!

ایران هم 
سیلیکون ولی دارد

جشنواره ای 
برای تمام فصول

دیجی کاال 
واسطه های کاال را 

حذف می کند
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سالی که گذشت پایان همه سال های سخت 
دوران تحریــم بود. تحریم هایــی که در کنار 
همه ســختی ها و رنج هــای ظالمانه ای که به 
مردم عزیــز ایران تحمیل شــد، خودباوری، 
ایستادگی و تکیه بر توان داخلی را برایمان به 
ارمغان آورد. نه آنکه بخواهیم شرایط سخت را 
تقدیس کنیم یا بگوییم چقدر دوران خوبی بود، 
نه! اگر همه ســال های گذشته را در شرایطی 
غیرتحریمی به ســر می بردیم، یقینا در پایان 
سال 9۴ شرایط بهتری داشتیم. اما هرچه بود 
این دوران ظالمانه اعمــال تحریم ها و دوران 
سخت زندگی پیشــابرجام برای اکوسیستم 
اســتارت آپی ایران نقطه عطفی بــود. اگر به 
شناسنامه هریک از برندهای کسب وکارهای 
اینترنتی در ایران نگاه کنید، زمان پیدایششان 
به دوران ســخت تحریم ها یعنی همین چند 
سال گذشته بازمی گردد. تا همین چند سال 
پیش بــرای مثال های موفق اســتارت آپی یا 
برندهای کسب وکار اینترنتی آمازون و ای بی 
لقلقه زبانمان بودند، اما امروز با افتخار می توانیم 
اســتارت آپ های کوچک و بزرگ و برندهای 
ایرانی را نام ببریم. هشــتمین جشنواره وب و 
موبایل ایران، که همین اسفندماه برگزار شد، 
فرصتی بود برای اینکه خستگی همه این سال ها 
را با شنیدن آمارهای دلگرم کننده، فراموش که 
نه، کنار بزنیم. اینکه گفته شد در کشورهایی 
مانند ایران رشد استفاده از اینترنت بسیار باالتر 
از میانگین کشورهای آسیایی و آفریقایی است 
و میزان رشد ترافیک در سال گذشته به هزار 
ادامه در صفحه 3 اگزابایت رسیده، و... 

سالی نو برای اکوسیستم

تکذیبمیکنم!
رامتینمنزهیان مدیرعامل بامیلو؛ در اولین مصاحبه 
مطبوعاتی اش می گوید شرکت راکتاینترنت در بامیلو سرمایه گذاری 
نکرده و هرگونه رابطه ای را تکذیب می کند

فایننشال تایمز می گویدبخشی از سهام 
شرکت روماک، سرمایه گذار بامیلو 
متعلق به راکت اینترنت است. این را 
تکذیب می کنید؟ 
تکذیب این موضوع کار من نیست. 
سرمایه گذار ما ام تی ان است

از جمعه سیاه دفاع می کنید؟
از نظر من کمپین جمعه سیاه 
)بلک فرایدی(اشتباه نبود و کار 
درستی بود

تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

پرفروش ترین 
ایرانی اپ استور

زمان بندی ایونت های 
هفته آخر ا سفندماه و 
فروردین ماه را بخوانید

پیش بینی شنبه از عاقبت به خیری 
یک اَپ کاربردی

DDB چگونه 
کاالهای نفروش را 

بفروش می کند

استارت آپی ها 
بخوانند!

اسنپ:
پدیده استارت آپی 

سال 95
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آیس پک 
چگونه متولد شد؟
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جوانان ایرانی با اپلیکیشن 
Recordium Pro ضبط صدا و 

یادداشت رکورد زدند



اولیندورهنوآوردگاهکسبوکارهایفناورانهدرپارکفناوریپردیسبرگزارمیشود

28طرحبرگزیدهمحصوالتخودراارائهکردند

نوآوردگاه  نانو؛ تجاری سازی با بودجه مجازی

اولیــندورهنــوآوردگاهکســبوکارفناورانهبانام
»نــوآوردگاهنانــو«21تا23اســفندماهباحضور
دانشــجویانکارشناســیارشــدودکترینانوو
بیوتکنولوژیدانشگاهعلومپزشکیزنجاندرپارک

فناوریپردیستهرانبرگزارمیشود.
دراینکارگاهسهروزهشــرکتکنندگاندرقالب
تیمهایمجزا،درابتدافرآیندثبتشرکتوثبت
اختراعمربوطبهایدهخودراانجاممیدهند.سپس
بههرشرکتبودجهایمجازیتعلقمیگیردکه
درطولکارگاهبرایپیشبردفرآیندتجاریسازی
ازاینمحلهزینهمیکنندوازخدماتمشاوران
ومتخصصانکهنقشمربیرادارند،بهرهمیبرند.
ســپسبرمبنایمــدلکســبوکارخودتالش
میکنندازطریقیکیازنهادهایتامینسرمایه،
کهدرکارگاهحضوردارند،طرحخودراتامینمالی
کنندکهدراینفرایندباســرمایهگذارانحقیقی
مذاکرهخواهندکرد.دراینکارگاههرتیم،همانند

آنچهدرواقعیتوجــودداردنهتنهابرایدریافت
خدماتتخصصیکســبوکار،بلکهبرایاستفاده
ازاینترنتهمبایدازبودجهتخصیصیافتههزینه
کند،کهبزرگتریندستاوردآنتمرینمدیریت

هزینه/زماناست.
درایندورههاتالشبرایناســتکهنمایندگانیاز
ارگانهاونهادهایتاثیرگذارعالوهبرفناورانموفقو
شناختهشدهدرزمینهفرایندتجاریسازیمحصول
فناورانهحضورداشتهباشندتاشرکتکنندگانبه
شکلملموستریچالشهایواقعیرادرککنندو

ازآنهابازخورددریافتکنند.
ازاهدافعمدهایــنکارگاهعملیمیتوانبهموارد

زیراشارهکرد:
 ترویجفرهنگنــوآوریوکارآفرینی،کارتیمیو

افزایششبکهارتباطیشرکتکنندگان
 آشناییباچالشهایمربوطبهتوسعهمحصوالت
فرافن)Hi-tech(وتجاریســازیآنهادرکشور
مطابقبانســلچهارممدیریتنــوآوری)چرخه

نوآوری(
 آشــناییپژوهشــگرانوفنــاورانجــوانبــا
ســرمایهگذارانعالقهمندبهمحصــوالتفرافنو

تعاملباآنها

 آشناییســرمایهگذارانباپتانسیلوفرصتهای
ســرمایهگذاریدرحــوزهتوســعهتکنولــوژیو

محصوالتفرافن

 مخاطبان این رویداد
 دانشــجویان،محققانوفناوراندررشــتههاو
زمینههایفرافن)فنی(ازقبیلفناورینانو،فناوری

زیستی،علومشناختی،فناوریاطالعات
 دانشجویانرشتههایمدیریتیواقتصادینظیر
MBA،مدیریتصنعتی،مدیریتفناوری،مهندسی
صنایــع،مدیریتمالی،مهندســیمالیوســایر

رشتههایمرتبط
 ســرمایهگذارانونهادهایمالیوتامینسرمایه
بهمنظورآشــناییبــافرصتهاوپتانســیلهای

سرمایهگذاریدرحوزهفناوری
 عالقهمندانبهکارآفرینیوتوســعهکسبوکار

فناورانه

 چشم انداز نوآوردگاه کسب وکار فناورانه
 فراگیرشدناینکارگاهدرسطحزیستبومفناوری

کشورخصوصادردانشگاهها
 انتقالخروجیهایموفقاینکارگاههابهدورههای

 شتابدهی در آینده نزدیک
اغلبایندورههاوکارگاههاییکهتاکنونبرگزار
شدهاستبرایکسبوکارهایمبتنیبرفناوری
اطالعاتوارتباطاتطراحیشدهاند،لذاتاکنون
کارگاههایآموزشیمســتمریجهتآموزش
وحمایتازکســبوکارهایســایرحوزههای
فناوری،بهصورتسازمانیافتهوفراگیرطراحیو
برگزارنشدهاست.ایدهپردازی،توسعهتکنولوژی،
توسعهمحصول،تجاریسازیواستراتژیهایآن،
روشهایکسبدرآمددرحوزهمحصوالتفرافن،
)NBIC(خصوصافناوریهایهمگرایشــزان
بســیارمتفاوتازحوزهفناوریاطالعاتاستو

چالشهاوریسکهایخاصخودرادارد.
شــرکتنوآورانفناوریهایهمگرایشزان،به
منظورغنیسازیاینزیستبوماقدامبهطراحی
Gamificationاینکارگاهعملیآموزشیدرقالب
بانام»نوآوردگاهکسبوکارفناورانه«کردهاست.
درجریانایــنکارگاهعملی،خالقیتونوآوری،
چالشهاومراحلتوســعهوتجاریســازییک
محصولدرچرخهنوآوریدرحوزهNBICوسایر
محصوالتفرافنبهصورتعملیشبیهســازی

شدهاست.

بههرشرکت
بودجهای

مجازیتعلق
میگیرد

کهدرطول
کارگاهبرای

پیشبرد
فرآیند

تجاریسازی
ازاینمحل

هزینه
میکنندو
ازخدمات
مشاورانو
متخصصان
کهنقش

مربیرادارند،
بهرهمیبرند.

سپسبر
مبنایمدل
کسبوکار
خودتالش
میکننداز
طریقیکی
ازنهادهای

تامین
سرمایه،که
درکارگاه

حضوردارند،
طرحخودرا
تامینمالی

کنند

 رویــداد آشــنایی بــا کســب وکارهای نوپا و 
شتاب دهنده ها )شیراز(

رویدادآشــناییبــاکســبوکارهاینوپاو
16
اسفند

شتابدهندههادرتاریخ16اسفندماه13۹۴
ســاعت۴تا۷بعدازظهرتوسطشتابدهنده
دیمونددرســالنصدری)دانشکدهمهندسیدانشگاه
شیراز(برگزارخواهدشد.ازبرنامههایاینرویدادمیتوان
ازاینمواردنامبرد:کسبوکارنوپاچیست؟،شتابدهنده
چهخدماتیارائهمیدهد؟،زیستبومکارآفرینیایران
چگونهاست؟ومعرفیشتابدهندهدیموند.سخنرانان
ایــنرویداددکترســیدعلیصفوی،دکترابوالقاســم
ابراهیمی،دکتروحیدســهرابپورواحمدرضامسرور

هستند.

 بررســی فرصت های جدید کســب وکارهای 
الکترونیکی در سال 1395

محورهایاینکارگاهازاینقرارند:بررســی
16
اسفند

مهمترینرویدادهایکسبوکارالکترونیکی
درسال13۹۴،بررســیمهمترینروندهای
کســبوکارالکترونیکیدرایراندریکســالاخیر،و
بررســیفرصتهــایجدیدبــرایکســبوکارهای
الکترونیکیدرسال13۹5.مخاطبانکارگاهمیتوانند
جوانانعالقهمندبهکارآفرینیالکترونیکی،شرکتهای
عالقهمندبهراهاندازیکســبوکارجدید،دانشجویان
عالقهمندبهکارآفرینیوشرکتهایاستارتآپباشند.

اینکارگاه16اســفندماهدرخیاباندکترشــریعتی،
حسینیهارشاد،سالننشستهایعلمی،برگزارمیشود.

 مدرسه کارآفرینی منطقه 2 )پسران(
درادامهبرنامههایمدرسهکارآفرینیمنطقه2،

1۹
اسفند

کهبههمتمدرسهسودهوریحانهکرامتیفرد

برایدانشآموزاندختربرگزارشد،اینباردرمجتمعامام
صادق)ع(برایدانشآموزانپسربرگزارمیشود.

 کارگاه آموزشی فرصت های راه اندازی کسب وکار 
مبتنی بر بیگ  دیتا

محورهایکارگاههاازاینقرارند:معرفیمفهوم
1۹
اسفند

بیگدیتا)Big Data(وفرصتهاینوظهور
مبتنیبرآن،تحلیلوضعیتبیگدیتادرایران
وفرصتهایتجاریآن،آشــناییبامدلکســبوکار
دادهمحور)Data-Driven Business Model(،آشنایی
Data-(بافرصتهاینوظهورکسبوکارهایدادهمحور
Driven Business(،بررســییکنمونهموفقجهانی،

بررسییکنمونهموفقایرانی،وزنگایدهپردازی.

 کارگاه بازاریابی با اینستاگرام
یکیازمحبوبترینشبکههایاجتماعیدر

21
اسفند

حالحاضراینستاگراماست.بههمیندلیل
بستربسیارمناسبیبرایتبلیغاتوافزایش

مشتریانبرایکسبوکارهاست.باتوجهبهفعالبودنو
امکاندسترســیبهاینشــبکهاجتماعیقدرتمندو
پرطرفداردرایران،شاهدحضورکاربرانایرانیبسیارزیاد
وهمچنینشرکتهاوسازمانهایایرانیدراینشبکه
اجتماعــیهســتیم،تاجاییکهمشــاهدهمیشــود
ســازمانهایدولتی،بانکهاومراکزدرمانیوعمومی
دولتیوخصوصیوهمچنینافرادمشهورایرانیبسیاری
دراینستاگرامحضوردارند.شــماهممیتوانیدکسب
درآمدازاینستاگرامراشروعکنید.برایکسباطالعات
بیشتردرمورداینرویدادباشمارههای3220286۷-

322022۴1تماسحاصلفرمایید.

 چگونه کاراکتر بسازیم؟ )ویژه نوروز 95(
ورکشاپچهارروزهخلقکاراکتربهوسیلهاتود

2
فروردین

ونرمافزار،بهشیوهتدریسخصوصیدرمشهد،
برگزارمیشــود.خلقکاراکترهایفانتزیو
تبلیغاتیدوبعدیازمحورهایاینکارگاهاست.مهلت

ثبتنامدورهازاولبهمنتاپایاناسفندماه۹۴است.

نخستینجشــنوارهکســبوکارهاینوپادرحوزه
صنعتومعدن10تا12اسفندماه13۹۴باهمکاری
دانشــگاهصنعتیامیرکبیروبانــکصنعتومعدن

برگزارشد.
بیشاز100طرحبهدبیرخانهجشــنوارهارسالشد
کهازمیانآنها28طرحتاییدشــدودرقســمت
نمایشگاهیجشنوارهمحصوالتخودراارائهدادند.
همچنینشرکتکنندگانتوانستندباسرمایهگذاران،
اســاتیدفنیوبانکصنعتومعــدندیداروارتباط

برقرارکنند.

ازبینطرحهایارســالیبهدبیرخانه10طرحبرتر
جهتارائهدررویداد»ایدهبازار«انتخابشدندکهدر
روزدومجشنوارهدرمقابلسرمایهگذارانطرحخود
رامعرفیکردند.هدفاینجشــنوارهتقویتارتباط
صاحبــانایدهوجامعهکارآفرینوســرمایهگذاران
درحوزهصنعتومعدنعنوانشــدهبودکهدرسه

بخشارائهشد:
بخش اول:ارائهومعرفیدستاوردهایپژوهشیاین
حوزهدرقالبنمایشــگاه،کهصاحبانایدهحداقل
نمونهآزمایشــگاهیوترجیحانمونههایمهندسی

تولیدشدهرابهنمایشگاهآوردند.
بخش دوم: برگزاریمســابقهایدههایبرتر.دراین
بخش،ایدههایــیکهقابلیتکاربــردیوتبدیلبه
محصولرادارنــدفرصتارائهیافتنــد.برگزیدگان
میتواننــددرمدیریــتفناوریوتوســعهنوآوری
دانشگاهصنعتیامیرکبیراستقراریابندوازتسهیالت

آنبهرهمندشوند.
بخش سوم: حضوروسخنرانیکارآفرینانبرجسته
کشوردرحوزهصنعتومعدنجهتانتقالتجربیات

بهمخاطبانجوان.

استارت آپی ها بخوانند!

دانشگاه امیرکبیر میزبان ایده های نو در حوزه صنعت و معدن

درایناردوکهسهشنبه1۷فروردین13۹5-
چهارشنبه18فروردین13۹5برگزارمیشود
مدیرانبسیاریازوبسایتهاشرکتخواهند
کرد؛ازجملهآپــارات،میهنبالگ،ورزش3،
بالگفا،بالگاســکای،وردپرس،خبرآنالین،
عصرخبر،اســتارتآپویکند،اســتارتآپ
گرایند،شــبکهخبریایران،آپلــود،دانلود،
دانلودهــا،میهندانلود،ســافت۹8،آپانت،
انتورکو...میتوانیدســالنورابااینرویداد

آغازکنید.

عیارکارآفریــنرویدادیبهمنظــورانتقال
تجاربکارآفرینان،آموزشمفاهیمکارآفرینی،
معرفیالگوهایموفقوفرایندشــکلگیری
کسبوکارهاینوپاوتسهیلگرانبهدانشجویان
وعالقهمندانجامعهاســت؛کهباارائهدکتر
شــاهینفاطمی،مدیرعاملشرکتدرسا،و
مصطفیالمعی،مدیــربازاریابیالکترونیکی
گروهسولیکو،مصاحبهبامحمدابوالحسنی،
تهیهکننــدهدیریندیرین،ســخنرانیدکتر
حسامزندحســامی،مدیرکلمعاونتعلمی
وفناوریریاســتجمهوریبرگزارمیشودو
درآخرشــاهدبرگزاریپنلپرسشوپاسخ
خواهیدبود.اینرویدادیکشنبه۹اسفندماه
ازســاعت16الی1۹درتــاالرهمایشهای
بینالمللیابوریحاندانشگاهشهیدبهشتی،
واقعدربزرگراهچمران،ولنجک،بلواردانشجو،

برگزارخواهدشد.

بهگزارشخبرگزاریتســنیمازقم،مراسم
اختتامیهنخستینرویداداستارتآپویکند
قم،باموضــوعفرهنگوفناوری،شــامگاه
جمعه30بهمنماهدرســالنهمایشهای
بینالمللیشــهرداریقمباحضورحسین
اخــوان،رئیسپــارکعلموفنــاوریقم،
وبهــروزمینایــی،مدیرعاملبنیــادملی
بازیهایرایانهای،برگزارشد.دراینمراسم
حمیدرضاشوشتریبااشــارهبهاینکهاین
رویدادنتایجمثبتیبرایهمگاندارد،اظهار
داشت:»جوانانودانشــجویانقمیدارای
اســتعدادهایباالییدرزمینههایفناوری

کسبوکارو...هستند.«
مدیرمرکزرشدواحدهایفناورعلومانسانی
پارکعلموفناوریقمافزود:»دانشــجویان
درترماولیکهوارددانشگاهمیشوندرویکرد
کســبوکاریندارندوبهفکرنمرههستند.
بایدازاینرویکردبهسمتفناوربودنپیش
روند.«شوشــتریبابیاناینکهمرکزرشــد
پارکعلموفناوریقمدرســال13۹1کار
خودراشروعکرده،تصریحکرد:»مرکزرشد
علومانســانیپارکعلموفناوریسهسال
ونیمازطرحهــاوایدههاحمایتمیکند.«
ویبــابیاناینکهافرادنوآوردردورهرشــد
مقدماتیطرحکارخودرامینویسند،گفت:
»اگرطرحهاتوجیهپذیریاقتصادیداشته
باشند،افرادبهعضویتپارکعلموفناوری
درمیآیندوثبــتایدهمیکنندوبهصورت

تیمییاانفرادیمیتوانندفعالیتکنند.«
مدیرمرکزرشدواحدهایفناورعلومانسانی
پارکعلموفناوریقمبابیاناینکهدورههای
آمــوزشماننددورههــایمقدماتیبرگزار
میشوند،گفت:»اینحمایتهاتنهابخشی
ازحمایتهاییاستکهافرادمیتوانندازما
کنندواستارتآپهامیتوانندورودیهای
مرکزرشدباشند.«شوشتریافزود:»مرکز
رشددرحوزهصنایع،فرهنگوفناورینرم
درتحقــقاقتصاددانشبنیــانایفاینقش
میکندوازدالیلانتخابموضوعفرهنگو
فناوریباالبودنســطحاستانقمدرزمینه
علومانسانیاســت.«دراینمراسم15تیم
برترازمیان50تیمشرکتکنندهطرحهای
خودراارائــهکردند.درپایانازتیمهایبرتر
تقدیروبهنفراتبرگزیدهازسویپارکعلم

وفناوریاستانقمجوایزنفیسیدادهشد.

چهره به چهره با بزرگان 
اینترنت ایران

عیار ارزش آفرینی
یکشنبه 9 اسفند 139۴ 
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الکساندر همیلتون

کسیکهبررویهیچامریایستادگینکند،
باکوچکترینتلنگریفروخواهدریخت.

الههمهدوی

گــزارش
R e p o r t

گروهایدهدانشگاهکاشان10اسفندماهمیزبانصاحبان
ایدهباموضوعکسبوکارشبکههایاجتماعیبود.

دورویدادگذشــتهباعنوان»ایدهکافــی«درآبانو
آذرماهســالجاریبرگزارشدند.ایدهکافیاولینگام
بــودهوگامدومایدهکافی»ایدهنما«اســت.هدفاز
برگزاریاینرویدادها،ایجــادخالقیتوپرورشفکر
دانشجویاناست؛همچنینمسابقهایدراینرویدادها
باعنوان»ایدهپردازی«برگزارشدکهدرآنمخاطبان
ایدههایشانرامطرحکردندوبهایدههایبرترجوایزی
اهداشد.درآخرینرویدادگروهایدهکه10اسفندماه
برگزارشــدپسازآموزشیمختصردرموردنحوهارائه
موثر،10ایدهبرترازایدههایارسالیدرحضورداوران
ارائهشــدندودرپایان،ازســهایدهپردازوارائهدهنده
برتررویدادتقدیرشــد.همچنینمرکزرشددانشگاه
اعالمکردازایدههایبرتربرایایجادکسبوکارنوین
حمایتمیکند.بــهگفتهزهراردانیپــور،ازاعضای
»گروهایده«،ازبرنامههاییکهتاکنوندراینرویدادها
اجراشدهمیتوانبهسخنرانیدکترمحسنیفاضلدر

ارتباطباپرورشذهناشارهکرد.همچنینازتیمهای
استارتآپیدانشگاهکاشــاننیزدعوتشد؛ازجمله
گروهسیزان)پرینتســهبعدی(،هدهد)اپلیکیشن
پیامرسان(وهمچنینمدیریتشرکتکاسیانگستر
)مبدعتایمرهایلمســیاجاقگاز(.ردانیپورگفت:
»ایناستارتآپهابهموفقیتهایزیادیدستیافتند.
دراینرویدادهادرفضاییصمیمانهبهبیانتجربیات
خودپرداختندکهاینامرباعثایجادانگیزه»شروع«در
شرکتکنندگانشد.«ردانیپوراضافهکرد:»درگامهای
)MVP(بعدیآموزشتیمورکوایجادمحصولکمینه
وبرگزاریاستارتآپویکندرادرروندکارمانداریم.«

شهرکاشــانبهدلیلموقعیتفرهنگیوصنعتیاش
ظرفیتبسیارزیادیبرایپیشرفتدرحوزهکسبوکار
دارد.»گروهایده«دانشگاهکاشــانباهمکاریمرکز
کارآفرینی،بــهمدیریتدکترحســنعلیان،اقدامبه
برگزاریرویدادهاییدرجهتآشــناییدانشجویان
ومردمکاشــانبامباحثایدهپردازی،اســتارتآپو

کارآفرینیکردهاست.

ایده نمای کاشان
گروهایدهدانشگاهکاشان10اسفندمیزبانصاحبانایدهباموضوعکسبوکار

شبکههایاجتماعیبود

15اسفند13۹۴.سالاول.پیششمارهچهارم

درلیستشرکتهایبرترمعرفیشده،شرکتصباایدهتنهاشرکتایرانیانتخابشدهاست
موسسهکارآفرینیگوگلدرسال2010تاسیسشدهوتاکنونبیشاز2هزار
گفتگووکنفرانسدرشهرهایمختلفبرگزارکردهاست.اینموسسهامسالبرای
اولینباردرکنفرانسیجهانی50شرکتنوپایبرترسال2015راازمیان200
شهرازسراسردنیامعرفیکردکهدراینمیاننامشرکتصباایده،کهتوسعهدهنده
سرویسآپاراتهمهست،بهچشممیخورد.ازنگاهداوران،باتوجهبهضریب

نفوذباالیاینترنتدرایراننســبتبهســایرکشــورهایمنطقهوگسترش
روزافزونکســبوکارهایآنالیندراینحوزه،شرکتصباایدهظرفیتهای
بینظیریرابهارمغانآوردهاســت.براساسآمار،سرویسهایینظیرآپارات،
فیلیمو،میهنبالگوآژانستبلیغاتآنالیــنصباویژنماهانهنزدیکبه3۴
میلیونبازدیدکنندهمنحصربهفرددرکشــوردارند.داورانهمچنینچابکی

وبــازدهباالیتیماجراییوفنیصباایده،دســتیابیبــهفناوریهاینوینو
بومیسازیآنهادرجهتمدیریتسرویسهایپرترافیکاینترنتیوهمچنین
تمرکزبرسرمایههایفکریماننداکثرشرکتهایدانشبنیانراازدیگردالیل
انتخاباینشرکتبرشمردهاند.گفتنیاستبرگزیدگانازمیانشرکتهایی

انتخابمیشوندکهدراینرویدادشرکتکردهوسخنرانیداشتهاند.

صباایده در لیست 50 کارآفرین برتر گوگل

اولینهفتهنامهاختصاصیاستارتآپها

http://shanbemag.ir/


پروفسور حسابی
داشتنهدفورفتنبهدنبالشخوباست،
ولیعاشــقهدفبودنوگرفتارشدنچیز
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آغاز پذیرش چهارم چرخه شتابدهی آواتک
چهارمینفراخوانپذیرشتیمهایاستارتآپیآواتک،که
ازهفتهپیشآغازشــده،تا5فروردینادامهخواهدداشت.
محسنمالیری،مدیرعاملآواتک،درنشستخبریازآغاز
پذیرشچهارمچرخهشــتابدهیآواتکخبرداد.بهگفته
مالیری،تیمهایاستارتآپیمیتوانندبامراجعهبهسایت
آواتکوتکمیلفرمآنالینوپاســخبه30سوالطرحشده،
درخواســتخودراارســالکنند.ویتصریحکرد:»دراین
دورهنیزماننددورههایگذشتهازهرتعدادشرکتکنندهدر
محلهاول20تیمودرمرحلهبعدنهایتا10تیمبرایشتابدهی
انتخابخواهدشد.«مالیریدرپاسخبهخبرنگارشنبهگفت:
»اولویتهادرانتخاباستارتآپهامتخصصبودناعضای
تیم،داشتنتنوعمهارتی،سابقهحرفهایفردیهریکازاعضا،

ارائهمحصولابتداییومزیتهایرقابتیایدهاست.«ویتنها
رقیبخودوسایرشتابدهندههارابازارهاینوآوریدانستو
ازوجودشتابدهندههایمتعددوروبهرشددراکوسیستمخبر
دادوافزود:»نهتنهاآنانرارقبایخودنمیدانیمبلکهازآنها
برایهمکاریمتقابلجهتتبادلاطالعاتوتجربیاتنیز

دعوتبهعملمیآوریم.«محسنمالیریبرتاثیربهسزایی
کهشتابدهندههادرجلوگیریازفرارمغزهاداشتهاندتاکیدکرد
وگفت:»بیشازیکچهارمتیمهایتحتپوششآواتکقبل
ازپیوستنبهماتصمیمبهمهاجرتداشتند،چهبهدلیلادامه
تحصیل،چهبرایکار.امادرحالحاضرباورودبهچرخهای
شتابدهندهازرفتنمنصرفشدهاند.«مالیریدرپاسخبهسوال
خبرنگارشنبه،کهخروجیآواتکدریکسالونیمگذشتهدر
رشداستارتآپهاییکهبهعنوانشتابدهندهازآنهاحمایت
کرده،چهبودهاســتگفت:»دراینمدتیکاستارتآپرا
بهکلیازچرخهخارجکردیم،۹اســتارتآپدیگربهشکلی
متمرکزوتماموقتدرحالدستوپنجهنرمکردنباچالشها

هستندو8موردهمموفقبهجذبسرمایهشدهاند.«

حضرتآیتاهللخامنهای،رهبرمعظمانقالباســالمیدردیداربا
»یوهاناشــنایدرآمان«رئیسجمهوریسوئیسبااشارهبهسوابق
ارتباطدوکشوروانعکاسمثبترفتاردولتسوئیسدرافکارعمومی
ایران،ازافزایشهمکاریهایاقتصادیوعلمیاستقبالوخاطرنشان
کردند:»حجممبادالتتجاریایرانوسوئیسکمونامتوازناستو
تجاروسرمایهگذارانسوئیسیباآگاهیازظرفیتهایفراوانایران
میتواننداینترازرابهبودبخشند.«رهبرانقالبنبودسابقهمنفیاز
همراهیسوئیسبافشارهاوتحریمهایبرخیدولتهایغربیعلیه
ایرانراازجملهزمینههایفرهنگیمناسببرایافزایشهمکاریها
برشــمردندوافزودند:»ماازگذشتهسوئیسرابهعنوانمرکزصلح،
دوســتیوهمکاریمیشناسیم.البتهبرخیکشــورهایاروپایی
اینگونهنیستندومنافعشاندرجنگافروزیوایجاداختالفاست.«

حضرتآیتاهللخامنهایباتاکیدبرپشــتیبانیکاملاقتصادیو
تضمینحقوقیدولتجمهوریاسالمیازتوافقاتدوکشور،افزودند:
»مهمایناستکهدراثرهمکاریهایجدیوباعزموارادهراسخ،این
توافقاتمنجربهاقداماتعملیشود.«درایندیدارکهدکترروحانی
رئیسجمهورنیزحضورداشت،یوهاناشنایدرآمان،رئیسجمهور
سوئیس،باابرازخرسندیازسفربهایرانوبااشارهبهسابقهطوالنی
روابطدوســتانهدوکشورگفت:»برایماافتخاراستکهدرایران،و
شاهدحرکتروبهجلودرروابطدوکشورهستیم.«اشنایدرآماناز
همراهیدوهیئتعلمیواقتصادیسوئیسیدراینسفرخبردادو
افزود:»دراینسفردربارهنقشهراههمکاریهایگستردهومتنوع
ایرانوسوئیسگفتگوکردیم.امضایایننقشهراهمیتواندبهتوسعه

khamenei.ir:روابطومناسباتمنجرشود.«منبع

تجار سوئیسی با سرمایه گذاری در ایران 
مبادالت نامتوازن دو کشور را بهبود بخشند
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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداربارئیسجمهوریسوئیس:

درپــیراهاندازیمرکــزتوانمندســازیو
تسهیلگریکسبوکارهاینوپایفاوا،معاون
نوآوریوفنــاوریوزارتارتباطاتوفناوری
اطالعات،اینمرکــزرامحلیبرایحمایتاز
توسعهکســبوکارهاینوپاوسرمایهگذاران
بخشخصوصیعنوانکــردوابرازامیدواری
کرداینمرکزبتواندباایجادارتباطبینبازیگران
مختلــف،یکدرگاهیکپارچــهبرایتجمیع
تجربیاتمدیریتی،ســرمایههایهوشمند،
تبحرهایعلمیوایدههاینوآورانهدرجهت
ایجادکسبوکارهاینوینوثروتافزاباشد.به
گفتهوی،وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات
نیزبهعنوانیکیازسرمایهگذاراندراینفضا
مطرحاســتکهمیتواندیکــیازکانالهای
اعطایواموجوهادارهشــدهودرخواستهای

ارائهشدهازاینمرکزباشد.
دواییضمنتاکیدبرتسهیلرونداعطایوامبه
شرکتهاینوپاوارائهتضامینتوسطشرکت
مادرادامهداد:»اینروشعالوهبراینکهبرای
شرکتهاروشمناسبتامینمالیاست،برای
وزارتخانــهنیزیکروشجدیــدتامینمالی
هوشمندانهاست.«معاوننوآوریوفناوری
وزارتدرادامهازتصویبحدود60میلیارد
تومانواموجوهادارهشــدهخبردادوگفت:
»البتهپرداختبراســاسپیشرفتپروژهبه
شــرکتهاوبهتدریجخواهدبــودوتاکنون
حدود15میلیاردتومــانپرداختصورت
گرفتهاست.«ویبااشارهبهفراخوانجدید
اعطایواموجوهادارهشــده،ازاولویتدادن
))SPIN-OFFبهشرکتهایکوچکزایشی
حاصــلازهمــکاریشــرکتهایبزرگ
وصاحبــانایــدهوتبحرعلمــیخبردادو
گفت:»یکیدیگرازاولویتهااعطایوامبه
شرکتهایزایشــی)SPIN-OFF(خواهد
بودکهباتلفیقتجربهمدیریتیشرکتهای
بزرگوتبحرعلمیدانشگاهیانوصاحبان
ایده،شرکتهایحرفهایتروآیندهدارتری

راایجادخواهندکرد.«

ادامه از صفحه یک
رشدتکنولوژی3Gو4Gدرایرانطییکسال
ازکمتراز10درصدبه50درصدرسیده،ودیگر
اینکهضریبنفوذاینترنتدرایران5۷درصد
استو30میلیونکاربراینترنتداریمودارای
باالترینتعدادمهنــدسدرزمینهاینترنتبه
نسبتجمعیت،12شــتابدهنده،22پارک
فناوریو...هستیم.15هزاروبسایتو۴هزار
اپلیکیشنو3۴00داوردرهشتمینجشنواره
وبوموبایلنشــانازجایــگاهمنحصربهفرد
کارآفرینیمبتنیبروبدرکشورداردو...حاال
میتواننهباهیجانزدگیبلکهباشناختکامل
ازآیندهروشنپیشروگفتکهسیلیکونولی
ایرانیشــکلگرفتهاســتودرآیندهنزدیک
بخشقابلتوجهیازفرصتهایشغلیجدید
کشــوررااســتارتآپیهاایجادخواهندکرد.
خوشــحالیمکههفتهنامهشــنبهدرشرایط
گذرازپیشــابرجامبهآیندهباشکوهپسابرجام
درســال13۹۴متولدشد.پسازانتشارچهار
پیششمارهدرســال۹۴ایننویدرامیدهیم
کهازنیمهدومفروردینســال۹5بهصورت
منظمهرهفتهمنتشــرخواهیمشد.واینکار
بزرگمیسرنیستمگرباحمایتهاوتوجهشما
بهماوتبلیغاتدهانبهدهانومعرفیشنبهدر
دیدوبازدیدهاینوروزبهکسانیکهعالقهمند
بهمباحثاســتارتآپیوکارآفرینیهستند.
بهخصوصبهجوانانیکهبایدبهجایپناهبردن
بهالتاریسمبهکارآفرینیوایجادارزشافزوده
برایجامعهشانبیندیشــند.بهخانوادههایی
کهگمانمیبرندآیندهفرزندانشانکارمندی
وپشتمیزنشینیاســتوبهتصمیمسازانو
تصمیمگیرانکههنوزقابلیتهاوظرفیتهای
استارتآپیهاوموسسانوکارکنانشریفشان،
کهنخبگانایرانیهستند،راباورنکردهاند.به
سنتایرانیپرافتخارمان،ســالنوونوروزرا
پیشاپیشبهشماگرانمایگانتبریکمیگوییم
وایننویدرامیدهیمکهدرتعطیالتنوروزهم
باسایتشنبهمگ)shanbemag.ir(همراهبا

مطالبخواندنیهمراهتانهستیم.

یکعضوسازماننظامرایانهایاستانتهران
بابیــاناینکهبهچنددلیلبعیداســتدر
کوتاهمدتصادراتنرمافزاربهخارجصورت
بگیردوبرجامبرصنعتنرمافزارتاثیرداشته
باشــد،گفت:»دلیلاولایناستکههنوز
بازاربــزرگداخلیمادرصنعــتنرمافزار
اشباعنشدهاستواشباعهمینبازاروجواب

دادنبهتقاضایآنزمانمیبرد.«
رضاکرمیاظهارکرد:»نکتهدیگربهآمادگی
شــرکتهایداخلیبرمیگرددکهفارغاز
اســتثنائات،عموماازنظرفرهنگکاریو

استانداردهایکیفیآمادگیتجارتباخارج
ازکشورراندارند.البتهشــایددراینچند
ســالکهاجازهارتباطبامحیطبینالمللی
بهآنهادادهنشــده،قواعدکسبوکاررایاد
بگیرندوبتواننــددراینفضاتجارتکنند.
اینبحثدربارهنرمافزاربیشترصادقاست
ودربخشهاییمثلسختافزاریامخابرات
شرایطمتفاوتاست.«ویهمچنینتاثیرات
رفعتحریمهادربلندمــدتوقابلیتهای
کشــوردرصنعــتنرمافــزاررامنوطبه
سیاستهایملیتوسعهاینصنعتدانست.

50میلیاردشیء،انســانوهرچیزدیگربه
صورتهوشمندبههممتصلمیشوند

دکتــرواعظی،وزیــرارتباطــاتوفناوری
اطالعات،درمراســماختتامیــهپنجمین
دورهجایزهملیکیفیتبااشــارهبهاینکهتا

سال2020قراراســتاینترنتاشیادردنیا
وایرانعملیاتیشــود،افــزود:»دراینترنت
اشیاپیشبینیآناستکه50میلیاردشی،
انســانوهرچیزدیگربهصورتهوشمندبه
هممتصلشوند.«واعظیادامهداد:»درارائه

تجهیزاتسختافزاری،برنامههاینرمافزاری
ICTوبرنامههــایخدمترســانیدرحوزه
کیفیتباالبســیارحائزاهمیتاستومردم
بایدمطلعباشندکهچهخدماتیرامیخواهند

دریافتکنند.«

معاونحقوقیمجلسواستانهایوزارت
ارتباطاتوفناوریاطالعــات،ازتعریف5
پروژهراهبردیدربخشارتباطاتوفناوری
اطالعاتکشورخبردادوگفت:»برایاین
پروژههاهماکنونشوراهایراهبریدروزارت
ارتباطاتوفناوریاطالعاتتشکیلشدهو
دراینراستاازشرکتهایفعالدانشبنیان
کهدراینزمینههافعالیتمیکنندحمایت
میشــود.«مرتضیبرابریدرگفتگوبامهر
گفت:»این5پروژهشاملپروژههایجویشگر
بومی،اینترنتاشیا،محاسباتابری)کلود

کامپیوتینگ(،بیگدیتا)دادههایعظیم(
ونسلپنجمارتباطاتسیار)5G(میشود.«
براریخاطرنشــانکرد:»ایــنپروژههابا
محوریتمرکزتحقیقاتمخابراتایراندر
بازهزمانی5سالهعملیاتیخواهدشد.«وی
همچنینبااشــارهبهاینکهبرایحمایتاز
طرحجویشــگربومی،بهشرکتهایفعال
درایــنبخشتاکنــون15میلیاردتومان
اختصاصیافتهادامهداد:»دربودجهســال
آیندهبرایاینپروژههایراهبردی،اعتبارات

خیلیخوبیدرنظرگرفتهشدهاست.«

به دلیل ضعف کیفی، آمادگی صادرات 
نرم افزار را نداریم!

تعریف 5 پروژه راهبردی در حوزه
 ارتباطات و فناوری اطالعات

مرتضیبرابریخبردادعضوسازماننظامرایانهایاستانتهرانگفت

پیش بینی وزیر ارتباطات 
از رشد اینترنت اشیا 
در ایران

15اسفند13۹۴.سالاول.پیششمارهچهارم

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l
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در ماه های 
ابتدای فعالیت 

این ایده را 
برای دل 

خودم اجرا 
می کردم 
و اصال به 

منفعت مالی 
آن فکر 

نمی کردم. بعد 
از مدتی که 
متوجه بازار 
مناسب آن 

شدم با دقت 
و وسواس 

بیشتری وارد 
عمل شدم

 »چی بپوشــم« به چه روشی در انتخاب لباس 
مناسب به کاربر مشاوره مناسب می دهد؟

توسط سه نویســنده عاطفه سعیدی، متخصص در 
حوزه بانوان و آرایشــی، محمد اهوارکی، متخصص 
در حوزه اکسســوری های ساعت، و خودم، در حوزه 
لباس های آقایان، محتوای مــورد نیاز را به کاربران 
ارائه می دهیم. البته برخی از مطالب »چی بپوشم« 
ترجمه مطرح ترین مجالت حوزه مد و لباس است. اما 
چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که تمام این 
محتواهای تولیدی مطابق با فرهنگ ایرانی اسالمی 
است. به عالوه این وب ســایت در ستاد ساماندهی 

وزارت ارشاد ثبت شده است.

 »چی بپوشم« تا به امروز چطور کسب درآمد 
کرده است؟ قصد ندارید در کنار مشاوره، امکان 

خرید آنالین را هم برای کاربر محیا کنید؟
درآمد این وب ســایت از طریــق دریافت تبلیغات 
برندهای پوشاک و عطر و ادوکلن و نمایندگی هایی 
بوده که در ایران مشغول به کارند. اتفاقا در نظر داریم 
عالوه بر اینکه در فاز اول به کاربران نحوه درست ست 
کردن و پوشیدن لباس مناسب برای قرارهای کاری، 
مهمانی ها و... را ارائه دادیم، در فاز دوم این خدمات، 
که در اواخر فروردین ماه ارائه می شود، امکان خرید 

اینترنتی محصوالت را نیز فراهم کنیم.

 تا به حال از ســرمایه گذار یا شتاب دهنده ای 
استفاده کرده اید؟

تمام هزینه های این وب سایت تاکنون توسط خودم 
تامین شده و هیچ ســرمایه گذار خارجی در »چی 
بپوشم« سرمایه گذاری نکرده است. البته طی یک 
ماه اخیر یک سرمایه گذار داخلی و یک سرمایه گذار 
خارجی عالقه مندی خــود را برای همکاری با من 
اعــالم کرده اند که در حال بررســی های اولیه آن 

هستم.

 چگونه مشتریان خود را جذب می کنید؟
تاکنون بیشــتر تمرکز ما بر روی بهینه سازی 
محتوای تولیدی برای موتورهای جستجو بوده و 
استفاده از سرویس هایی چون ایمیل مارکتینگ 
و البتــه ظرفیت های شــبکه های اجتماعی. با 
توجه به محدود بودن بودجه تبلیغات و بازاریابی 
در »چی بپوشــم«، و همچنین تجربه خودم، 
بیشتر استراتژی های ما بر بازاریابی پارتیزانی 
بــوده تا قابلیــت رقابت با رقبــای قدرتمند را 

داشته باشیم.

 چه مزیتی در »چی بپوشــم« هست که این 
قابلیت رقابتی را در آن می بینید؟

وجه تمایز ما از رقبا تنها در حل کردن مســتقیم 
و آنالین مســائل کاربران است. در »چی بپوشم« 
کاربرانی داریم که برای هر مهمانی ایمیل می زنند 
و درباره لباس هایشان با من مشورت می کنند. این 

دقیقا وجه تمایز ما از دیگران است.

 در حوزه برنامه نویسی هم تخصص و تجربه ای 
داشته اید؟

خیر، و همین مســئله یکی از مشــکالت اصلی 
من بود. با توجه به اینکه مــن از دنیای بیزینس 
می آمــدم و تحصیالتــم نیز در این حــوزه بود و 
کمترین دانش را در حوزه برنامه نویســی داشتم، 
چندین بار فرایند طراحی وب ســایت با مشــکل 
مواجه شد. توسعه دهندگانی که با آنان همکاری 
داشتم نیز نمی توانستند به خوبی طرح مدنظر من 
را پیاده سازی کنند. اما باالخره با پیدا کردن یک 

تیم قوی تصمیم به برون سپاری آن گرفتم.

 پیش از رســیدن به این مرحلــه و با وجود 
مشــکالت متعدد، چگونه از کارآمد بودن ایده 
خود اطمینان حاصل کردید؟ چند درصد ریسک 

را پذیرفتید؟
من این کار را برای دل خــودم انجام دادم و اصال به 
منفعت مالی آن فکر نمی کردم، البته تنها در ماه های 

اول کار. بعد از مدتی که متوجه شــدم بازار مناسبی 
وجود دارد این مورد را با دقت و وسواس بیشتری مد 
نظرم قرار دادم. اعتقاد دارم موفق شدن نیازمند زمان 
است و هیچ چیزی یک شــبه به دست نمی آید. اگر 
امروز »چی بپوشم« موفق است به خاطر تجربیاتی 
است که طی ســال های گذشته کســب کرده ام و 
مدیرانی که به من اطمینان کردند و مسئولیت های 

اساسی را در اختیار گرفتند. 

 به کسانی که در مراحل مختلف راه اندازی و اجرای 
یک استارت آپ هستند چه توصیه ای دارید؟

تنها به موفقیت و پیروزی فکر کنند و فقط شــروع 
کنند. فارغ از نتیجه سعی کنند تنها به هدف خود فکر 
کنند و بی توجه به نامالیمات زندگی در همان مسیری 
که می دانند صحیح است گام بردارند. قبل از شروع 
بیزنس خود حتما چند سالی را به کار و کسب تجربه 
در بیزینس های موفق بپردازند تا راه و چاه را بتوانند از 

هم تشخیص دهند.

حاال عید چی بپوشیم؟!

به قول طراح مشهور edith head، شما به هرآن چیزی که می خواهید می رسید، اگر برایش درست لباس پوشیده باشید. بیش از 90 درصد افراد در سه دقیقه اول مالقات با شما در موردتان قضاوت می کنند و بعد 
از این زمان شما دیگر فرصت نخواهید داشت خودتان را به گونه ای دیگر به آن ها بشناسانید. وب سایت »چی بپوشم« با دامنه اینترنتی chibeposham.com در حال حاضر به کاربران نحوه درست ست کردن و 

اینکه برای قرارهای کاری، مهمانی ها و... چی بپوشند را ارائه می کند. گفتگویی داشتیم با حامد فردوس آرا، موسس این وب سایت، درباره روند طراحی ایده »چی بپوشم« و اجرای آن.

پرنیان مصطفایی مهر

گپ و گفت
I n t e r v i e w

اریسون سووت ماردن
میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این 
دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود 

را در یک کانال بریزد.

اسنپ: پدیده 
استارت آپی سال 95

آینده
F u t u r e

آغاز راه
Start Line
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تبلیغات دهان به دهان
بهروز نظری از رازهای کمان آکادمی می گوید

حامد فردوس آرا مهندس وب سایت »چی بپوشیم« از استراتژی بازاریابی پارتیزانی می گوید

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 11 را بخوانید.

برخی شرکت ها 
از قبل مشکالت 

و راه حل های 
مناسب آن ها 
را پیش بینی 

می کنند، ولی 
روندی که در 
آکادمی کمان 

طی شد به 
این صورت بود 
که کار به جلو 

می رفت و زمانی 
که به مشکلی 

برمی خورد، 
تمام اعضای 
مرتبط با آن 

مسئله در کمان 
با همفکری 
آن را حل 
می کردند

 جرقه شکل گیری یک منبع آموزشی 24ساعته در 
ذهن بهروز نظری زده می شود؛ عواملی همچون دور 
شدن دانش آموزان از تحصیل و افت آن ها، یادگیری 
ناقص مطالــب به علت غیبت از مدرســه، متمرکز 
نبودن بر مبحث آموزشی در کالس، یک سطح نبودن 
دانش آموزان کالس و... بــا بهروز نظری، بنیان گذار 
www.kamanacademy.( »کمــان آکادمــی«

com(، که موفق به کســب عنوان اول در ششمین 
جشــنواره دستاوردهای ملی شــده و همچنین در 
لیســت 20 اثر برتــر جهان قرار گرفتــه، که هر دو 
ســال یک بار توسط ســازمان ملل برگزار می شود. 

گفت وگویی داریم که با هم می خوانیم.

 سایت کمان آکادمی دقیقا چه سرویسی به 
کاربران می دهد؟

آموزش بر پنج رکن اصلی ادراک، تثبیت، تسلط، 
ارزیابی و جمع بندی بنا شده است که مبنای کمان 
آکادمی بر آن هاســت. بدین صورت که کاربر برای 
یادگیری یک مفهوم آموزشــی ابتــدا فیلم آن را 

می بینید )ادراک(، ســپس با حل سواالت و مرور 
نکات جزوه هایی که بعد از هر فیلم ارائه می شــود، 
مطلب آموزش دیده در فیلم را در ذهن خود تثبیت 
می کنــد )تثبیــت(. در ادامه با حــل تمرین های 
انتهای درخت دانش به تسلط کافی دست می یابد 
)تسلط(. آزمون هایی زمان دار جهت ارزیابی کاربر 
برای هر مفهوم آموزشی طراحی و آماده  شده است 
)ارزیابی(، که پس از هر آزمون کاربر با ســتاره دار 
کردن ســواالت مهم و همچنین سواالتی که نیاز 
به مطالعه مجــدد دارند، بــه جمع بندی مطالب 

می پردازد )جمع بندی(.

 چطور منابع اطالعاتــی و خدماتی خود را 
تامین می کنید؟

تمامی فیلم های آموزشی در استودیوی کمان ضبط 
و تدوین می شوند و با پنج کیفیت بر روی سرور قرار 
می گیرند. جزوه های فیلم ها توسط یک تیم 17نفره 
در داخل مجموعه آماده  می شوند. یک تیم 10 نفره 
متخصص در هر درس متناســب با مبحث آموزشی 
در سطوح ساده، متوسط و دشوار آزمون و تمرین ها 
را طراحی می کنند. یک تیم مشــاوره برای هدایت 
تحصیلــی کاربران نیز به زودی بــه مجموعه اضافه 

خواهد شد.

 پس باید برای تعداد قابل توجهی اشتغال زایی 

کرده باشید.
بله. بیش از 50 نفر مشغول کار هستند که می توانم 
اشاره کنم به بنیان گذاران کمان آکادمی آرین صارمی 
مقدم )مدیر پروژه(، بهروز نظری )مدیر تولید محتوای 
آموزشی( و پیمان عبدی )توسعه دهنده( هستند و 
در حال حاضر 49 نفر در شش بخش مختلف در حال 

فعالیت در کمان هستند.

 وقتی به عنوان یک کاربر از وب سایت شما 
بازدید کردم، اطالعات مورد نیازم را به صورت 
رایگان به دســت آوردم. با این حساب کمان 

آکادمی چطور کسب درآمد می کند؟
همزمان با انتشار نسخه یک اپلیکیشن، کمان آکادمی 
تمامی محتویات آموزشــی را در فصل زمستان به 
صــورت رایگان در اختیار کاربران خــود قرار داد. با 
شروع سال 95 کاربران می توانند محتوای آموزشی 
مورد نیاز خود را به صورت خرد یا پک کامل به همراه 

یک تبلت خریداری کنند.

 مشتریان را از چه طریقی به دست می آورید؟
چون تبلیغات آموزشی به صورت دهان به دهان است، 
در داخل اپلیکیشن بخشی به نام »معرفی کمان به 
دوستان« تعبیه شــده که از آنجا کاربران می توانند 
اپلیکیشــن کمــان آکادمی را با دوســتان خود در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. همچنین 

دبیران مــا که از برتریــن و پرمخاطب ترین دبیران 
کشورند سهم قابل توجهی در معرفی این اپلیکیشن 

و جذب کاربر داشته اند.

 برای دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان، 
چه مزیت های رقابتی  در نظر گرفته اید؟

از مزیت کمان آکادمی نسبت به DVDهای آموزشی 
می توان به این موارد اشاره کرد: عدم خرید کامل یک 
درس در صورت نیاز آموزشــی فقط به یک مبحث، 
به روز بودن محتویات آموزشــی، ارتباط مســتقیم 
با مدرســان بدون هیچ واســطه ای از طریق صفحه 
شخصی آن ها در اپلیکیشن، دسترسی بسیار سریع به 
ریز مبحث ها، در اختیار گذاشتن همه منابع آموزشی 
به صورت یکجا در هر ســاعت از شبانه روز به کاربر، 
هزینه پایین کمان آکادمی به علت امکان خرید ریز 
عناوین، امکان دسترسی آفالین به محتویات آموزشی 

فراهم شده و...

 چشــم اندازتان برای آینده این کسب وکار 
چیست؟

چشم انداز ما برطرف کردن تمام نیازهای آموزشی در 
تمامی حوزه های تحصیالت علمی و دانشگاهی، هنر، 
ادبیات، نرم افزار، مدیریت و... برای تمام فارسی زبانان 
در سراسر جهان و تبدیل شدن به یک مرجع آموزشی 

کامل است.

مونا جعفری

گفت و گو
I n t e r v i e w
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رضا جمیلی

انگشتانش بین فرمان و صفحه لمسی موبایلش 
در رفت وآمدند. ریو سفیدرنگ اتوبان مدرس را 
پشت ســر می گذارد و می افتد رسالت شرق و 
سالنه سالنه راه خود را از میان ماشین ها پیدا 
می کند. »اسنپ؟ خیلی خوب است. هرچقدر 
بگویم کم گفته ام. پریروز 20 سرویس رفتم، 20 
سرویس! به هر راننده آژانس بگویی در یک روز 
این تعداد سرویس رفته ام باور نمی کند. خیلی 
خوش شانسی باشــی، شش یا هفت سرویس 
ممکن است گیرت بیاید.« ا مین از دو ماه قبل با 
اسنپ آشنا شده. یکی از دوستانش این سرویس 
جدید تاکسی یاب آنالین را به او معرفی کرده و او 
که سال ها راننده آژانس بوده، شده راننده اسنپ. 
می گوید اســنپ آینده تاکسی رانی در تهران 
اســت. »همین طور که این روزها سر گرفتن 
مجوز دعوا و رقابت است، پیش بینی می کنم دو 
سال دیگر برای اینکه بتوانید راننده اسنپ شوید 
باید حتما پارتی داشته باشید! اصال همین سال 
آینده! آژانس ها باید جمع کنند!« شاید اوکمی 
اغراق کند، ولی اگر بخواهیم استارت آپی را از 
اکوسیستم استارت آپی کشور انتخاب کنیم، 
درســت در روزهایی که هنوز جشنواره وب و 
برگزیدگانش با تمام نقدها و ضعف هایش زیاد 
از ما فاصله نگرفته اند و ســال 94 هم آخرین 
نفس هایش را می کشــد، می توان با جرئت و 
اطمینان دست گذاشت روی اسنپ. تاکسی یاب 
آنالینی که شما را از شر بدقولی ها و کرایه های 
اضافــی آژانس های تهران خــالص می کند. 
اپلیکیشنی که حسابی گل کرده و هرکسی که 
روزانه ماشین الزم می شود احتماال آن را نصب 
کرده یا اگر نکرده همین روزهاست که مشتری 

آن شود.
پدیده سال  اســنپ 
استارت آپ های   95
ایران است. دالیل این 
انتخاب هم چندان 
پیچیــده نیســت. 
یکی از اساسی ترین 
نیازهای هر شهروند 
تهرانی اســتفاده از 
ماشین های کرایه ای 
است. دسترسی آسان 
و بی دغدغــه بــه این 
خدمات و مهم تر از آن 
نرخ هایی که معموال از نرخ آژانس های 
معمولی کمترند بسیاری را مشتاق چنینی 
سرویســی می کند، اما نکتــه مهم تر و دلیل 
امیدبخش تر برای ترکاندن این اپ در ســال 
آینده را می توان در اســتقبال رانندگان از آن 
دانست. همین حاال اگر اسنپتان را روشن کنید 
و مبدا را بزنید، حداقل 3 اسنپ را آماده خدمت 
خواهید دید. این نشان می دهد که رانندگان 
زیادی برای حضور در اسنپ آستین باال زده اند. 
دلیل آن هم آشکار است. اینکه به عنوان راننده 
آژانس در خانه تان بنشینید و بی دغدغه بازی 
فوتبالتان را تماشا کنید و هروقت اسنپتان آالرم 
داد راه بیفتید و دو کوچه باالتر مشتری تان را 
سوار کنید کم مزیتی نیست! »همین  که مجبور 
نباشید از صبح تا شب در محیط کسل کننده 
آژانس منتظر زنگ تلفن بنشــینید خودش 
خیلی خوب است.« اما وقتی پای هزینه-فایده 
مادی به میان بیاید اســنپ حرف های زیادی 
برای گفتن دارد. قیمت ها به نسبت نرخ های 
آژانس ها و دربستی های ســرخیابانی 10 تا 
15 درصد ارزان تر هســتند. آنقدر که صدای 
راننده های اســنپ را هم درآورده. اکبر راننده 
اســنپ در امیرآبــاد می گویــد: »بچه ها این 
موضوع را به مدیران اسنپ منعکس کرده اند. 
چون مســیری را که آژانــس 35 هزار تومان 
کمتر نمی گیرد، اسنپ 25 هزار تومان محاسبه 
می کند.« اما احتماال خیلی از مشتری ها هم از 
این نرخ های ارزان تر و البته دقیق تر که توسط 
سیستم اســنپ و اپراتورهایی که مدام آن را 
رصد می کنند تعیین می شود راضی هستند. از 
طرف دیگر راننده هایی که این امکان را دارند 
که هروقت خواستند با یک تاچ، آفالین شوند یا 
بین مسیرهایی که می روند مسافر دربست سوار 
کنند، می توانند کمتر بودن نرخ های اسنپ را 

این طور جبران کنند.
هرچــه هســت، اســتقبالی کــه از این اپ 
دوست داشتنی در ماه های آخر سال 94 شده 
این نوید را می دهد که در سال 95 با پدیده ای 
به اسم اسنپ مواجه باشیم. یک اپ تمام عیار 
که حاال بعد از مدت ها می تواند به اکوسیستم 
اســتارت آپی جانی دوباره بخشد. باید منتظر 
ترکاندن اسنپ بود. آیا یک استارت آپ موفق 
دیگر در حوزه خدمات شهری مثل زودفود در 
راه است؟ کافی است کمی صبور باشید. جواب 

ما کامال مثبت است!

 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

http://shanbemag.ir/
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آواتارها در یک قاب
پایان هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران آغاز دوران جدید در سیلیکون ولی ایران است

https://telegram.me/shanbemagazine


بابی آنسر
آرزو. آرزو راز موفقیــت در هر کاری اســت. 
نه تحصیالت، نه اســتعدادهای مادرزادی، 

فقط آرزو.

  برایمان از شرکت بایدو و فعالیت هایش 
بگویید.

من از شــرکت بایدو در چین به ایران ســفر 
کرده ام. بایدو از بزرگ ترین شــرکت های وب 
در چین اســت. ما در چین سه شرکت بزرگ 
 A .نامیده می شــوند BAT داریم که اختصارا
 »Baidu« مخفف B ،است »Alibaba« مخفف
و T مخفف »Tencent«. ما فعالیت هایمان را 
از کارهای تجاری در چین شروع کردیم و در 
حال حاضر تقریبا بیش از 85 درصد بازارهای 

چین را پوشش می دهیم.
  بزرگ ترین موتور جستجوی چین متعلق 
به شرکت شماســت. در زمینه های دیگر 
دنیای دیجیتال نیز شــرکت شما یکی از 

شرکت های بزرگ دنیاست.
بله، همین طور اســت. شرکت بایدو در کشور 
چین رتبــه اول و در کل دنیــا رتبه چهارم را 
به خود اختصاص داده اســت. این شرکت در 
حال حاضر حدود 45 هــزار کارمند دارد، که 
بیش از 50 درصد آن ها نابغه های دنیا هستند. 
یعنی افرادی به شدت حرفه ای و تکنیکی که 
کار خود را به خوبی بلدند و از این بابت افتخار 
می کنیم که توانسته ایم از این پتانسیل به خوبی 

استفاده کنیم.
  از اســتارت آپ های ایرانی با کدام یک 

بیشتر آشنایی دارید؟
درباره استارت آپ های ایرانی اطالعات خوبی 
دارم. به این دلیل که حدود یک ســال است 
در این باره به جســتجو و تحقیق مشغولم و با 
برندهای زیادی از ایران آشــنا شده ام. ایران 
فرصت های بسیاری پیش رو دارد و فکر می کنم 
این جشــنواره آینده درخشانی داشته باشد. 
جوان های ایرانی واقعا اســتعداد خوبی دارند. 
امروز در اینجا کســانی را دیدم که با کمترین 
امکانات توانسته بودند کارهای بزرگی انجام 
دهند. فکر می کنم مهم تریــن رمز موفقیت 
آن ها پشتکار بسیارشــان باشد. اگر انسان در 
رسیدن به خواســته خود ثابت قدم باشد، نه 
کمبود امکانــات و نه هیچ محدودیت دیگری 

نمی تواند مانع پیشرفتش شود.
  نظرتان درباره جشــنواره وب و موبایل 

ایران چیست؟
واقعا عالی و هیجان انگیز است. در اینجا تعداد 
زیــادی از لیدرهای اینترنتــی دورهم جمع 
شده اند. من با جوان های زیادی آشنا شدم که 
به اینجا آمده انــد و انگیزه کار دارند. در بعضی 
جشنواره ها اغلب افرادی که شرکت می کنند 
مردمی عادی هستند که برای تماشا می آیند، 
اما اکثر کسانی که اینجا حضور دارند آدم های 
معمولی نیستند؛ کسانی هستند که یا خودشان 
استارت آپ دارند و یا به مباحث استارت آپی و 
شــروع کار در این زمینه عالقه دارند. امروز با 
ایده های جالبی آشنا شدم و باید از این بابت به 

جوانان ایرانی تبریک بگویم.
  در کشور شما جشــنواره ای نظیر این 

جشنواره برگزار می شود؟
بله، ما جشــنواره های بســیار زیادی در این 
زمینه و مباحث پیرامون آن برگزار می کنیم. 
مشخصا در زمینه استارت آپ ها اولین جشنواره 
را 5 ســال پیش برگزار کردیم که نتایج بسیار 
خوبی داشــت. هم محصوالتمان را به خوبی 
معرفی کردیم و هم اســتعدادهای زیادی را 
کشف کردیم که بعدها زمینه استفاده از آن ها 

را کم کم فراهم کردیم.
  با توجه به اینکه امسال جشنواره در سطح 
بین المللی برگزار نشده بود، شما در استفاده 

از جشنواره مشکلی نداشتید؟
من در ایران مترجمی دلسوز دارم که همیشه 
همراهم است و راه ها را به من نشان می دهد. 
البته انتظار من این بود که این دوره در سطح 
بین المللی برگزار شود. چون پتانسیل خوبی 
در این زمینــه وجود دارد که هــم برندهای 
ایرانی با تجارب دیگر کشورها آشنا شوند و هم 
کشورهای دیگر از تجربه های برندهای ایرانی 

استفاده کنند.
  فکــر می کنیــد در زمینــه تجارت 
الکترونیــک و بازارهای دیجیتال، ایران 
و چین قادر خواهنــد بود همکاری هایی 

داشته باشند؟
بله، حتما همین طور اســت. چین همیشــه 
در کنار ایران بوده. اگر از طرف ایران شــرایط 
ممکن مهیا شود، تا جایی که بتوانیم به گسترش 
ارتباطات در این زمینه و زمینه های مرتبط با 

ایران تمایل داریم.

هوان نیلیانگ، نماینده بایدو:

 جشنواره وب ایران 
رویدادی هیجان انگیز

علی کاکادزفولی

گفتوگو
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بنیان گذار شــرکت سرآوا پارس در مراســم اختتامیه 
این دوره از جشــنواره وب ایران، با اشــاره به تاریخچه 
انقالب های صنعتی در دنیــا، تحوالت حوزه اینترنت را 
جزئی از انقــالب چهارم نامید و اظهار داشــت: »بعد از 
ماشین بخار، الکتریسیته، فناوری اطالعات، همگرایی 
تکنولوژی های متحول چهارمین انقالب بشــر است که 
در عرصه اینترنت شــکل گرفته است.« سعید رحمانی 
با بیان اینکه تعــداد کاربران اینترنــت در دنیا به بیش 
از 2 میلیارد نفر رســیده، گفت:  »در کشــورهایی مانند 
ایران رشد استفاده از اینترنت بســیار باالتر از میانگین 
کشــورهای آســیایی و آفریقایی اســت.« وی افزایش 
استفاده از موبایل برای انجام کارهای روزمره اینترنتی را 

از مشخصه های اصلی تحوالت تکنولوژیک در چند سال 
اخیر عنوان کرد. رحمانی حجم ترافیک مصرفی اینترنت 
را از دیگر نشانه های تغییر دانست و اضافه کرد:  »میزان 
رشد ترافیک در سال گذشــته به هزار  اگزابایت رسیده 
است.« بنیان گذار شرکت سرآوا پارس سهم ایران از این 
شاخص ها را بسیار روبه رشد توصیف کرد و گفت: »تمام 
آمارهای ما در 5 سال گذشته حاکی از آن است که ضریب 
نفوذ اینترنت، موبایل و پرداخت اینترنتی رشدی صعودی 
داشــته و همین عامل ایران را در صدر بازار خاورمیانه از 
نظر مصرف اینترنت و ecommerce قرار داده اســت.« 
وی خاطرنشان کرد: »رشد تکنولوژی 3G و 4G  در ایران 
طی یک سال از کمتر از 10 درصد به 50 درصد رسیده 

که نشان می دهد نصف کاربران اینترنت در ایران از طریق 
شبکه های موبایل سازگار با این تکنولوژی ها به اینترنت 
وصل می شــوند.« وی در ادامه به برخی دستاوردهای 
ایران در زمینه اینترنت و زیرســاخت های آنالین اشاره 
کرد و افزود: »ضریب نفــوذ اینترنت در ایران 57 درصد 
اســت و 30 میلیون کاربــر اینترنت داریــم. باالترین 
تعــداد مهندس در زمینه اینترنت به نســبت جمعیت، 
12 شــتاب دهنده، 22 پارک فناوری و... نشــان دهنده 
خبرهای خوبی برای ایران است.«  سعید رحمانی با مرور 
استارت آپ های ایرانی 5 سال گذشته گفت: »آن زمان 
اســتارت آپ های ایرانی در حد نهال بودند، اما به تدریج 
رشــد کردیم و فهمیدیم که خلــق ارزش و کیمیاگری 
روش جدیدی پیدا کــرده و امروزه کارآفرینان از طریق 
تبدیل صفر و یک هاست که طال و ارزش تولید می کنند.« 
وی با بیان اینکه تا 3 سال پیش کارآفرینی نداشتیم که 
در کنار اســتیو جابز و بیل گیتــس بگذاریم و به عنوان 

قهرمان ملی معرفی کنیم، افزود: »از دو ســال پیش تا 
به امــروز کارآفرینان ایرانی هم بــا خودباوری و تالش 
شبانه روزی خودی نشــان داده اند و اسم خود را بر سر 
زبان ها انداخته اند.« وی در توضیح دیدگاه خود به برخی 
شاخص ها و آمارها اشــاره کرد و افزود: »کنفرانس وب 
ایران 400 درصد رشد داشته است. ecommerce ایران 
رشدی 30 درصدی را تجربه کرده و بسیاری از کانون ها 
و اســتارت آپ ها به چرخه کارآفرینی بازگشته اند.« وی 
با بیان اینکه در دو ســال گذشته بســیاری از برندهای 
ایرانی با همت کارآفرینان ما پا به عرصه های تجارت دنیا 
گذاشته اند، خاطرنشان کرد:  »در دهه های مختلف بعد 
از انقالب انواع مختلفی از کارآفرینی و کسب وکارهای نو 
در بستر تکنولوژی شکل گرفت و موج پنجم کارآفرینی 
ایران در دهه 90 با شــکل گیری استارت آپ های وب و 
موبایل جریان یافت.« بنیان گذار شــرکت سرآوا پارس 
اضافه کرد: »کارآفرینی در خون ایرانیان جاری اســت 

سعید رحمانی در اختتامیه چهارمین جشنواره وب خبر از سونامی کارآفرینی در ایران داد
ایران هم سیلیکون ولی دارد

حمید شریف نیا، سعید باجالن، روح اهلل مومن نسب و صادق مالکی از  ورود سرمایه گذاران خارجی در پسا برجام می گویند
از فرش قرمز خبری نیست

شــنبه در مورد توصیه به جوانانی که قصد دارند 
وارد حوزه کسب وکار اینترنتی شوند، به ایده اولیه 
راه اندازی دیجی کاال در دهه 80 اشاره کرد و اظهار 
داشــت: »آنچه دیجی کاال را متفاوت کرد این بود 
که جرقه اولیه و همچنیــن آن چیزی که امروز به 
آن نائل آمده ایم مبتنی بر نوعی تجربه شــخصی 
باورپذیر بود. به اعتقاد ما، با نیازسنجی و رصد دقیق 
بازار و شناســایی نوع و سطح تقاضاهای مشتریان 
می توانیم محصوالت خود را به فروش برســانیم و 
این نکته ای اســت که هر فردی بنــا دارد وارد این 
عرصه شــود نباید آن را از خاطر دور دارد.« حمید 
محمــدی با بیان اینکه در شــرکت متبوع خود از 
تقاضاپذیری و پیچیدگی های کاالهای دیجیتال 
آگاهی داشته اند، افزود: »ما فرایندهای خرید سنتی 

را به خوبی با  بیزینس پلن خود مطابقت داده بودیم 
و در پشت ایده کسب وکارمان این باور را داشتیم که 
می توانیم به موفقیت برسیم.« وی به جایگاه بیزینس 
پلن و تولید محتوا در شرکت دیجی کاال پرداخت 
و اظهار داشــت: »برای بیزینس مدل وقت زیادی 
صرف کردیم و در ادامه هم که به تولید محتوا روی 
آوردیم، در کنار وسوسه آمیز بودن به شدت ما را به 
فکر واداشت. منتها نقطه عزیمت و اتکای دیجی کاال 
همان اعتقاد راسخ قلبی و مبتنی بر تجربه شخصی 
بود.«حمید محمدی در پاسخ به اینکه در ابتدا از 
قالب آماده اســتفاده کرده یا اختصاصی،گفت: 
»در ابتدا از قالب آماده استفاده کردیم. در خدمت 
ســربازی این کار را انجام دادیم.«  وی با اشــاره 
به شــعار دیجی کاال که »توانمند کردن مشتری 

مدیرعامل شــرکت دیجی کاال از احتمال همکاری 
این شرکت با خرده فروشــی های آنالین جهانی از 
قبیل آمازون خبر داد و با تایید برخی گمانه زنی های 
مطرح شده در رسانه ها گفت: »طی سالیان گذشته 
خرده فروشــان بزرگ جهانی از شرکت دیجی کاال 
بازدید کرده اند و مذاکراتی هم صورت گرفته، اما هنوز 

تا رسیدن به توافق نهایی راه درازی در پیش است.«
حمید محمدی که به اتفاق برادر خود سعید محمدی 
در چهارمین جشــنواره وب ایران حضور یافته بود، 
در پنلی تخصصی با عنــوان »تجربیات جهانی« با 
اکبر هاشمی، مدیر پنل و سردبیر هفته نامه شنبه، 
گفتگو کرد. هاشــمی با طرح این موضوع که برخی 
از مردم فکر می کنند دیجی کاال فقط یک ســایت 
است از برادران محمدی خواست در مورد دیجی کاال 
بگویند. محمدی گفــت: »روزانه بیش از 100 هزار 
فروش اینترنتی از طریق دیجی کاال صورت می گیرد، 
سهم دیجی کاال را در خریدوفروش و تجارت آنالین 
کشور 85 درصد است.« مدیرعامل شرکت دیجی کاال 
با توضیح این مسئله که فلسفه شکل گیری دیجی کاال 
فــروش محصــوالت دیجیتالی بــوده، در توضیح 
تغییرات استراتژیک این شرکت اظهار داشت: »تیم 
مدیریتی دیجی کاال پس از سال ها تحقیق و توسعه 
درخصوص گســترش بازار فــروش و ارائه خدمات 
مورد نیاز جامعه هدف خود، محصوالت جدیدی را 
به ســبد فروش خود اضافه کرده که در کنار تولید 
محتوای مناســب، موجبات راحتی خرید محصول 
و رضایتمندی مشــتریان را فراهم آورده است. اما 

همچنان تمرکز خــود را بر حوزه فروش محصوالت 
دیجیتال حفظ کرده است.«  سعید محمدی، دیگر 
بنیان گذار این شرکت، هم در پاسخ به سوال مجری 
برنامه درخصوص تعداد پرســنل شاغل در شرکت 
دیجی کاال اظهار داشــت: »هم اکنون 1100 نفر در 
حوزه های مختلف در شرکت دیجی کاال مشغول به 
کارند.«محمدی همچنین افزود: »شرکت دیجی کاال 
برنامه های تجاری خــود را به گونه ای تعریف کرده 
که برای برخــی از کارآفرینــان و تولیدکنندگان 
کاالهای خاص بازار خاصی ایجاد کرده و از ســویی 
هم ایــن تولیدکنندگان را به یکدیگــر پیوند داده 
است.« سعید محمدی با اشــاره به این مسئله که 
هم اکنون شرکت دیجی کاال بزرگ ترین فروشنده 
محصوالت در حوزه صنایع دستی است، خاطرنشان 
کرد: »شرکت دیجی کاال با توجه به رسالت خود در 
حمایت از صنایــع و محصوالت باکیفیت داخلی به 
صورت مستقیم از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی 
محصوالت مورد نیاز بازار و جامعه هدف را خریداری 
می کند. این بازار به شدت بکر و ناب است و با اینکه 
میزان فروش صنایع دستی کشــور سهم باالیی از 
ســبد فروش دیجی کاال را به خود اختصاص داده، 
همچنان میزان تقاضا از تولیــد و فروش محصول 
باالتر است.« مدیرعامل شرکت دیجی کاال در ادامه 
خبر از مشارکت عالقه مندان با این شرکت در زمینه 
فــروش محصوالت داد و اظهار داشــت: »در آینده 
نزدیک کسانی که مایل به فروش محصوالت خود 
به صورت اینترنتی باشند، با رعایت دو اصل مرغوب 
و اصل بودن کاال و همچنین برخورداری از ظرفیت 
و توان پاسخگویی، می توانند با مشارکت دیجی کاال، 
کاالی خــود را به صورت مســتقیم در هر نقطه ای 
از ایران به فروش برســانند.«  مدیرعامل شــرکت 
دیجی کاال در پاســخ به سوال ســردبیر هفته نامه 

هشتمین جشــنواره وب ایران، که سوم اسفندماه 
با حضور شرکت ها، وب ســایت ها، استارت آپ ها و 
شرکت های فعال در عرصه کسب وکارهای اینترنتی 
برگزار شد، عالوه بر مراســم افتتاحیه و اختتامیه و 
معرفی برگزیدگان، چندین پنل تخصصی هم داشت. 
در یکی از این پنل ها، روح اهلل مومن نســب، صادق 
مالکی، سعید باجالن و حمید شریف نیا با مدیریت 
اکبر هاشــمی به بحث و بررســی »کسب وکارهای 

اینترنتی در پسابرجام« پرداختند.
اکبر هاشمی در ابتدا به تشــریح شرایط منبعث از 
تحریم های بین المللی و تولد برندهای استارت آپی 
ایــران پرداخت و گفت: »اکنون کــه این تحریم ها 
برداشته شده اند، فضای جدیدی پیش روی ما قرار 
گرفته که دو طیف مختلف با دو دیدگاه متفاوت در 

خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران در 
این حوزه را در مقابل یکدیگر قرار می دهد.« وی در 
توضیح دیدگاه های دوگانــه و متناقض این گروه ها 
عنوان کرد: »گروهی این مســئله را تهدیدی برای 
استارت آپ ها می دانند و گروهی دیگر هم متفاوت 
از گــروه اول فکر می کنند و ایــن حضور را فرصتی 
گران بها برای اســتارت آپ ها و رونق کســب وکار 

اینترنتی می دانند.«

 سعید باجالن
ســعید باجالن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، 
با بیان اینکه دوران تحریم دســتاوردهایی هم برای 
کشور داشــت گفت: »واقعیت این است که تحریم 
دوران خاص و ویژه ای برای هر کشــوری اســت که 
رویه های معمول را تا حدودی به هم می ریزد، اما برای 
استارت آپ ها و صنعت آی تی کشور دوران چندان 
بدی نبود.« باجالن با این توضیح که شرایط تحریم 
موفقیت و راه های دستیابی به آن را به استارت آپ های 
ایرانی یاد داد، افــزود: »این دوران برای ما تجربیات 

ارزشــمندی به همراه آورد و این باور را در ما ایجاد 
کرد که می توانیم موفق شویم. همین تجربیات امروز 
رشد کرده اند و به موفقیت رسیده اند.« وی در پاسخ 
به این پرســش که باید دروازه های کشور را بر روی 
ســرمایه گذاران خارجی باز کنیم یا ببندیم، اظهار 
داشت: »به اعتقاد من، باید انتقال تجربه صورت بگیرد 
و به صورت کنترل شده با شرکت های خواستار حضور 
در بازار ایران برخورد کنیم و هدفمان هم این باشد 
که این تجربیات را لوکاالیز کنیم و استارت آپ های 
خودمان را تقویت ســازیم یا قوی تر از گذشته آن ها 
را بســازیم.« عضو هیئت مدیره شــرکت سرآوا در 
پاســخ به ســوال مجری پنل که آیا باید برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی به عرصه کسب وکار اینترنتی 
کشور محدودیت ایجاد کرد یا به تدوین فرمول خاصی 
نشســت، این طور گفت: »شرایط را نباید به گونه ای 
رقم زد که دروازه های کشور بر روی سرمایه گذاران 
خارجی به یکباره باز شــود و بســتر را به سود آن ها 
فراهم کنیم.« وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال انتقال 
تجربه هســتیم، تصریح کرد: »با توجه به سرمایه و 
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تجربه باالتر این شرکت ها در زمینه کسب وکارهای 
اینترنتی، مطمئنا ارزش افزوده بیشتری نصیب آن ها 
خواهد شد و کفه ترازو در مقایسه با میزان بهره مندی 
اســتارت آپ ها از این موقعیت به سمت خارجی ها 
سنگینی خواهد کرد و روحیه کارآفرینی در کشور از 
بین می رود. مثال ممکن است دیجی کاال تحت تاثیر 
ورود آمازون از بین برود. اما اگر اهداف و استراتژی های 
مشخص و کارشناسی داشته باشیم، دیجی کاال هم 

عایدی زیادی از این بازار خواهد داشت.«

 روح اهلل مومن نسب
روح اهلل مومن نسب هم در صحبت های خود با بیان 
اینکه کشــور در برخی موارد نظیر ســخت افزار و 
زیرساخت چندان تحریم نبوده اظهار داشت: »جنس 
تحریم هایی که ما گرفتار آن بودیم از نوع تحریم های 
علمی و بسته بودن مســیر انتقال تکنولوژی و علوم 
سطح باال بود، که ما را به مصرف کننده صرف تبدیل 
کرد.« وی افزود: »در بحث اپلیکیشن ها تا حدودی به 
موفقیت دست یافتیم. برجام و امکان انتقال تکنولوژی 
از طریق آن فرصت مناســبی است که اگر با تدبیر و 
عقالنیت همراه و جدی گرفته شود، می تواند بستری 
برای موفقیت های بیشتر در زمینه کسب وکارهای 
اینترنتی باشد.« هاشمی در ادامه به این نکته اشاره 
کرد که با توجه به سابقه خارجی ها در نحوه تعامل با 
ایران، همواره به خارجی ها به دیده تردید نگریسته 
می شود و این مسئله در فرهنگ ایران جا افتاده است. 
وی افزود: »این مسئله شاید تا حدودی طبیعی باشد 
و به همین دلیل نگرانی هایی از پیامدهای این ورود و 
آنچه در برخی محافل به عنوان نفوذ عنوان می شود، 
مطرح شده است.« وی خطاب به مو من نسب پرسید 
که چگونه می توان ورود خارجی ها را مدیریت کرد تا 
چنین دیدگاهی مرتفع شــود و از طرفی هم جذب 
ســرمایه صورت بگیرد؟ مومن نســب که از فعاالن 
فضای مجازی کشور است در پاسخ گفت: »در حوزه 
فناوری آی تی اگر ســراغ تکنولوژی برویم کســی 
ناراحت نمی شــود.« وی با یادآوری اینکه فناوری 
اطالعات و ارتباطات تنها حوزه ای است که وزارتخانه 
و معاونت خانه تخصصی مربوط به خود را دارد، گفت: 
»اگر قرار است با اجرای برجام صرفا به واردات و فروش 
محصوالت خارجی ها در بازار کشــور بپردازیم، باید 
در برنامه های خود تجدیدنظر کنیم. چرا در دوران 
تحریم فروش تلفن هوشــمند آیفون در بازار ایران 
با بازار آمریکا برابری می کرد؟ و یا ضریب نفوذ تلفن 
هوشــمند در ایران 53 درصد است اما این درصد در 
آمریکا 12 درصد است؟« وی با تاکید بر این مسئله 

در پنل درآمدزایی از نرم افزارهای موبایل عنوان شد:

شناخت سلیقه کاربران
رمز درآمدزایی اپلیکیشن ها

با تایید احتمال همکاری دیجی کاال و آمازون

85 درصد بازار خرده فروشی آنالین 
در اختیار دیجی کاالست

»کســب درآمد از طریق برنامه نویســی و توسعه 
اپلیکیشن های موبایل« موضوعی بود که میالد نوری، 
مجید قاسمی، مرتضی جوادی، حسین فقیه در آن، 
به مدیریت میالد احرام پوش، بنیان گذار جشنواره 

موبایل ایران، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
میالد نــوری، برنامه نویس و توســعه دهنده وب و 
اپلیکیشــن های نت برگ و تخفیفان، در خصوص 
تجربیات خود از توسعه اپلیکیشن پیام رسان گفت: 
»پیام رسان برای اولین بار در مجموعه کافه بازار قرار 
گرفت و کاربران با خرید این اپلیکیشن از کافه بازار از 
آن استفاده می کردند. این اپلیکیشن در حدود 6 ماه 
به عنوان اپ دوم در جدول پرفروش ها قرار داشت و 

در دو ماه حدود 67 میلیون تومان فروش داشت.« وی 
در خصوص روش های کسب درآمد از طریق توسعه 
اپلیکیشن گفت: »ما روش های مختلفی را امتحان 
کرده ایم و اعتقاد داریم اپلیکیشنی درآمدزا و سودآور 
است که مانند اپلیکیشن دیوار، خدمات متنوع را به 
طور پیوسته به مشتریان ارائه می کند و کاربر همیشه 
درگیر آن است.« وی با تاکید بر اهمیت رابط کاربری 
در جذب مخاطب در فرایند برنامه نویسی اپلیکیشن 
گفت: »این مسئله به خصوص در جذب اولیه مخاطب 
اثرگذار است که اگر در ادامه تناسبی با محتوا داشته 

باشد، درآمدزا خواهد بود.«
در ادامه میالد احرام پوش با اشــاره به اینکه فیدیبو  ید

خوان
گ ب

ه م
شنب

در 
 را 

مل
ن کا

مت

 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

http://shanbemag.ir/


ویژهجشنواره
Web & mobile Expo

7

پنل »نقش ســازمان های دولتی در توســعه 
کســب وکارهای اینترنتی« با حضور مژگان 
کاشــانی )نماینــده مرکز توســعه و تجارت 
الکترونیکی(، مصطفی اشــرف )رئیس گروه 
رســانه های برخط مرکز رسانه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، دکتر کارگر 
)نماینــده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، 
شــایان شــلیله )مدیرعامل ای نت ورک( با 
مدیریت رضا الفت نسب، دبیر اجرایی جشنواره، 

برگزار شد.
 مصطفی اشرف با بیان اینکه تمام وب سایت های 
فعال در ایران به کسب وکار اینترنتی نمی پردازند 
و نماد اعتماد صرفا به ســایت هایی رسیدگی 
می کند که کسب وکاری در عرصه مجازی دارند، 
گفت: »وزارت ارشاد به معرفی وب سایت های 
فعال در عرصه فرهنگ می پردازد و این اقدام 
با توجه به ایجابی بودن آن نشان دهنده میزان 
اعتبار محتوایی وب سایت های دارنده لوگو و 
نشان این وزارتخانه است و نمی توان آن را رقیبی 
برای نماد اعتماد در نظر گرفت.« رضا الفت نسب 
در ادامه به موضوع ماهیت کســب وکارهای 
اینترنتــی پرداخت و اظهار داشــت: »از ابتدا 
قرار بود کسب وکارهای اینترنتی جزو مشاغل 
خانگی باشند، اما درنهایت متولی اصلی صدور 
مجوز راه اندازی کســب وکارهای اینترنتی در 
سطح مشــاغل خانگی به وزارت ارشاد سپرده 
شد.« نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه کســب وکارهای اینترنتی با 
توجه به حجم بــاالی فارغ التحصیالن جوان 
یکی از دغدغه های وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی است، گفت: »در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مباحث معطوف به رسمی سازی 
و افزایش حمایت و پوشش های سازمان های 
دولتی از فعالیت هایی اســت کــه به صورت 
اینترنتــی انجام می شــوند و فاقد مجوزهای 
مرسوم هستند.« شایان شــلیله، مدیرعامل 
شرکت ای نت ورک، هم در این پنل به موضوع 
بیمه و مالیات در کســب وکارهای اینترنتی 
پرداخت و گفت: »سازمان های دولتی به جای 
آماده سازی زیرســاخت ها و توسعه قوانین به 

حوزه اجرا روی آورده اند.« 

 جشنواره را چطور ارزیابی می کنید؟ تا 
این لحظه از آن راضی بوده اید؟

فکر می کنم افرادی که در اینجا حضور دارند 
افراد بزرگی هستند. چون این رویداد به روند 
پردازش اکوسیستم استارت آپ ها و کسانی که 
در حوزه تجارت الکترونیک در ایران فعالیت 
می کنند کمک می کند. در کل راضی بودم اما 
یک گالیه دارم و آن این که این جشنواره فقط 
برای ایرانی ها و فارسی زبانان برگزار شده است. 
در بین کسانی که در این مکان جمع شده اند، 
میهمانان خارجی هم به چشــم می خورند و 
من انتظار داشــتم اتفاقات و برنامه های این 
جشــنواره به زبان انگلیسی نیز پوشش داده 
شود تا برای همگان قابل استفاده باشد. حداقل 
می شد چند مترجم برای این مراسم تدارک 
دید تا مهمانان خارجــی که نمی توانند زبان 
فارسی را متوجه شوند، مشکلی نداشته باشند.

 نظرتان درباره تجــارت الکترونیک در 
ایران چیست؟ چقدر با آن آشنایی دارید و 

آن را چطور ارزیابی می کنید؟
فکر می کنم در حال حاضر دامنه بازار این حوزه 
در ایران بسیار گسترده شده است. در حالی که 
چند سال پیش اینطور نبود و شما به سختی 
می توانســتید برندهایی را در بازار ایران پیدا 
کنید که توانسته باشــند در این حوزه جایی 
بــرای خود باز کنند. اما چیــزی که من االن 
شاهد آن هستم این است که برندهای بزرگ 
ایران حاال نه فقط برای کشــور خودشان که 
برای کشــورهای دیگر هم حرف هایی برای 
گفتن دارند.از بین برندهای ایرانی، دیجی کاال، 
بامیلو، کافه بازار، تک راسا و payment24 را 
به خوبی می شناسم و با چند برند دیگر هم تا 

حدودی آشنایی دارم...

معافیت های بیمه ای و 
مالیاتی استارت آپ ها 

هدفمند می شوند

راشد کمال، مدیر دو جشنواره 
استارت آپی کشور آذربایجان

پتانسیل تجارت الکترونیک 
ایران جهانی است

ستون
C o l u m n

15 اسفند1394 . سال اول . پیش شماره چهارم

و امروز شــاهد هستیم که ســونامی کارآفرینی مبتنی 
بر کســب وکارهای اینترنتی جای خــود را در تجارت و 
اقتصاد کشور باز کرده اند.« ســعید رحمانی با یادآوری 
اینکه پیش بینی هــای رونق گرفتن کســب وکارهای 
کوچک و بزرگ به حقیقت پیوسته است، گفت: »امروز 
در ایران هم سیلیکون ولی شــکل گرفته و اگر به نقطه 
شــروع و نقطه ای که امروز به آن رسیده ایم نگاه کنیم، 
بدون شک به خود و کار بزرگی که انجام داده ایم افتخار 
خواهیم کرد، چراکه شــما آن را بنیان نهاده اید.« وی با 
مرور دستاوردهای 5 دهه گذشته ایران و هشدار نسبت 
به خطرات غرور کاذب در بررسی کارنامه استارت آپ ها و 
کسب وکارهای اینترنتی اظهار داشت: »استارت آپ های 
ما هنوز در مقایســه بــا روندهای جهانــی نهالی بیش 
نیســتند.« رحمانی اضافه کرد: »ارزش شرکت های ما 
یک دهه تا رسیدن به شکل و شــمایل برندهای معتبر 
جهانی فاصله دارند و باید با حمایت همه جانبه این روند 

را تسریع بخشــیم.« وی در اهمیت حمایت های دولتی 
و قانونی از اســتارت آپ های نوپای ایرانی گفت: »باید از 
تمام کســب وکارها به طور بی قیدوشرط حمایت کرد و 
خود را محدود به اســتارت آپ ها نکنیم تا در یک رقابت 
ســالم بتوانیم از مزیت رقابتی کسب وکارهای خودمان 
بهره برداری کنیم.« وی بخــش دیگری از صحبت های 
خود را به موضوع مشارکت با ســرمایه گذاران خارجی 
اختصاص داد و گفت: »ســرمایه گذاری خارجی مزایا و 
معایب خاص خود را دارد. بسیاری از شرکت ها هستند که 
حاضرند انتقال تجربه و سرمایه را انجام دهند و به کمک 
شــرکت های داخلی بیایند، اما نباید از یاد ببریم که این 
مهم وابسته به آماده سازی پیش شرط ها و لوازم خاصی 
است که بدون داشتن آن ها نمی توان به هدف نائل شد.« 
رحمانی با تشریح تجربه چین در همکاری با شرکت های 
بزرگ دنیا گفت:  »در چین برای استارت آپ های داخلی 
ارزش قائل شدند و با سیاست های حمایتی و قابل انعطاف 

زمینه ساز رشد و بلوغ استارت آپ ها را فراهم کردند.« وی 
رفع تحریم های بین المللی علیه ایران را موقعیتی دوگانه 
توصیف کرد که می تواند فرصت و یا تهدیدی برای ایران 
باشد و اضافه کرد: »اگر عقل و تدبیر را پیشه کنیم، مزایای 
باز شدن درهای کشــور به روی سرمایه گذاران خارجی 
نصیب خودمان خواهد شد و مسیر پیشرفتمان هموارتر 
می شود.« رحمانی در پایان با بیان اینکه جشنواره وب به 
بخشی از فرهنگ ایرانیان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: 
»15 هزار وب ســایت و 4 هزار اپلیکیشن و 3400 داور 
نشــان از جایگاه منحصربه فرد کارآفرینی مبتنی بر وب 
در کشور دارد و همه کسانی که در این جشنواره شرکت 
کرده اند پرچمدار ایــن حرکت در ایــران و خاورمیانه 
هســتند.« در پایــان رحمانی از شــرکت کنندگان در 
جشنواره خواست برخیزند و برای تشویق خودشان که 
موفقیت های بزرگ مرهون زحمت هایشان است دست 

بزنند.که با اشتیاق شرکت کنندگان مواجه شد.

برای خرید هوشــمندانه تر« است، اظهار داشت: 
»همواره مسئله محتوا از شکل و قالب ارائه محتوا 
برای دیجــی کاال مهم تر بوده اســت. همگامی 
خرید با افزایش آگاهی مردم نســبت به خرید و 
رابطه مســتقیم میان آن دو در ارزش کسب وکار 
دیجی کاال جایگاه ویژه ای دارد.« سعید محمدی 
به زنجیره ســفارش تا تحویل کاال در دیجی کاال 
اشاره کرد و گفت: »در این حوزه در حد فوق انتظار 
ظاهر شده ایم و اعتقاد داریم یکی از راه های توسعه 
کسب وکار همین اســت که مشتری را به شعف 
بیاوریم.« وی در دیدگاهی تطبیقی به آمارهای دو 
شرکت دیجی کاال و شرکت خرده فروشی آنالین 
آمازون هم گریزی زد و گفت: »با اینکه در ایران 
در زمینه زیرساخت ها و تجربیات خریدوفروش 

آنالین چندان قابل مقایســه با غول های فروش 
اینترنتی نیســتیم، زمان سفارش تا تحویل کاال 
در تهران به 4 ساعت می رسد، در صورتی که این 
رقم برای شــرکتی مثل آمازون که حق اشتراک 
ساالنه از مشــتریان می گیرد حداقل 48 ساعت 
اســت.« مدیرعامل شرکت دیجی کاال در ادامه و 
در پاسخ به سوال دیگر اکبر هاشمی، در خصوص 
احتمال همکاری این شرکت با شرکت آمازون و 
یا دیگر شرکت های فعال در این حوزه، با تایید این 
احتمال گفت: »طی سالیان گذشته خرده فروشان 
مختلفی از این شرکت بازدید کرده اند و مذاکرات 
متنوعی هم در ســطوح مختلــف صورت گرفته 
است، اما هنوز تا رسیدن به توافق نهایی و قطعیت 
همکاری های مشترک راه درازی در پیش است.« 

که اولویت اصلی باید انتقال تکنولوژی سرمایه گذاران 
خارجی باشد، افزود: »باید برنامه ریزی و راهبرد داشته 
باشیم. امروز بیش از هر زمانی نیاز به فرهنگ سازی 
داریم تا هر محصولی با هر قابلیتی را وارد کشور نکنیم 
و یا اجازه برخی دسترســی ها را به سرمایه گذاران 
خارجی ندهیم که برای مردم کشورمان تعیین تکلیف 
می کنند، تا بدین ترتیب احتمال نفوذ و تبعات ناشی 

از آن از بین نرود.«

 حمید شریف نیا
حمید شریف نیا، مشــاور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، هم کــه از دیگر حاضران در این پنل بود، 
در واکنــش به صحبت های مهندس مومن نســب 
اظهار داشت: »ما در آغاز خلقت نیستیم. بسیاری از 
مواردی که دغدغه امروز ایران است، در کشورهای 
ســرآمد تکنولوژی و آی تی دنیا هــم وجود دارد و 
آن ها هم تجربیاتی در ایــن زمینه ها دارند.« دکتر 
حمید شریف نیا با بیان اینکه تفاوت ها میان ایران و 
کشورهای سرآمد در خصوص چالش های اخالقی، 
اجتماعی، سیاســی و ناشــی از ورود تکنولوژی و 
سرمایه گذار به مصادیق این نوع تجربیات برمی گردد، 
گفت: »در آمریکا هم اخالق مهم اســت و آن ها هم 
تجربیاتی در این زمینه دارند. باید در کشور خودمان 
این تجربیات را مرور کنیم و مصادیق آن را با توجه 
به تجربیات و محیط بومــی، فرهنگ، آیین، دین، 
اعتقادات و مهم تر از همه با قوانین خودمان بازتعریف 
کنیم.« وی با اشاره به برخی مدل های سرمایه گذاری 
و بیزینس مدل هــای ترکیبی در حــوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات اظهار داشت: »این مدل ها در 
وهله اول باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی کشــور تبیین و اولویت بندی شــوند.« 
مشــاور ارتباطات و فناوری اطالعــات اضافه کرد: 
»مدل های برد-برد ایده آل ترین مدل در حوزه ورود 
سرمایه گذاران خارجی به عرصه کسب وکار اینترنتی 
ایران اســت. هرچقدر عمق و وســعت نگاهمان را 
توسعه دهیم، مراقبت  بیشتری از بندها و تذکرات 
و آیین نامه ها و قراردادها به عمل می آوریم.« وی با 
اشاره به مدل های سرمایه گذاری خارجی در عرصه 
معامالت خارجی گفت: »انواع قراردادها وجود دارد، 
اما اینکه کدام مدل بیشتر به هدف مطلوب ما نزدیک 
است به دقت نظر و اولویت بندی های ما ارتباط دارد.« 
دکتر شــریف نیا افزود: »هیچ بیزینس مدلی که به 
صورت برد-باخت باشــد، پایدار نخواهد ماند. باید 
مدلی از کسب وکار را با خودمان سازگار کنیم که دو 
طرف بهره الزم و کافی را از آن ببرند.« وی در ادامه 

با یادآوری اینکه عمده سرمایه گذاری های خارجی 
تابعیت سیاسی مستقیم ندارند، اضافه کرد: »از یک 
طرف نباید خوش بینانه تصور کنیم که با باز کردن 
دروازه ها به روی خارجیان، آنان به سمت کشور ما 
هجوم می آورند و نه از ورود مایکروسافت و آمازون 
به کشــور و تهدید آن ها برای دیجی کاال بترسیم.« 
مشــاور وزیر ارتباطات ضمن توضیح این نکته که 
ورود آمازون به طــور طبیعی نمی تواند خطراتی را 
متوجه دیجی کاال کند، اظهار داشــت: »به صورت 
شــفاف اعالم می کنم که چنین اتفاقی نمی افتد. 
چراکه آمازون آنقدر بلوغ ذهنی دارد که می داند اگر 
بخواهد وارد بازار ایران شود باید به مسئله مهم تری 
فکر کند.« وی این برگ برنده را »نبض مشــتری« 
عنوان کرد و اضافه کرد: »دیجی کاال از مدت ها پیش 
این نبض را درک کرده است.« شریف نیا با بیان اینکه 
مدیریت زنجیره تامین در شرکت هایی مانند آمازون 
بسیار قوی تر از دیجی کاالست، اضافه کرد: »آمازون 
و شرکت های پرآوازه جهانی در این حوزه تجربیات 
و دانش بسیار بیشتری از ما دارند و به همین دلیل 
باید اجازه دهیم وارد بازار ایران شــوند، اما به شرط 
داشــتن آیین نامه و قوانین حمایتی از شرکت های 
مشــابه داخلی و اینکه شریک داخلی برای فعالیت 
خود در ایران داشته باشند.« شریف نیا در پاسخ به 
این سوال مجری برنامه که دولت برنامه ای برای ورود 
ســرمایه گذاران خارجی به این حوزه دارد یا خیر، 
گفت: »در چند روز اخیر جلســات مشترک زیادی 
میان نمایندگان شرکت های ایرانی و سرمایه گذاران 
مشتاق خارجی در سفارتخانه های مختلف برگزار 
شده است. در آینده نزدیک سرمایه گذاران خارجی 
حوزه کســب وکار اینترنتــی به بازار ایــران وارد 
خواهند شد.« وی افزود: »کلیه مالحظات امنیتی 
و اقتصادی و سیاســی لحاظ شــده و عالوه بر آن، 
مشارکت اقتصادی به نحوی طراحی شده که حتما 
گرایش انتقال تکنولوژی و تصمیم گیری نهایی با 

طرف ایرانی باشد.«

 صادق مالکی
صادق مالکی، مدیرعامل کنسرســیوم کسب وکار 
اینترنتی، هم در سخنان خود با تایید این مسئله که 
ایران در دوران تحریم تا حدود زیادی مصرف کننده 
تکنولوژی و محصوالت تکنولوژیک بوده اظهار داست: 
»مسئله مهم تر این است که ببینیم خودمان چقدر 
در این حوزه سرمایه گذاری کرده ایم و چقدر بودجه 
در اختیار پژوهشگران و دانشمندان این عرصه قرار 

داده ایم.«

مدیرعامل ســایت خرید گروهی نت برگ، با بیان اینکه در هر 
کسب وکار اینترنتی سهم ایده یک درصد است و 99 درصد دیگر 
به اجرا برمی گردد، داشتن بیزینس پلن و حفظ روحیه را ازجمله 

شروط اساسی کسب وکار اینترنتی عنوان کرد.
در مراســم هشــتمین جشــنواره وب و چهارمین جشنواره 
موبایل ایران، که با حضور بیش از 15 هزار وب سایت و 4 هزار 
اپلیکیشن فعال در حوزه استارت آپ و کسب وکار اینترنتی در 
کتابخانه ملی برگزار شــد، علی رضا صادقیان در پنل »انتقال 
تجربه نت برگ« با بیان اینکه مهم ترین دشــواری نت برگ در 
ابتدای شروع به کار جمع آوری تیم متخصص و دغدغه مند در 
زمینه مورد نظر شرکت نت برگ بود، اظهار داشت: »انتقال ایده 
نت برگ به دلیل اینکه تدارک تیم فنی و متخصص زمان زیادی 
از شرکت گرفته بود بسیار سخت و وقت گیر بود، اما در ادامه این 
روند دچار تغییر شد و ما به هدف اصلی خود در زمینه فعالیت 
استارت آپ خود دســت یافتیم.« وی در پاسخ به سوال رضا 
جمیلی، مدیر این پنل و معاون سردبیر هفته نامه استارت آپی 
شنبه، درباره وضعیت امروز شرکت نت برگ، با اشاره به افزایش 
شناخت مردم از حیطه فعالیت این شرکت گفت: »جامعه امروز 
ایران در مقایسه با گذشته بسیار آموزش دیده تر است و از طرفی 
هم امکانات و زیرساخت های خوبی برای این گونه کسب وکارها 
فراهم شده که زمینه توسعه فعالیت شرکت هایی نظیر نت برگ 

را فراهم می کند.« 

ســامان صادقیان، از دیگــر بنیان گذاران نت بــرگ، هم از دو 
مشکل اصلی در رشــد و توسعه این استارت آپ و تبدیل آن به 
یکی از بزرگ ترین قطب های تخفیف اینترنتی و گروهی گفت: 
»مهم ترین و بزرگ ترین مشکل نت برگ به تیم فنی و بازاریابان 
برمی گردد که هزینه زیادی را به شرکت تحمیل کردند، اما در 
حال حاضر در این حوزه به شرایط پایداری رسیده ایم.« وی عامل 
دوم را به مدیریت رشد و ایجاد تعادل در نت برگ مربوط دانست 
و نت برگ را اســتارت آپی فعال در حوزه کسب وکار اینترنتی 
توصیف کرد و افزود: »استارت آپ ها همیشه مزیت هایی دارند. 
نت برگ هم با توجه به شرایط پایداری که در حال حاضر دارد 
همچنان خود را اســتارت آپ می داند و سعی کرده خود را در 
نسبت با همین مفهوم نگه دارد، اما این نکته را هم مدنظر داریم 
که در مقابل تغییرات درونی و محیطی انعطاف پذیر باشــیم.«  
صادقیان با تاکید بر تهیه بیزینس پلن در هرگونه کســب وکار 
اینترنتی اضافه کرد: »در بیزینس پلن هزینه ها را در 10 ضرب 
کنید و درآمدها را بر 10 تقسیم کنید. در این صورت اگر به سود 
رسیدید بدانید که کسب وکار شما موفق بوده است.« علی رضا 
صادقیان هم خطاب به مشتاقان کسب وکار اینترنتی بر داشتن 
امید و برخورداری از روحیه جنگندگی برای دستیابی به اهداف 
ایده تاکید کرد و افزود: »باید صبور بود و با شناخت ظرفیت ها 
و استفاده از آن ها بر مشــکالت پیش  رو غلبه کرد و به اهداف 

خود دست یافت.«

»کارآفرینی« عنوان دیگر پنلی بود که با حضور کارآفرینانی چون 
محمد رشیدی، بنیان گذار فرانش، فرهاد هدایتی فرد، بنیان گذار 
تسکولو، هادی فرنود، موسس کاموا، نازنین دانشور، بنیان گذار 
تخفیفان، به مدیریت حمیدرضا احمدی، دبیر کانون کارآفرینی 
و از برگزارکنندگان رویداد استارت آپ ویکند ایران، در هشتمین 

جشنواره وب ایران برگزار شد.
مدیر و بنیان گذار ســایت تخفیفان در این پنل با اشاره به روند 
بازگشت خود از کشور آلمان به ایران گفت: »در ابتدای کار مطمئن 
بودم از لحاظ مالی در مضیقــه قرار می گیرم، اما این نکته را هم 
می دانستم که ســودآوری در ادامه به پروژه بازخواهد گشت.« 
دانشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مشکل 
منابع انسانی در کشور گفت: »مشکل اصلی زمانی رخ می دهد که 
تالش می کنیم بهترین افراد را انتخاب کنیم، اما در تخفیفان به 
عالقه مندی افراد توجه بیشتری نشان دادیم و اینکه نیروهای ما 
تالش می کنند با پشتکار و تمرین بسیار در حوزه های مورد عالقه 
خود کار کنند و این مزیت را به مجموعه شرکت هم انتقال دهند.« 
وی افزود: »پرسنل شرکت ما مجموعه را از آن خود می دانند و این 
فرهنگ همواره به گروه ها و نفرات بعد هم انتقال داده می شــود 
و همین عامل باعث موفقیت بیشتر می شود.« دانشور با تاکید 
بر اهمیت دخیل کردن پرسنل در فرایند کار شرکت اضافه کرد: 
»در تخفیفان فضای تاثیرگذاری پرسنل به خوبی از سوی مدیریت 
شرکت مانیتور می شود و این حس در آن ها وجود دارد که جزئی از 
ساختاری هستند که در حال رشد است.« دانشور بخش دیگری 
از صحبت های خود را به سرعت رشد تکنولوژی اختصاص داد و با 
ذکر این مسئله که فایننشنال تایمز اپلیکیشن موبایل را از ساختار 
خود حذف کرده، گفت: »تصور می کنم در آینده ای 10 یا 15 ساله 
اپلیکیشن های موبایلی که امروزه به شدت درحال رشد و توسعه 
هســتند از بین خواهند رفت و کلیه تکنولوژی ها بر روی فضای 

وب و در قالب پلتفرمی کامال چندمنظوره سوار خواهند شد.«
فرهاد هدایتی فرد، بنیان گذار تسکولو در این پنل با اشاره به ایده 
شروع به کار استارت آپ خود گفت: »آن زمان ما برای یک شرکت 
خارجی کار می کردیم، امــا به یکباره دچار معضلی در مدیریت 
و کنترل پروژه شــدیم و با توجه به اینکه این مشکل برای سایر 
مشتریان شرکت هم وجود داشــت، ایده راه اندازی استارت آپ 
به ذهنمان رسید.« فرهاد هدایتی فرد در پاسخ به سوال مجری 
پنل، در خصوص آینده تکنولوژی و رشــد شــتابان آن، گفت: 
»فکر می کنم خریدوفروش موبایلــی وارد خریدوفروش های 
آنالین )B2B( خواهد شد و شاید بتوان تصور کرد که موبایل ها 
جایگزین پرداخت مبتنی بر وب شوند و استارت آپ هایی که وارد 
این عرصه می شوند آینده درخشانی را برای خود رقم می زنند.« 
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی نگاه خود را به اقدامات 
ما در حوزه کســب وکار اینترنتی دوخته اند، اضافه کرد: »مهم 

است که نگاهمان را از سطح توسعه دهنده بودن و یا استارت آپی 
بودن بــه محصول محوری ببریم تا از این فرصت به بهترین نحو 
ممکن اســتفاده کنیم.« بنیان گذار کســب وکار فرانش هم در 
صحبت های خود با اشــاره به تحصیل در دوره مجازی دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوســی و فارغ التحصیلی در شرایط کمبود 
امکانات و زیرساخت ها گفت: »زمانی که از دانشگاه بیرون آمدم 
وارد حوزه کار شدم و با هدف کسب تجربه محیط کار چند سالی 
را در بازار کار آزاد گذراندم، اما در سال 1393 ورشکست شدم.« 
محمد رشــیدی با یادآوری این نکته که ســه بار در راه اجرایی 
کردن ایده های خود به بن بســت خورده افزود: »ســومین بار با 
وجود مخالفت های خانواده مجــددا در قالبی جدید فرانش را 
توسعه دادم.« وی با پراهمیت دانستن باور شخصی به فرهنگ 
کار شــرکت و انتقال آن به زیرمجموعه گفت: »اگر شــرکت یا 
استارت آپ را الیه الیه توسعه دهیم و همزمان فرهنگ کار را به 
کارمندان انتقال دهیم و از طرفی به آن ها فرصت داده شود کار 
تیمی و مجموعه شرکت را متعلق به خود بدانند، در این صورت 
موفقیت بیشتر است.« بنیان گذار کاموا هم در این پنل به تشریح 
وضعیت کســب وکارهای اینترنتی پرداخت و گفت: »به دلیل 
اینکه استارت آپ ها در ابتدای کار فاقد بازدهی مالی راضی کننده 
هســتند، اکثر اطرافیان و به خصوص خانواده فشار زیادی وارد 
می کنند که شــغل خود را تغییر دهید.« هادی فرنود با اشــاره 
به روند مهاجرت خود به ایران اظهار داشت: »پروژه های زیادی 
در دست اجرا داشتم، اما با متمرکز کردن این پروژه ها به تدریج 
وارد حوزه استارت آپ ها شــدم و همین روند را طی این سال ها 
ادامه دادم.« وی در پاسخ به سوال احمدی مجری پنل، در رابطه 
با روش های جذب و ایجاد رابطه میان سرمایه گذار و بنیان گذار 
استارت آپ، گفت: »این مسئله به میزان زیادی به شانس و اقبال 
ارتباط دارد و کمتر نیاز به مهارت خاصی دارد، اما تاکید می کنم 
هرچقدر دایره ارتباطی گسترده تری با افراد و فعاالن این حوزه 
داشته باشــیم، احتمال شــکل گیری اعتماد و همکاری میان 
طرفین بیشتر می شــود و به تبع آن شانس یافتن سرمایه گذار 
هم بیشتر است.« وی در ادامه به پیچیدگی های فنی راه اندازی 
و مدیریت استارت آپ خود گفت: »در ابتدا به خصوص در زمینه 
ظاهر و محتوای سایت مشکالت زیادی داشتیم، اما قدم به قدم 
جلو رفتیم و با در نظر گرفتن بازخوردهای کاربران به این نتیجه 
رسیدیم که ایجاد تغییرات تدریجی می تواند درصد موفقیت را 
بیشتر کند. امروز هم با همین رویکرد تالش داریم اشکاالت کار را 
برطرف سازیم.« وی درخصوص آینده حوزه آی تی اظهار داشت: 
»پیش بینی می شود در آینده پرداخت های موبایلی در کشورمان 
رشد خیره کننده ای داشته باشند. در عرصه جهانی هم شبکه های 
اجتماعی مبتنی بر وب جای خود را به اپلیکیشن های موبایلی 

پیام رسان خواهند داد.«

در پنل انتقال تجربه نت برگ تاکید شد

مدیران تخفیفان، فرانش و کاموا از تجربیاتشان می گویند

بیزینس پلن تان را بر اساس رویاها ننویسید

پیش بینی کارآفرینان از آینده

یکی از اولین نمونه های اپ فروشگاه کتاب اینترنتی 
در ایران اســت، از تجربه مجید قاســمی به عنوان 
توسعه دهنده این اپلیکیشن و مدل های درآمدزایی 
این اپ پرسید. قاسمی در پاسخ با اشاره به اهداف این 
اپ گفت: »اولویت این اپ محتواست و سرویس های 
جدید و متنوعی را به مشــتریان ارائه می کند.« وی 
تعداد سبدهای پرداخت شده توسط مشتریان این 
اپ را در بهمن ماه 10 هزار و 200 ســبد عنوان کرد 
که به طور میانگین هر سبد 7 هزار تومان به فروش 
رفته است. قاسمی درخصوص آینده برنامه نویسی و 
توسعه اپلیکیشن ها گفت: »در سال های اخیر سلیقه 
کاربران بسیار ارتقا یافته و به نظر می رسد با توجه به 
رقابت شدید میان اپلیکیشن ها و اهمیت حضور آن ها 
و همچنین پررنگ  شدن کارکرد موبایل ها در میان 
مردم، سرویس های درآمدزا هم ارتقا پیدا کنند. تصور 
می کنم اپلیکیشن هایی که حرفی برای گفتن داشته 
باشند، جایگاه خود را حفظ و ارتقا می دهند و سایر 
اپلیکیشن ها از دور خارج می شوند.« قاسمی خطاب 
به کســانی که مایل به ایده پردازی و درآمدزایی از 
طریق موبایل هستند، گفت: »توسعه اپلیکیشن های 

کاربردی می تواند با در نظر داشتن عالیق و نیازهای 
مردم به درآمدزایی بینجامد.« 

مرتضــی جوادی، کارشــناس رســانه و تبلیغات 
مجموعه »برترین ها«، به موضوع بازگشت سرمایه 
و سودآور بودن اپلیکیشن های مجموعه برترین ها 
اشاره کرد و گفت: »حدود 240 مرور صفحه در ماه 
و یک میلیون کلیک از سوی بازدیدکنندگان صورت 
می گیرد که عمدتا از طریق تبلیغاتی که مشتریان 
ارائه می کنند، به پول تبدیل می شود.« جوادی با 
بیان اینکه برترین ها در حدود 500 میلیون تومان را 
در سال های گذشته صرف تبلیغات اپلیکیشن های 
خود کرده، که باالترین رقم در کل سایت های کشور 
است، اضافه کرد: »این رقم طی دو سال به مجموعه 
برترین ها برگشــت. اعتقاد داریم شناخت درست 
کاربران از مجموعه یکی از اصول بدیهی کســب 

سود است و اگر به تنوع سنی و 
حسین فقیه، مدیر اجرایی مایکت، هم در صحبت های 
خود به تشریح چرخه درآمدی اپلیکیشن های موجود 
در مایکت و اهمیت فرهنگ سازی خرید و استفاده از 

اپلیکیشن ها از سوی کاربران پرداخت.

تونی هسیه
وارد بازی که درکش نمی کنید نشوید، حتی 
اگــر می بینید آدم های زیــادی از آن طریق 
پول به دســت می آورند. فهم حقیقی و کامل 

صنعتتان کلید رسیدن به موفقیت است.
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گفت وگوی شنبه با بابک بنیادی، مدیر بازاریابی پین تاپین، وب سایتی که برگزیده بخش هتلداری و رزرواسیون شد
چند جوان متولد 66 و 67 کمتر از شش ماه است پین تا پین 
را راه اندازی کرده اند. وب ســایتی که در زمینه توریســم و 
رزرواسیون آنالین هتل فعالیت می کند. در گام های بعدی 
قصد دارند خدمات دیگری را هم اضافه کنند. به گفته بابک 
بنیادی، مدیر بازاریابی پین تا پین، هدف مهم بنیان گذاران 
این سایت ترویج گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری 
ایران و خارج از کشور است. به همین دلیل نسخه چندزبانه 
پین تاپین هم تا دوهفته دیگر النچ می شود. در شش ماهی 
که از عمر این وب ســایت می گذرد، به بیش از 9 هزار کاربر 
سرویس ارائه کرده اند و حدود 7 هزار نفر ثبت خرید داشته اند.

در حال حاضر بــا بیش از 700 هتل در سراســر ایران کار 
می کنند و برای شهرهای تهران، کیش و مشهد بیشترین 

درخواست را دارند. تهران در این رابطه در صدر است.

چگونهموفقشدهایم؟
پین تاپین از برگزیدگان جشــنواره وب امســال بود. اینکه 
این مهم چگونه به دســت آمده را بنیادی این گونه توضیح 
می دهد: »مجموعه پین تاپین متشکل از دانشجویان برتر 
داخلی و خارجی است. بنیان گذارش سینا روشن، کارمند 
سابق آمازون، است و تیم برنامه نویسی این وب سایت کاندید 
استخدام در گوگل است. بنابراین تیمی حرفه ای مشغول به 
کار اســت.« وی ادامه می دهد: »برای راه اندازی سایت کل 
وب سایت های داخلی و خارجی را بررسی کردیم. به ویژه در 
حوزه گردشگری عوامل کنترل نشده زیادی وجود دارد، اما 
ما با مطالعه سایت های داخلی و خارجی سعی کردیم بازار را 

بشناسیم و ضعف ها و توانمندی ها را استخراج کنیم. به ویژه 
نقاط قوت نمونه های خارجی را مطالعــه کردیم و آن ها را 
مبتنی بر فرهنگ کشورمان بومی سازی کردیم. مثال کیفیت 
تصاویر ازجمله نقاط قوت الگوهای خارجی است. بنابراین ما 
نیز برای شناساندن هرچه بهتر جاذبه های گردشگری ایران 
و جذب گردشگر به نقاط مختلف کشــورمان تیم عکاس 
حرفه ای را به شهرهای گوناگون ایران می فرستیم تا بهترین 
تصاویر را تهیه کنند. این امر به ویژه برای جذب توریست های 
خارجی بسیار مهم است و جزئیات بهتری را در اختیارشان 
قرار می دهد. این کارها در ایران به شکل حرفه ای کمتر انجام 
شــده. همچنین تولید محتوای حرفه ای برای هرچه بهتر 
شناساندن گوشه و کنار کشورمان از دیگر اقداماتی بود که در 
موفقیت ما نقش داشت. مثال تنها شش نفر در بخش تولید 
محتوای شرکت ما کار می کنند و این وجه تمایز جواب داد. 
به همین دلیل توانستیم در میان رقبای چندین ساله جایی 

برای خود باز کنیم.«

کمکجشنوارهبهاستارتآپها
»جشنواره به لحاظ داوری نسبت به سال های قبل کیفیت 
بهتری داشت، اما به لحاظ برگزاری دچار افت کیفیت بود.« 
بنیادی این جمالت را که می گویــد، ادامه می دهد: »زیرا 
برگزاری سخنرانی ها و پذیرایی از مهمانان نیاز به هماهنگی 
بیشتری داشت. مثال سال گذشته به دلیل حضور مهمانان 
خارجی امکانات ترجمه هم زمان هم وجود داشت یا پذیرایی 

از نظم بهتری برخوردار بود.«

بابک همچنین می گوید: »وجود جشــنواره ضرورت دارد. 
زیرا باید حوزه ای باشــد که براســاس رعایت استانداردها 
فضایی رقابتی ایجاد کند؛ چون بسیاری از سازمان ها وقتی 
در محیط کاری خود محبوس هستند، دچار نزدیک بینی 
بازاریابی می شــوند. اما وقتی در قالب جشنواره و با حضور 
رقیبان و سایر فعاالن حوزه به چالش کشیده می شوند، فضای 
دیگری را تجربه می کنند و با تجربیات دیگران آشنا می شوند. 
در این صورت است که افراد متوجه خطاها و نواقص کار خود 
می شوند و می پذیرند که برای قرار گرفتن در مسیر رشد، 
باید تغییراتی را در خود و سازمانشان ایجاد کنند. به ویژه 
اینکه در این جشنواره افراد اتفاقات جدید حوزه خود را 
تجربه می کنند. از طرفی تشویق بیزینس های کوچک 
در چنین فضایی معموال به رشدشــان کمک زیادی 

می کند و ســال بعد که در همین جشنواره حضور 
می یابند، بســیار بزرگ تر شده اند چون در فضای 

رقابتی رشد بهتر میسر می شود.«

چراپینتاپین؟
و اما درباره اینکه این عنوان از کجا آمده، بابک 
می گوید: »همان پین مپ گوگل اســت که 
معرف موقعیت مکانی هر شــخصی است. 
پین تاپین فاصله ای اســت کــه می توان از 

هرموقعیت مکانی تــا موقعیت دیگری رفت 
و ما می خواهیم همراه و همیار مســافران در طی 

مسیر باشیم.«

ویژه جشنواره
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8
دیل کارنگی

ســاده ترین کار جهان این اســت که خودت 
باشی و دشــوارترین کار این است که کسی 

باشی که دیگران می خواهند.
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درمجموع 
سایت، 

اپلیکیشن های 
موبایل و سایر 
سرویس های 

جار حدود 
100 هزار نفر 

کاربر فعال 
به صورت 

روزانه دارد که 
این تعداد در 
اتفاقات ویژه، 
که بسیاری 
از مردم به 
روزنامه ها 

مراجعه 
می کنند، 

چندین برابر 
می شود

حسین شمس، بنیان گذار استارت آپ برگزیده بخش خبرخوانی، از جشنواره وب می گوید 

سهیل علوی از ریحون  وب سایت برگزیده سفارش غذای آنالین می گوید

روزانه 100 هزار نفر در جار نشریه می خوانند

ریحون، تروتازه و دلچسب و یادآور سبدهای خوش رنگ 
و کوچکی اســت که سر سفره های قدیمی اما باصفای 
بسیاری از ایرانی ها قرار می گرفت. حاال این واژه سرسبز 
با تلفظ محاوره اش حسابی در دنیای استارت آپی جوالن 
می دهد و شاید نوعی حشو باشد اگر بگوییم یک سایت 
خرید آنالین غذاست. هنوز حتی یک ساله نشده ولی در 
حال حاضر 35 نفر با ریحون نان می خورند. به این 35 
نفری که ریحون شده کسب وکارشان باید بیش از 
10 هزار نفر مهمان را هم اضافه کنیم که روزانه 
و تنها در همین تهران از ریحون اســتفاده 
می کنند و غذایشــان را در ریحون کشف 

می کنند و سفارش می دهند.
هرچند ریحون در حــال حاضر تنها در 
ســطح تهران به مشــتریانش سرویس 
می دهد، اما سال آینده قرار است راهی 
شهرستان ها شود و عطر و بوی خود را به 

دیگر شهرهای ایران هم برساند. 

اینریحونطعمدیگریدارد
فعاالن بازار آنالین اینقدر زیاد هستند 
که اگر کسی بخواهد راه موفقیت را 
طی کند، باید به دنبال تمایزهای 
رقابتی باشد. دقیقا به همین دالیل 
است که سهیل می گوید: »تفاوت 
ما با سایر سرویس های مشابه این 
است که برای آن ها بازار جذاب بوده 
و از پلتفرم هــای آماده و ترجمه آن 
به فارســی برای قبضه بازار استفاده 
کرده انــد. اما تیم ما از مهندســان و 

طراحانی تشــکیل شــده که می خواهند محصول و 
خدمتی بومی و باکیفیت بسازند. هدف اصلی ما استفاده 
از تکنولوژی برای آسان سازی فرایند انتخاب و سفارش 
آنالین غذا در ایران است. به همین دلیل برای این کار 
بارها و بارها دیزاین های مختلف را امتحان می کنیم و بعد 
شروع به ساخت آن می کنیم. مثال عکاس های تمام وقت 
و حرفه ای اســتخدام کرده ایم که از تک تک غذاهای 
منوی رســتوران ها عکاســی می کنند تا عکس های 
باکیفیت لذت سفارش دادن را صدچندان کند. در حال 
حاضر باالترین درخواست ثبت شده کاربران، قرار دادن 
امکان امتیازدهی و نظرخواهی در رابطه با رستوران ها 

بوده است.«

بهترینسفرهرنگینایرانی
سفارش آنالین غذا برای خود من مثل این است که در 
مقابل یک سفره رنگی و بزرگ قرار بگیرم و انتخاب هم 
آزاد باشد. به همین دلیل ریحون را یک سفره بزرگ و 
رنگی می بینم که امسال توانسته بهترین سفره ایران 
شود، چون ریحون در جشنواره وب امسال، که همین 
چند روز پیش برگزار شد، به عنوان برترین وب سایت 
فروش آنالین غذا برگزیده شد. اما اینکه چگونه به این 
هدف رسیده و چگونه رقیبان خود را پشت سر گذاشته، 
سوالی است که سهیل علوی با نوعی سربه زیری به آن 
جواب می دهد: »ما در ابتدای راه هستیم و این بازار بسیار 
بزرگ تر از آن اســت که دنبال شکست دادن یا پیشی 
گرفتن از دیگر شرکت های همکار در این زمینه باشیم. 
صرفا تالش می کنیم گــره ای از کار خودمان باز کنیم 
و ســرویس و محصولی طراحی کنیم که هم خودمان 
بتوانیم از آن اســتفاده کنیم و هم درخور شــخصیت 

کاربران ایرانی باشد.«

جشنوارهجاییبرایاشتراکایدهها
ســهیل در باره جشــنواره می گوید: »جشــنواره در 
شناخته شدن بهتر دیگر استارت آپ ها نقش به سزایی 
دارد. هرساله با برگزاری جشــنواره با تعداد زیادی از 
استارت آپ ها و ذهن های زیبا آشنا می شویم. به هرحال 
هرچه باشد، این جشنواره نقش Webby Awards را در 
ایران بازی می کند.« و در ادامه اشاره می کند: »برگزاری 
چنین جشنواره ای و انتخاب سایت های برتر به شناخت 
بیشتر فعاالن این حوزه از کســب وکارهای گوناگون 
و جلب اعتمادشــان کمک زیادی می کند. همچنین 
ایجاد حس رقابت برای باالتر بردن کیفیت محصوالت 

از تاثیرات جشنواره است.«

راهکارهاییبرایبرترماندن
ریحون وب سایت برتر شده، اما چه راهکارهایی را باید 
در پیش بگیرد که همچنان برتر و باکیفیت بماند. سهیل 
این پرســش را این گونه پاسخ می دهد: »ریحون هنوز 
حتی یک ساله نشده. بسیاری از برنامه هایی که برای آن 
داریم در حال ساخت و بررسی هستند. به همین منظور 
با کاربرانمان ارتباط مداوم داریم و با توجه به نیازهای 
آن ها و نیازهای خودمان سیستم را بهبود می بخشیم.« 
ســهیل اضافه می کند: »در حال حاضر با بیش از 300 
رستوران قرارداد داریم و هرماه بیش از 100 رستوران 
جدید و باکیفیت به ســایت اضافه می شود. غذاهایی 
که بیشترین ثبت درخواســت را در ریحون داشته اند، 
فســت فودها بوده اند. قصد داریم به زودی اینفوگرافی 

عادات خرید غذایی کاربرانمان را منتشر کنیم.«

اینکه مجبور نباشــی در میان انبوهی از تماشاگران 
کیوسک های روزنامه فروشی، تیترهای روزنامه مورد 
عالقه ات را ببینی، موهبتی اســت که حدود 4 سال 
پیش توســط چند جوان و با راه اندازی استارت آپ 
»جار« نصیب مردم ایران شد. درواقع جار سرویس 
نشــر دیجیتال نشــریات است که از ســال 1390 
به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر 
9 نفر در این استارت آپ مشغول به  کارند و میانگین 
سنی آن ها حدود ۲7 سال اســت. درواقع جار برای 
نشریات یک marketplace است و بر همین اساس 
ساختار و قوانین کلی اش تابع marketplace هاست؛ 
یعنی براســاس فروش هر نسخه از نشریه درصدی 
دریافت می کنند. از طرفی با توجه به افت شدیدتیراژ  
مطبوعات  اینکه روزانه 100هزار نفر در جار نشریه 

می خوانند خبر خوبی است.

عالقه،سرچشمهایدهپردازی
ایده بنیان گذاری جار از عالقه شــخصی حسین 
شــمس به نشــریات سرچشــمه می گیرد. عدم 

حضور نشــریات در فضای مجازی، کــه به علت 
ناآشنایی صاحبانشان بود، از دیگر علت های اصلی 
شکل گیری این ایده بود. اما اینکه جار به چه نیازی 
از بازدیدکنندگان پاسخ می دهد، سوالی است که 
حســین در جوابش می گوید: »اولین فاز جار را با 
تمرکز بر پاســخگویی به نیاز افــرادی که در کنار 
کیوسک های روزنامه فروشی مشغول تیترخوانی 
صفحه یــک روزنامه ها بودند، بنیــان نهادیم و در 
بازخوردهایی که دریافت کردیم، آن را بهتر کردیم. 
در فاز دوم نسخه کامل نشریات را برای افرادی که 
می خواســتند صفحات داخلی نشریات را مطالعه 
کنند، پیاده سازی کردیم. سپس نیاز افرادی را که 
می خواســتند با موبایل روزنامه را مطالعه کنند، با 

ارائه نسخه اندروید و آی اواس جار پاسخ دادیم.«

100هزارکاربرروزانه
ورزشــگاه آزادی را تصور کنید، البته وقتی مملو از 
تماشاگر اســت. جار در طول روز کاربرهایی به این 
تعداد دارد، یعنی 100 هــزار نفر. کاربرهایی که در 
حاالت گوناگون جــار را جار می زننــد. کما اینکه 
حسین می گوید: »درمجموع سایت، اپلیکیشن های 
موبایل و سایر ســرویس های جار حدود 100 هزار 
نفر کاربر فعال به صورت روزانه دارد که این تعداد در 
اتفاقات ویژه، که بسیاری از مردم به روزنامه ها مراجعه 

می کنند، چندین برابر می شود.« 

جاربرتر
جار در جشنواره وب امســال برای چهارمین سال 
پیاپی به عنوان بهترین سایت آنالین نشریات ایران 
انتخاب شد. از شمس پرسیدم جار چه ویژگی بارزی 
برای پشت سر نهادن رقبا داشته است. گفت: »به نظر 
من بارزترین ویژگی جار، که توانست آن را چهار سال 
مداوم در جشنواره وب بهترین سایت در گروه خود 
معرفی کند، احترام به شعور و سلیقه مخاطب بوده 
است. ما با سخت گیری فراوان به تک تک جزئیات )با 
محور قــرار دادن کاربر( توجه ویژه داریم. همچنین 
پاســخ جامع به نیاز کاربر برای مــا اهمیت باالیی 
دارد.« حسین اضافه می کند: »شاید باورش سخت 
باشد، ولی همکاران من هنوز مجبورند صفحه یک 
بعضی از روزنامه ها و مجالت را اسکن کنند و در جار 
قرار دهند تا کاربر دقیقا تجربه حضور در کیوســک 
روزنامه فروشــی را داشته باشــد. یعنی ما فقط به 
اطالعات موجود در فضای مجازی بسنده نمی کنیم.«

جشنواره،فضایمثبتدورهمی
وقتی از بنیان گذار جار می خواهم از کاســتی های 
جشنواره وب امسال بگوید، می گوید: »نمی توانم 
از کمبودها حرفی بزنم، چــون همین که با همت 

طاهره خواجه گیری

گزارش
R e p o r t

استارت آپ ها و ذهن های زیبا در جشنواره وب

پرداختآنالین
ومشکالتآن

میزگــرد »پرداخت آنالین و زیرســاخت« با 
حضور محمدحســین کرباسیان )مدیرعامل 
سابق شرکت پست(، مصطفی امیری )نماینده 
شرکت زرین پال(، پدرام سالمی )کارشناس و 
نماینده پرداخت سامان(، آرش دانش )مدیر 
شرکت پست بین المللی و داخلی اس ام اس(، 
رضا امیدســاالری )مدیر شرکت پرداخت( با 
مدیریت هادی فرنود برگزار شد. در این میزگرد 
مدیرعامل سابق شــرکت پست اظهار داشت: 
»بسیاری از مسائل و مشکالت شرکت پست 
به تفاوت هــای فرهنگی و تنــوع جغرافیایی 
شــاغالن در شرکت پســت برمی گردد که به 
صورت مســتقیم و غیرمستقیم با این شرکت 
همکاری می کنند.« آرش دانش، مدیر شرکت 
پست سریع بین المللی و داخلی اس ام اس هم 
گفت: »در ایران عــادت کرده ایم همه کارها 
را خودمــان انجام دهیــم، در صورتی که اگر 
برون سپاری را در استراتژی های خود تعریف 
کنیــم، عالوه بــر اینکه درصــد موفقیتمان 
بیشتر می شود، هزینه های انجام کارها را هم 
به میزان زیادی کاهش می دهیم.« مصطفی 
امیــری هم در این میزگرد با اشــاره به برخی 
سرویس های پرداخت آنالین مرسوم دنیا که 
در ایران مورد بی توجهی قرار می گیرند، گفت: 
»امروزه بســیاری از استارت آپ های ما نیاز به 
ســرویس دهی دارند، اما ما غافل از این نکته 
هستیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم در آینده 
شرکت هایی مانند  paypal به ایران می آیند. 
به همین دلیــل باید از شــرکت هایی مانند 
زرین پال، سامان و... حمایت های الزم را کنیم 
و کیفیت سرویس دهی این شرکت ها را فدای 

سخت گیری های قانونی و اجرایی نکنیم.« 
نماینده شــرکت پرداخت الکترونیک سامان 
کیش در پاســخ به ســوال هــادی فرنود، در 
مورد ناممکن بودن پرداخت های مقطعی در 
ســرویس های مدت دار  اظهار داشــت: »این 
مشکل مربوط به شرکت های پرداخت نیست، 
بلکه مسئول اصلی آن بانک ها هستند.« رضا 
امیدساالری، مدیر شرکت پرداخت هم  گفت: 
»در تجارت الکترونیکــی ایران با وجود اینکه 
کاستی هایی هســت، اعتماد مردم نسبت به 
پرداخت الکترونیک بسیار بهبود یافته است.«

و پشتکار بنیان گذاران این جشنواره، سال 94 هم 
دور هم جمع شــدیم کار بزرگی است و امیدوارم 
از ســال بعد با کمک تمامی متصدیان، جشنواره 
به روندی که در ســال 93 آغاز کرده بود، برگردد. 
برگزاری چنین جشنواره ای که اهالی فضای وب را 
دور هم جمع می کند به شناساندن بهتر این حوزه 

به کاربران کمک می کند.«

تبلیغ،جارنمیزنیم
اما چرا 100 هزار نفر به وب سایت جار سر می زنند؟ 
چه تفاوتی در خدمات رسانی آن می بینند که شاید در 
وب سایت های دیگر کمتر آن را می بینند؟ بنیان گذار 
جار می گوید: »شاید یکی از مهم ترین نکات مربوط 
به تعهد جار به خوانندگانش باشد. مثال در حالی که 
درخواســت های فراوانی برای نمایش تبلیغات در 
سایت جار داشته ایم، تا به امروز قبول نکرده ایم که به 
کاربران تبلیغات نشان دهیم. اعتقاد داریم که کاربر 
برای دیدن نشریات به جار می آید و ما خود را متعهد 
کرده ایم که تحت هر شــرایطی هرروز راس ساعت 
7 صبح به این خواســته پاسخی جامع دهیم.«جار 
می خواهد روند موفقیتــش را ادامه دهد. به همین 
دلیل حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی برای ارائه 
محتوای با ارزش افزوده به کاربران برای بنیان گذارش 
اهمیت زیادی دارد و تالش می کند دانش خود را در 
این راه هرروز افزایش دهد. حســین شمس اضافه 
می کند: »همان طور که گفتــم برنامه فنی ما برای 
گسترش، روش جدیدی از ارائه محتوای دیجیتال 
است که امیدواریم در سال آینده از آن پرده برداری 

کنیم.«

اختصاصیهامخاطببیشتریدارند
شاید برای شما هم جالب باشد که چه روزنامه ای در 
جار ورق بیشــتری می خورد. سوالی که حسین در 
پاسخ به آن می گوید: »نوع و جنس حضور نشریات 
در فضای مجازی که نشات گرفته از نحوه رسانه داری 
در ایران است، باعث شــده فرهنگ غلطی در میان 
مخاطبان برای تغذیه اطالعات و اخبار ایجاد شود، 
کــه البته با همکاری نشــریات این رونــد در حال 
بهبود است. اما به طور کلی می توان گفت نشریاتی 
که محتــوای تولیدی و اختصاصی خــود را دارند و 
به صورت رایگان pdf خود را در اختیار مخاطبان قرار 
نمی دهند، با اقبال و توجه خوبی از طرف کاربران جار 

مواجه شده اند.« 

آیندهجار
به  طور کلی نزدیک به ۲50 عنوان نشــریه در جار 
حضور دارند، که از این تعداد 95 درصد روزنامه های 
کثیراالنتشار به همراه روزنامه های استانی و مجالت 
هستند. اما وب ســایت جار برنامه هایی برای پیش 
رفتن هرچه بیشــتر دارد. حسین شمس می گوید: 
»در برنامه جار افزایش مجالت و نشــریات استانی 
اولویت دارد و درحال توسعه سیستم جدیدی برای 
ارائه محتوای دیجیتال هســتیم تــا تجربه مطالعه 
کاربران را دگرگون کنیم.« جار کامال ایرانیزه است. 
اما آیا مسئوالن این وب سایت برنامه ای برای اضافه 
کردن نشریات خارجی به خانه اینترنتی نشریات ایران 
دارند؟ شمس می گوید: »تا زمانی که وزارت ارشاد در 
این زمینه قانون گذاری صریح و شفافی نکند، به آن 

ورود نخواهیم کرد.«

جشنواره،محلیبرایبهچالشکشیدهشدناستارتآپهاست

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک ایران 
در جشنواره وب و موبایل به تشریح روندهای 
تجارت الکترونیک ایــران و جهان پرداخت و 
گفت: »براســاس آمارها در ثانیه 6/6 میلیون 
خرید از سایت AliBaba صورت می گیرد. در 
نت فلیکس در هر دقیقه ۲3 هزار و 148 ساعت 
ویدئو پخش و تماشــا می شــود و پیش بینی 
می شود تا ســال ۲017 ترافیک وب 13 برابر 
و تعداد جمعیت دارای دیوایس های مختلف 3 
برابر جمعیت بشر شود.« مهندس گرکانی نژاد  
با بیان اینکه دسترســی همگانی به اینترنت 
یکی از بارزترین ویژگی های اینترنت اســت، 
به درآمدهای شرکت های بزرگ دنیا از طریق 
کســب وکارهای اینترنتی پرداخــت و اظهار 
داشت: »براســاس آخرین رتبه بندی، ارزش 
بازار شــرکت اپل با 77۲ میلیارد دالر اکسون 
موبایل بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفتی را 
پشت سر گذاشته است.« وی با بیان اینکه 11 
شرکت از 30 شرکت بزرگ دنیا در حوزه های 
اینترنت و کســب وکارهای اینترنتی فعالیت 
دارند، اضافه کرد: »سهم این شرکت ها از تولید 
ناخالص ملی بسیار زیاد است و روند تغییرات 
میزان فروش آنالین )B2C( تا سال ۲018 به 
رشدی 10 درصدی می رسد. این پیشرفت در 
آینده برای کشورهای آسیایی بیشتر خواهد 
بود و در سال ۲018 از آمریکای شمالی پیشی 
خواهد گرفت.« گرکانی نژاد با بیان اینکه تجارت 
الکترونیک B2B در ایران چندان جدی گرفته 
 B2C نمی شود، اظهار داشت: »با وجود اینکه
 B2B در ایران در حال رشد است، در مقایسه با
رشــد چندانی را نشــان نمی دهد، که باید در 
ادامه به عنوان حوزه ای به شدت سودآور مورد 
بازنگری قرار گیرد.«   وی سهم B2C ایران را از 
تولید ناخالص ملی در مقایسه با 10 کشور برتر 
دنیا 4 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: »ایران 
1/1 درصد حجم تجارت الکترونیک دنیا را به 

خود اختصاص داده است.« 

رئیسمرکزتوسعهتجارتالکترونیک:

حمایتازاستارتآپها،
ارزشافزودهمیآفریند
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از نظر 
رتبه بندی در 

آخرین گزارش 
 دوره ای اپل
 Recordium 
Pro بعد از 

توییتر و 
کلش اف کلنز 

قرار دارد و 
حتی درتعداد 

دانلود جی میل 
را پشت سر 

گذاشته است

Recordium Pro، برنامه ضبط صدا، یادداشت صوتی و یادداشت برداری از شرکت پیچک

پرفروش ترین ایرانی اپ استور

برنامه های ضبط صدا در سیستم عامل ios قابلیت 
و امکانات زیادی ندارند، امــا یکی از برنامه های 
مخصــوص ضبــط، ویرایش و حاشیه نویســی 
فایل هــای صوتــی، ویژگی هایــی را در اختیار 
کاربران خود قرار داده که درگذشــته کاربران از 
 Recordium Pro آن ها بی بهره بودند. این برنامه
نام دارد که یکی از 10 برنامــه کاربردی برتر در 
104 کشور دنیاست. شهرت این برنامه آنقدر زیاد 
است که وبالگ ها، نشریات و سایت هایی از قبیل 
اپل نکســت وب، گاردین، الیف هکر، تلگراف، 

اپ ادوایس  و... از این برنامه صحبت کرده اند.
ایــن برنامه برای دســتگاه های آیفــون و آیپد 
طراحی شــده و قیمت آن 9/99 دالر اســت. به 
زبان های انگلیســی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، 
ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، پرتقالی، روسی، چینی 
و اسپانیایی قابل دسترسی است و از همه مهم تر 
»پیچک«، شــرکت تولید برنامه های کاربردی 
برای دســتگاه های هوشــمند، آن را تهیه کرده 
است. Recordium Pro مدتی برنامه شماره یک 
در فروشــگاه اپل اســتور بود و در رده باالتری از 

فیس بوک و توییتر قرار داشت.
پیچک شــرکتی اســت کــه پس از تاســیس 
به ســرعت در بازار جهانی مطرح شــد. در حال 
حاضــر میلیون ها کاربر در سراســر دنیا طرفدار 
برنامه های این شرکت هستند. این شرکت از 30 
برنامه نویس بااستعداد و ماهر تشکیل شده است 
که تمام سعی خود را به کار می گیرند تا برنامه های 
مفید و فوق العاده ای را به کاربران خود ارائه دهند. 
»همه چیز در قلمروی پیچک امکان پذیر است« 

شعار این شرکت است.
Recordium Pro برنامــه ای قدرتمند و در عین 

حال بی نظیر اســت که برای آیفون، آیپد و آیپاد 
لمسی طراحی شــده است. Recordium Pro به 
شــما امکان می دهد هنگام پخش یا ضبط صدا 
قطعــه صوتی مورد نظر خود را برجســته کنید. 
این کار به شــما کمک می کنــد روی مهم ترین 

قسمت های فایل ضبط شده تمرکز کنید.
فایل های ضمیمه از قبیل یادداشــت، برچسب و 
تصاویر را می توانید به آسانی به هر قسمت از فایل 
ضبط شده اضافه کنید. این کار امکان جستجو در 
میان فایل های ضبط شــده را فراهم می کند و به 
شــما اجازه می دهد به مهم ترین و برجسته ترین 

قطعات صوتی دسترسی سریع پیدا کنید.
از بین قابلیت های منحصربه فردی که این برنامه 
را بــه یک ابزار ضروری برای همــه افراد، به ویژه 
دانشــجویان، روزنامه نگاران و موســیقی دانان 
تبدیل می کند، می توان به رابط کاربری بصری، 
پخش صاف، و چندین گزینه برای سفارشی سازی 
اندازه و کیفیت فایل های ضبط شــده با استفاده 
از الگوریتم های فشرده ســازی مختلف اشــاره 
کرد. بــا Recordium Pro می توانید آنچه را که 

می شنوید، ببینید!
سایر قابلیت های Recordium Pro عبارت اند از:

برجسته سازی فایل صوتی
قطعه های مهم فایل صوتی را هنگام ضبط یا در 

طول پخش برجسته می سازد.
قطعه های برجسته شــده را به آسانی ویرایش 

می کند.

حاشیهنویسی
می توانید هر تعداد که می خواهید به قسمت های 
مورد نظر خود تگ اضافه کنید. این امکان وجود 
دارد که چندین یادداشــت را به قســمت های 
مختلف یک فایل صوتــی بیفزایید. می توانید به 
هر قســمت از فایل صوتی تصاویری از قســمت 
دوربین یا گالری دستگاه ضمیمه کنید. به عالوه 
می توانیــد با یــک تلنگــر روی صفحه نمایش، 

پیش نمایش حاشیه نویسی های خود را مشاهده 
کنید و حاشیه نویسی ها را به آسانی در فایل صوتی 
حرکت دهید. یکی دیگــر از قابلیت های مربوط 
به این بخش امــکان ویرایش یا حذف محتویات 

حاشیه نویسی تنها با یک تلنگر است.

ابزارهایویرایش
با اســتفاده از این برنامه می توانید قسمت های 
غیرضروری فایل ضبط شده خود را برش دهید، 
هر قسمت از فایل صوتی را قیچی کنید و یک فایل 
جدید بسازید یا هر قسمت از فایل صوتی را، حتی 

از وسط آن، حذف کنید.

ضبطباکیفیتباال
می توانید با اســتفاده از ســه نمونه قابل تنظیم 
)8، ۲۲، 44/1 کیلــو هرتز( اندازه و کیفیت فایل 
ضبط شــده را مدیریت کنید. این برنامه از چهار 
فرمت ضبط صوت مختلف WAV، CAF، AIFF و 
MP4 پشتیبانی می کند. یک فرمت فشرده سازی 
MP4 ویژه نیز در این برنامه گنجانده شــده است 
که می تواند در فضــای کمتر از 30 مگابایت یک 

فایل صوتی یک ساعته را ضبط کند.

ضبطپرقدرت
با این برنامه می توانید فایل صوتی را در پس زمینه 
ضبط و پخش کنید. امکان استفاده از دکمه مکث 
در حین ضبط صــدا وجود دارد. قابلیت حفاظت 
در مقابل وقفه به شــما امــکان می دهد تا بعد از 
پاسخگویی به یک تماس تلفنی ضبط فایل صوتی 
را ادامه دهید. فایل های صوتی که ضبط می کنید، 
به طور خودکار در دستگاه شما ذخیره می شوند و 
به این ترتیب هیچ فایلی را از دست نخواهید داد. 
در این برنامه هیچ محدودیت زمانی برای ضبط 
صدا وجود ندارد. با کمک ایــن برنامه می توانید 
بلندی صدای ضبط را افزایش دهید تا صداهای 

موجود در فاصله دور نیز به خوبی ضبط شوند.

اشتراکگذاریفایلقدرتمند
با اســتفاده از همین برنامه می توانید فایل های 
 Dropbox، Google ضبط شــده خــود را در
Drive، Evernote و ســایر برنامه هــای فضای 
ابری آپلــود کنید یا آن ها را به طور مســتقیم از 
Recordium ایمیل کنیــد. همچنین می توانید 
فایل های ضبط شده را با استفاده از همگام سازی 
Wi-Fi بــه کامپیوتر خود انتقال دهید یا از طریق 

iTunes فایل ها را به اشتراک بگذارید.

مدیریتفایل
این برنامــه گزینه هایی دارد کــه با کمک آن ها 
می توانید فایل مورد نظر خود را برحسب عنوان، 
تگ و یادداشت جستجو، و فایل های ضبط شده را 

از فهرست فایل ها به سرعت پخش کنید.
سیســتم مدیریت فایل و پوشه این برنامه بسیار 
مفید است. با کمک این سیســتم می توانید در 
طــول ضبط یا پخش، نام فایل و پوشــه را تغییر 
دهیــد، فایل های ضبط شــده خــود را اضافه یا 
حذف کنید یا نام آن ها را تغییر دهید، و اطالعات 
فایل های ضبط شــده خــود را از قبیــل اندازه، 

مدت زمان و تاریخ مشاهده کنید.

واردکردنچندینفرمت
این برنامه از فرمت های صوتی ورودی مختلف از 
قبیل MP3، MP4، WAV،AIFF  و CAF پشتیبانی 

می کند.

پخش
شکل موج این برنامه بسیار حساس است. سرعت 
پخش فایل ها در این برنامه متنوع است و با قابلیت 
 Recordium Pro اصالح کوک همراه اســت. در
می توانید فایل صوتی را 5 ثانیه جلو یا عقب ببرید.
  Recordium Pro،با توجه به تمام این قابلیت ها
برنامه ای نیســت که بتوان به راحتی از کنار آن 

گذشت.

وقتی درباره برنامه اندرویدی که یکی از بهترین طراحی ها را دارد فکر 
می کنیم، به یاد برنامه Weather Timeline  از سام راستون می افتیم. 
نوار آن آنقدر زیباست که هیچ برنامه دیگری در Google Play با آن 

قابل مقایسه نیست.
Weather Timeline یــک برنامه هواشناســی بی نظیر اســت که 
گزینه های ویجت و منابع هواشناسی مختلفی دارد. می توانید از بین 
تعداد زیادی از آیکون ها و تم ها طراحی دلخواه خود را انتخاب کنید. 
Weather Timeline برنامه هواشناســی ساده ای است که آب وهوا 
را در جدولی زمانی پیش بینی می کند و شــما با کمک آن می توانید 

اطالعات را به سرعت دریافت کنید.

ایــن برنامه با کمــک رنگ های مختلف وضعیت آب وهوا را نشــان 
می دهد. وقتی موقعیت های مکانی مورد نظر خود را انتخاب می کنید، 
این برنامه هشــدارهای آب وهوایی مربوط به آن مناطق را نمایش 
می دهد و می تواند آب وهوای چند ماه یا حتی چند سال دیگر را نیز 
پیش بینی کند یا آب وهوای امروز را با آب وهوای چند دهه گذشته 

مقایسه کند.
تعدادی از قابلیت های این برنامه عبارت اند از طراحی ســاده و 

زیبا، استفاده از رنگ برای سهولت در خوانش آب وهوا، تم های 
مختلف، نمودارهــا و جداول دما، بارندگی و. که به آســانی 

قابل درک هستند، و پشتیبانی از چند زبان.

با اینکه اکثر افرادی که از دستگاه های اندروید استفاده می کنند 
برنامه Poweramp را پیشنهاد می دهند، اما من ترجیح می دهم 
موســیقی گوش نکنم تا مجبور نباشم با این برنامه دست وپنجه نرم 
کنم. در برنامه نویسی Shuttle+ از بهترین زبان طراحی استفاده شده 
اســت و درنتیجه این برنامه یک برنامه پخش موسیقی باکیفیت برای 
دستگاه های اندروید است. نسخه پولی آن به شما امکان می دهد نه تنها 
برنامه موسیقی، بلکه هریک از پوشه های موجود در تلفن خود را جستجو 
کنید، تگ های id3 را ویرایش کنید، و موسیقی خود را در دستگاه هایی با 
قابلیت کروم کست پخش کنید. تمام این ویژگی ها به اعتبار و شهرت این 

برنامه زیبا افزوده اند. برنامه پخش موسیقی Shuttle+ برنامه ای نوآورانه، 
کم حجم و قدرتمند برای دستگاه های اندروید است. از قابلیت های این 
برنامه به این موارد می توان اشاره کرد: طراحی متریال، اکوالیزر 6 باندی 
و توکار با تقویت باس، پخش بی وقفه، متن آهنگ، دانلود خودکار، بهترین 
رابط کاربر دستگاه پخش موســیقی در Play Store، تعداد زیادی تم، 
تایمر خواب، و جستجوی پوشه. این برنامه هرآنچه در یک برنامه پخش 
موســیقی به آن نیاز دارید، در خود جای داده اســت و قابلیت های آن 
بیش ازحد انتظار شماســت. Shuttle+ بهترین برنامه پخش موسیقی 

برای دستگاه اندروید شماست.

پریا هاشمی

بازار
M a r k e t

پرفروش ترین اپلیکیشن ها

محبوبترینبرنامه
تناسبانداموسبک
زندگیبرایاندروید

40میلیونکاربر
11میلیارددالرارزش

اگر می خواهید چند کیلو وزن کم کنید یا فقط 
ســطح انرژی بدن خود را باال ببرید، برنامه 7 
Minute Workout گزینه بسیار مناسبی برای 
Min- 7 هسالمت و تناسب اندام شماست. برنام

ute Workout بر یک فعالیت بدنی کوتاه مدت 
و با شدت باال تمرکز می کند و از نظر علمی نیز 
ثابت شده است به کاهش وزن و تقویت عملکرد 
قلب و عروق کمک می کند. افرادی که حتی از 
فکر کردن به عضویت در یک باشگاه ورزشی یا 
شرکت در فعالیت های دو می ترسند، این برنامه 

بهترین گزینه برای ورزش کردن آن هاست.
برخالف بســیاری از برنامه های تناسب اندام 
اندروید، Minute workout 7 قد و وزن شما 
را نمی پرسد یا پیشرفت کلی شما را پیگیری 
نمی کند. همین ویژگی موجب شده کار با آن 
آسان باشد. فقط کافی است به ورزش ها نگاه 
کنید، دکمه شروع را فشار دهید و ورزش کنید.
این برنامه بیش از 3 میلیون کاربر دارد و فقط 
7Minute work- 7 دقیقه طول می کشد. در

out، 1۲ ورزش به شما نشان داده می شود که 
هرکدام در عرض 1۲ ثانیه باید انجام شود و بین 
هر تمرین 10 ثانیه استراحت الزم است. برای 
ورزش نیاز به لوازم خاصی نیست، فقط کافی 

است یک صندلی و دیوار نزدیک شما باشد.

برنامه پینترست )Pinterest( پرطرفدارترین 
برنامه ای است که به یک شرکت دولتی تعلق 
ندارد. صاحب این برنامه شــرکتی خصوصی 
اســت بــا ارزش 11 میلیــارد دالر. از زمان 
معرفی برنامه پینترســت تاکنــون کاربران 
و مخاطبــان آن به بیــش از 40 میلیون نفر 
رسیده اند. پینترست یک ابزار نشانه گذاری 
بصری است که به شما کمک می کند ایده های 
خالق را کشــف و ذخیره کنیــد. برای تهیه 
وعده های غذایی، برنامه ریزی برای ســفر، 
انجام پروژه های بهبود خانه و... می توانید از 
این برنامه استفاده کنید. با کمک این برنامه 
می توانید:برای یک پروژه برنامه ریزی کنید،
با ایده های خالقانه آشنا شوید،یک سرگرمی 
را دنبال کنید،سفر کنید،سبک زندگی خود 
را پیدا کنیــد،مطالب موجــود در مرورگر 

تلفن همراه خود را دسته بندی کنید.

بازار
M a r k e t
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یوهان ولفگانگ گوته

از هرچه تنها بخواهــد به من چیزی بیاموزد 
بی آنکه بر شــادمانی ام بیفزاید یا مرا نشــاط 

تازه ای بخشد نفرت دارم.

تازه ها
N e w s

مهدی اخوت

1
Weather Timeline

+Shuttle
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اکثر برنامه هــای اندروید مقدار درصد باتری را در نوار وضعیت نشــان می دهند، اما هیچ یک از آن ها 
 Battery Widget را نمایش نمی دهد. برنامه Battery Widget Reborn نمودار دقیق و آمار نحوه کار
Reborn یکی از پرفروش ترین برنامه هایی اســت که پس از نصب در قسمت اعالن ها قرار می گیرد و 
می توان آن را بزرگ کرد تا نموداری از مقدار مصرف باتری و آمارهای مختلف مربوط به باتری نمایش 
داده شــوند. البته نام آن گمراه کننده اســت، زیرا این برنامه فقط یک ویجت نیست، بلکه یک برنامه 
کاربردی است که تاریخچه باتری و بســیاری موارد دیگر را نشان می دهد. نسخه آزمایشی و رایگان 

آن نیز دردسترس است.
به عالوه ایــن برنامه ویجت های متفاوت و رنگارنگی دارد که با اســتفاده از آن هــا می توانید زیبایی 

صفحه نمایش تلفن یا تبلت خود را دوچندان کنید. این برنامه زمان اتمام شــارژ باتری را 
پیش بینی می کند و دما و ولتاژ باتری را نشان می دهد.

2
Battery Widget Reborn

iA Writer یکی از مشهورترین برنامه های ویرایش متن در پلتفرم های اپل است که اوایل امسال به بازار 
اندروید نیز راه یافته است. iA Writer بهترین ویرایشگر موجود است و اگر به طور مداوم در حال ویرایش 

متن هستید یا از نوشتن روی دستگاه های اندروید لذت می برید، حتما این برنامه را امتحان کنید.
در باالی صفحه کلید این برنامه یک نوار عملیات وجود دارد که با کمک آن می توانید سریع کار کنید. این 
برنامه از قابلیت فوکوس روی متن برخوردار است. کافی است یک بار روی صفحه تلنگر بزنید تا تمام بندهای 
متن تار شوند و فقط جمله ای که می خواهید آن را بخوانید روی صفحه قابل مشاهده شود. از ویژگی های آن 
می توان به این موارد اشاره کرد: نوار صفحه کلید قابل پیکربندی، تبدیل فرمت به docx  و برعکس، تبدیل 
به فرمت HTML و PDF، همگام سازی با iCloud و Dropbox، حالت شب، و شمارش جمله، کلمه و کاراکتر. 
iA Writer یک مرورگر فایل نیز دارد که به شما کمک می کند به تمام اسناد خود دسترسی داشته باشید.

3
iA Writer

محبوبتریناندروید

امنیت اندروید همیشه موضوع بحث و گفتگو 
بوده. اخیرا این گفتگوها شــدت گرفته است. 
اگر در بازار به دنبال برنامه آنتی ویروس خوبی 
می گردید، برنامه پرر از شرکت Avast را به شما 
توصیه می کنیم. ایــن برنامه از محبوب ترین 
برنامه های اندروید و یکــی از 5 برنامه برتر در 

زمینه امنیت دستگاه های هوشمند است.
Mobile Security & Antivirus از شــما در 
برابر تهدیدهــای بدافزارها محافظت می کند 
و یک نرم افزار تشخیص ویروس قوی است که 
می تواند تاریخچه مرورگر، کارت SD، و فضای 
داخلی دستگاه شــما را به طور کامل بررسی 
کند. همچنین قابلیت های ضدسرقت، از قبیل 
پیگیری موقعیت مکانی و حذف داده ها از راه 
دور را دارد، به طوری که اگر دســتگاه شما در 
دسترستان نباشد، می توانید آن را کنترل کنید.

برخی از قابلیت های این برنامه عبارت اند از:
قفلبرنامه:با اســتفاده از یک پین برنامه 
را قفــل می کند تا امنیــت و حریم خصوصی 

محتویات آن حفظ شود.
مســدودکنندهتماس:به شــما امکان 
می دهد حریــم خصوصی خود را حفظ کنید. 
با این قابلیت می توانید شــماره تلفن هایی را 
که نمی خواهید با شما تماس بگیرند، مسدود 

کنید.
موتورآنتیویروس: اسکنر ویروس و بدافزار 
به طور خودکار برنامه هــای آلوده، تروجان ها 
و برنامه های جدید را اســکن می کنند. وب و 

فایل ها را نیز بررسی می کنند.
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چارلز آگوستین

مفهوم نردبان چیست؟ پله هایی که به سمت 
باال می رود، یا رسیدن به انتهای مسیر؟

لوگوی الکچری گوچی

چهار گام تا
تبلیغ موفق

دیــدن حــروف ادغام شــده G طیفی از 
مفاهیم لوکــس را با خود به همــراه دارد. 
کیف هــای چرمــی بی نظیــر، پوشــاک 
لوکــس و خیره کننــده، و محصــوالت 
چرمی گران قیمتی کــه موجی از ظرافت، 
اشرافیت و برتری را به ذهن بیننده متبادر 
می کنند. برنــد معروف »گوچی« با لوگوی 
منحصربه فرد خود، که طراحی بسیار ساده 
و در عین حال لوکســی دارد، از ساده ترین 
و در عین حال زیباتریــن لوگوهای جهان 
اســت که حتی دیدن آن قــدرت و برتری 
محصوالت این برنــد را در زمینه تولیدات 

چرمی نشان می دهد.
همچنین از طریق کنتراســتی که دو رنگ 
سیاه وسفید در این لوگو به وجود آورده اند، 
تضاد زیبا و معناداری ایجاد شده که نشانه ای 

از سادگی اشرافی این برند است.
گوچــی یک شــرکت معتبر و پیشــروی 
ایتالیایی در زمینه مد است که محصوالت 
چرمی آن اعتبار بســیاری در سطح جهان 
دارنــد. این برند در ســال 1921 توســط 
گوچیو گوچی، طراح معروف مد، تاســیس 
شد و تا به امروز اعتبار جهانی خود را حفظ 
کرده اســت. طراح لوگوی سمبولیک این 
برند نیز آلدو گوچی، فرزند موسس آن، بود. 
لوگوی گوچی به عنوان ســمبلی از لوکس 
بودن، عظمــت، ظرافت و کیفیت در جهان 
شناخته می شود. این لوگو از اتصال دو حرف  
Gشکل گرفته که نشانه ای از حرف اول اسم 
و فامیل موســس این برند، گوچیو گوچی، 
اســت. همچنین رنگ ســیاه برند گوچی 
نشان دهنده مفاهیمی مانند تسلط، برتری 

و ظرافت این نام تجاری است.

امروزه کســب وکارهایی که بــرای فروش 
محصوالت خــود بــه طیــف عظیمی از 
مصرف کننــدگان نیــاز دارند، بــه منظور 
رســیدن به اهداف اقتصــادی و موفقیت 
در زمینه های تولیدی خــود، نیاز مبرمی 
به یافتن مشــتریان و حفظ آن هــا دارند. 
درواقع بازار محصوالت آن ها بدون داشتن 
شبکه وسیعی از مشــتریان، سود چندانی 
نخواهد داشت. برای رسیدن به این منظور، 
استراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی عاملی 
اساسی در ارتباط با مصرف کنندگان هستند 
و امروزه بســیاری از شــرکت های بزرگ و 
موفق جهــان، تحت لــوای تبلیغات موثر 
خود، به این درجه از موفقیت رســیده اند. 
هردو نوع تبلیغات آنالین و تبلیغات چاپی 
ازجمله راهکارهای موثری هستند که برای 
شناســاندن و فروش تولیدات شرکت های 
بزرگ استفاده می شــوند. عموما تبلیغات 
چاپی توســط شــرکت های کوچک تر به 
منظور یافتن بازارهــای محلی به کار برده 
می شوند و در مقابل، تبلیغات آنالین طیف 
بیشتری از مخاطبان را شــامل می شود و 
بیشتر در شــرکت های بزرگ که به دنبال 
برندسازی جهانی هستند، کاربرد دارد. در 
هر صورت به طور کلی برای راه اندازی یک 
سیســتم تبلیغاتی چهــار مرحله ضروری 
وجود دارد که هر شــرکتی ملزم به رعایت 

آن هاست:
- گام اول تعییــن اهداف تبلیغاتی اســت. 
به این معنا که در درجه اول باید مشــخص 
شود که چه چیزی را باید تبلیغ کرد و کدام 
ویژگی محصول شایستگی تمرکز و برجسته 

شدن را دارد. 
- دومین مرحله تعییــن بودجه مورد نظر 
برای تبلیغات است. اینکه شرکت مورد نظر 
برای شناساندن برند خود چه مقدار هزینه 

خواهد کرد.
- سومین مرحله تصمیم گیری درباره زمان و 
مکان تبلیغات است. به این معنا که بهترین 
زمــان برای تبلیغ محصول مــورد نظر چه 
زمانی اســت. مثال اگر تبلیغات تلویزیونی 
اســت، برای اینکه مخاطب بیشتری آن را 
ببیند، بهترین زمان پخش آگهی چه زمانی 
اســت. یا به طور مثال بهترین مکان برای 
نصب بیلبورد تبلیغاتی کدام قســمت شهر 
است و... مسائلی از این دست ازجمله عوامل 

مهم یک تبلیغ استاندارد است.
- و باالخره مرحله آخر، بررســی بازخورد 
سیســتم تبلیغاتی اســت. به این معنا که 
کمپین تبلیغاتی به چه میزان از اثربخشی 
دست یافته است. این مورد اخیر خصوصا در 
راهکارهای تبلیغاتی بعدی شــرکت بسیار 
موثر است، زیرا کمپین تبلیغاتی مورد نظر 
با شناختن نقاط ضعف خود عملیات بهتری 

را در پیش می گیرد.

سامسونگ یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای مبتنی 
بر فناوری و یکی از هفت برند تجاری ارزشمند جهان 
است. در این میان استراتژی های بازاریابی و تبلیغاتی 
این برند، گامی موثر در تبدیل آن به یکی از صنایع 
پیشرو در زمینه فناوری شده است. در حال حاضر، 
سلیقه همیشــه درحال تغییر مصرف کنندگان با 
طیف زیادی از محصوالت و ابزارهای جدید این برند 
مواجه شده است که به دنبال خود حجم عظیمی از 
راهکارها و استراتژی های تبلیغاتی را به همراه آورده 
است، به طوری که استراتژی های جدید سامسونگ 
در زمینــه بازاریابی، کلید تکامــل این برند در این 

سال ها بوده است.

 تنوع محصول، راهکاری تبلیغاتی
سبد محصوالت برند سامسونگ بسیار گسترده و 
متنوع اســت و دامنه وسیع و جالبی از محصوالتی 
مانند کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، تلویزیون، گوشی های 
هوشمند، دوربین، یخچال فریزر و... را شامل می شود. 
این تنوع محصول باعث تکرار شدن این نام در اذهان 
مردم شده و رفته رفته تبدیل به نامی آشنا برای گوش 
و ذهن مشتریان می شود. خصوصا محصوالت جدید 
این شرکت، که در قالب گوشی های هوشمند هرساله 
با نمونه های جدیدتر و پیشــرفته تر ارائه می شوند، 
یکی از مهم ترین محصوالت این شــرکت هستند 
که به عنوان سمبل کیفیت و اطمینان در بین مردم 

شناخته شده اند.

 سرقت مشــتریان از رقیب، با دست کاری 
قیمت

در بازار گوشی های همراه هوشمند، سامسونگ و اپل 
دو برند موفق و برترند که با استفاده از راهکار تغییر 
قیمت، سعی در جذب و نگه  داشتن مشتریان جهانی 
خود دارند. بــه طور مثال،S6  جدیدترین محصول 
گوشی هوشمند سامسونگ است که با شعار »آینده 
همین حاالست« به بازار آمده است و مدعی است 
یکی از زیباترین نمونه های گوشی هوشمند است 
که تاکنون ساخته شده. مطمئنا نمونه های مشابه 
این گوشی توسط شــرکت های رقیب ساخته و به 
بازار جهانی معرفی می شوند، اما از آنجایی که نمونه 
اول این گوشی را سامسونگ عرضه کرده، می تواند 
آن را با قیمت کمتری نسبت به آنچه اول اعالم کرده 
بود، روانه بازار کند و با این کاهش قیمت، شــانس 
بیشتری در میان رقبای خود داشته باشد و مشتری 

را برای خود نگه دارد.

 تبلیغات غیرمستقیم
شــرکت سامســونگ تنها به صورت مستقیم به 
معرفی محصوالت خود نمی پردازد، بلکه از طریق 
تاکتیک های دیگــری نیز نام تجاری خــود را در 
اذهان مردم ثبت می کنــد. ارائه تخفیف های ویژه 

به مشتریان، حمایت مالی هنگام رخ دادن حوادث 
احتمالی در جهان و شرکت در جشنواره های ملی 
در سراسر جهان از دیگر راهکارهای تبلیغاتی این 
شرکت اســت. جالب اســت بدانید سامسونگ در 
حال حاضر حامی مالــی مراکزی مانند خانه اپرای 
 NSWIS ســیدنی، تیم المپیک اســترالیا و جوایز
اســت. همچنین سامســونگ به پیشنهاد مجری 
مراسم اســکار که با گوشی این شرکت یک سلفی 
پربازدید انداخته بــود، 3 میلیون دالر برای کمک 
به سازمان های خیریه سنت جود و جامعه انسانی 
اختصاص داد که در راستای اعتمادسازی جهانی، 

گامی موفق است.

 چاپ و رســانه، دو ابزار تبلیغاتی قدرتمند 
سامسونگ

بازاریابی سامسونگ از دو عنصر مهم رسانه ای و چاپی 
برای اهداف خود بهره می گیــرد، که در این میان 
خصوصا تبلیغات رسانه ای قابل توجه تر و موفق تر بوده 
است. ساختن کلیپ های تبلیغاتی با بازی بازیگران 
مشهور ســینمایی و یا فوتبالیست های محبوب و 
موفق یکی از راهکارهای این شــرکت در تبلیغات 
رسانه ای است. تبلیغات چاپی نیز بیشتر در حیطه 
روزنامه ها و مجالت معتبر جهانی صورت می گیرد 
که در قالب گــزارش و مقاله به معرفی ویژگی های 

محصوالت این شرکت می پردازند.

سامسونگ خوب می داند چه کار کند!

امیر کسرایی، از مدیران ارشد خالق DDB در آلمان، از برنامه های این شرکت برای آینده می گوید

DDB چگونه کاالهای نفروش را بفروش می کند

DDB یکی از ســه شــبکه تبلیغاتی بزرگ 
گروه بازاریابی اومنیــکام )Omnicom( در 
آلمان است که در رتبه بندی جهانی ازجمله 
آژانس های موفق تبلیغاتی شمرده می شود. 
این شــرکت در ســال 1949 توسط بیل 
برندباچ، ند دوئل و مک دن تاســیس شــد 
و با داشــتن یک تیم خــالق تبلیغاتی، در 
مدت زمان کوتاهی به یکی از مشــهورترین 
شــرکت های بازاریابی جهان تبدیل شد؛ به 
طوری که نظر بسیاری از برندهای معروف را 

به خود جلب کرد.

 هنر تبلیغات
این گروه مدیریتی برنامه های تبلیغی خود 
را براساس شگردهای اقناعی بنا  کرده است. 
طبق عقیده این گروه، تبلیغات اساسا اقناع 
است و اقناع علم نیست، هنر است. باورپذیری 
در تبلیغات مهم تر از داشــتن دانش است. 
برندباچ، از موسســان اصلی این شــرکت، 
صریحا اعــالم کرده بود: »دانشــگاهیان و 
دانشــمندان را نمی خواهم. مــن به دنبال 
افرادی هســتم که از طریق الهام کار خود را 
انجام دهند و به جای اجرای روش های علمی 
و منطقی و چارچوب مند، به دنبال باورپذیر 
کردن تبلیغ و اقناع مخاطب باشند.« درواقع 
این کمپین تبلیغاتی در روزهای آغازین کار 
خود، به جای اشاره کردن به قیمت و فروش، 
به فکر ساختن یک ایده بود و تیم تبلیغاتی 
خود را در درجه اول بــرای یافتن ایده های 

خالقانه و هنری تشویق می کرد.

 کوچک، اما تامل برانگیز
یکی از فرصت هــای بزرگی کــه منجر به 
شهرت و موفقیت بیشتر این آژانس تبلیغاتی 
شد، فرصتی بود که در ســال 1959 برای 

تبلیغــات فولکس واگن به آن ها داده شــد. 
ظاهر کوچک و عجیب وغریب این ماشین، 
در ابتدا آن را غیرقابل فروش نشــان می داد 
و شــانس زیادی بــرای محبوبیت در میان 
مصرف کنندگان نداشــت، اما تیم تبلیغاتی 
DDB دقیقــا از همین نقص بــرای معرفی 
این ماشین اســتفاده کرد و با پررنگ کردن 
همین ویژگی به تبلیغ این خودرو پرداخت. 
برای این منظور تصویری ســاده و بی پیرایه 
از فولکس واگن به نمایــش درآوردند و زیر 
آن تیتر بزرگی با عنوان »کوچک فکر کن« 
نوشتند. ظاهر کوچک ماشــین با این تیتر 
بزرگ، که البته به کوچکی ماشین نیز اشاره 
می کرد، تضاد خوبی به وجود آورده بود. این 
اتومبیل جدید که هم از لحاظ ظاهر و هم از 
نظر ویژگی های خود، کامال با اتومبیل های 
ســنتی آمریکا در تضاد بود، کم کم توانست 
جای خــود را در میان مخاطبان پیدا کند و 
رشد زیادی بیابد. راز موفقیت این تبلیغات در 
رفتار صادقانه بود. این تیم تبلیغاتی کوچک 
بودن ظاهــری ماشــین را پذیرفت، که در 
مقایسه با ماشین های قبلی شناخته شده در 
آمریکا نقص به شمار می رفت، و آن را در حد 
یک فضیلت و نقطه مثبت باال برد و با قبول 
واقعیت، آن را ارتقا داد. جالب است که بعد 
از این موفقیت مشتریان قابل توجهی مانند 
خطوط هوایی آمریــکا و برندهای معروفی 
مانند هاینز، ســونی و ژیلت نیز به لیســت 
مشتریانDDB اضافه شدند تا تبلیغات آن ها 

را بر عهده بگیرد.

DDB  تبلیغات دیجیتال، آینده 
 DDB امیر کســرایی، از مدیران ارشد خالق
در آلمان، معتقد به استفاده بیش ازپیش از 
دســتاوردهای دنیای دیجیتال در تیم های 

تبلیغاتی این شــرکت اســت، ضمن اینکه 
تربیت نیروهای جــوان و تازه نفس را نیز از 
دیگر راهکارهای موفقیت برای این شرکت 

برمی شمارد.
این مدیر ایرانی اذعان می کند: »ما به دنبال 
آماده ســازی DDB برای آینده هســتیم. 
دنیای دیجیتــال تمام نقاط جهــان را به 
یکدیگر متصل خواهد کرد و بر این مبنا ما به 
دنیای دیجیتال تنها به عنوان یک رسانه نگاه 

نمی کنیم، بلکه آن را یک زیرساخت فکری 
مهم در آینده شــرکت می دانیم و به منظور 
ارائه محصوالت و خدمات، با توجه به مناطق و 
فرهنگ های مختلف و تفاوت های مشتریان، 
از فناوری های دیجیتال بهره می گیریم.« از 
دیگر برنامه های اصلی این شــرکت تربیت 
تیم های تبلیغاتی اســت که با اســتخدام 
نیروهای تازه رســیده، ســعی در پرورش 
اســتعداد آن ها دارد و با دادن فرصت های 

مهم در ارتباط با مشــتریان، این نیروهای 
جوان را بــا روش های تبلیغاتــی خالقانه 
بیشتر آشــنا می کند. ازجمله اهداف مهم 
در آموزش نیروهای تازه، تبلیغات مبتنی بر 
رسانه های دیجیتالی است که بخش اعظمی 
از بازاریابی جهانی را تحت الشعاع خود قرار 
داده و شرکت DDB نیز از این فرصت بی نظیر 
برای ارائه راهکارهای تبلیغاتی خود در جهان 

استفاده می کند.

استارت آپ 
مارکت  وایرد 

یکی از رهبران 
موفق بازاریابی 
جهان شناخته 

شده که به 
دنبال توزیع 

اخبار بین المللی 
و ایجاد 

راه حل های 
ارتباطی موثر با 
مصرف کنندگان 

است. این 
شرکت از طریق 

به اشتراک 
گذاشتن اخبار، 

پلی ارتباطی 
میان سازندگان 

خبر و 
مصرف کنندگان 

آن محسوب 
می شود

چگونه مارکت وایرد، از رسانه ها برای کمپین های تبلیغاتی 
استفاده می کند

استفاده از مطبوعات
برای کمپین های تبلیغاتی

مطبوعات همیشه یکی از پرمخاطب ترین رسانه های 
جمعی محسوب شــده اند که حجم گسترده ای از 
مخاطبان جهانی را در اختیــار دارند. در این میان 
کمپین های تبلیغاتی به بهترین نحو از این خصیصه 
مهم مطبوعات استفاده کرده و از نقش آن در ارتباط 
با مصرف کنندگان غافل نشده اند. »مارکت  وایرد« 
)Marketwired( شــرکتی تبلیغاتی اســت که در 
زمینه به اشتراک گذاری و پخش و توزیع مطبوعات 
در سراسر جهان فعالیت دارد و از این راه، بسیاری از 
اخبار تبلیغاتی برندهای جهانی را از طریق رسانه های 

سنتی و مدرن اجتماعی به اشتراک می گذارد.

 توزیع اخبار جهانی، فرایندی تبلیغاتی
مطبوعات ما را در رســیدن به مخاطبان، بیشتر از قبل 
کمک می کند. از طریق اخبار ارائه شــده در مطبوعات 
حتی می توان با کاربران آینده نیز در ارتباط بود و حضوری 
ثابت و مداوم را برای یک برند تجاری رقم زد. در این میان 
استارت آپ مارکت  وایرد یکی از رهبران موفق بازاریابی 
جهان شناخته شده که به دنبال توزیع اخبار بین المللی 
و ایجاد راه حل هــای ارتباطی موثر با مصرف کنندگان 
است. این شرکت از طریق به اشتراک گذاشتن اخبار، 
پلی ارتباطی میان سازندگان خبر و مصرف کنندگان 
آن محسوب می شود که با بیش از 30 سال سابقه، نامی 

آشنا برای برندهای مشهور جهانی است.

 تمرکز بر ایجاد ارتباطات اجتماعی
مارکت وایرد شرکتی با محوریت ارتباطات اجتماعی 
است که در بخش توزیع جهانی مطبوعات فعالیت 

می کند. مایکل ترپین و نیک کوداس این استارت آپ 
تبلیغاتی را در سال 1983 تاسیس کردند و در حال 

حاضر مقر اصلی آن در تورنتو واقع شده است.
این صنعت پیشرو، با نظارت بر رسانه های اجتماعی 
و تجزیه وتحلیل آن ها، برنامه های ارتباطی بسیاری 
در راستای بازاریابی یکپارچه به منظور ایجاد محتوا، 
بهینه ســازی، توزیع و اندازه گیــری راهکارهای 
تبلیغاتی ارائــه می دهد؛ به طوری کــه امروزه در 
مکالمات روزمره ای که در اتاق های خبر، سالن های 
کنفرانس شرکت های بزرگ، و شبکه های اجتماعی 
در سراســر جهان صورت می گیرد، مارکت وایرد با 
کمک به حرکت بازار، تغییــر افکار عمومی و تاثیر 

بر رفتار مصرف کننده، نقش مهمی را ایفا می کند.

 پلی بین سازنده اخبار و مصرف کننده آن
مارکت وایرد با توزیــع اخبار و ارائــه راه حل های 

ارتباطــات اجتماعــی، بــه رونــد رابطــه بین 
ســرمایه گذار و بازاریابی حرفه ای کمک می کند و 
با استفاده از رســانه های جمعی مانند شبکه های 
اجتماعی، اطالعات تولیدکننــدگان را در اختیار 
مصرف کننــدگان قــرار می دهد. به بیــان دیگر، 
ایــن شــرکت تبلیغاتی رابــط بین ســازندگان 
اخبار و مصرف کنندگان آن اســت و بــه برندها و 
تولیدکنندگان معروف کمک می کند بهترین اخبار 
را از محصوالت خود به دست مصرف کننده برسانند 
و از طریق شبکه های توزیع این شرکت، معرفی کامل 
و بی نقصی از خود ارائه دهند. رسانه های اجتماعی و 
برنامه های چندرسانه ای ازجمله ابزارهایی هستند 
که این شرکت برای توزیع اخبار تبلیغاتی از آن ها 
بهره می برد و به صورت همزمان در کانال های سنتی 
و اجتماعــی فعالیت می کند. نکتــه قابل توجه در 
راهکارهای تبلیغاتی مارکت وایرد این مسئله است 
که این شرکت توانایی شکل دادن و ساختن مفاهیم 

را از طریق رسانه های اجتماعی دارد.

 راه حل های مشتری محور
از دیگر راهکارهــای مارکت وایرد در توزیع اخبار، 
اســتفاده از نظرات مشــتریان اســت. از طریق 
رســانه های اجتماعی و میزبانــی اتاق های خبر 
و گزارش، این شــرکت ســعی در مشارکت دادن 
مشتریان در اخبار تبلیغاتی ارائه شده دارد. همکاری 
با مصرف کنندگان از طریق بازخوردی که از اخبار 
می رسد، منجر به ایجاد فضایی رقابتی می شود که 
درنهایت به رشد بازار آن محصول کمک می کند؛ 
همچنین باعث آگاهی از نیازهای جدید مشتریان 
نسبت به محصوالت ارائه شــده می شود. درواقع 
کمک به مشــتریان باعث ایجاد ارتباطی قوی تر 
با آن ها می شــود. این شــرکت با تجزیه وتحلیل 
ابزارهایی مانند موتور هوشــمند اجتماعی، که با 
مشتریان در ارتباط است، می تواند به بینشی کامل 
نسبت به جایگاه محصول تبلیغی در بازار برسد و به 
ایجاد محتواهای تاثیرگذارتر در رابطه با مشتریان 

نائل شود.

 اهداف و خدمات مارکت وایرد
با گسترش رسانه های اجتماعی یکی از مهم ترین 
اهداف شرکت های بزرگ ایجاد تعامل با مشتریان 
از طریق این شــبکه های اجتماعی گسترده است. 
رســانه های آنالین مانند وبالگ ها، خبرگزاری ها 
و شــبکه های اجتماعی ازجمله ابزارهای کارآمد 
برای تبلیغــات مطبوعات جهانی هســتند که با 
کمک استراتژی های توزیع و آزادی در مطبوعات، 
می توان به جــذب مصرف کننده و توجه عمومی و 
تاثیرگذاری بیشتر دست  یافت. در اشاره به خدمات 
اصلی مارکت وایرد، از این مــوارد می توان نام برد: 
آزادی مطبوعات آنالین و توزیــع محتوای آن ها، 
خدمات بایگانی و نظارتی، تجزیه وتحلیل رسانه های 
اجتماعی، مدیریت محتوای آنالین و میزبانی اتاق 
خبر، ارائه ابزار مدیریتی رسانه ها، ارائه نرم افزار برای 
ایجاد محتوای مشترک، تحقیقات اجتماعی، توزیع 

سنتی و اجتماعی و سنجش عملکرد.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t
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موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 11 را بخوانید.
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چگونه استارباکس از یک کافه محلی تبدیل به برندی جهانی شد

می خواستم مردم به قهوه شان عشق بورزند

در پس هر برندی که امروز یکــی از بزرگ ترین ها، 
محبوب ترین ها و موفق ترین ها در نوع خود اســت، 
ماجرایی نهفته است. ماجرایی که روند شکل گیری 
ایده اولیه تا عملی شدن یک کسب وکار، تجربه های 
تلخ و شیرین شکست و موفقیت های آن و تبدیل یک 
بیزینس کوچک و محلی به یک برند چشم گیر جهانی 
را می سازد. داستان برند همان چیزی است که مسیر 
سرنوشت یک کسب وکار را نشان می دهد و می گوید 
»برند چگونه برند شد«. داستان برند روایت کسانی 
است که در پی رویاها و آرزوهای خود رفته اند و تبدیل 

به قهرمانان بزرگ دنیای تجارت شده اند.
سی سال قبل »هاوارد شــوالتز« در حالی تصمیم 
به راه اندازی کسب وکار فروش قهوه گرفت که تنها 
یک فکر در سر داشــت: »چطور مردم به قهوه شان 
عشق بورزند؟« سی سال از این فکر گذشته و امروز 
»استارباکس« یکی از دوست داشتنی ترین برندهای 
قهوه در دنیاســت. برندی که حداقل 3 میلیارد دالر 
ارزش دارد و مدیرعاملــش را صاحب ســرمایه ای 
تمام نشدنی کرده اســت. برندی که برای به دست 
آوردن محبوبیتش راهی سخت پیموده است. شوالتز 
که از خانواده ای فقیر برآمده بود که زیر پل بروکلین 
زندگی می کردند، چطور توانست قهوه خانه کوچک 
شهر ســیاتل را تبدیل به بزرگ ترین فروشگاه های 

زنجیره ای قهوه در دنیا کند؟

 شروع از پل بروکلین
اما شــروع قصــه زندگی هــاوارد به ســال 1953 
برمی گــردد، زمانی که در ماه جــوالی در بروکلین 
نیویورک به دنیا آمد. او در مصاحبه ای با وب ســایت 
بلومبرگ درباره کودکی اش می نویسد: »در روزهای 
کودکی هیچ وقــت از بروکلین خارج نمی شــدم. 
اولین باری که مرکز شهر نیویورک را دیدم، به تفاوت 

عمیقی که میان ما فقرا با ثروتمندان وجود داشــت 
پی بردم و مطمئن شدم که دنیا جای کثیفی است.« 
او در دوران کودکــی با تلخی زندگی در فقر آشــنا 
شــد. پدرش زمانی که هاوارد هفت ساله بود، هنگام 
باربری با کامیون، دچار سانحه شد و از زندگی ناچیز 
کارگری اش افتاد. خانواده شــوالتز درآمد دیگری 

نداشت و گذران روزها برایش بسیار دشوار بود.
دوران نوجوانی هاوارد بــا عالقه اش به بازی فوتبال 
گذشــت. چنان بازیکــن خوبی بود که بورســیه 
ورزشکاری دانشگاه میشیگان شمالی را کسب کرد، 
اما به محض ورود به دانشگاه، فوتبال را کنار گذاشت و 
برای کمک به خانواده و درآوردن هزینه های زندگی 
به دنبال کار رفت. هاوارد مثل بسیاری از دانشجویان 
کم درآمد برای بازپرداخــت هزینه های تحصیلش 
مشغول به کار در کافه ها و رستوران ها شد. خودش 
درباره آن روزها می نویسد: »چند باری که به پیسی 

خوردم، به بیمارستان رفتم و خونم را  فروختم.«
بعد از فارغ التحصیلی در سال 1975، شوالتز مشغول 
به کار در یک پیست اسکی شــد و همان روزها بود 
که به دنبال راهی برای رهایی از وضعیت نابســامان 
زندگی اش می گشت. مسیری که بتواند سرنوشت او را 
از آنچه در انتظارش بود، جدا کند. سرانجام مشغول به 
کاری در زمینه فروش و بازاریابی در شرکت زیراکس 
شد، جایی که برای او دنیایی از درس و تجربه به همراه 
داشت و هاوارد را با دنیای جدی بزرگسالی و تالش 
برای پیشرفت آشنا کرد. با این  حال کار در زیراکس 
برایش راضی کننده نبود. سه سال بعد شغل دیگری 
در شرکت َهِمرپالست گرفت که کارهای سیم کشی 

خانگی را انجام می داد.
آنجا بود که شــوالتز بــرای اولین بار طعــم ارتقا و 
پیشــرفت در کار را چشــید و بعد از چند ســال به 
مقام معاونت و سرانجام مدیر داخلی شرکت دست 
یافــت. موقعیت هایی که او را به خــارج از مرزهای 
نیویورک کشاند و به سیاتل برد. هاوارد آشنایی اش 
با استارباکس را مدیون شرکت همرپالست می داند، 
چراکه در سیاتل برای اولین بار کافی شاپی را دید که 
قهوه های متنوع سرو می کرد و در لیوان های بزرگ 
کاغذی به مشتریان خود قهوه می داد. شوالتز که فکر 
استارباکس کوچک رهایش نمی کرد، باز به سیاتل 

ســفر کرد و با صاحبان شرکت اســتارباکس یعنی 
»جرالد بالدوین« و »گوردون بوکر« مالقات کرد. او 
شیفته عالقه مندی صاحبان شرکت به استارباکس 
و شــهامت آن ها در فروش محصولی شده بود که در 
آن زمان تنها شــمار محدودی مشتری داشت و هر 

قهوه دوستی به سراغش نمی رفت.
یک سال بعد، هاوارد 29ساله بالدوین را مجاب کرد 
تا او را به عنوان مدیــر فروش و بازاریاب در مجموعه 
استارباکس استخدام کند. آن زمان، این کافی شاپ 
کوچک تنها سه شعبه داشت و فروشش بیش از آنکه 
به مشتریان معمول باشد، مدیون قهوه خانه هایی بود 
که به آن ســفارش های عمده خرید می دادند. اما به 
گفته شوالتز استارباکس از همان روزها برای او چیزی 
فراتر از یک قهوه فروشی ساده بود. هاوارد می خواست 

آن را بستری برای تحقق رویاهایش کند.

 به قهوه دل داده بودند
شاید سرنوشت استارباکس، زمانی که شوالتز برای 
اولین بار از طرف شرکت به میالن رفت، کامال عوض 
شد و خط دیگری را در پیش گرفت. هاوارد که برای 
اولین بار به ایتالیا سفر می کرد، چهره دیگری از کار در 
کافه را کشف کرد. او وارد کافه هایی می شد که برای 
هر مشتری و هر سلیقه ای نوشیدنی داشتند. از قهوه 
و اسپرســو گرفته تا کاپوچینو و کافه الته. در میالن 
کافه ها مشتریان همیشــگی خود را می شناختند، 
آن ها را به اســم صدا می زدند و سفارش ها را پیش از 
مشتری تشخیص می دادند. کافه چی ها با مشتریان 
رابطه دوستانه و شخصی برقرار می کردند و همین 
به مشتری احســاس بودن و دوست داشتن قهوه را 
می داد. چیزی که شوالتز در آمریکا ندیده بود. او در 
این باره می نویســد: »آن ها به کار دل داده بودند، به 
قهوه دل داده بودند، چیزی که در کافه های آمریکا 
وجود نداشت.« در سال 1985، شوالتز مجبور به ترک 
استارباکس شد، چراکه صاحبان شرکت با ایده های او 
درباره برقراری فضای دوستانه با مشتریان قهوه دوست 
و در پیش گرفتن رویه کافه های صمیمانه ایتالیایی 
مخالفت کردند. به همین خاطر هاوارد شرکت فروش 
قهوه خود را تاسیس کرد، که »گیورنل« نام داشت، 
که در زبان ایتالیایی به معنای »روزانه« است. او برای 

ادامه کار شرکتش به ســرمایه ای معادل یک و نیم 
میلیون دالر احتیاج داشت. »تمام پس انداز شخصی ام 
را برای کار گذاشــتم و برای باقی سرمایه با 242 نفر 
صحبت کردم که 217 نفر از آن ها همان اول به من 
نه گفتند. تصور این همه جواب منفی و سرخوردگی 
برایم دشوار و حتی ناممکن بود. باور نمی کردم چطور 
آدم ها به راحتی ایده ام را بــی ارزش تلقی می کنند. 

روزگار تلخی بود.«
شوالتز دو سال دور از اســتارباکس در شرکت خود 
مشغول به ترویج چیزی شد که از آن با نام »فرهنگ 
قهوه دوستی ایتالیایی« یاد می کند. در سال 1987، 
گیورنل به چنان ســرمایه ای دســت یافته بود که 
استارباکس را به قیمت 3/8 میلیون دالر خریداری 
کرد و شوالتز مدیر مجموعه شش شعبه ای استارباکس 
آمریکا شد. استارباکس به تدریج در دل آمریکایی ها 
جا باز کرد. در ســال 1992 این شرکت 165 شعبه 
داشت که درمجموع 93 میلیون دالر درآمد داشتند 
و کمتر از 10 سال بعد این شرکت تعداد فروشگاه های 
خود را به 3500 شــعبه در جهان گســترش داد و 

فروشی معادل 2 میلیارد دالر کسب کرد.
با وجود این موفقیت های چشــم گیر، استارباکس 
روزهای تلخ شکســت را هم تجربه کرد. در ســال 
2008، شوالتز مجبور به تعطیل کردن 7100 شعبه 
در آمریکا شــد، تا به کافه چی هایش شیوه صحیح 
درست کردن اسپرسو را آموزش دهد. تجربه ای که 
هرچند به شرکت ضرر فراوانی زد، اما در سال 2010 

فروش شرکت در آمریکا را سه برابر کرد.
استارباکس یکی از شرکت های موفق تجاری است که 
همواره هوای کارکنان وفادارش را دارد. سال گذشته 
شوالتز اعالم کرد که هزینه تحصیل تمام کارکنانی 
را که دانشجو هستند، پرداخت می کند. او همیشه از 
کارمندانش با عنوان »شریک« یاد می کند و تجربه 
تلخ کارگری پدرش باعث شده تمام کارمندانش را 
بیمه کند. امروز اســتارباکس همچنان روبه جلو در 
حرکت است، فروش ساالنه اش بیش از 16 میلیارد 
دالر است و در 65 کشور شعبه دارد. شوالتز در کتاب 
مشــهورش »به کارتان دل بدهید« می نویسد: »تا 
زمانی که کاری شما را راضی نکرده و حالتان را خوب 

نمی کند، بدانید ارزشی ندارد.«

بهاره بدیعی
خبرنگار

گزارش
R e p o r t

عروسک هایی از دنیای 
خیالی کودکان

تا به  حال کمتر هنرمنــدی در طراحی های 
گرافیکی خود به نقاشــی کــودکان، و آنچه 
آن ها در ذهن دارند، توجه کرده است. بچه ها 
در نقاشی های خود از قواعد منحصربه فردی 
تبعیــت می کنند که جایــی در هنر دنیای 
بزرگســاالن ندارد. خیال پــردازی و دنیای 
ذهنی آن ها به قدری وســیع است که در آن 
هر موجودی در هر قالبی به چشم می خورد 
و نقاشی بچه ها بهترین بستر برای بازنمایی 
این دنیای رنگارنگ ذهنی است. تقلید شیوه 
درک آن ها از دنیای بیرون بســیاری دشوار 
است و حتی طراحان بزرگ هم دنبال رقابت 
با جهان خیالی کودکان نیستند. در این میانه، 
مادر هنرمندی با دقیق شدن روی نقاشی ها و 
خط خطی های پسرش، تصمیم گرفته دنیای 
نقاشــی های فرزندش را عینی کند و از آن ها 

عروسک بسازد.
»وندی تســانو« مادری اســت که در سال 
2007، زمانی که پســرش نقاشی مردی با 
دســتان دراز و چشمان درشــت را کشیده 
بود، تصمیم گرفت به طراحی پسرش قالبی 
ســه بعدی بدهد و آن را به شــکل عروسک 
بســازد. هیجان و خوشــحالی فرزندش بعد 
از مواجهه با اســباب بازی جدید، به او انگیزه 
ادامــه کار داد و وندی شــروع به ســاختن 
عروســک های دست ســاز از نقاشــی های 
پســرش کرد. او در خانه با وسایل دم دستی 
و تکه های پارچه نقاشی های خیالی پسرش 
را تبدیــل به عروســک های بــازی واقعی 
می کرد. عالقه اش به این کار او را به شــروع 
یک کسب وکار اســتارت آپی خالق کشاند و 
وندی وب ســایتی به نام »استودیو شخصی 
کودک« راه اندازی کرد. او در این وب سایت 
نقاشــی های کودکان را از تمام دنیا دریافت 
می کند و از آن ها اســباب بازی می ســازد. 
عروســک هایی که می توانند تحقق رویاها 
و خیاالت بســیاری از بچه ها باشــند. وندی 
تاکنون بیش از 700 عروسک دست ساز برای 
کودکانی از سراسر دنیا ساخته است. هرکدام 
از این عروسک ها، اثری هنری حاصل دست 
دو هنرمند کوچک و بزرگ هستند. وب سایت 
او فضایی اشــتراکی برای تمام کسانی است 
که به عروسک ســازی از روی نقاشــی های 
کودکان عالقه دارند. او هنرمندان بسیاری را 
به استارت آپ خود جذب کرده و اکنون افراد 
بسیاری سفارش ســاخت اسباب بازی های 
موجودات نقاشی شده را می گیرند. وب سایت 
او از تمام کودکان دنیا سفارش قبول می کند 
و هزینه ساخت هر عروسک دست ساز 35 تا 
45 ســانتیمتری بین 90 تا 140 دالر است. 
راه اندازی این کسب وکار خالق، الهام بخش 
افراد زیادی بوده و اکنون استودیوهای خانگی 
مشابه اســتودیو شــخصی کودک در نقاط 
مختلف دنیا مشغول فعالیت هستند. یکی از 
بزرگ ترین آرزوهای وندی، ارتقای کیفیت 
عروسک های دست ساز و مواد به کاررفته در 
آن هاست. او امیدوار است روزی تمام کودکان 
بتوانند تجلی واقعی دنیای خیالی نقاشی های 

خود را در اسباب بازی هایشان ببینند.
آنچه در دنیــای ما اســتارت آپی را از میان 
هزاران کســب وکار دیگــر متمایز می کند، 
خالقیت در ایده و دنبال کردن مســیری نو 
است. ایده ساخت عروسک دست ساز در نگاه 
اول کاری تکراری اســت و نمونه های مشابه 
زیادی دارد، اما ســاخت عروســک هایی از 
دنیای خیال پردازانه نقاشی کودکان ایده ای 
خالق است و بی شک الهام بخش بسیاری از 
آن هایی خواهد بود که مواجهه با دنیای ذهنی 

کودکان برایشان جذاب است. ios

android

موبایلتان را بر روی صفحات شنبه بگیرید و فیلم ببینید
بعد از دانلود اپلیکیشن مطلب+ از کافه بازار یا سایت matlab.plus یا 
از طریق Q بارکد، برنامه را اجرا کنید. شما وارد صفحه خانه می شوید، که 
در آن لیستی از تمام مجالت نمایش داده شده است. بعد از انتخاب مجله 

شنبه، دوربین موبایل شما 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 و شما می توانید آرشیو کامل شنبه را ببینید.

ستون
c o l u m n

احمد فیضی

چگونه بابک بختیاری در اوج شکست هایش این برند را خلق کرد
آیس پک چگونه متولد شد

احتماال همه مــا یک بار طعم بســتنی های نرم با 
تکه های اســمارتیز و مــوز را چشــیده ایم. اگر نه، 
لیوان های بلند و نی های رنگی اش را دســت این و 
آن دیده ایم. بستنی هایی که مبدع آن ها از کودکی 
عشق به آب کردن بستنی و مخلوط کردن طعم های 
مختلف آن با هم داشــت و بعد از تجربه های مکرر 
کارآفرینی اش، تصمیم گرفت بار دیگر به سراغ عالقه 
کودکی اش برود و طعم های جدید بستنی را خلق 
کند. همه این گزاره ها درباره بستنی های آیس پک 
است. بستنی هایی که مدعی هستند پیش از آن ها 
هیچ نمونه ای مشــابه آن ها در جهان وجود نداشته 
است. برندی که اگر اولین مزه های خالق و رنگی را 
وارد بستنی های ساده نکرد، قطعا یکی از فراگیرترین 

و متنوع ترین بستنی فروشی های ایران شد.
وقتی بابک بختیاری شرکت آیس پک ایرانیان را به 
ثبت رساند و بستنی های رنگارنگش را به بازار تقدیم 
کرد، بر ســردر مغازه اش در تهران نوشت: »شعبه 
مرکزی«. او از ابتدا باور داشت که برندش به یک مغازه 
در ایران ختم نمی شــود. می خواست این مزه های 
خوش رنگ را نه تنها در سراسر ایران که به کشورهای 
دیگر هم بشناساند. همین شد که آیس پک در حالی 
که تنها دو سال از عمرش می گذشت توانست 118 
فروشگاه در شهرهای ایران و 12 شعبه دیگر هم در 
کشورهای امارات، کویت، مالزی و هند بازگشایی و 

برند ایرانی اش را به جهان معرفی کند.
حیات برندهــا با بودن آفرینندگانشــان معنا پیدا 
می کند و تا ذهنی خالق آبســتن ایده ای نو نشود، 

آن برند زاده نمی شود. هرچند یک برند موفق، قصه 
و هویتی مســتقل از ســازنده اش به خود می گیرد 
و به مــرور برندها تبدیل به نام هایی آشــنا برای ما 
می شــوند و ممکن اســت هرگز نام خالقان آن ها 
را ندانیم، بــا این حال وقتــی می خواهیم حکایت 
تولــد برندی را بازگو کنیم، نمی توانیم سرنوشــت 
آفریننده اش را نادیــده بگیریم. آیس پک هم از این 
قاعده مستثنا نیســت. بابک بختیاری می دانست 
که بســتنی به خودی خود یکــی از پرفروش ترین 
بازارهای ایران را دارد و جدا از خالقیت هایی که در 
شکل و اندازه اش وجود دارد، این خوردنی خوش طعم 
همواره مورد استقبال خانواده های ایرانی بوده است. 
او به دنبال ایده ای بود که در این طعم تفاوتی ایجاد 
کند و کاالیی به بازار بستنی اضافه کند که پیش از 

آن وجود نداشته است.
آیس پک در پی شکست های مکرر بابک بختیاری 
در ایده های دیگرش متولد شد. بابک که از نوجوانی 
تجربه درســت کردن ســاندویچ و فروش آن ها در 
بوفه های مدارس را داشت، در جوانی کارگاهی برای 
ساخت میزهای کامپیوتر راه اندازی کرد، که در اواخر 
دهه 70 اقبال به آن ها زیاد بود، اما در کمتر از دو سال 
مغازه اش در خیابان ولیعصر بسته شد و او ماند و تلخی 
ورشکستگی. همان روزها بود که تصمیم گرفت با 
ته مانده سرمایه اش کسب وکاری نو راه اندازی کند 
و بذر آیس پک از همان دوران در ذهنش کاشته شد.

خودش درباره تولد آیس پک می نویسد: »از دوران 
کودکی بستنی ها را با هم زدن رقیق و با میوه مخلوط 

می کردم و می خوردم. خیلی از این کار لذت می بردم. 
تصمیم گرفتم این کار را در مقیاس بزرگ عملی کنم. 
با تکیه بر تجارب کار قبلی، که محصوالت مختلف 
برای توزیع به من پیشنهاد می شد، به این فکر افتادم 
که یک بستنی متفاوت عرضه کنم. فکر متفاوت بودن 
از ذهنم بیرون نمی رفت. تصمیم گرفتم بستنی بسازم 
رقیق تر، حاوی میوه که با بسته بندی خاصی بتوان از 
طریق نی آن را نوشید. پس از شکل گیری این ایده در 
ذهنم نمونه های اولیه آن را آماده کردم و برای امتحان 
به اعضای فامیل و آشنایان دادم، این ایده با استقبال 
خوبی روبه رو شد و این گونه خودم را برای راه اندازی 

اولین شعبه آیس پک آماده کردم.«
آیس پک در حال حاضر 1200 کارمند در شعبات 
داخلی و خارجی خود دارد و حدود 5 هزار نفر مشغول 
فعالیت های شــرکتی، تامین مواد اولیه و توزیع آن 
هستند. رقمی که برای شغل آفرینی این برند خوراکی 
عدد کمی نیست. هرچند این روزها طعم های خالق و 
نو آنقدر به بستنی ها اضافه شده، که شاید شعبه های 
آیس پک دیگر رونق سابق را نداشته باشند، اما هنوز 
این برند یکی از اولین برندهایی شــناخته می شود 
که شــکل و طعمی متفاوت به بســتنی داد و کافه 

بستنی فروشی را به ایران وارد کرد.

برنداستوری
B r a n d S t o r y
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بیماری در دفتر کارتان را اینگونه مهار کنید

معموال بازگشت به کار پس از دوره نقاهت تاحدودی دشوار 
اســت، اما با مدیریت موثر غیبت هــا و در تماس بودن با 
غایبان، کارمندان شما بایستی از انتظاراتتان آگاهی کامل 
داشته باشــند و انگیزه آنان برای بازگشت به کار در اسرع 

وقت افزایش یابد.

پشتیبانیپزشکیبهصورتحرفهای
هدف از این مورد پشتیبانی فیزیکی و روانی از کارمندان 
بیمار پیش از بازگشت به کار در محل کار است. پشتیبانی 
پزشکی به صورت حرفه ای چطور باعث بازگشت سریع تر 
کارمندان به کار می شــود؟ این پشــتیانی به شیوه  های 

مختلفی صورت می گیرد:
سازماندهی موقعیت ایجادشده با تهیه برنامه بازگشت 

به کار
تنظیم پیشنهادهای الزم پزشکی برای کارمندانی که به 

دلیل بیماری قادر به سر کار آمدن نیستند
تنظیم پیشــنهادهای الزم برای مدیــر جهت کنترل 
شرایط در زمان غیبت کارمندان با تعیین جانشین برای 

کارمندان غائب و... 

تهیهبرنامهبازگشتبهکار
بازگشــت به محــل کار خصوصا بعــد از مدتی طوالنی 
تاحدودی دشوار به نظر می رســد. فرد بیمار با در اختیار 
داشتن پشتیبانی حرفه ای پزشکی و یادداشت سالمت تمام 
موارد الزم برای تهیه برنامه بازگشت به کار را در دست دارد. 
با معرفی یادداشت سالمت و پشتیبانی پزشکی به کارمندان 

می توانید از برنامه ریزی مفیدی بهره مند شوید.

چهکسانیبایدبرنامهبازگشــتبهکارراتنظیم
کنند؟

کارمندان )بیمار(
مدیران خط
مدیر ارشد

پشتیبانان پزشکی حرفه ای

چهمواردیدربرنامهبازگشــتبهکارگنجانده
میشود؟

اهداف برنامه بازگشت به کار
اهداف مدیر سازمان

مدت زمان باقی مانده برای رسیدن به اهداف
تاریخ بازگشت کارمند به کار

زمان بازبینی دوباره هدف
امضای کارمند و مدیر

ارتباطباکارمندان
اگر عضوی از گروه شما در بســتر بیماری به سر می برد، 
مهم است که با او در ارتباط باشــید و انگیزه الزم را برای 
بازگشت به او بدهید. می توانید از طریق تلفن با او در تماس 
باشــید. همچنین کارمندان باید توجیه باشند که در این 
مدت بایستی با روند کارهای شرکت در تماس باشند. اگر 
کارمندی خود اعالم کند که مدت زمان الزم برای بهبودی 
کمتر از هفت روز است دیگر لزومی برای ارتباط تلفنی با او 

نیست. وظیفه مدیران خط است که با کارمندان در تماس 
باشند، چراکه شــناخت بهتری از افراد گروه خود دارند و 
اغلب با آن ها نزدیک ترند. پس از هر لحاظ بهترین گزینه 

برای ارتباط هستند.

چراتماسباکارمندان؟
آگاهی از احساس کارمندان نسبت به بیماری و بهبودی 

برای بازگشت به کار
کمک به آنان در صورت نیاز و امکان

آگاهی از آمادگی آنان برای تهیه برنامه بازگشت به کار
آگاهی از دغدغه های ذهنی آنان در این مدت

چطورغیبتپزشکیکارمندانرامدیریتکنیم؟

حافظ بهراد

گــزارش
R e p o r t

تیمورک
Team Work
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هیچ کس به خرد غایی نمی رسد، مگر اینکه 
آن را در خود جست وجو کند.

اینافرادواقعاکیستند؟
هشتنوعمختلفازاعضایتیمهایکاری

کهمدیرانرابهچالشمیکشند.
پرارزش ترین دارایی یک شرکت تازه تاسیس 
اعضای تیــم آن اســت و چالش برانگیزترین 
وظیفه کارآفرین یا رهبر این گروه این اســت 
که از چه طریــق می تواند زمان و انرژی خود را 
با بازده هرچه بیشتر برای شرکت هزینه کند. 
پول همیشــه مهم ترین نیاز یک شرکت نوپا 
نیســت، بلکه اغلب وجود یک مدیر باتجربه و 
تقسیم کار صحیح برای بهره مندی از تجربه این 
مدیر، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اغلب 
بنیان گذاران شرکت های تازه تاسیس فعالیت 
خود را بــا این فرض شــروع می کنند که باید 
رهبری گروه را در بین تمام اعضای گروه تقسیم 
کرد. اما این گروه از رهبــران به زودی متوجه 
می شوند که این روند جوابگو نیست و نهایتا به 
این نتیجه می رسند که بایستی تمام تالش خود 
را صرف افزایش بازده شرکت و تمرکز بر زمان 
وقوع بحران کنند. اما این دسته از مدیران متهم 
به بدرفتاری، وخیم کردن اوضاع و ازکارافتادگی 
گروه می شــوند! اخیرا کتاب »به درون توجه 
کنید« )Think Inside The Box( منتشر شده 
است؛ نوشته ویکتو پراینس و مایک فیجلیلو، از 
برجسته ترین رهبران فکری در زمینه توسعه و 
پیشرفت رهبری. اگرچه تجارب این دو در زمینه 
شرکت های بسیار بزرگ است، اما به طور جالبی 
مالحظات آن ها بسیار شبیه به تجارب تیم های 
نوپاست. نویسنده این کتاب، ماتریس رهبری را 
متشکل از چهار الگوی رفتاری و هشت نمونه 
از اعضای گروه می داند. هر کارآفرین بایســتی 
در شــروع نگاهی عمیق به درون تیم و اعضای 
تیم تازه تاسیس خود بیندازد. این کتاب اعضای 
گروه را براساس الگوی رفتاری و عملکرد آن ها 

به هشت دسته تقسیم می کند:
1.وفاداربهمدیر: این گروه افرادی هستند که 
از جایگاه و منصب خود در گروه تازه تاســیس 
رضایت کامل دارند. شما با تکیه بر این گروه که 
وفادار به شما هستند می توانید به نتایج بسیار 
خوبی برسید. این گروه با توجه به رضایتمندی 
از جایگاهشان و موقعیتشان نسبت به شما، با 
کمترین فعالیت شما بیشترین رضایتمندی را 
احساس می کنند. تنها مشکل در مورد آن ها 
این است که پاداششــان را بایستی به موقع و 
به اندازه کافی پرداخت کنید تا همیشه به شما 

وفادار بمانند.
2.متمایلبهپیشرفت: مانند گروه قبل، این 
گروه را نیز افرادی تشکیل می دهند که از منصب 
و موقعیتی که مدیر در ابتدا به آن ها داده رضایت 
دارند، با این تفاوت که این اعضا هرچه گروه به 
جلو پیش می رود از مدیر انتظار مسئولیت های 
بیشتر و بزرگ تری را دارند، که اگر برآورده نشود 
گروه را با هدف پیشرفت و موقعیت های بهتر 

ترک خواهند کرد.
3.وابستهبهمدیر: این افراد ظرفیت خوبی 
برای رســاندن گروه به اهدافــش را دارند، اما 
مشکل در مورد این گروه از افراد این است که 
همواره نیازمند دســتی بــرای به پیش رفتن 
هستند. مواجهه صحیح با آن ها به این صورت 
است که مدیر با رفتارهایی استقالل آن ها را از 
خود به آن ها گوشــزد کند و متوجه این قضیه 
سازد که بدون دستور و فرمان مدیر و با توجه 
به دانش خود به سمت صحیح بایستی حرکت 

کنند.
4.گروهمخرب:این گروه از افراد در عین حال 
که قابلیت خوبی برای انجام فعالیت های گروه 
دارند با رفتارهای خــود موجب بی انگیزگی 
و آسیب به روحیه ســایر افراد می شوند. آن ها 
حسن نیت شما به اعضای گروه و اعضا نسبت 
به یکدیگر را از بین می برند. راه حل این است که 
با شناســایی این گروه از افراد و با راهنمایی، از 

رفتارهای سمی آنان جلوگیری کنید.
5.حواسپرت: این افــراد را در گروه همواره 
در حال کار و فعالیت می بینید، اما مشکل این 
اســت که آن ها امور را بنا به مصلحت شخصی 
خــود انجام می دهنــد، نه آن طور که شــما 
به عنوان مدیر از آن هــا طلب کرده اید. راه حل 
مواجهه با این افراد این است که به آرامی آن ها 
را از مسئولیت هایشان آگاه سازید و از هرگونه 

حواس پرتی دور کنید.
6.زرنگها)!(:همه شما افرادی را می شناسید 
که می خواهند با کمترین فعالیت به بیشترین 
درآمد برســند. این گروه از افراد نیازمند این 
هســتند که مدیر دائما آن ها را با دیگر اعضای 
گروه مقایسه کند و از این طریق نحوه صحیح کار 
کردن را به آن ها یادآوری کند. به همین نسبت 
ســایر اعضای گروه نیز مایل اند مدیر متوجه 

کم کاری این افراد باشد. 
7.افرادناوارد: در اغلب گروه ها برخی افراد در 
جایگاه هایی قرار می گیرند که پتانسیل علمی و 
یا عملی آن فعالیت را ندارند. وظیفه مدیر خوب 
به طریقی برطرف کردن نقصان این افراد و یا 
گماردن آن ها در جایگاهی متناسب با دانش 

آن هاست.
8.تنبلها: این گروه از افراد توانایی الزم برای 
انجام وظایف را دارند، اما فاقد اراده و احساس 
مسئولیت برای انجام وظایف هستند. وظیفه 
مدیر برای مقابله با این افراد، دادن انگیزه برای 
انجام صحیح فعالیت هاست. در غیر این صورت 
باید با جایگزین کــردن این افراد با افراد الیق، 
مانع از زمین خوردن شرکت تازه تاسیس شود. 
رهبری موثر یا به عبارتی رهبری درون گرا تنها 
نیمی از مشکل یک کارآفرین در پیشبرد اهداف 
گروه است. آنچه به همین میزان اهمیت دارد 
مدیریت و رهبری در بازار و در مواجهه مستقیم 
با خریداران است. اختصاص دادن زمان و انرژی 
برای هردو )اعضای گروه و خریداران( دشوارتر 

از آن چیزی است که به ذهن می رسد. 

ستون
c o l u m n

 احساس اینکه 
یک فرد با 

عملکرد خود 
باعث پیشرفت 

و ترقی یک 
شرکت شده 
وصف ناپذیر 
است. پس از 

ایجاد این حس 
در افرادتان 

دریغ نکنید. 
در بسیاری 
موارد ایجاد 

این احساس 
بسیار بیشتر 

از تشویق های 
مالی باعث 

افزایش انگیزه 
کارمندان 

می شود

مهم تریــن کاری که به عنوان مدیر یک اســتارت آپ 
می توانید انجام بدهید این است که براساس نقاط قوت 
افراد تیم فرهنگ کسب وکار ویژه ای بسازید. فرهنگی 
مثبت و پرانگیزه که به افراد کمــک کند خود را پیدا 
کنند و شرکت را جایی بدانند که واقعا بخواهند در آن 
کار کنند. همه افراد دوست دارند در فضایی مثبت فعال 
باشند و کار کنند. در مقابل، فرهنگ منفی محیطی پر 
از دروغ و ترس ایجاد می کند که همه کارمندان در آن 
به دنبال راه فراری برای ترک شرکت هستند. فرهنگ 
تاثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست همه سازمان ها 
دارد، چه یک سازمان بزرگ دولتی و چه یک کسب وکار 

استارت آپی نوپا.
نوع فرهنگ مناسب بستگی به صنعتی دارد که شرکت 
در آن زمینه فعالیت می کند. مثال خالقیت و نوآوری در 
کسب وکارهایی که از دستورالعمل و قانون های خشک 
پیروی می کنند گزینه خوبی برای انتخاب فرهنگ رایج 

شرکت نیست، یا فرهنگ قبول ریسک در فعالیت های 
بازاریابی منطقی تر است تا بخش های مالی. تالش برای 
داشتن فرهنگ  سازمانی از همان روزهای اول شروع کار، 
مهم تر از مشغول شدن به گیرودار شناسایی ویژگی های 
فرهنگ ویژه و مناســب اســت.  بکی ونگ، موسس و 
مدیر ارشد شرکت crossbeat، در مورد اهمیت ایجاد 
فرهنگ در شرکت های تازه تاسیس می گوید: »فرهنگ 

را به آخرین فعالیتی که در زمان تاسیس شرکت انجام 
می دهید، تبدیل نکنید. گاهی با اینکه کارکنان خیلی 
خوبی داریم، به دلیل نداشتن یک فرهنگ هماهنگ، 
تمام فرصت ها را خراب می کنیم. درواقع باید به همه 
بفهمانیم که اینجا محلی برای بروز خالقیت و کنجکاوی 
در زندگی است و البته جایی که مسائل تا حدودی جدی 
گرفته نمی شوند، این کاری است که فرهنگ برایمان 

انجام می دهــد.« فرهنگ به  صــورت طبیعی ایجاد 
نمی شود، بلکه موضوعی اســت که موسسان شرکت 
آن را پایه گذاری می کنند. بعد از اینکه چارچوب اولیه 
فرهنگ در استارت آپ جان گرفت و بعد از آنکه افراد به 
عضویت آن درآمدند، باید جایی برای بروز خطا خالی 
گذاشت. باید به افراد شرکت فرصت داد اشتباه کنند. 
نباید اشتباهات را پنهان کرد، حتی اگر اشتباهی بارها 
تکرار شود، نشــانه عملکرد بد نیست، برعکس اشتباه 
شروع فرایند تجربه و یادگیری است. تفاوت زیادی بین 
تمایل مثبت به رخ دادن اشتباه و ترس روانی از بروز خطا 
وجود دارد. تیمی که از کوچک ترین اشتباه می ترسد 
ناموفق است. فرهنگ سازمان باید طوری جا بیفتد که 
اشتباه کردن طبیعی جلوه کند. حاال به این فکر کنید 
که شرکت شما جزو شرکت هایی است که اشتباهات 
را در آغوش می کشــد و آن ها را تجربیات یادگیری در 
نظر می گیرد؟ یا اینکه برای هر اشتباهی راه سرزنش 
را در پیش می گیرد؟ باید یاد گرفت که اشــتباه کردن 
شرم آور نیســت، اگرچه می شود شرمساری رخ دادن 
خطا را به عنوان یک تجربه تلخ اما آموزنده پذیرفت، اما 
یادتان باشد که مشکل نپذیرفتن اشتباهات، شروع از 

بین بردن مرزهای خالقیت است.

کارمندمنزیاداشتباهمیکند؛چهکنم؟

مریم تجلی

گــزارش
R e p o r t

ده راه ایجاد انگیزه برای تیم ها در زمان بحران اقتصادی
وقتی آسمان اقتصاد ابری می شود!

در زمان اوج بحــران اقتصــادی و در قلب کاهش 
دســتمزدها و بودجه ها، روحیه و وفاداری اعضای 
تیم شما به حداقل می رســد. در این برهه از زمان 
محرک های ســنتی همیشــگی نظیــر پاداش ها 
و افزایش حقوق دردســترس نیســتند. در اینجا 
می خواهیم در مــورد ایده هایی صحبت کنیم که با 
کمک آن ها در چنین شرایط و بدون افزایش هزینه 
روحیه اعضای تیم را حفظ کنیم و آن ها را به شــما 

وفادار نگه داریم.
این روزها تجــارت در جهان در چالش برانگیزترین 
زمان خود از جنگ جهانی دوم به بعد به سر می برد. 
اکثر این تجارت ها تجربه ای واقعی و ملموس برای 
مواجهه با چنین شــرایطی را نداشــته و ندارند. در 

چنین شرایطی راه چاره چیست؟
در زمــان رونق اقتصادی برانگیختــن کارمندان و 
تشویق آن ها توسط پاداش و ترفیع کار ساده ای به 
نظر می رسد. اما این تصویر زیبا در مواجهه با جریان 
اندک پول و در زمان اجبار برای کاهش نیروی کار 
روی دیگر خود را نشان می دهد. در چنین موقعیتی 
تصمیم گیرنده های اقتصادی و مدیران، زندگی کاری 
و اجتماعی خود و افرادی که برایشان کار می کنند را 
در خطر می بینند. در این زمان تصمیم گیری برای 
کوتاه مدت شاید ساده به نظر برسد اما این تصمیم 
در اغلب مواقــع به نتایجی منجر می شــود که در 

طوالنی مدت شما را از اهدافتان بسیار دور می کند.
همیشــه وقتــی همه چیــز )از نظــر اقتصادی( 
خوب پیش مــی رود، ناگهان به یــک پارادوکس 
برمی خوریــم. تیم و رهبر گــروه می توانند از پول 
به عنوان عنصری برای تشویق و تحریک به فعالیت 

بهتر و بیشتر استفاده کنند. در این روش کارمندان 
پس از انجام وظیفه مورد نظر از شما انتظار پاداش 
دارند. در ایــن روش کارمنــدان می توانند طبق 
هدفی که برای آن ها تعیین شده، بر سر حقوق خود 
بحث کنند و مبلغ بیشــتری را طلب کنند. اما باید 
بدانید که این روش در شرکت های گوناگون نتایج 
متفاوتی دارد و این تضاد در بعضی از شرکت ها اتفاق 
می افتد. همان طور که گفته شد فرض می کنیم در 
شــرایط اقتصادی مطلوب هستیم. در این شرایط 
به کارمندان شــرکت مشــاغل زیادی پیشنهاد 
می شــود و این کارمندان هســتند که در موضع 
قدرت قرار می گیرند و به احساس امنیت می رسند. 
به صورتی که اگــر از جهات مختلــف و خصوصا 
مالی رضایت کامل نداشــته باشــند، شرکت شما 
را با هدف پیشرفت شــخصی خود ترک می کنند. 
درواقع وفاداری آن ها به شــرکت شما جایش را به 

وفاداری شان به خود می دهد.
در زمان مشــکالت اقتصادی نیاز شدیدی به وجود 
کارمندانی باتجربه و مشــتاق احســاس می شود. 
کارمندانی متعهد که به عنوان تیم مدیران ارشــد 
توانایی کنترل شرایط را داشــته باشند. زمانی که 
بحران باال می گیرد، این تیم ها هستند که با خالقیت 
و انسجام می توانند از پس مشکالت برآیند. روحیه، 
اشــتیاق و برخــورداری از مهارت های اساســی و 
شایستگی، نیازهای حیاتی برای نجات یک سازمان از 
بحران هستند. در زمان بحران اقتصادی پول به اندازه 
کافی وجود ندارد و همین طور به دلیل پایین بودن 
امنیت شــغلی و امکان اخراج کارمندان، تضمینی 
برای تالش حداکثری آنان وجود ندارد! پس چه باید 
کرد؟ زمان بحران چطور نیروی کار را برای ادامه راه 

مشتاق و عالقه مند کرد؟
تحقیقات بسیاری در زمینه اینکه چه چیز باعث ایجاد 
انگیزه در افراد می شود صورت گرفته. پول یک عامل 
است، اما به ندرت در صدر لیست افراد قرار می گیرد. 

در اینجا ده اصل کلی برای اطمینان از ایجاد اشتیاق 
و تعهد بــرای نیروی کار ذکر می شــود. این اصول 

قابل اعمال بر روی بخش های بزرگ نیز هستند.

اهدافاصلیســازمانشمابرای
کارمندانبسیارمهماست1

عدم تطابــق ارزش های ســازمان و 
افراد باعث ایجاد تنش در سازمان و احساس تنش و 

نارضایتی در افراد می شود. 
افراد ســازمان شــما تا چه حد در جریان اهداف 

نهایی سازمان هستند ؟
خود شما چطور؟

چشم انداز شرکت تا چه حد شناخته شده است و 
با شرایط فعلی تا چه اندازه به آن نزدیک می شوید؟

جایگاه واقعی افراد دررســیدن به اهداف روشن 
است؟

چطور تیمتــان را برای به ثمر نشــاندن اهداف 
ترغیب و تشویق می کنید؟

صادقباشید
باید اعتمادسازی شود. وجود اعتماد 2

بین مدیر و کارمندان مولفه ای حیاتی 
است. در چنین شرایطی است که مدیر و کارمندان 
می توانند در کنار یکدیگر بــر چالش برانگیزترین 
موقعیت ها نیز فائق آیند. بدون آن آینده ســازمان 
روشــن نخواهد بود. ما در زمانی زندگی می کنیم 
که سیاستمداران و بسیاری از رهبران سازمان ها با 
حقایق به صورت اقتصادی برخورد می کنند و با آن 
صادق نیستند! باید بدانیم که اعتماد در طوالنی مدت 
ایجاد می شود اما در یک لحظه از بین می رود. اعتماد 
ازدست رفته هم به آسانی بازنمی گردد. افراد آنقدرها 
که گمان می کنیم شکننده نیستند و گفتن حقایق 
هم آنقدرها بی رحمانه و ســخت نیســت. شرایط 
را واضح و ســاده شــرح دهید. حتی اگر پیام شما 

ناخوشایند باشد، بسیار بهتر از این است که ظواهر را 
به دروغ زیبا جلوه دهید.

استوارباشید
برخورد با شرایط، اخبار و افرادی که 3

دچار عدم ثبات اند و دائما سرد و گرم 
می شوند، عامل ایجاد عدم اطمینان می شود که بسیار 
خطرناک است. برای تصمیم گیری باید هدف شما 
روشن و استوار باشد. افراد بایستی مطمئن باشند که 
تصمیم گیری ها برای نیل به اهدافی صحیح اســت 
و تصمیمات تنها زمانی تغییــر می کنند که دلیل 
قابل قبولی وجود داشته باشد. رفتارهای دلخواهانه و 
لحظه ای برای افراد یک گروه غیرقابل قبول است. در 
سازمان های موفق جایی برای یکه تازی و تک روی 

وجود ندارد.

برایهرفردومیزانمشــارکتش
ارزشگذاریکنید4

احســاس اینکه یک فرد با عملکرد 
خود باعث پیشــرفت و ترقی یک شــرکت شده 
وصف ناپذیر است. پس از ایجاد این حس در افرادتان 
دریغ نکنید. در بسیاری موارد ایجاد این احساس 
بسیار بیشتر از تشــویق های مالی باعث افزایش 
انگیزه کارمندان می شود. البته دقت شود که این 
کار باید صادقانه باشد. یک تشــکر از روی اجبار 

کاربردی ندارد!
چقدر کارمندانتان را می شناسید؟

از آرمان های شخصی کارمندانتان باخبرید؟
از مشارکت کارمندان با مدیران چطور قدردانی 

می شود؟ در مورد مدیران چطور؟
کســی متوجه می شود که چه افرادی کارشان را 

خوب انجام می دهند و چه افرادی خیر؟
ارزش گذاری افراد در سازمان شما معیار دقیقی 
ندارد یا اینکه مدیران برای این مهم آموزش دیده اند؟

محمدرضا تجلی اردکانی

گــزارش
R e p o r t
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متن کامل را در شنبه مگ بخوانید
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http://shanbemag.ir/


آنتونی اشلی کوپر
ســخت ترین کار جهان این است که متفکر 
خوبی باشید، بدون اینکه منتقد خوبی برای 

خود باشید.

اکوسیستم
E c o s y s t e m

13

ماهانه بیش 
از 500 

میلیون نفر 
از واتس آپ 

استفاده 
می کنند 
و در حال 

حاضر هرروز 
بیش از یک 

میلیون نفر به 
کاربران این 

خدمات اضافه 
می شوند. 
75 درصد 
از کاربران 
واتس آپ 

فعالیت 
روزانه دارند 
و این مقدار 
در مقایسه 
با فعالیت 

کاربران در 
فیس بوک 13 
درصد بیشتر 

است، کاربران 
واتس آپ 

به 1.3 
میلیاردنفر 
رسیده است

استراتژی فیس بوک برای خرید استارت آپ ها چیست و چه اتفاقی 
افتاد که زاکربرگ واتس آپ ورشکسته را خرید؟ 

ورود هواوی به بازار آمریکا با نگرانی های امنیتی همراه شده است. طبق یک گزارش در سال 2012، خطرات مربوط به »ارائه تجهیزات به 
زیرساخت های حساس آمریکا« می تواند منافع اصلی امنیت آمریکا را تضعیف کند
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واتس آپ بهترین خرید فیس بوک!

فیس بوک با خرید ســهام واتــس آپ تالش کرد 
خود را به صدر جدول برساند و یکی از بزرگ ترین 
خریدهای فنــاوری را به نام خــود ثبت کند. این 
 Nestشــرکت حتی از خرید 3/2 میلیارد دالری
Labs توســط گوگل و خرید 3 میلیــارد دالری 
تجهیــزات بیت الکترونیک توســط اپل پیشــی 

گرفته است.
واتس آپ یک برنامه پیام رسانی است که در سراسر 
جهان از آن استفاده می شود. اولین پیشنهاد خرید 
ســهام این برنامه را فیس بوک با مبلغی معادل 16 
میلیارد دالر ارائه داد. در ســال 2013، واتس آپ 
138 میلیون دالر از دست داده بود و 10/2 میلیارد 
دالر درآمد داشــت. بنابراین، چگونه این شرکت 

توانست توجه فیس بوک را به خود جلب کند؟

مالکیتواتسآپ
واتس آپ یک برنامه تلفن همراه بدون تبلیغات است 
که به کاربران امکان می دهد تعــداد نامحدودی از 
پیام ها را بدون استفاده از شبکه بی سیم یا پرداخت 
هزینه به مخاطبان ارســال کنند. دانلود این برنامه 
رایگان است و می تواند جایگزین خوبی برای پلتفرم 
پیام رسانی سنتی ارائه دهندگان خدمات تلفنی باشد. 
جان کوم و برایان اکتون، دو مدیر اجرایی سابق یاهو، 

موسس این برنامه هستند.
وقتی فیس بوک اعالم کرد قصد دارد در فوریه 201۴ 
واتس آپ را خریداری کند، موسسان واتس آپ قیمت 
16 میلیــارد دالری را مطرح کردند؛ ۴ میلیارد دالر 
به صورت نقدی و 12 میلیارد دالر به صورت ســهام 
فیس بوک. درنهایت مبلغ پیشنهادی به فیس بوک 

21/8 میلیارد دالر شد.
فیس بوک با پرداخت 19/6 میلیارد دالر موافقت کرد 
و 3/6 میلیارد دالر دیگر را نیز برای جبران خسارت 
وارده به کارمندان واتس آپ که مجبور بودند در خارج 
از کشــور بمانند، به مبلغ اصلی اضافــه کرد. با این 
حال، هنگامــی که مبلغ نهایی در ماه اکتبر تصویب 

شد، قیمت ســهام فیس بوک از 68 دالر به 77/56  
دالر رسید.

درآمد شش ماه واتس آپ برای نیمه اول سال 201۴ 
حدود 15/9 میلیون دالر بود و این شــرکت 232/5 
میلیون دالر از ســرمایه خود را از دست داد، با اینکه 
قسمت اعظم این ضرر و زیان به دلیل جبران خسارت 

مبتنی بر سهام بود.

چراواتسآپ؟
تاکنون واتس آپ بزرگ تریــن دارایی فیس بوک 
بوده است. اهمیت آن نســبت به اینستاگرام، که 
یکی دیگر از دارایی های فیس بوک است، 20 برابر 
بیشتر است. حاال این سوال مطرح می شود که چرا 
فیس بوک برای خرید واتس آپ این  همه پول خرج 

کرده است؟
دلیل آن رشــد کاربران است. ماهانه بیش از 500 
میلیون نفر از واتس آپ استفاده می کنند و در حال 
حاضر هرروز بیش از یک میلیــون نفر به کاربران 
این خدمات اضافه می شوند. 75 درصد از کاربران 
واتس آپ فعالیــت روزانه دارند و ایــن مقدار در 

دفتر مرکزی شرکت هواوی در شنزن گوانگ دونگ 
واقع شده است. این شرکت محصوالت و خدمات 
مخابراتی را به تمــام دنیا عرضه می کند و خود را 

کسب وکاری »متعلق به کارکنان« می داند. 
رابطه شــرکت با دولت چین و حزب کمونیست 
چیــن )CPC( هنــوز بحث برانگیز اســت. با این 
حال، در سال 201۴، برای اولین بار هواوی امکان 
دسترســی به اســنادی را فراهم کرد که نشان 
می دادند حدود 80 هزار تن از 150 هزار کارمند 
شــرکت 99 درصد از ســهام را در اختیار دارند، 
با اینکه قسمت اعظم ســهام به گروه کوچکی از 
سهامداران تعلق دارد. نگرانی ایاالت متحده آمریکا 
فقط مســئله کنترل مستقیم این شرکت نیست. 
دین چنگ، متخصص آمریکا در حوزه امور چین، 
می گوید: »مســئله اصلی این نیست که هواوی 
یا سایر شــرکت های چینی »کارفرمایان متعلق 
به دولت« هســتند یا خیر. واقعیت این است که 
ممکن اســت جمهوری خلق چین به هر شرکت 

چینی، بدون در نظر گرفتن مالک آن، فشار وارد 
کند تا هر آنچه را که دولت چین می خواهد و الزم 
می داند دردسترس دولت چین قرار دهند.« چنگ 
می گوید: »به دلیل ماهیت دولت جمهوری خلق 
چین و اتکای شــرکت هواوی بر چین، به عنوان 
پایگاه اصلی و بازار اصلــی محصوالت خود، این 
نگرانی هــا همچنان به قوت خــود باقی خواهند 
ماند.« از آنجا که حضور جهانی شــرکت هواوی 
رو به افزایش اســت، نقش تاثیــر دولت یکی از 
موضوعات مورد بحث اســت. در دهه های اخیر، 
این شــرکت به عملیــات و فــروش در خارج از 
کشور روی آورده است تا رشــد کند. هواوی کار 
خود را با یک »راهکار حرکــت خرچنگی« آغاز 
کرد، بدیــن صورت که به جــای رقابت با رقبای 
مخابراتی جهانی و اصلی، وارد بازار کشــورهای 
درحال توسعه شد. در سال 2015، سفارش های 
این شرکت در سراسر جهان از میزان فروش داخلی 
آن فراتر رفت. تا ســال 201۴، هواوی 65 درصد 
از درآمد خود را از مشتریان خارج از کشور کسب 
می کرد. رشد این شرکت موجب شد در بازارهای 
قدرتمندتر وارد رقابت شــود. در حال حاضر اکثر 
کســب وکارهای مخابراتی برتر دنیا با هواوی کار 
یا شــراکت می کنند. این شرکت در بیش از 1۴0 
کشــور فعالیت دارد و دســتگاه ها و تبلت های 

دیجیتال تولید می کند که این به مسئله امنیتی 
یا رقابــت اقتصادی مربوط نمی شــود. نگرانی ها 
درباره رقابت اقتصادی و مســئله امنیتی هواوی 
در بخش کســب وکار خود را نشــان می دهند، 
که ارائه دهنده خدمات، ســخت افزار، و نرم افزار 
برای زیرســاخت فناوری اطالعات و شبکه های 
مخابراتی اســت. ورود هواوی به بــازار آمریکا با 
نگرانی های امنیتی همراه شــده است. طبق یک 
گزارش در سال 2012، خطرات مربوط به »ارائه 
تجهیزات به زیرســاخت های حســاس آمریکا« 
می تواند منافع اصلی امنیــت آمریکا را تضعیف 
کند. »در پشتی« یکی از نگرانی های امنیت ملی 
بالقوه ای است که تحلیلگران مطرح کرده اند. در 
پشتی به شــرکت و دولت چین اجازه می دهد به 
سیستم های حســاس دسترسی داشته باشند یا 
مشکالت امنیتی موجود در محصوالت و خدمات 
ارائه شــده را نشان ندهند. با این حال متخصصان 
امنیت سایبری می گویند: »مشتریان به واسطه 
ســخت افزار و نرم افزاری که از فروشنده دریافت 
می کنند، همــواره در معرض خطر قرار دارند، اما 
می توان با اقدامات امنیتی مناســب این خطرات 
را مهار کرد.« اخیرا هواوی اعالم کرده اســت که 
قصد دارد وارد رقابت در بــازار مصرف کنندگان 
آمریکا شود، اما با احتیاط و متواضع عمل خواهد 

کرد. از ســوی دیگر، هواو  در کشــورهایی که از 
نظر استراتژیکی برای ایاالت متحده آمریکا مهم 
هستند، به موفقیت های چشمگیری دست یافته 
است. در سال 2005، هواوی قراردادی با شرکت 
British Telecom امضا کرد تا تجهیزات شبکه را 
برای زیرساخت ملی انگلستان فراهم کند. هواوی 
در کانادا نیز به همین اندازه موفق بوده است. بعد 
از صحبت های طوالنی درباره نگرانی های امنیتی، 
در سال 2013 هواوی فروش تجهیزات شبکه از 
قبیل ســوئیچ و روتر را آغاز کرد. در سال 201۴، 
این شــرکت اعالم کرد مبلغ 500 میلیون دالر را 
برای تحقیق و توسعه در کانادا صرف خواهد کرد.

هواوی در مکزیک نیز موفق بوده اســت. در سال 
201۴، این شــرکت اعالم کرد کــه 1/5 میلیارد 
دالر در حــوزه خدمــات مخابراتی این کشــور 
سرمایه گذاری خواهد کرد. دولت چین نیز پیشنهاد 
داد 750 میلیون دالر در اختیار مکزیک قرار دهد 
تا به توسعه شبکه مخابراتی این کشور کمک کند و 
درنتیجه حضور هواوی در این کشور پررنگ تر شود.

از آنجا که آمریکا در حال انجام عملیاتی در سراسر 
دنیاســت، غیرممکن اســت بتواند فعالیت هایی 
انجام دهد بــدون اینکه با شــبکه های هواوی یا 
تجهیزات ارائه شده از ســوی این شرکت یا سایر 

شرکت های بزرگ مخابراتی چین برخورد نکند.

چراآمریکاازورود»هوآوی«بهبازاراینکشورنگراناست

توییترچگونهدنیارا
متحولکردهاست

 بعد از اینکه توییتر درآمد سه ماهه چهارم خود 
را اعالم کرد، تمام چشــم ها به این غول رسانه 
اجتماعی خیره شد. بالفاصله بعد از اعالم درآمد 
710 میلیون دالری و سود خالص 90 میلیون 
دالری، ارزش سهام بیش از 11 درصد سقوط 
کرد. این خبر بد نیز به فهرست طویلی از عوامل 
عقب نشینی این شرکت اضافه شد و اکنون این 

سوال مطرح است که آیا توییتر آینده ای دارد.
برخالف سایر پیشروان رسانه های اجتماعی از 
قبیل فیس بوک، این خدمات پیام رسانی میکرو 
سعی کرده اســت به یک الگوی درآمد ثابت و 
پایدار دســت پیدا کند. در سال 201۴، برای 
مثال، توییتر 1/۴ میلیارد دالر درآمد داشت، 
اما باز هم سود خالص آن 577 میلیون دالر بود.
به عالوه توســعه پایگاه کاربر برای این شرکت 
دشوار بود، و سرعت پخش مطالب برای بسیاری 
از افراد طاقت فرسا و پیمایش و جستجو دشوار 
بود. در ســال 2015، توییتر در بــازار آمریکا 
کمی رشــد کرد، و در آخریــن اعالمیه بیان 
کرد که ممکن است رشــد کاربر از این مقدار 

نیز کمتر شود.
 با وجود این  همه گفتگو درباره مرگ قریب الوقوع 
توییتر، هنوز این شرکت پابرجاست. توییتر این 
قدرت را از تغییر نحوه صحبت کردن ما و اطالع 
از مسائل مهم، و نیز از نحوه عکس العمل ما به 

دست آورده است.

حقوقزنانودختران
در اوایل سال 201۴ یک کمپین توییتر دیگر 
توجه عموم را به وضعیت اسفناک 276 دختر 
جلب کرد که توسط بوکو حرام ربوده شده بودند. 
در عرض چند هفته، هشتگ مربوط به این خبر 
میلیون ها بار توییت شد. این سوال برای برخی 
از افراد مطرح شده بود که آیا این نوع »کلیک 
کردن ها« تاثیری خواهد داشت یا فقط باعث 
می شــود کاربران تصور کنند که کار مفیدی 
انجام می دهند. اما این کار موجب شد تا وکیل 
نیجریه ای، که در پشت کمپین »#دختران ما را 
بازگردانید« بود، توجه دنیا را به این مسئله جلب 
کند که اگر این کمپین به راه نمی افتاد، موضوع 

به زودی به دست فراموشی سپرده می شد.

ژئوپلیتیک
دموکراسی های سالم بر پایه مشارکت مدنی 
و سیاسی اســتوارند، اما از آنجا که قدرت های 
تصمیم گیرنــده دیگــر حوزه هــای کوچک 
نیســتند و به نهادهای بزرگی تبدیل شده اند، 
صدای بســیاری از افراد به گوش مردم جهان 
نمی رسد. در کشــورهای اروپایی، برای مثال، 
»کمبــود در دموکراســی« موجب کاهش 
میزان مشارکت رای دهندگان و عدم مشارکت 
آن ها می شــود. پلتفرم هایی مانند توییتر این 
وضعیت را تغییر داده اند. این پلتفرم ها با ارائه 
شــکل تازه ای از ارتباطات بین سیاستمداران 
و شهروندان و رسانه های اجتماعی می توانند 
روشی را برای افزایش مشارکت شهروندان در 
زندگی سیاسی، به ویژه در طول کمپین های 

انتخاباتی، ارائه دهند. 
قدرت دموکراتیــزه پلتفرم هایی مانند توییتر 
به سرنگونی دیکتاتورها نیز کمک کرده است. 
وقتی وبالگ نویسان و فعاالن خاورمیانه برای 
برگزاری کنفرانس گرد هم جمع شدند تا رابطه 
بین رسانه های اجتماعی و تحوالت روی داده 
در کشورهای عربی را مشخص کنند، پیام آن ها 
واضح بود: »وجود فناوری های کوچک مانند 
تلفن همراه، پیامک، ســی دی، فلش درایو و 
توییتر برای دور زدن نظام های تمامیت خواه 

عربی ضروری است.«
مطالعات از زمان شورش ها، نقش رسانه های 
اجتماعی را در کمک به  شتاب گرفتن تظاهرات 
تایید کرده اند. محققان دانشــگاه واشنگتن 
می گوینــد: »شــواهد ما نشــان می دهد که 
رسانه های اجتماعی سیلی از پیام ها را درباره 
آزادی و دموکراسی در سراسر آفریقای شمالی 

و خاورمیانه منتقل کرده اند.«

گرسنگیدرجهان
از نظر منتقدان، توییتر فقط ابزاری برای نمایش 
عکس های سلفی و عکس برداری از غذاهاست. 
آیا واقعا باید تصویر شام همکار خود را ببینید؟ 
بله، چون ممکن است این کار کمک کند تا مواد 
غذایی به دســت افراد نیازمند برسد. شرکت 
Virgin با کمپین »#غذا در مقابل غذا« بیش 
از 300 هزار وعده غذایی را به افراد نیازمند اهدا 
کرده است. این فقط یکی از نمونه های کمک 
به نیازمندان از طریق توییتر اســت. اقدامات 
آنالین در توییتر در دنیای واقعی تاثیرات مثبتی 
بر جای می گذارد. کمپیــن »#عکس بدون 
آرایش«، که برای انجام تحقیقات درباره سرطان 
توانسته است میلیون ها دالر درآمد داشته باشد، 
نمونه دیگری است که نشان می دهد با کمک 
رسانه های اجتماعی می توان پشتیبانی الزم را 

برای حل مسائل مهم کسب کرد.

چشمانداز
L a n d s c a p e

حامد رسولی

گــزارشتحلیلی
R e p o r t

آزاده محبیان

گــزارش
R e p o r t

مقایسه با فعالیت کاربران در فیس بوک 13 درصد 
بیشتر است. به عالوه، کاربران واتس آپ هرروز 500 
میلیون عکس ردوبدل می کنند و این مقدار نسبت 

به فیس بوک بیشتر است.
این برنامه در سال 2009 راه اندازی شد و خیلی زود 
یک میلیارد کاربر از آن اســتفاده کردند. تا دسامبر 
201۴، فیس بوک هرماه 1/39 میلیارد کاربر فعال 
داشت. هدف از ارائه این خدمات، افزایش ارتباطات 
جهانی از طریق خدمات اینترنتی و ادغام نیروها بود 
که موجب رشد سریع این دو شرکت شد. ابتدا تعداد 
کاربران فیس بوک افزایش یافت و سپس کسب درآمد 

صورت گرفت.
واتس آپ به فیس بوک کمک کرد بتواند در بازارهای 
درحال رشد، که در آن ها ارتباطات اینترنتی کم است 
اما افراد زیادی از واتس آپ اســتفاده می کنند، رشد 
کند. پس فیس بوک به پایگاه های کاربر تلفن همراه 
دسترسی پیدا کرد. ارتباط با کاربران واتس آپ در این 
مناطق به طرح جدید مدیرعامل فیس بوک، مارک 
زاکربرگ، کمک خواهد کرد تا زمانی که در دوسوم 
از کشورهای دنیا که هنوز از خدمات آنالین استفاده 

نمی کنند، امکان دسترسی به اینترنت به وجود آید.
فیس بوک معتقد اســت زمانی خواهد رســید که 
تماس های تلفنی منسوخ  شــود و پیامک ها جای 
آن  ها را بگیرد. در این شرایط واتس آپ می تواند برای 
فیس بوک مفید واقع شود. به همین دلیل زاکربرگ 
یک دوم از ارزش بازار شرکت خود را به خرید برنامه 
پیام رسانی اختصاص داده است. او با این کار توانست 
شرکت را از چنگال ســایر رقبا در زمینه فناوری در 

امان نگه دارد.

سایرداراییهایفیسبوک
اســتراتژی دارایی های فیس بوک حول سه موضوع 
مهم می چرخد: کشف استعدادهای جدید، دستیابی 
به فناوری های جدید، و رقابت در خرید. از سال 2007 

فیس بوک ۴2 شرکت را خریداری کرده است.
»پاراکی«، سیســتم وبی که انتقــال تصویر، ویدئو 
و نوشته را به وب تســهیل می کند، اولین شرکتی 
بود که فیس بوک آن را خریداری کرد. از این طریق 
فیس بوک توانســت از فناوری پاراکــی در برنامه 
تلفن همراه خود اســتفاده کند و از اســتعداد این 
شرکت، که روی ایجاد مرورگر فایرفاکس کار می کرد، 

استقبال کند.
شــرکت »منتلو پارک« در ســال 2009 شــرکت 
»فرندفیــد« را به مبلــغ 50 میلیــون دالر خرید. 
فرندفید سایتی بود که اخبار و فیدهای رسانه های 
اجتماعی را جمع آوری می کرد. فیس بوک با خرید 
این سایت توانست از فناوری های آن در ایجاد دکمه 
»پسندیدم« )like( و قابلیت های فید به روزرسانی 

اخبار استفاده کند.
در سال 2012، فیس بوک اعالم کرد که می خواهد 
اینســتاگرام را خریــداری کنــد، که یک ســایت 
اشــتراک گذاری عکس با 200 میلیون کاربر فعال 
بود. نه تنهــا فیس بوک می خواســت قابلیت های 
اشــتراک گذاری عکس خود را ارتقا دهد، بلکه قصد 
داشــت به رقبای خود اجازه ندهد به این شــرکت 
محبوب دست پیدا کنند. فیس بوک با پرداخت یک 
میلیارد دالر )300 میلیــون دالر به صورت نقدی 
و 700 میلیــون دالر به صورت ســهام فیس بوک( 

اینستاگرام را خریداری کرد.
در کل باید گفت، واتس آپ در رشد فیس بوک در 
سراسر دنیا نقش مهمی ایفا می کند. به غیر از تالش 
برای کســب درآمد، فیس بوک به آینده ارتباطات 
بین المللی می اندیشد. فیس بوک می تواند با خرید 
واتس آپ خــود را به میلیاردها نفــر نزدیک کند 
و داشــتن چنین بازاری قطعا به نفع این شــرکت 

خواهد بود.

در سال 
 ،2015

سفارش های 
این شرکت در 
سراسر جهان 

از میزان 
فروش داخلی 
آن فراتر رفت. 
تا سال 201۴، 

هواوی 65 
درصد از 

درآمد خود را 
از مشتریان 

خارج از کشور 
کسب می کرد
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جوان اســت. مثل همــه مدیران 
اســتارت آپی و خوش برخــورد، 
خوش پوش و پرکار. متولد ۱۳۶۲ 
از ۲ سالگی شیراز را به مقصد آلمان 
ترک می کند. بعد از ۲9 سال اتفاقی 
برای کمک به زلزله زدگان به تبریز 
می آید. همانجا به این می اندیشد 
که برای تجارت از نوع الکترونیکی 
اش به ایران بیاید. حاال حوالی میدان 
ونک در طبقه دوم ساختمانی که 
مجموعه های هلدینگ »روماک« 
را در خــود جــای داده، بامیلو را 
اداره می کنــد. مجموعــه ای که 
حرف وحدیث های زیادی را پشت 
ســر خود دارد، از شایعه گرفتن یا 
قاپ زدن نیروهای دیگر شرکت ها، 
از وابستگی به شرکت راکت اینترنت 
و... رامتین منزهیان در این مصاحبه، 
هرگونه رابطه کاری و سرمایه گذاری 
با راکت اینترنت را تکذیب می کند و 
می گوید سرمایه گذار بامیلو شرکت 
ام تــی ان آفریقای جنوبی اســت. 
رامتین موقع حرف زدن هنوز دنبال 
کلمات فارســی می گردد، گویی 
»اُو« کشور مو بورها کار خودش را 
کرده و بچه شیرازی لهجه آلمانی 
به خودش گرفته اســت.نمی دانم 
وابستگی او به کشور دومش آلمان 
باعث شده روی میز کار رسمی اش 
در کنار پرچم ایران، پرچم سه رنگ 
آلمان جا خــوش کند، یا همچنان 
بر اساس تصور همگانی این پرچم 
نماد حضور شرکت راکت اینترنت 
در این شرکت است. خبری از پرچم 
آفریقای جنوبی مالک ام تی ان در آن 
نیست. رامتین معتقد است کسی که 
تکلیف هر چیزی را مشخص می کند 
مخاطب اســت، ما هم قضاوت را 
می گذاریم به عهده شما خوانندگان 

عزیز، بخوانید.

سلبریتی
C e l e b r i t y
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بتوانیم سریع تر آن ها را ارسال کنیم. آمار زیادی در 
اینترنت منتشر کرده ایم. این ها االن به ذهنم می آیند 
و البته به روز نیستند. هفته پیش یکی از رقیبان در 
جشــنواره وب ایران گفته بود 85 درصد بازار را در 
دست دارند. فکر می کنم هنوز خیلی راه مانده تا ما 
به آنجا برسیم. ما در ابتدای راه هستیم و یک سال و 
نیم است که شروع کرده ایم. فاصله ما با بزرگ ترین 

رقیبان خیلی زیاد است.

 چند درصد سهم بازار خرده فروشی آنالین 
را در دست دارید؟

آمار دقیقی نمی توان داد. فقط می توانم از آماری که در 
جشنواره وب اعالم شد بگویم. آن ها به 85 درصد اشاره 
کرده اند. به رقیب ها که نگاه می کنم اندازه دیگری در 
این حد وجود نــدارد. بازیگرهای خرد از بازار تقریباً 
کنار کشــیده اند و چند بازیگر جدید به بازار اضافه 
شده اند. بخش عمده ای از باقی مانده 85 درصد بازار 

متعلق به ماست.

 پس آمار 85 درصــدی دیجی کاال را قبول 
دارید؟

راســتش ما آنقدر بزرگ نشده ایم که بتوانم از اندازه 
بازار بگوییم. اندازه بــازار تجارت الکترونیک چیزی 
نیست که هرکسی راجع به آن نظر دهند. ولی به آمار 
آن ها اعتماد می کنم و براساس همان نظر می دهم. 
دیجی کاال تقریباً پنج برابر ما کارمند دارد و قطعاً از ما 
بزرگ تر است. مطمئنم از ما محکم تر کار می کنند و 

9 سال است که در بازارند.

 تعداد مراجعات و سفارش های روزانه بامیلو 
چقدر است؟

برای اینکه مقیاسی که می خواهید به دست بیاورید 
اشاره می کنم به آمار دو روز کمپین »بلک فرایدی« 
)جمعه ســیاه( که ۶0 هزار قلم کاال جابه جا کردیم. 
در یکی از همان روزها نزدیک به ۲0 هزار ســفارش 
داشــتیم. قاعدتاً در روزهای معمولی این آمار کمتر 
است. ولی سعی داریم هرماه حتماً رشد داشته باشیم.

 در حال حاضر میانگین رشدتان چند درصد 
است؟

همیشه عدد ۱0 تا ۳0 درصد را در نظر می گیریم.

 ساالنه چطور؟
)می خندد( هنوز یک ســال و نیم از شروع کارمان 
می گذرد. صحبت از رشــد ســاالنه زود است. اگر 
رشــد ۱0 درصدی داشته باشــیم می شود ساالنه 

۳00 درصد.

 یعنی تقریبًا برابر با رشد دیجی کاال. با توجه 
به رشد دیجی کاال فکر می کنید بامیلو بتواند 
سهمی از بازار را بگیرد؟ چراکه دیجی کاال هم 

همراه با شما رشد می کند. ناامید نیستید؟
این مشتری است که انتخاب می کند. مشتری پولش 
را جایی خرج می کند که مزایایی برایش داشته باشد. 
قطعاً ما کوچک هستیم؛ شــاید شماره دو باشیم یا 
سه. ولی درنهایت مشــتری انتخابگر است. ایران به 
ای کامرس های بیشــتری نیاز دارد تا مشتری حق 
انتخاب داشته باشد. این هم برای ما خوب است هم 
برای رقیبانمان. ما فقــط می توانیم کارمان را خوب 
کنیم. تا االن هم خوب پیشرفت کرده ایم. باید همیشه 
به روز باشیم و بر خودمان تمرکز کنیم نه دیگران. چون 
سایر عوامل دست ما نیست و نمی توانیم کاری کنیم. 
رقبا خوب می شوند و بهتر. تمرکز ما هم بر این است 

که خوب شویم و سعی می کنیم مشتری که یک بار 
از ما خرید می کند دوباره به ســراغمان بیاید، چون 

مشتری که یک بار خرید کند ضرر است.

 یعنی آینده شــما را مشتریانتان مشخص 
می کنند؟

صد درصد. انتخاب با مشــتری اســت. اگر نتوانیم 
خودمان را بهتر کنیم و به نیازهای مشــتری پاسخ 

دهیم نمی توانیم در بازار بمانیم.

 پس با این تعریــف در مورد موزاندو هم این 
اتفاق افتاد؟ یعنی مخاطب نخواست؟ یا اینکه 

به خاطر بامیلو تعطیل کردید؟
در بحث خریدوفروش با دو مدل روبرو هستیم مدل 
CtoC که هرکسی می تواند کاالی خود را برای فروش 
عرضه کند و شــخص دیگری هم آن را بخرد و مدل 
دیگر BtoC اســت که فروشگاه ها و برندهای معتبر 
کاالی خود را برای مشتریان عرضه می کنند. بامیلو 
منطبق با مدل BtoC است. سعی دارد با شرکت های 
خوب قــرارداد ببندد و بــا شــرکت های بزرگ و 
عمده فروش ها کار کند. ولی موزاندو مدل CtoC بود 
و فکر می کنم هنوز زمانش نبود که موزاندو بخواهد به 
اینجا فکر کند. برای همین گفتیم هنوز زمان آن برای 
مشتریان و فروشنده ها نرسیده. شاید سه چهار سال 
دیگر وقتش باشد، نه االن. شاید راه اندازی موزاندو از 

ابتدا تصمیم درستی نبود.

 گفتید 280 کارمند دارید. چند نفر از آن ها 
ایرانی هستند و چند نفر خارجی؟ و میانگین 

سنی شان چقدر است؟
97 درصد ایرانی هستند و ۳ درصد غیرایرانی. متوسط 
سنی ۲۴ سال است که 50 درصد خانم ها هستند و 

50 درصد آقایان.

 از این که برای این تعداد جوان شــغل ایجاد 
کرده اید چه احساسی دارید؟

این چیزی است که همه دوست دارند. در شروع کار 
تنها بودم. سه هفته اول در هتل کار می کردیم. بعد 
از سه هفته تقریباً 7-8 نفر در کافه ای مستقر شدیم، 
دفتر نداشتیم. االن که ۳00 نفر شده ایم حس خیلی 
خوبی است. تقریباً همه رشد کرده اند و این برای من 
مهم است. تمرکزشان در ای کامرس بیشتر می شود و 
یک قسمت بامیلو را می چرخانند. این خوشایند است. 
روزهای اول خیلی سختی داشتیم، و نمی توانستیم 
کسی را استخدام کنیم. کسی در ای کامرس تجربه 
نداشت. حاال بعد از یک ســال و نیم همان هایی که 
هیچ تجربه ای نداشتند از خود من بهترند. در ایران 
به سختی می توان مانند آن ها را پیدا کرد. بیشتر کار 
را آن ها پیش می برند و این حس خیلی خوبی است.

 یکی از کمپین های شما که مخالفان زیادی 
داشــت بلک فرایدی یا همان »جمعه سیاه« 
بود. چه شد که به فکر ایده جمعه سیاه افتادید؟

ایده بلک فرایدی ۳0 سال است که در مارکت وجود 
دارد. ابتکار من نیست و در همه کشورها جا افتاده، 
آنقدر که در حال تخصصی شــدن است. یعنی یک 
وب سایت فقط کفش می فروشد، وب سایت دیگری 

فقط خانه و...

 مثاًل وقتی شما در روز پدر )تولد حضرت علی 
)ع(( یا شب یلدا تخفیف ویژه دارید ایرانی ها 
این را می فهمند چون نوســتالژی دارند. ولی 
»جمعه سیاه« در فرهنگ ایرانی ها جایی ندارد.

مهم ترین بازخــوردی که از آن مقالــه انتقادی در 
خبرگزاری فارس گرفتم نظرات مردم از شــهرهای 
مختلف بود. هدف این است که بهترین امکان خرید 
و بهترین پیشــنهاد به مردم داده شود. ممکن است 
پایان ســال میالدی بهانه ای برای جمعه سیاه باشد 
ولی مفهوم آن خرید با قیمت مناســب است. هدف 
بامیلو این بوده که امکان خرید را برای همه ایرانی ها 
فراهم کند و بهترین انتخاب خرید را به آن ها بدهد. 
کاری که بامیلو در جمعه سیاه انجام داد این بود که 
به بیش از ۱۳0 فروشــنده آموزش داد وارد این بازار 
خرید شــوند و بیش از 80 هزار کاال را در بازه زمانی 
کوتاهی در معرض خرید بگذارند. سود این طرح این 
بود که برای پایان ســال شمسی ما قباًل این طرح را 
با فروشنده ها تمرین کرده ایم. یکی از اهداف اصلی 
بامیلو آماده کردن این اکوسیستم است برای ورود به 
بازارهای ســریع. در حال حاضر کمپین ما با بیش از 

۳00 فروشنده در نوروز کار می کند.

 در ایــران یــک بدبینی نســبت به ورود 
ســرمایه گذار خارجی به ایران وجود دارد که 
ســابقه تاریخی دارد؛ از طرفی عمده تمرکز 
فضای استارت آپی بر سبک زندگی مردم است. 
درنتیجه وقتی جمعه ســیاه را راه می اندازید 
این تصور به وجود می آید که سرمایه گذاری 
خارجی آمده و می خواهد فرهنگ کشــور را 
عوض کند. شــما به این مسئله چقدر اهمیت 

می دهید؟
صد درصد اهمیت می دهیم. برای ما نظر مشــتری 
مهم است. مشتری انتخاب می کند که ما چقدر رشد 

کنیم و موفق شویم.

 یعنی اگر مشتری انتخاب کند سال بعد این 
طرح را تکرار می کنید؟

درباره جمعه ســیاه برای ســال بعد هنوز تصمیم 
نگرفته ایم اما می توانم بگویم که آن روز یکی از بهترین 
روزهای فروش ما بود و من طی این یک ســال و نیم 

فروشی به این بزرگی ندیده بودم.

 اگر مبنا بر فروش باشد من هم به عنوان یک 
روزنامه نگار می توانم عکس یک خانم را تمام 
صفحه روی جلد چاپ کنم و فروش فوق العاده 

داشته باشم؟
منظور شما عکس خانمی است که معیارهای شرعی 
و عرفی و قانونی را زیر پا گذاشته. سؤال من این است 

که آیا بامیلو معیاری را زیر پا گذاشته؟

 سؤال من هم از شــما این است جمعه سیاه 
در کجای فرهنگ ایرانی و اسالمی جای دارد؟

فکر می کنم در فرهنگ ایرانی دسترسی آسان و برابر 
به کاال برای ایرانی ها قسمتی از برابری اجتماعی را 

رقم می زند.

 این توجیه اســت. داســتان آن قایقی را 
شنیده اید که شــخصی در آن نشسته بود و 
می گفت مال خودم اســت و می خواهم این 
قسمت آن را سوراخ کنم. شما فروش خوبی 
داشــتید، قبول، اما این حرکت شما در یک 
جامعه با حساســیت هایی کــه گفتم به کل 
اکوسیستم استارت آپی ایران آسیب می زند. 
شــما می گویید نه، اشــتغال زایی و فروش 
ایجاد می کند. سؤال من این است که شما به 

هرقیمتی می خواهید آن را ادامه دهید؟
صد درصد نه. شما وب ســایت ما را دیده اید. هرروز 

متفاوت است. امکان ندارد به سایت بیایید و ببینید 
رنگ ها و بنرها و عکس های بامیلو و خبرنامه عوض 
نشده باشند. در این یک ســال و نیم تقریباً بیش از 
700 کمپین فروش ارائه کردیم، کمپین هایی که در 
کشورهای دیگر راه اندازی شده اند و نتیجه داشته اند 
را شناســایی می کنیم و همــان روز را هم در بامیلو 

می آوریم، چون فرصت خوبی است.

 استنباط من از حرف های شما این است که به 
هر قیمتی جمعه سیاه را تکرار می کنید. با این 

منطق که سودآور است؟
دقت داریم که اشــتباه نکنیم و بدانیم چند نفر در 
جامعه از طرحی اســتقبال می کنند یا نمی کنند. 
ما نزدیک بــه ۳00 کارمند داریم و به خودمان اصاًل 
اجازه نمی دهیــم کاری کنیم که بــه آن ها لطمه 
بخورد. به سختی به اینجا رسیده ایم. در مورد کمپین 
بلک فرایدی هیچ نامه و سوالی که حاکی از منفی بودن 
کارمان باشد دریافت نکردیم. ما به دقت به موازین و 
قوانین توجه داریم. شما نمی توانید در سایت ما هیچ 
عکس خانمی پیدا کنید. بزرگ ترین سایت در ایران 
هستیم که لباس می فروشیم، اما شما عکسی خالف 
شرع پیدا نمی کنید؛ عکس ها یا با حجاب است یا بدون 
مانکن. بیش از ۱۴0 هزار کاال داریم. می دانید کنترل 
آن ها چقدر سخت اســت؟ چون 700 توزیع کننده 
داریم و هرکس می توانــد کاالی خودش را بگذارد. 
هماهنگی آن خیلی ســخت است. ما خیلی رعایت 
می کنیم که به مشــکل برنخوریم. خیلی چیزها به 
نظرمان فرصت خوبی است. دوست دارم سال آینده 
ببینید چند وب سایت و فروشــگاه این کار را تکرار 

می کنند! ما به فکر مشتری هستیم و باید حواسمان 
باشد اشتباه نکنیم. از نظر من جمعه سیاه اشتباه نبود 

و کار درستی بود.

 پس سال بعد هم تکرارش می کنید؟
هنوز به آن فکر نکرده ایم. باید حواسمان به مشکالت 
و مزایای آن باشد. سلیقه هم هست. شما با آن مشکل 
دارید، در صورتی که شاید بسیاری از آن خوششان 

آمده باشد. باید همه چیز را در نظر بگیریم.

 بحث من بیشتر معطوف اکوسیستم است. 
چون شــما در ایران نبوده اید با ساختارهای 
بومی نانوشــته کمتر آشنا هســتید. بامیلو 
اشتغال زایی کرده و این برای اکوسیستم خوب 
است. ولی اگر اتفاق بدی هم بیفتد باز تاثیرش 
روی کل اکوسیســتم اســت و به آن آسیب 
می زند. شما می توانید این را نفی کنید، اما با 

اکبر هاشمی

گپوگفت
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 از خودتان بگویید. اطالعاتی درباره شما در 
دسترس نیست. فکر کنم شیرازی هستید؟

بله. من در شــیراز به دنیا آمدم. دوساله بودم که به 
همراه مادر و پدرم به آلمان رفتم. در آلمان بزرگ شدم 

و همان جا هم به مدرسه و دانشگاه رفتم.

 چه خواندید؟
من اقتصاد خواندم. لیسانســم را در دانشگاه برکلی 
آمریکا گرفتم. بعد از آن به آلمان برگشتم و در همان 
رشته ادامه تحصیل دادم. همانجا سه سال دکتری 
خواندم و در یکی از بانک های معروف دنیا )الزارد( کار 
کردم. زمانی که رساله دکتری می نوشتم، دو شرکت 
باز کردم و به این نتیجه رسیدم که االن وقت آن است 
که به جایی فکر کنم که بازار بزرگی دارد، جایی که 
هم وطنم است و هم به فرهنگش عالقه مند هستم. 
درنتیجه همــان کاری را که در آلمان در کنار درس 

دکتری می کردم در ایران شروع کردم.

 متولد چه سالی هستید؟
سوم بهمن ۶۲.

 برای شروع در مورد مدل کسب وکار بامیلو 
بگویید؟

در ایران بازار تجارت الکترونیک گسترش یافته و در 
سال های آینده پیشرفت بسیار زیادی خواهد داشت. 
روزبه روز مشــتری زیادی جذب این بازار می شود 
و عالقه بیشتری در مشــتریان به وجود می آید که 
آنالین خرید کنند. برای همین یک پلتفرم ای کامرس 
)E commerce( مثل بامیلو ســعی دارد پلی بین 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و مشتریان باشد. 
به همین دلیل هم تنها به فکر رشد بامیلو نیستیم و 
می خواهیم کسانی که در این اکوسیستم با ما همراه 
هستند هم رشد کنند. تولیدکننده ها برای ما خیلی 
مهم هستند. آن ها هستند که می توانند کمک کنند 
تا زودتر جلو برویم. برای همین می خواهیم این امکان 
را به همه فروشنده ها بدهیم تا یک فروشگاه مجهز در 
موبایلشان داشته باشند. به همین دلیل اپلیکیشنی 
برای آن ها ساخته ایم تا فروشنده هرروز بتواند ببیند 
در مغازه آنالینش چه اتفاقی می افتد؛ تعداد فروش، 
تعداد کاالی آنالیــن موجود، قیمت ســازی کاال، 
مغازه ای نه در ونک یا جــردن مغازه ای در جیبش. 
تفاوت ما با دیگران شــاید این باشد که فروشنده ها 
نقش پررنگ تری در بامیلو دارند. نمی خواهیم فقط 
از آن هــا کاال بگیریم، اهداف بیشــتری داریم که از 
خرید شروع می شــود تا انبار کردن و بازگرداندن و 
تعویض کاالیی که مشتری آن را نپسندیده، همه این 
جزئیات در مدل کسب وکار بامیلو در نظر گرفته شده 
است. در اصل بامیلو سرمایه گذاری می کند و زمان 
می گذارد تا نیازی نباشد دیگر توزیع کننده به سمت 

سرمایه گذاری برای ساخت پلتفرم توزیع برود.

 در حال حاضر با چند فروشــگاه همکاری 
می کنید؟

700 فروشگاه. هر فروشگاه چند برند دارد و ما تقریباً 
بیش از ۲ هزار برند در بامیلو داریم. البته این آمار یک 
ماه پیش است و روزبه روز تعداد آن ها بیشتر می شود.

 در بامیلو روزانه چقدر کاال جابه جا می شود؟
)می خندد( اجازه دهید به این سؤال جواب ندهم.

 برای اینکه بدانیم اندازه شرکت بامیلو چقدر 
است چه آماری می توانید به ما بدهید؟ یعنی 
با یک سایت کوچک روبرو هستیم یا بزرگ و 

با چه مقیاسی؟
تقریباً بیش از ۱۲0 هزار کاال در ســایت قابل فروش 
است و ۲80 کارمند داریم. دو انبار بزرگ داریم که در 
یکی از آن ها کاالها به شکل روزانه جابه جا می شوند و 
انبار دیگری در کرج که کاالها در آن دپو می شوند تا 
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تکذیبمیکنم!
رامتین منزهیان مدیرعامل بامیلو؛ در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش می گوید شرکت راکت 

اینترنت سرمایه گذاری در بامیلو انجام نداده است و هرگونه رابطه ای با آن را تکذیب می کند
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شناخت مشتری همه چیز 
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سام مدن 

10

No.2\ Vol.1\ Sat\ Feb 6th\ 2015

ــش شماره دو شنبه/ 17بهمن139۴/ سال اول / پی

ــومان 16 صفحه / 1000 ت

2 هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir
Instagram: shanbemag

Telegram.me/ shanbemagazine

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

کار را انجام دهیم، تبادل اتفاق می افتد. از شرکت 
ما هم خیلی ها رفته اند به شــرکت های بزرگ دیگر. 
ما بی ام دبلیو و مرسدس نیستیم. صنعتی نیستیم. 
سرمایه ما نیروی انسانی است و افراد هستند که به ما 
موفقیت می رساند. پس باید سعی کنیم هم این نیروها 
را حفظ کنیم و برای توسعه نیروی های باکیفیت را 
دعوت کنیم.. اصاًل کار ما این است که نفر بیاوریم و از 

او یاد بگیریم چگونه کارمان را بهتر کنیم.

 یعنی به ایــن شــیوه کار نمی کنید که به 
شــرکت های دیگر بروید و از کارمندشان با 

حقوق بیشتر دعوت به کار کنید؟
اصال.

 می گویند بامیلو با حقوق باال افراد را استخدام 
می کند و بعد از مدتی آن ها را اخراج می کند.

ما اینجا هدفی داریم. دوستانه می گویم، هدفمان این 
است که به سهم خوبی برسیم و رشد داشته باشیم 
و بیزینسمان ۱0 سال دیگر هم بر پا بماند. اگر هشت 
شــب هم به شــرکت بیایید کارمندان را می بینید. 
زحمت می کشند چون شرکت را متعلق به خودشان 
می دانند. برای پول زحمت نمی کشند. ما نفراتمان 
را با پول نگه نمی داریم. باید احســاس کنند شرکت 
خودشان است وگرنه طی یک سال و نیم به این رشد 
نمی رسیدیم. ولی به جایی رسیده ایم که تقریباً آدم ها 
ما را می شناســند. شاید ســهم ما از بازار 85 درصد 
نباشد، ولی به جاهایی رسیده ایم. این مسئله طی یک 
سال و نیم خیلی سخت است. باید به بچه هایی که روز 
اولشان است که به بامیلو آمده اند نشان دهیم که چرا 
اینجا خوب است و دارند کار می کنند. حقوق هایی 
کــه در برخی جاهــا می ببینم منصفانه نیســت. 
بعضی وقت ها کسانی که ۱۲ ساعت کار می کنند و 
می خواهند در تهران زندگی کنند حقشــان بیشتر 
است. پول بیشتری می دهیم تا بگوییم شما را دوست 
داریم. حقوق کارمندان ما از بعضی جاها بهتر است و 
من از این بابت خیلی خوشحالم. چون االن یک جوان 
۲۴ ساله می تواند با این حقوق به خودش برسد. اگر 
بخواهم حقوق ها را زیاد در نظر بگیرم تا به کسی دیگر 
لطمه بزنم این یک چیز کوتاه مدت است و ما را زمین 
می زند. کار در بامیلو زیاد است و شاید از بعضی جاها 
حقوقش بیشتر باشد. ولی این طور نیست که کسی را 
استخدام کنیم با حقوق زیاد و بعد بگوییم برود چون 
حقوقش زیاد اســت. چون اصاًل اجازه این کار را به 

خودمان نمی دهیم.
از آمازون و بی ســی جی و شرکت های بزرگی که در 
ای کامرس موفق هســتند هم نیرو می گیریم. اصال 
کار من این است که نیروی خوب بگیرم. ببینم کی 
هست و آیا راضی است با ما صحبت کند. اگر راضی 
بود به او پیشنهادی می دهیم که بتواند به ایران بیاید 
و پیش ما کار کند. همان طور که با خارجی ها صحبت 
می کنیم با ایرانی ها هم صحبت می کنیم. یک گروه 
چهارنفره به نام منابع انسانی )اچ آر( داریم که کارشان 
دو چیز است؛ نفراتی که اینجا هستند را خوشحال نگه 

دارند و از خارج برای بامیلو نیرو بگیرند.

 از رقبایتان هم نیرو گرفته اید؟
بله.

 منظورم دیجی کاالست.
می توانم به طور شــفاف ذکر کنم کــه خیلی ها از 
مجموعه رقیب عالقه مند بودند به بامیلو ملحق شوند 
ولی از مجموعه دیجی کاال تنها یک نفر در حال حاضر 
در بامیلو مشغول به کار است، و من عقیده دارم اگر 
کسی برای پیشرفت شغلی اش به تغییر  نیاز دارد باید 
این کار را انجام دهد. بسیاری از همکاران ما در بامیلو 
هم ایــن کار را انجام داده اند برخی به شــرکت های 
رقیب رفته اند و برخی نیز کســب وکار خودشان را 
راه انداخته اند. ما کسی را به زور به بامیلو نمی آوریم و 

به زور هم کسی را اینجا نگه نمی داریم.

 منظــورم زور نبود، حقــوق باالتر و قیمت 
مناسب تر را پیشنهاد داده اید.

هیچ وقت روال ما این نبوده که اول ببینیم فرد چقدر 
حقوق می گیرد. اجازه هم نداریم بپرســیم. اگر هم 

بپرســیم برای این اســت که 
ببینیم می توانیم پولش را 

بدهیم یا نه.

 یکی از بحث های 
دربــاره  دیگــر 
این  شما  مجموعه 
راکت  که  اســت 
اینترنــت به جای 
سرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ های 
ایرانــی، آن هــا 
م  ا ســتخد ا ا  ر
راکت  چرا  می کند. 

تمایلی بــه حمایت از 
ایرانی  استارت آپ های 

ندارد؟
)با تعجب( چرا از من 

باره  این  در 

ســؤال می کنید؟ بامیلو رابطه ای با راکت اینترنت 
ندارد و نمی دانم چه کار می کنند.

 مگر شما زیرمجموعه راکت نیستید؟
نمی دانم چرا همه این را می پرسند؟ بامیلو شرکتی 
ثبت شده با ۲80 کارمند است که همه قرارداد رسمی 
دارند. هرکس در اینترنت بگردد می تواند به راحتی 
به هویــت بامیلو و ســرمایه گذارش پــی ببرد. ما 
سرمایه گذاری به اسم راکت اینترنت در بامیلو نداریم.

 اتفاقا وقتی اینترنت را سرچ می زنیم همه جا 
نوشته شده که راکت سرمایه گذار بامیلوست. 
با این حال می خواهید بگویید شما رابطه ای با 

راکت ندارید؟
با خیلی ها رابطه و ارتبــاط دارم، با آمازون و ای بی و 
شرکت های ایرانی مثل مادیران، گلدیران و گلستان 

و... چون به آن ها نیاز دارم.

 منظــورم رابطه کاری و دادوســتد عادی 
نیست. اصال با صراحت بگویید سرمایه گذار 

شما کیست؟
 ام تی ان. همه می دانند.

 شما چند شرکت یا استارت آپ هستید مثل 
زودفود، اسنپ، پین تاپین این شرکت ها یقینا 
یک هلدینگ دارند. اسم هلدینگتان چیست؟

مجموعه ما شامل بامیلو، پین تاپین، زودفود، بدوفود 
هم که هنوز فعال است، اما االن بیشتر روی زودفود 
تمرکز داریم. اسنپ هم هست که درواقع قبل از آن 
تاکسی یاب بود. پین تاپین هم قسمت توریستی است. 
موزاندو هم که بود. چند اشتباه هم کردیم که تقصیر 
من بود و مجبور شــدیم فعاًل آن را کنار بگذاریم. و 
همه شرکت ها در قالب هلدینگ »روماک« فعالیت 
می کنند. بامیلو بخشی از مجموعه روماک است که 
سرمایه گذار آن شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی است 

و هیچ ارتباطی هم به راکت اینترنت ندارد.

 گفتیــد مجموعه تان با عنــوان »روماک« 
ثبت شــده. روماک و راکت اینترنت از نظر 

سرمایه گذاری ارتباطی با هم ندارند؟
نه به هیچ وجه. اگر بود که همه می دانستند.

 فایننشــال تایمز در اکتبر 2014 گزارشی 
منتشر کرده است که می گوید راکت اینترنت 
و ام تی ان به صورت سرمایه گذاری مشترک، 
 )MEIH( هلدینگی را با هم ایجاد کرده اند به نام
که این شرکت در ایران با نام روماک فعالیت 
می کند. و همان طور که شما االن اذعان کردید 
روماک هم بامیلو و زودفود و اسنپ، پین تاپین، 
بدوفود را راه انداخته. این را تکذیب می کنید؟

تکذیب این موضوع کار من نیست. سرمایه گذار ما 
ام تی ان است. فایننشال تایمز این را نوشته و راکت و 
ام تی ان باید آن را پیگیری کنند. من بیکار نیستم از 
صبح تا شب اینجا کار دارم و ساعات کمی فقط برای 
خوابیدن دارم. نمی توانم وقتم را بگذارم برای تماس 
با آن روزنامه که بگوییم خبرت اشــتباه است. من 
ترجیح می دهم وقتم را صرف رشد بامیلو و بهتر کردن 
خدمات به مشتریانم بکنم. ولی الزم است به شکل 
واضح بگویم ســرمایه گذار ما ام تی ان است. از همان 
ابتدا گفتید بسیاری نسبت به بامیلو بدبین هستند، 
این به خاطر این است که من وقتم را نگذاشته ام برای 
پاسخگویی. شما دومین نفری هستید که با او در این 
باره حرف می زنم و اولین نشــریه چاپی هستید که 
گفتگو می کنم. اینکه چرا وقت نگذاشــتم معتقدم 

وقت ما ارزش بیشتری دارد.

 برای من عجیب است که چرا نسبت به راکت 
و همکاری با آن این واهمه دارید. چه اشکالی 
دارد که بگویید راکت اینترنت سرمایه گذار 
شماســت؟ چرا می خواهید مخفی کنید که 
سرمایه گذار مجموعه شما یعنی روماک زیر 

مجموعه راکت اینترنت و ام تی ان است.
راکت و ام تی ان هردو شــرکت هایی هستند که در 
بازارهای بورس دنیا کار می کنند و مجبورند 
صورت مالی داشــته باشــند. اگر 
کسی نگران این موضوع است 
می توانند جســتجو کنند و 
صورت مالی هردو شرکت را 
پیدا کنند. وقتی آن شرکت 
درباره صورت مالی اش چنین 
چیــزی را اذعان نمی کند، به 
خبرهای دیگر نباید اعتنا کرد.

 اما شــما هم مثل من به 
جایگاه نشــریه معتبری 
مثل فایننشال تایمز واقف 
هستید باز هم با این حال از 
نظر شما نباید به خبر فایننشال 
تایمــز اعتنا کــرد و منبع 

معتبری نیست؟
مــن 

پاسخگوی صحت وسقم اخبار یک رسانه نیستم!

 هنوز به این سوالم پاســخ ندادید. چرا از 
ارتباط با راکت اینترنت واهمه دارید؟

واهمه ندارم! آن ها خیلی خوب کار می کنند.

 یعنی خود شما شخصًا نمی دانید که راکت 
اینترنت در روماک سهم دارد؟

نه مطمئن باشــید که ندارد. این ســؤال را چهاربار 
پرسیدید!

 می دانید چرا می پرسم؟ اگر همین االن با هم 
برویم ســر زده به چند استارت آپ یا شرکت 
ایرانی بپرســیم که نظرتان دربــاره بامیلو 
چیســت، می گویند بامیلو متعلق به راکت 
اینترنت است. برای همین است که با تعجب 
و تاکید و ســؤال می کنم. با فرض اینکه حتی 
بامیلو با راکت اینترنت ارتباط داشته باشد، از 

نظر شما اشکالی دارد؟
اگر با هم ارتباط داشته باشند که مسلماً برای بامیلو 
بهتر است. ولی االن چنین چیزی نیست و به آن فکر 
هم نمی کنیم. در حال حاضر باید روی مباحثی که 
در حیطه وظایف خودمان است فکر کنم. اینکه فالن 
روزنامه اشتباه می نویسد یا درست اصالً برای من مهم 
نیست. برای من مشتری مهم است. حاال آن ها اصاًل 
فکر کنند من بیل گیتس ام! هرچیزی می خواهند 
بنویسند. ســرمایه گذار بامیلو ثبت شده، هرکس 
می خواهد می تواند برود ببیند. ام تی ان سرمایه گذار 
ماســت و تمام! و اینکه می گویید اســتارت آپ ها 
می گویند بامیلو متعلق به راکت است. استارت آپ ها 

یک دهم درصد جامعه اند.

 نگاه این یک دهم درصد برای شــما مهم 
نیست؟

البتــه که مهم اســت. برای همین اســت که االن 
دربــاره آن صحبت می کنیم، ولــی لزومی ندارد به 
یکی یکی شان توضیح دهم. این مطالب را می گویم تا 
راکت اینترنت اعتراض نکند که چرا من از اسم آن ها 
برای تبلیغ بامیلو استفاده می کنم؛ سرمایه ما متعلق 

به ام تی ان است.
فکر می کنم برخالف رقیبانمان و چیزی که در جامعه 
وجود دارد، بامیلو بیشترین کمک ها را به بسیاری از 
همین استارت آپ ها کرده. ما مشتری اولیه بسیاری 
از آن ها هســتیم و به آن ها کمک می کنیم. برای ما 
چیزهایی مهم است که به بیزینسمان کمک کند. 
اکوسیســتم برای ما خیلی مهم است. ولی اینطور 
نیست که به همه شــایعه ها پاسخ دهیم. این اولین 
مصاحبه مطبوعاتی من هست. حتی اگر سؤاالت شما 
چالشی باشد، باید به جوابتان برسید و آن را تحلیل 

کنید تا چیزی که منعکس می شود واقعیت باشد.
سرمایه گذاری خارجی چیز بدی نیست و خیلی هم 
از آن خوشحال می شویم. ولی من دوست دارم بیشتر 
صحبت ها درباره مشــتری ها و سازوکار آن ها باشد. 
کسی که کامپیوتر ندارد، اول کامپیوتر می گیرد بعد 
لپ تاپ و بعد اسمارت فون. ایران به سرعت در حال 
گذر از این دوره اســت. این اتفاق خیلی خوبی است 
که می توانیم هرروز با مشتری در تماس باشیم و هر 
لحظه که اراده کند بتواند خرید کند. ما کاری کرده ایم 
که فروشنده ها هم مانند خریدار یک اپلیکیشن داشته 
باشــند. یعنی درحقیقت دو اپ اینجا می گذاریم؛ 
یکی برای فروشــنده ها و یکی برای خریدارها که با 
تلفن همراه خرید می کنند. این چیز جالبی است که 
هردو از طریق بامیلو به هم وصل می شوند. این ساختار 
ماست. اینکه یک سال و نیم صحبت نمی کردیم، به 
این خاطر بود که خیلی درباره خودمان تبلیغ نکنیم و 
بعد ببینیم که واقعاً بزرگ شده ایم. می خواستیم ابتدا 
این ها را درست کنیم و جای پایمان را محکم کنیم، 

بعد به وقتش درباره آن صحبت کنیم.

 االن بزرگ شده اید یا می خواهید این فضای 
منفی شکل گرفته را تصحیح کنید؟

گفتم ما در آغاز راه هســتیم و برای بزرگ شدن راه 
بســیاری داریم اما می خواهم از طریق نشریه شما 

حرف بزنم و به سؤاالت اکوسیستم پاسخ بگویم.

 فرض می کنیم شــما ارتباطــی با راکت 
ندارید. چــرا ام تی ان مثــل تجربه زودفود 
ایرانی سرمایه گذاری  روی استارت آپ های 
نمی کنــد؟ و ترجیح می دهــد پولی بیاورد 
تعدادی ایرانی اســتخدام کنــد و با آن ها 

بیزینسش را جلو ببرد.
هرکسی اســتراتژی خود را دارد. گاهی می خواهی 
چیزی را بخری و ســودش را داشته باشی و گاهی 
هم می خواهی چیزی را بسازی و از صفر شروع کنی. 
ساختن کار خیلی خوبی اســت. برای همین است 
که تصمیم گرفتم به ایران بیایم، چون داریم چیزی 

می سازیم و این برایمان مهم است.

 به عنوان ایرانــی بله، ولی به عنوان خارجی 
وقتی این شــرکت بر روی استارت آپ های 
ایرانــی ســرمایه گذاری نمی کنــد یعنی 

نمی خواهد انتقال تکنولوژی اتفاق بیفتد.
اینطور نیســت که ســرمایه گذار بگوید من این را 
می خواهم یا آن را. برای ســرمایه گذار تنها یک 
چیز مهم اســت؛ ســود و حضور موفق در 
بازار عــدد و رقم حرف آخــر را می زند 
سرمایه گذار برایش اعداد و صفرها مهم 
هســتند و هزینه ها را حساب می کند 
و اینکه بعد از دو ســال چه چیزی به 
دســت می آورد. فقط همین. انتقال 
تکنولوژی در اســنپ اتفاق افتاده 
اســت. درســت کردن وب سایت 
کــه انتقال تکنولوژی نیســت. بر 
اســاس گزارش جشــنواره وب 
ایران بیش از ۱۳ هزار سایت در 
ایران راه اندازی شده است. راه 
انداختن سایتی مثل دیجی کاال 
و بامیلو کار ســختی نیســت. 
کاری نــدارد به هندوســتان 
پول می دهید و برای شما یک 
وب سایت تروتمیز همان طور 
کــه دوســت دارید درســت 
می کنــد و شــروع می کنید 
بــه کار. درضمــن زودفود و 
اســنپ اینجا طراحی شده 
اســت. منظورم این است که 
کارمندانی که در این قسمت اند 
روزبه روز بیشتر کار می کنند. نکات 
ریز و هوشــمندانه را یاد می گیرند. 
اینکه فکر کنیم در ســایت ما در کنار 
خرید مداد پیشنهاد می شود دفترش را 
هم بخرید. این انتقال تکنولوژی است؟ 
اشتباه اســت. وب ســایت درست کردن 
انتقال تکنولوژی نیســت و کار سختی هم 
نیست. در حال حاضر راه انداختن، مدیریت 
داشتن، کارمند گرفتن و اکوسیستم ساختن 
مهم است. من اسمش را می گذارم »اجرا«. اجرا 
مهم است. این مهم است که بدانی مشتری هرروز 

فرق می کند و باید حواسمان به ریسک ها باشد.

عمده کسانی که صحبت کردیم مخالف این 
طرح شما بودند.

یک مثال می زنم، شبکه ۴ میزگردی می گذارد. وزیر 
ارتباطات و رئیس شــورای تنظیم مقررات می آیند 
و یک منتقد، منظورم روح اهلل مومنی نســب است، 
هم نظرات خودشــان را می گوینــد. درباره تلگرام 
حرف هایی می زننــد و چیزهای نانوشــته مطرح 
می کنند. اما در حال حاضر تلگرام کار می کند و کسی 
هم مشکلی با آن ندارد! طی یک سال و نیم، هیچ وقت 
یک شرکت خصوصی برخالف قانون و عرف و شرع آن 
کشور نمی تواند به این سرعت رشد کند. ما براساس 
قانون و عرف کارمان را انجام می دهیم. ممکن است 
عده ای مخالف باشند. قرار نیست ما بتوانیم نظر صد 
درصد مردم را جلب کنیم. می توانیم برایشان توضیح 
دهیم که کمکی که این طرح کرده باعث پیشرفت 
اکوسیستم بوده. دو قشــر مخالف داریم. یکی آگاه 
است و از روی آگاهی نقد می کند؛ مثل حساسیتی 
که گفتید و بسیار هم مهم هست و بامیلو تالش دارد 
هر حرکتی که انجام می دهد براساس قوانین باشد و 
چه خودش چه اکوسیستم رشد کند. این بازار در حال 
بزرگ شدن است و اگر ما نتوانیم به بزرگ شدن بازار 
کمک کنیم هیچ وقت سهم مناسبی از آن نخواهیم 
داشت. چون ما قرار نیست حداقل در یک سال آتی 
85 درصد بازار را داشته باشیم. به این فکر می کنیم که 
سهم اندکی که داریم از بازار بزرگ تری باشد و قاعدتاً 
به این ترتیب درآمد بیشتری خواهیم داشت. درباره 

انتقاد ناآگاهانه هم صحبت خاصی ندارم.

 همانطور که گفتید مخاطب تصمیم گیرنده 
است. پس نتیجه این بحث را بگذاریم برعهده 

مخاطبان شنبه.
موافقم. ولی ما قصد نداریم به کسی آسیب بزنیم.

روایتی منفی درباره بامیلو وجود دارد. اینکه 
شما از مجموعه های دیگر نیرو گرفته اید مثاًل 
می گویند حقوق باال پیشنهاد داده اید و آن ها 

را جذب خودتان کرده اید.
ما تقریباً روزی بــا ۳0 تا ۴0 نفــر را در اینجا برای 
اســتخدام مصاحبه می کنیم و بقیه برایمان رزومه 
خودشان را می فرستند. قطعاً اگر بخواهیم به سهم 

خوبی برســیم به نیروی خوب نیاز داریم. 
کسی که خودش بخواهد بیاید صد درصد 

ما نمی گوییم نه. نگاه می کنیم به شرکت ما 
می خورد یا نه. اگر بخورد چرا بگوییم نه؟

 من شــخصا موافق آزادی حق انتخاب 
هســتم و هر فرد می تواند برای ارتقا محل 

کارش را تغییر دهد. ولــی گاهی این اتفاق 
می افتد که شما به صورت خاص یک نیروی 

خاص را در یک شــرکت خاص هدف گیری 
می کنید و با وعده دستمزد باال از آن شرکت 

می کشیدش بیرون. این اتفاق افتاده؟
نه. ما ســعی می کنیم نیروی خوب پیدا کنیم. مثل 
همه در ایران تلنت و لینکدین هســتیم و جایی که 
کمبود ببینیم دنبال برطرف کردنش می رویم. اول 
اینکه بسیاری از نیروها خودشان می آیند. دوم اینکه 
بله، ما دنبال نیرو می رویم. این نیست که فقط ما این 

حقوق هایی 
که در 

برخی جاها 
می ببینم 
منصفانه 
نیست. 

بعضی وقت ها 
کسانی که 
۱۲ ساعت 

کار می کنند و 
می خواهند در 
تهران زندگی 
کنند حقشان 
بیشتر است. 
پول بیشتری 

می دهیم تا 
بگوییم شما 

را دوست 
داریم. حقوق 
کارمندان ما 

از بعضی جاها 
بهتر است 

و من از این 
بابت خیلی 
خوشحالم. 
تکذیب این 
موضوع کار 
من نیست. 

سرمایه گذار 
ما ام تی ان 

است. 
فایننشال 

تایمز این را 
نوشته و راکت 
و ام تی ان باید 
آن را پیگیری 

کنند. ولی 
الزم است 
به شکل 

واضح بگویم 
سرمایه گذار 

ما ام تی ان 
است. از همان 

ابتدا گفتید 
بسیاری 
نسبت به 

بامیلو بدبین 
هستند، این 
به خاطر این 

است که 
من وقتم را 
نگذاشته ام 

برای 
پاسخگویی

روزنامه فایننشال تایمز در مقاله ای با 
اشاره به سرمایه گذاری  شرکت آلمانی 

راکت اینترنت در ایران ادعا کرده است، 
شرکت روماک، که بامیلو را در اختیار دارد 

بخشی از سرمایه گذاری مشترک راکت 
اینترنت و ام تی ان آفریقای جنوبی است. 

دو شرکتی که در خاورمیانه هلدینگ 
MEIH را در اختیار دارند که به گفته این 
روزنامه در ایران با نام روماک وارد حوزه 

سرمایه گذاری شده است. اما منزهیان
این موضوع را تکذیب می کند.

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه ۱۱ را بخوانید.

https://telegram.me/shanbemagazine


اسمش با پروژه های عظیم سینمایی گره خورده است.  
فانتزی باز تمام عیار هالیوود. استیون اسپیلبرگ تقریبا تلنگر

هرکاری خواسته در عالم سینما انجام داده، اما شروع کار 
برای او این گونه نبود. سه بار از مدرسه تئاتر و فیلم و تلویزیون 

کالیفرنیای جنوبی اخراج شد. سرانجام مجبور شد دست به دامن 
مدرسه فیلم سازی دیگری شود تا رویای کارگردان شدنش را دنبال 

کند. سی و  پنج سال بعد، در سال 2002 به مدرسه کالیفرنیای جنوبی 
برگشت تا مدرک لیسانسش را بگیرد! یکی از مدارس معتبر سینمایی 

آمریکا، اسپیلبرگ جوان را برای کارگردانی مناسب نمی دانست، سه بار 
هم بر این دیدگاه خود تاکید کرد، اما اراده اسپیلبرگ قضاوت تاریخ را 

به نفع خود تغییر داد.
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شـنـاسـنـامـه
i n d e x

تحقیقی برای ســاخت یک دست مصنوعی 
جدید انجام شده اســت. این دست مصنوعی 
می تواند مغز را کنترل کند و بیماران می توانند با 
استفاده از آن و فقط از طریق فکر کردن انگشتان 
دستگاه را تکان دهند. نحوه کار با این دستگاه 

بسیار آسان است.
این تحقیق بــا اینکه در مراحل اولیه اســت، 
می تواند به افرادی که در اثر سانحه یا بیماری 
دست خود را از دست داده اند، کمک کند. این 
اولین باری اســت یک فرد با استفاده از دست 
مصنوعی، که مغز آن را کنترل می کند، بدون 
آموزش گسترده حرکات دست را بالفاصله انجام 
می دهد. این فناوری چیزی فراتر از پروتزهای 
موجود در بازار است. انگشتان مصنوعی موجود 
در بــازار برای گرفتن یک شــی به طور یکجا 
حرکت می کننــد، مانند وقتی که می خواهید 

توپ تنیس را بگیرید.
با این حال، دست یا پای مردی که مورد آزمایش 
قرار گرفته قطع نشده بود. او برای درمان بیماری 
صرع به بیمارستان مراجعه کرده بود و قرار بود 
عکس برداری از مغز او انجام شــود تا پزشکان 
بتوانند محل شروع تشنج را در مغز او تشخیص 
دهند. پزشکان طی عمل جراحی الکترودهایی 
را در مغز او قرار دادند تا تشــنج های او را دنبال 
کنند. اما در عکس برداری قسمت های خاصی 
از مغز او را مشاهده کردند که مسئول حرکت 

هریک از انگشتان بود.
یک جراح اعصاب 128 حســگر الکترود را به 
ترتیب و با دقت روی آن قسمت از مغز فرد قرار 
داد که حرکات دست و بازو را کنترل می کند. هر 
حسگر یک نقطه کوچک و دوار از مغز را که قطر 
آن 0/0۴ اینچ بود، پوشــش می داد. بعد از آن، 
محققان از مرد خواستند انگشتان مختلف خود 
را تکان دهد. وقتی حسگرها فعالیت الکتریکی 
خنثی مربوط به هر حرکت انگشت را شناسایی 
می کردند، تیم تحقیقاتی مشخص می کرد که 
کدام قسمت از مغز او روشن می شود. به عالوه تیم 
مشخص کرد که کدام قسمت های مغز در حس 
المسه دخیل هستند. آن ها به مرد دستکشی 
دادند که نوک هر انگشت را می لرزاند. وقتی مرد 
لرزش را در انگشت خود حس می کرد، محققان 
دوباره قســمت های مختلف مغز را که روشن 

می شدند شناسایی می کردند.
بعد از جمع آوری داده های حرکتی و حســی، 
محققان یک دســت مصنوعی را طرح ریزی 
کردند. هر زمان قســمت خاصــی از مغز مرد 
فعالیت الکتریکی را نشان می داد، عضو مصنوعی 
انگشــت مربوط به آن را حرکــت می داد. این 
مسئله حسگرهای الکترود را به دستگاه های 
ذهن خوانی تبدیل می کرد. محققان الکترودها را 
به عضو مصنوعی وصل کردند و از مرد خواستند 
درباره حرکت دادن انگشــتان خود فکر کند. 
درست همزمان با حرکت دادن انگشتان واقعی، 
انگشتان دست مصنوعی نیز حرکت می کردند.

دقتدستی
ابتدا دستی که مغز آن را کنترل می کرد فقط 76 
درصد دقت داشت. اما سپس محققان انگشت 
حلقه و انگشت کوچک را با هم جفت کردند و 
درنتیجه دقت دستگاه به 88 درصد رسید. اکثر 
افراد انگشــت حلقه و انگشت کوچک را با هم 
تکان می دهند، زیرا آن قســمت از مغز که این 
دو انگشت را کنترل می کند، با هم همپوشانی 
دارند. درنتیجه جفت کردن این دو انگشت دقت 

دستگاه را باال می برد.
این فناوری هنوز برای استفاده بالینی مناسب 
نیست، و احتماال قیمت آن باالست، اما بدون 
شک به افراد زیادی کمک خواهد کرد. در حال 
حاضر فناوری های بی شماری طراحی شده اند 
که به افراد قطع عضو کمک می کنند. برای مثال، 
پیشرفت های به دست آمده در اعضای مصنوعی 
و پوست مصنوعی به بازیابی حس المسه افراد 

کمک می کند.

دستمصنوعیکهمغزآن
راکنترلمیکند

تازهها
N e w s

حسگرپوشیدنیکهاحساساترامیفهمد
محققان در موسســه پیشــرفته علوم و فناوری 

کره جنوبی )KAIST( یک حســگر پوشیدنی 
ســاخته اند که می تواند تشــخیص دهد چه 
زمانی مو بر تن شما سیخ می شود. این حسگر 
از پلیمر رسانا با خازن های مارپیچ توکار ساخته 

شده اســت. وقتی مو بر تن فرد سیخ می شود، 
شکل این قطعه تغییر می کند و درنتیجه تغییراتی 

در ظرفیت آن ایجاد می شــود. با تجزیه وتحلیل این 
تغییرات، محققان می توانند طول و مدت زمانی را که مو بر تن فرد سیخ می شود 
مشخص کنند. به گفته محققان، روزی می توان از این فناوری در دستگاه های 

پوشیدنی استفاده کرد تا عواطف و احساسات کاربران تشخیص داده شود. 

رابطهزنبورعسلوتقویتعملکردباتریها
 

گرده و زیرســاخت منحصربه فــرد آن می توان 
به عنوان یک نوع کارآمدتر از واحد ذخیره سازی 
انرژی استفاده کرد. محققان دریافتند که اگر 
بتوانند گرده را به اند کربــن تبدیل کنند، 
به طوری که زیرســاخت بهتری نسبت به 
گرافیت داشته باشد، می توانند باتری تولید 

کنند که انرژی بیشتری را در خود ذخیره می کند. 
دانشمندان گرده زنبورعسل و گرده گیاه لوئی را، در 

دمای 600 درجه سلسیوس و فضایی پر از گاز آرگون به تکه های کوچک کربن 
تبدیل کردند. سپس کربن دوباره حرارت دادند تا فضاهای خالی بیشتری را 
در ساختار گرده ایجاد کنند و درنتیجه ظرفیت ذخیره انرژی را افزایش دهند.

محاسبهکوانتومی
برای حل مسئله NP-complete، دانشمندان در 

تالش اند با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی 
راهکاری متفاوت ارائه دهند، اما کامپیوترهای 
کوانتومی محدودیت هایی دارند، نمونه های 
فعلی معموال در دماهای بســیار پایین کار 
می کننــد. در مقابل، می توان با اســتفاده از 

فناوری استاندارد memcomputer را ساخت 
که این کامپیوترها در دمای اتاق کار می کنند. اما  روش 

کدگذاری آن ها هم موجب می شــود دستگاه نسبت به نوسانات تصادفی، که 
می تواند خطاها را معرفی کند، آسیب پذیر شود. بنابراین یک نسخه با مقیاس 

بزرگ به کدهای اصالح خطا نیاز دارد تا عملکرد آن را سریع تر کند.

 یک ماده شفاف، که به صفحه نمایش تلفن هوشمند چسبانده می شود، به 
دستگاه کمک می کند تا هر زمان که روی آن ضربه بزنید برق تولید کند.  در 
حال حاضر اکثر تلفن های همراه و تبلت ها صفحه نمایش دارند. دانشمندان 
دانشگاه النژو در چین استدالل می کنند که انرژی مکانیکی حاصل از حرکت 
انگشت روی صفحه نمایش می تواند به برق تبدیل شود و باتری تلفن را شارژ 
کند. محققان از یک الستیک سیلیکونی شفاف به نام PDMS ماده جدیدی 
تولید کرده اند. داخل این الســتیک سیم هایی از جنس تیتانات زیرکونات 
سرب قرار داده شده که عرض آن ها فقط 700 نانومتر یا یک میلیاردم متر 
است. این سیم 1۴0 برابر نازک تر از میانگین ضخامت موی انسان است. وقتی 
الستیک به حالت جامد درمی آید، محققان از میدان های الکتریکی برای تراز 
کردن سیم های نانو در الستیک استفاده می کنند. این تراز به تنظیم خواص 
الکتریکی و دیداری ماده کمک می کند. هر وقت این سیم های نانو خم شوند، 
به عبارت دیگر هر زمان که شــما با انگشت روی این ماده ضربه بزنید، برق 
تولید می شود و به این پدیده پیزوالکتریک می گویند. وقتی سیم های نانو 
در کنار هم به درســتی قرار گرفته باشند، به طور یکنواخت نسبت به ضربه 

انگشت واکنش نشــان می دهند و تا حد امکان از این حرکات انرژی تولید 
می کنند. این سیم های بسیار نازک قابل مشاهده نیستند و به همین دلیل 
این ماده شــفاف است. به عالوه سیم های نانو می توانند انرژی ضربه زدن به 
صفحه را دریافت کنند بدون اینکه بر عملکرد طبیعی صفحه تاثیر بگذارند. 
همچنین، وقتی از یک زاویه به ماده نگاه کنید، خواهید دید که ســیم های 
نانو با اشعه های نور تداخل دارند. بدان معنا که هر چیزی که از آن زاویه روی 
صفحه مشاهده  شود تار خواهد بود. این ویژگی باعث می شود فرد دیگری 
که در نزدیکی شماست نتواند صفحه تلفن هوشمند شما را به وضوح ببیند و 
بدین ترتیب حریم خصوصی کاربر حفظ خواهد شد. در عمل، با ضربه روی 
این ماده یک جریان الکتریکی معادل با 0/8 نانو آمپر، یا حدود یک میلیونیم 
برق استفاده شده در ســمعک، ایجاد می شود. دانشمندان می گویند نتایج 
حاصل از تحقیقات آتی می تواند کمک کند این ماده جریان بیشتری ایجاد 
کند و به خوبی باتری دستگاه های همراه را شارژ کند. سیگنال های الکتریکی 
سیم های نانو نیز می توانند به محققان کمک کنند صفحه نمایش های لمسی 

حساس تری تولید کنند.

فناوریپیشرفتهونظارتبرموادغذایی

مردمفقطزمانیکهدرفضایبازهستنددربارههوایپاکیاآلودهفکرمیکنند،اماکیفیتهوادرفضاهایبستهنیزبسیارمهماست.درحال
حاضربااستفادهازیکابزار،افرادمیتوانندآالیندههارا-بااندازهکوچکترازمو-درخانهخودشناساییکنند.اینامرمیتواندبهجلوگیریاز

برخیبیماریهاکمککند.

خداحافظشارژر:روکشهاییکهبرقتولیدمیکنند

این دستگاه مقدار آب مصرفی شما را از طریق »گوش دادن« به جریان آب 
شیر اندازه گیری می کند. هرروز ابتدا همه میله ها روشن است، در طول روز 
هر زمان دستگاه صدای بازماندن شیر آب را بشنود، میله کوتاه تر می شود. 
اگر تعداد افراد یک خانه بیشتر باشد، دستگاه این تعداد را در نظر می گیرد 
و زمان بیشتری طول می کشد تا میله خالی شود. این دستگاه مانند برنامه 
تشــخیص آهنگ Shazam است، اما بیشــتر به سیستم تشخیص صدا 
شباهت دارد. صدای سینک های ظرفشویی با یکدیگر کمی متفاوت است و 
درنتیجه جمع آوری تعداد زیادی صدای متفاوت کار دشواری است. عالوه 
بر این، نویزهای محیط نیز تاثیرگذارند، مانند هواکش حمام، موسیقی و... 
تمام این داده ها به تشخیص مقدار آب مصرفی کمک می کند. این داده ها 

وارد یک مدل آماری می شود تا صدای آب تعمیم داده شود.

در طراحی این دستگاه قابلیت دسترســی نیز در نظر گرفته شده است؛ 
میله ها نشان می دهند که چه مقدار آب مصرف شده. هربار فرد شیر آب را 
باز می کند، این میله ها را می بیند. در اصل هرچقدر مقدار مصرف آب به فرد 

نشان داده شود، او بیشتر مراقب مقدار آب مصرفی خواهد بود.
دکتر ژائو متخصصی است که سعی دارد دریابد چگونه می توان رفتار انسان ها 
را تغییر داد و این تغییر را در آن ها تثبیت کرد. ژائو دریافت که وقتی افراد 
می توانند ببینند که چه مقدار آب مصرف کرده اند، سعی می کنند مصرف 
آب را تا حداقل 30 درصد کاهش دهند. این موضوع حتی برای افرادی که 

تمایلی به صرفه جویی در آب ندارند صادق است.
وقتی برای کنترل جریان آب به داپلر نیاز نباشد، می تواند به یک بلندگو یا 

دوربین تبدیل شود. این یک ابزار قابل تبدیل است.

ابزاریبرایهشداردربارههدررفتنآب
وقتی افراد می توانند ببینند که چه مقدار آب مصرف کرده اند، سعی می کنند مصرف آب را تا حداقل 30 درصد کاهش دهند

 مردم فقط زمانی که در فضای باز هستند درباره هوای پاک 
یا آلوده فکر می کنند، اما کیفیت هوا در فضاهای بسته نیز 
بسیار مهم است. در حال حاضر با استفاده از یک ابزار، افراد 
می توانند آالینده ها را- با اندازه کوچک تر از مو - در خانه 
خود شناسایی کنند. این امر می تواند به جلوگیری از برخی 
بیماری ها کمک کند. گروهی از دانشمندان و مهندسان 
ابزاری تولید کرده اند به نام AirVisual . صفحه روشــن و 
رنگارنگ این نود می تواند آلودگی، دما، رطوبت و گرفتگی 
موجود در فضای بسته و باز را نشان دهد. این گروه امیدوار 
است رویکرد جمع آوری کیفیت هوا را تغییر دهد.اکثر مردم 
اطالعاتی درباره آلودگی هوا در فضای باز دارند، اما آلودگی 

مربوط به فضای بسته برای مردم ناشناخته است. با استفاده 
از این دستگاه می توان مقدار آلودگی هوا را مشاهده کرد. 

ممکن است شعله اجاق گاز، شومینه و محصوالت 
چوبی در فضای بســته آلودگــی هوا ایجاد 
کنند. به خصوص، مواد غذایی که در حال 
سوختن هستند ممکن است دود آلوده را 
وارد هوا کنند. نود می تواند این آلودگی ها 
را شناســایی کند. این دســتگاه می تواند 

ذرات با قطر حداکثر 10 میکرومتر را که حاوی 
گردوغبارند، اندازه گیری کنــد. ذرات کوچک تر از 

10 میکرومتر می توانند از راه تنفس وارد ریه ها شــوند و 

از سیستم های دفاعی طبیعی بدن عبور کنند و درنهایت 
وارد جریان خون شوند. این امر موجب بروز مشکالتی مانند 
خارش چشم، بینی و گلو می شود. این نود می تواند 
با استفاده از فناوری لیزر ذرات را اندازه گیری 
کند. در داخل نود، یک هواکش وجود دارد 
که هوای محیط را می کشد، یک لیزر که نور 
لیزر را با دقت پرتاب می کند، و یک حسگر 
عکس نیز در زیر لیزر است. وقتی ذرات معلق 
از مقابل حسگر عکس عبور می کند، نور لیزر را 
می شکند و باعث تداخل می شود. حسگر عکس تعداد 
دفعات شکست نور لیزر را می شمارد. در این دستگاه از یک 

الگوریتم قدرتمند استفاده می شود که اندازه و تعداد ذرات 
در هر دم را شناسایی می کند و داده ها را از دم های متوالی 
بیرون می کشــد تا آلودگی هوای کلی را مشخص کند. 
عالوه بر بررسی ذرات، دستگاه میزان دی اکسید کربن را 
اندازه گیری می کند و درنتیجه نحوه تهویه اتاق را می تواند 
نشان دهد. هرچقدر مقدار غلظت دی اکسید کربن بیشتر 
شــود، گرفتگی موجود در اتاق بیشتر خواهد شد. وقتی 
میزان دی اکســید کربن بیش ازحد زیاد می شود، حس 
می کنید قدرت درکتان کاهش می یابد. این نود می تواند 
غلظت دی اکسید کربن ۴00 قسمت در میلیون )ppm( را 

تا 10 هزار قسمت در میلیون اندازه گیری کند. 

نمایشگرکیفیتهوابهشمانشانمیدهدچهچیزیراتنفسمیکنید

وقتی مراقب چیزهایی که می خوریم باشیم، می توانیم 
وزن کم کنیــم، اما تهیه فهرســتی از خوراکی ها و 

میان وعده ها در روز همیشــه به ســادگی 
محاسبه تعداد ساعات پیاده روی روزانه 

نیست. امروزه ابزارهای جدیدی به بازار 
عرضه شده اند که می توانند آسان تر و 
با دقت بیشتری خوراکی های روزانه 
Diet-  ما را ثبت کنند.  ابزاری به نام

Sensor مدعی است می تواند با پرتوی 
نوری غذا را اســکن کند و به شما بگوید 

این غذا چقدر مغذی اســت و برای مثال چقدر 
پروتئین، چربی و کربوهیدرات دارد. این ابزار از طریق 
تجزیه وتحلیل مولکول های موجود در غذا با کمک 

نور این کار را انجام می دهد.  اسکنر نور ماوراءبنفش 
را به سطح ماده غذایی ارسال می کند. این عمل باعث 
می شوند مولکول های غذا به حرکت درآیند 
و امضایی نوری ایجاد  کنند که مختص به 
آن غذاست. اما این اسکنر فقط برای 
مواد غذایی یکنواخت یا مواد غذایی 
یک الیه کار می کند. بنابراین فقط 
می تواند یک تکه نان، پنیر یا مرغ را 
اسکن کند. همچنین شما باید به طور 
دستی یک مقدار غذا را وارد کنید. برنامه 
DietSensor هم مواد مغذی غذایی را، که اسکن 
می کنید، نشان می دهد و براساس اهداف یا وضعیت 

سالمتتان توصیه هایی به شما می کند.

دستگاهچسبیجدیدیکهمیتواندمشکالتقلبیرابررسیکند
 دســتگاهی بســیار نازک با قابلیت کششــی که به 
پوست شما می چســبد، می تواند ضربان قلب شما را 

اندازه گیری کند. محققانی که این دستگاه 
را طراحی کرده اند، می گویند بیمارانی 

که ضربان قلب آن ها باید به طور مداوم 
اندازه گیری شود، ازجمله افراد مبتال 
به مشــکالت قلبی مانند آریتمی یا 
افرادی که خطر حمله قلبی در آن ها 

زیاد اســت، می توانند از این دستگاه 
استفاده کنند. به عالوه، این دستگاه می تواند 

برای افرادی که احتمــال بیماری قلبی-عروقی 
در آن ها زیاد اســت مفید باشد، زیرا می تواند سرعت 
بازگشــت قلب به حالت اســتراحت را بعد از ورزش 

اندازه گیری کند و این یکی از شاخص های مهم سالمت 
قلب و عروق است. محققان قصد دارند این دستگاه را 
به بازار عرضه کنند، اما طبق تخمین آن ها 
چندین ســال طول می کشــد تا این 
دســتگاه در اختیار مردم قرار بگیرد. 
با این حال، در آینده نزدیک می توان 
از فناوری این دســتگاه در اصالح یا 
بهبود دستگاه های کنترل سالمت 
موجود اســتفاده کرد. در چند ســال 
گذشته، محققان ســاعت و مچ بندهایی 
تولید کردند که می توانند ضربان قلب انســان را 
اندازه گیری کنند، اما این دســتگاه ها معموال سفت 

هستند و دست را اذیت می کنند. 
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