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20 مولفه مشترک مدیران موفق
رئیست را قورت بده

بهترین رئیس خود را به خاطر بیاورید. در اینجا می خواهم درباره 20 رفتار که بی شک 
رئیس شما نیز به آن ها می پرداخته صحبت کنم. شاید خوش شانس باشید و رئیس کنونی 
خود را در ذهن تصور کنید. شــاید هم این خاطره شیرین به سال ها قبل بازگردد. شاید 

هم رئیســی در کار نیست و خود شما رئیس باشید. پس خوش به حالتان! قول 
می دهم زمانی با یکی از آنان مواجه شده اید. صرف نظر از اینکه رئیس شما چه 

کسی است، با اطمینان می توانم او را توصیف کنم. به این علت است که وجوه مشترک 
بسیاری در مدیران موفق وجود دارد. در اینجا به بیان 20 مورد از اساسی ترین ویژگی های 

این نوع مدیران می پردازیم.
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ــش شماره شش ــومانشنبه/ 28فروردین95/ سال اول / پی 16 صفحه / 1000 ت
6 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

چکاپ از 60 فاکتور 
مورد بررسی، 40 فاکتور 

را رایگان در اختیار  می گذارد

تغییر شیوه خرید بعد از 
70سال، ایده استارت آپ 

فستیوری

چکاپ مجانی 
وب سایت ها

رمزگشایی 
جعبه سیاه مدل 

کسب وکار

شما بگو چه 
می خواهی

برایت  می خرم

چگونه برای 
استارت آپتان 

شریک پیدا کنید؟

استیو جابز 
در شیراز
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

سونی به سمت 
اکوسیستم اپل

چرا سامسونگ 
سهام خود را در بازار 
تلفن های هوشمند 
LTE  در چین از دست 

می دهد؟

زمان بندی ایونت های
پایان فروردین را بخوانید

استارت آپی ها بخوانند!
2
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مایکروسافت 
چگونه کارمندانش را 
خوشحال می کند؟

بیم و امیدهای 
استارت آپ های 

گردشگری
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می
 اما

یار
سات

س: 
عک

سونی می خواهد با کمک 
طیف محصوالت متنوعش 

اکوسیستمی مشابه آنچه اپل 
دارد ایجاد کند

یکی از مدیران باسابقه 
مایکروسافت از شرایط کار در 

این شرکت می گوید

چشم انداز بر ادرانه
2میلیاردتو مان در روز

برادران امیری28 و 30ساله 
از زرین پال می گویند

گفت  وگوی اختصاصی
E x c l u s i v e

الیاس غانم
از مدیران سابق پی پل

بیشتر استارت آپ های 
ایرانی آماتور هستند

الیاس غانم از مدیران سابق پی پل است، یکی 
از معتبرترین شرکت های پرداخت آنالین در 
جهان. در حال حاضر شرکت خودش را با نام 
»تلر« در دبی اداره می کند. اصالتا لبنانی 
است و وقتی در مورد بازار پرداخت آنالین 
صحبت می کند تجربه های گران بهایی 
دارد. او را در دفتــر زرین پال دیدیم که 
برای مشاوره دادن به مدیران جوان آمده 
صفحه 3 را بخوانید بود.  

فیلم بینی در
شتاب دهنده پرش

چگونه می توان 
سرمایه گذاران را 

شیفته استارت آپ ها 
کرد؟

10

آیا بازاریابی تلفنی 
روش مناسبی 
برای شروع یک 
استارت آپ است؟

نوآوری خوب: شعار 
تبلیغاتی دنتسو

هر ایده با یک
مداد شروع می شود!
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استدلر با چه روش تبلیغی
 حس خوبی را به 

مصرف کنندگانش منتقل می کند

نیازمندی های کارآفرینی

10

آن ها زیر زمینی را در آریاشهر با 5 میلیون 
تومان رهن کردند این همه سرمایه شان بود

اگر پی پل به ایران بیایدیا باید جلوی او 
بایستیم که قاعدتا ما را قورت می دهد، یا 
لقمه آماده ای باشیم و بگوییم بیا روی ما 

سرمایه گذاری کن. به عبارتی یا ما را بخور یا 
بخر!

آژانس تبلیغاتی ژاپنی 30 درصد 
از تبلیغات را تحت سلطه دارد

در مشهد
برگــزار شد



گزارشی از یک جلسه 
فیلم بینی در شتاب دهنده 

پرش که رازورمز زندگی 
بنیان گذار اپل را مرور کرد

استیو جابز در شیراز!

شــتاب دهنده پرش بیش از دو ســال است که 
اقدام به برگــزاری برنامه های اکــران و تحلیل 
فیلم های کارآفرینی کرده است. در این برنامه ها 
که در هرماه دو جلسه برگزار می شود، فیلم های 
مرتبط با مقوله کارآفرینی و فضای کسب وکار و 
چالش های پیش رو در قالب فیلم های سینمایی، 
مستند و... انتخاب می شوند و برای عالقه مندان 
به نمایش درمی آیند. پــس از اکران این فیلم ها 
کارشناس مرتبط با فضای کارآفرینی به تشریح 
روابط علت و معلولی کاراکترهای فیلم می پردازد 

و نقاط آغازین و انتهایی موفقیت و یا شکســت 
آن هــا را تحلیل می کنــد. در برنامــه آخر این 
شتاب دهنده که روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 
در شــیراز برگزار شد، فیلم ســینمایی زندگی 
اســتیو جابز محصول ســال 2015 به نمایش 
درآمد و مسیر زندگی و چالش های پیش روی او 
در برنامه های مختلف زندگی او نشان داده شد. 
این چالش ها در ســه بازه زمانی از زندگی او رقم 
می خورند که در هرکدام از این ســه بخش یک 
چالش اصلی پیش روی خود دارد؛ چالش هایی 
که اغلب کارآفرینان بزرگ و صاحبان کسب وکار 
با آن ها مواجه خواهند شــد. ایــن چالش ها به 
صــورت چالش های حوزه فــردی، چالش های 
حوزه شــرکتی و ســازمانی و چالش های حوزه 
خانوادگی دسته بندی می شــوند که به صورت 

بالقــوه در هر فردی وجود دارند و افراد به محض 
حضور در حوزه فعالیت های کارآفرینی موجب 
بروز این چالش ها به صورت بالفعل می شــوند. 
یکی از نکات جالب درباره استیو جابز این است 
که با تمام مشغله کاری و دغدغه اجرای ایده های 
توانمند در شرکت اپل، هیچ گاه از خانواده خود 
دور نشد؛ سامان دادن روابط اجتماعی و کاری در 
کنار هم یکی از مسائلی بود که در این جلسه به 
آن پرداخته شد و راهکارهایی برای ایجاد تعادل 
بین این دو زمینــه به طوری که هیچ کدام باعث 
اختالل در دیگری نشــود، ارائه شــد. همچنین 
رفتار ســازمانی و نحــوه برخورد اســتیو جابز 
به عنوان یک مدیر با هرکــدام از این چالش ها و 
اثرات این شیوه های گوناگون مواجهه با مسائل 
نیز توسط کارشناس مربوطه مورد تجزیه وتحلیل 

قرار گرفت.
شتاب دهنده پرش که با رویکرد کاربردی سازی 
مفاهیم کارآفرینی برای نســل جــوان فعالیت 
می کنــد برنامه اکــران فیلم خود را از دو ســال 
گذشته از طریق نمایش های فیلم های مستند و 
سینمایی برگزار کرده و توانسته موفقیتی نسبی 
در برقراری ارتباط با مخاطبان پویا به دست آورد. 
فیلم هایی مانند پاندای کونگ فو کار، اینتراستالر 
و جوی از دیگر فیلم هایی هســتند که تا به حال 
در این شتاب دهنده مورد بررسی قرار گرفته اند. 
کارشناســان این برنامه ها افراد فعال و باتجربه 
در فضای کارآفرینــی و همچنین افراد مرتبط با 
مسائل اجتماعی روز جامعه هستند که مسائل را 
از زاویه روان شــناختی و جامعه شناختی بررسی 

می کنند.

 نابغه فروش شوید! 
فروشندگان حرفه ای چگونه بیشتر، آسان تر 

29
فروردین

و ســریع تر محصــول یا خدمــات خود را 
می فروشــند؟ چه رازهایی از نوابغ فروش 
جهان وجود دارد که با دانستن آن ها می توان تحولی 
در فروش خود به وجود آورد؟ این دو سوال همواره از 
اصلی ترین ســواالت پیش روی فروشندگان بوده و 
پاســخ آن ها قطعا می تواند تاثیر عمیقــی در نحوه 
فروش، افزایش میزان فروش و درنتیجه درآمدزایی 

افراد بگذارد.
دکتر علی خویه قرار اســت یکشنبه 29 فروردین در 
یک سمینار دوساعته به تشریح روانشناسی فروش و 
راهکارهای تعامل بهتر با مشــتریان بپردازد و به این 

سواالت پاسخ دهد.

 نقد و بررسی کتاب از صفر تا یک
برای کسانی که زندگی شــان صفر و یکی 

29
فروردین

است شــاید جالب باشد که بدانند موضوع 
همخوان هشتم نقد و بررسی کتاب از صفر 
تا یــک )Zero To One( اســت که یک شــنبه 29 
فروردین 1۳95 ســاعت 1۸ تا 20 در مرکز نوآوری و 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
می شــود. همخوان یک دورهمی برای مطالعه، نقد و 
بررســی کتاب های پیرامون موضــوع کارآفرینی و 
استارت آپ هاســت که هرماه در یکــی از کافه ها یا 

کتاب فروشی ها برگزار می شود.

 پنجاه و نهمین گردهمایی مدیران پروژه
شــرکت پیشــرو مدیریت پیــران از همه 

۳0
فروردین

مدیــران پــروژه دعــوت کــرده در این 
گردهمایی شــرکت کنند و درباره سابقه و 

درس آموخته های فعالیت حرفه ای خود ارائه های 5 
دقیقــه ای ارائــه دهند. ایــن گردهمایــی در ۳0 
فروردین ماه برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در 
این دوره ضمن آشــنایی با روش هــای ارائه و نحوه 
معرفــی آن، می توانند به معرفی کســب وکار خود 

بپردازند.

)Mini-MBA( کارگاه مدیریت و کارآفرینی 
این کارگاه شــامل چکیده نابی از حوزه های 

۳0
فروردین

مختلف علوم و فنون مدیریت مانند مدیریت 
استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی 
و مدیریت منابع انســانی به همــراه آخرین روش ها و 
شیوه های برگزیده روز دنیا در زمینه کارآفرینی و تدوین 
یک طرح کســب وکار اســتاندارد و قابل قبول است. 
همچنین در قســمت کارگاهی طرح های کسب وکار 
دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرند. این دوره 
از سوی موسسه توســعه و آموزش فصل دوشنبه ۳0 

فروردین ماه برگزار می شود.

 دهمین استارت آپ گرایند اصفهان
دهمین رویداد استارت آپ گرایند اصفهان 

۳0
فروردین

بــا حضور بنیان گذاران ســایت ســیبچه 
)SiBche.ir( دوشنبه ۳0 فروردین ماه 95 
برگزار می شود. سایت سیبچه از سایت هایی است که 
در حــوزه نرم افزارهای آیفون، آیپــد و آیپاد فعالیت 
می کند. علی نادعلی زاده، از موسسان این سایت، قرار 
اســت در این رویداد تجربیات و فعالیت های خود را 

توضیح دهد.

 نهمین سمینار فراتر از موفقیت
نهمین دوره سمینار و کارگاه آموزشی فراتر 

4
اردیبهشت

از موفقیت در دانشــگاه رازی کرمانشــاه 
برگــزار می شــود. در این ســمینار که با 
همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی در 
4 اردیبهشت برگزار می شود، موانع و عوامل موفقیت 
به صورت هدفمند و جامع مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.

استارت آپی ها بخوانند!

رویداد رمزگشایی جعبه سیاه مدل کسب وکار 
روز جمعه 27 فروردین ماه در شــهر مشــهد 
برگزار شد. بخشی از شــرکت کنندگان افراد 
دارای ایده بودند که مدل توســعه ایده خود را 
تدوین کرده بودند و دســته دیگر شرکت های 
نوپا و مجموعه های تازه کار در کسب وکار بودند 
که مدل کســب وکار خود را انتخاب کرده اند. 
طراحی یک مدل موفق کســب وکار و راه های 
اجرایی کردن آن همواره یکی از چالش هایی 
است که گریبانگیر مدیران پروژه ها و صاحبان 
ایده و کسب وکار شده اســت. این دوره که از 
ســوی آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی 
برگزار شد، رمزگشایی الیه های پنهان مدل های 
کسب وکار و بازخوانی جعبه سیاه آن خالهای 
نگرشی و عملی مجموعه های نوپا مورد بررسی 
و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخشــی از این 
دوره دربــاره یکی از اشــتباهات رایج در بوم 
کســب وکار یعنی نحوه پیوند میان این بوم و 
حوزه کاربردی ســازی بحث شد و به این نکته 
اشــاره شــد که تنها طراحی یک مدل نظری 
کسب وکار کافی نیست؛ بلکه زاویه نگاه به این 
مدل و در نظــر گرفتن امکانات موجود یکی از 
نکات اساسی در نوشــتن بوم است که باید به 
آن دقت کرد. در بخــش دیگری از این کارگاه 
درباره مشکالتی که در مسیر یک نوپا احتمال 
وقوع دارند صحبت شد و به راه های پیش بینی 
این مشــکالت قبل از وقوع و چگونگی آماده 
شدن برای مقابله با آن ها پرداخته شد. در پایان 
دوره به شرکت کنندگان مدرک شتاب دهنده 

فردوسی اعطا شد.

رمزگشایی جعبه سیاه 
مدل کسب وکار

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2
الهی قمشه ای

مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت 
را به طالی ناب تبدیل کنی.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

2۸ فروردین 1۳95 . سال اول . پیش شماره ششم

 پس از اکران 
این فیلم ها 
کارشناس 

مرتبط 
با فضای 

کارآفرینی 
به تشریح 

روابط علت 
و معلولی 

کاراکترهای 
فیلم 

می پردازد و 
نقاط آغازین 

و انتهایی 
موفقیت و یا 

شکست آن ها 
را تحلیل 

می کند



نادر ابراهیمی
هرگز به این فکر نکــن که در برابر فاجعه ای که 

هنوز اتفاق نیفتاده، چگونه عزا بگیری.

خبرنامه
N e w s L e t t e r

3

بیشتر استارت آپ های ایرانی آماتور هستند

الیاس غانم از مدیران ســابق پی پل است، یکی از معتبرترین 
شرکت های پرداخت آنالین در جهان. در حال حاضر شرکت 
خودش را با نام »تلر« در دبی اداره می کند. اصالتا لبنانی است و 
وقتی در مورد بازار پرداخت آنالین صحبت می کند تجربه های 
گران بهایی دارد. او را در دفتر زرین پال دیدیم که برای مشاوره 
دادن به مدیران جوان آمده بود. فرصت را غنیمت شمردیم و 
در مورد این حوزه از اکوسیستم اســتارت آپ ایران با او گپی 

کوتاه زدیم. 

 فرصت های بازار پرداخت آنالین در ایران چیســت؟ با 
ورود شــرکت های مطرح در حوزه پرداخت آنالین مانند 
پی پل سرنوشت اســتارت آپ های جوان ایرانی در این 

حوزه چه خواهد شد؟
اگر بخواهیم نــگاه فرصت یا تهدید به این موضوع داشــته 
باشــیم، به نظر من این یک فرصت خواهد بود. اما باید دقت 
داشت اگر یک اکوسیستم محلی که مثال دو سال از عمر آن 
می گذرد و فرصت کافی برای بلوغ داشته نتواسته برخی موارد 
را رعایت کند این فرصت می تواند به تهدید تبدیل شود. اگر 
شما آماده باشید، با ورود شــرکت های جهانی یا می توانید 
با آن ها همکاری کنید یا رقابــت. اما اگر در هر دقیقه ای که 
می گذرد، به عنوان یک کســب وکار محلی، سهمی از بازار 
به دست نیاورید، ســاختارهایش را فراهم نکنید، سازمان 
درستی بنا نسازید، و انگلیسی صحبت نکنید و... این فرصت 
برای شما به تهدید تبدیل می شــود. نکته مهم تر این است 
که هیچ یک از بازیگران بزرگ جهانی این بازار برای ورود به 
بازار ایران شتابی نشان نمی دهند. کاری که استارت آپ های 
ایرانی باید انجام دهند این است که وب سایت های انگلیسی 
خود را راه بیندازند. نباید از یاد برد که همه آن ها که به بازار 
ایران عالقه مندند راهی جز خواندن وب سایت انگلیسی این 
فضاها ندارند. توصیه من به استارت آپ های ایرانی این است 
که از ورود بازیگران بزرگ بین المللی نترسند، آن ها غول های 
آدم خوار نیستند! فیس بوک و پی پل و خیلی های دیگر قصد 
دارند به این بازار بیایند، اما وقتی نتوانند با بسیاری انگلیسی 
حرف بزنند زود اســت در مــورد تاثیرگذاری آن ها صحبت 
کنیم. تا زمانی که پوشش رسانه ای خوبی در مورد این فضا 
نداشته باشید و در شــبکه های اجتماعی در مورد این فضا 

به زبان انگلیســی مطلب تولید نکنید، نمی توان اطالعات 
درستی به شــرکت های بزرگ داد. پروفایل های بیزینسی 
ایرانی ها در لینکدین باید خیلی کامل تر شــود. در صورتی 
که بیشــتر فعالیت ایرانی ها در فیس بوک اســت که بیشتر 

ماهیت شخصی دارد.
نکته دیگر این است که وقتی شما وارد کسب وکار می شوید، باید 
ساختارهایتان را بسازید. اما در کسب وکارهای ایرانی کمبود 
ضعف بیزینس پلن بسیار مشهود است. تمام استارت آپ هایی که 
دیده ام متاسفانه ساختارهای آماتوری داشته اند. شما باید یک 
بیزینس پلن کامال روشن و یک روش پول سازی خوب داشته 
 .B2C هستید یا B2B باشید. باید مشخص کنید یک کسب وکار
می خواهید از ثبت نام کاربران پول دربیاورید یا از تبلیغات؟ به 
این ســواالت باید خیلی زود پاسخ دهید. در استارت آپ های 
ایرانی ســاعت ها درباره موارد مختلف صحبت می شود اما به 
این سواالت پاسخی داده نمی شــود! ما می  دانیم که اتفاقاتی 
دارد می افتد، تحریم ها برداشته شده اند، فرصت های زیادی در 
راه اند، اما وقتی دقیق می شوید می بینید فقط 20 درصد رشد 

اتفاق خواهد افتاد.

 وقتی به استراتژی گذشــته شرکت های بزرگی چون 
پی پل نگاه می کنیم مواجهه آن ها با بازارهای مســتعد 

چگونه است؟ 
این شرکت ها به سه چیز نگاه می کنند. مقررات، ضریب نفوذ 
کارت های بانکی و ضریب نفوذ موبایل. مقررات ایران به شدت 
پیچیده و بی ثبات و غیرقابل پیش بینی است. برای خود من 
همیشه تفاوت های شــاپرک، شتاب، بانک ها، پی اس پی ها، 
بانک مرکزی و... مشکل است. اینکه چه کسی قانون گذاری 
می کند و تنظیم کننده مقررات اســت موضوع روشــنی در 
ایران نیست. زیرمجموعه این مقررات جریان کلی مالی قرار 
دارد. اینکه چه کســی به چه کسی پرداخت می کند، پول از 
کجا آمده و... اینکه فساد مالی چه اندازه است، و بهره بانکی 
چقدر اســت. در ایران برخالف همه جــای دنیا بهره بانکی 
بسیار بیشــتر از نرخ بهره انتقال پول است. در آمریکا و اروپا 
بهره بانکی بسیار پایین است. بانک ها دنبال سپرده ها نیستند 
بلکه دنبال نقل و انتقاالت بیشــترند. بنابراین همان طور که 
می بینید مقررات خیلی پیچیده است. اما در مقابل، ضریب 
نفوذ موبایل بسیار باالست. بنابراین تجارت مبتنی بر موبایل 
ظرفیت بسیار باالیی دارد. وقتی در مورد ضریب نفوذ کارت ها 
 صحبت می کنیم، می بینیم که بازار ایران بازاری بسیار عالی 
است. بنابراین اگر تحریم ها کنار بروند و شرکت های خارجی 
بخواهند وارد ایران شــوند موضوع اصلــی، مقررات داخلی 

حوزه پرداخت آنالین ایران اســت. اینکه باید با چه کســی 
باید صحبت کرد و اینکه تا چه اندازه می توان حرف های او را 

غیرقابل تغییر دانست!

 نکته جالب توجه در مورد ایران این اســت که بانک ها 
عالقه زیادی به حوزه پرداخت آنالین دارند. بســیاری از 
آن ها شرکت هایی دارند که در این حوزه فعالیت می کنند 
و رقیب بخش خصوصی هستند. آیا این مسئله در همه 

جای دنیا معمول است؟
سوال خیلی خوبی اســت. این نشانه نابالغ بودن این بیزینس 
اســت. شــرکت هایی چون پی پل در همه جای دنیا بیرون از 
بانک ها تعریف می شــوند و فعالیت می کنند. هیچ یک از این 
شــرکت ها هیچ ارتباطی با هیچ بانکی ندارنــد. در این زمینه 
مثال می توانم ایران را با مکزیک مقایسه کنم. چند سال پیش 
بانک ها در مکزیک همه بیزینس آنالین را در دســت داشتند 
اما حاال این کسب وکارهای محلی هستند که بدون وابستگی 
به بانک ها بازیگر این حوزه شده اند. منطقا بانک ها در برابر این 
تغییر مقاومت کردند اما درنهایت کسب وکارهای خصوصی 
درگیر قضیه شدند چراکه این بازار را نمی توان بسته نگه داشت. 
اگر بازار باز شود و تحرک پیدا کند راه خود را پیدا خواهد کرد. 
در حال حاضر در ایران 12 پی اس پی فعالیت می کند که برای 
آن ها سیاست گذاری می شود. ولی برای مثال پی پل می تواند 
سهم خود را از بازار به دست آورد چون می تواند قوانین و مقررات 
خودش را اعمال کند و از این طریق رقابت کند و مشــتری به 

دست آورد.

 جنبه های آسیب زای حضور بانک ها در این فضا چیست؟
جلوی سرعت رشد آن را می گیرد. وقتی از یک استارت آپ در 
حوزه پرداخت آنالین صحبت می کنید، همه چیز با شتاب پیش 
می رود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در کمترین زمان 
ممکن صورت می گیرد. یک دروازه پرداخت آنالین مانند پی پل 
یا زرین پل خوب است، چون ساختار بوروکراسی آن کوچک اما 
چابک است. اگر ایده ای داشته باشید می روید پیش مصطفی 
امیری آن را مطــرح می کنید. فوری تصمیمی می گیرید و آن 
اجرا می شود. اما در یک بانک در طول هفته خیلی هنر کنید یک 
جلسه برگزار می کنید! باید مسئول دفتر فالنی و فالنی و فالنی 
با هم صحبت کنند تا ساعت آن هماهنگ شود! و تازه مطمئن 
شوند که این جلسه موقعیت کسی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
جالب اســت بدانید یکی از دالیلی که پی پل را ترک کردم این 
بود که این شرکت شــروع به بزرگ شدن کرد و من بیشتر به 

شرکت های کوچک ایمان دارم.

:پیمنت  وال، شــرکت سان فرانسیســکویی که خدمات 
آنالینی در زمینه مالی مشــابه پی پال ارائه می کند، امروز 

رسما اعالم کرد به شبکه شتاب پیوسته است.
به گزارش خبرگزاری های ایران، به گفته اطالعیه رسمی این 
شرکت، از این پس راه برای تمامی تبادالت تجاری با ایران 
از طریق سیستم جهانی آنالین مبادالت هموار می شود. 
احتماال این اتفاق باعث خواهد شد پس از بیش از ۳5 سال 
درهای تجارت ایران و آمریکا باز شــود. پیمنت  وال گفته 
است که انتظار دارد با ورود دوباره ایران به تجارت جهانی، 
بیزینس های بیشتری به ســمت ایران هجوم آورند و به 
سودشان در این کشور بیندیشند. مدیر پروژه پرداخت های 
پیمنــت وال، دیوید ریــکارت، گفته: »ایران پتانســیل 
زیادی به عنوان یک زمین حاصلخیز برای تجارت آنالین 
بین المللی دارد. شتاب مســیر را برای ایران هموار کرده و 

پروسه تبادالت آنالین را به وجود آورده است.« شتاب در 
ســال 2002 به وجود آمده و با همه گیر شدن آن و کسب 
نرخ 92 درصدی اش )به گزارش techrasa.com( ایران 
را در باالترین رتبه های تجارت آنالین در جهان قرار داده 
است. تبادالت آنالین در سال 2015 هم رشد 15 درصدی 
را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. معلوم نیست این 
سرویس بین المللی چطور توانسته با خزانه داری آمریکا به 
توافق برسد. جاکوب لو همین دیروز گفته بود که ایران برای 
سیســتم بانکی آمریکا باز نخواهد شد. شرکت آمریکایی 
پیمنت وال، که در ســال 2010 و در سان فرانسیسکو به 
وجود آمده و 11 شعبه در کشــورهای دیگر دارد، یکی از 
رهبران بازار خدمات پرداخت آنالین و کاالی دیجیتال به 
حساب می آید. این شرکت به 140 طریق و در 1۸0 کشور 

جهان خدمات پرداخت آنالین ارائه می دهد.

»پیمنت وال« به شبکه شتاب پیوست

ساماندهی 
پیامک های تبلیغاتی 

و اطالع رسانی

خبر
N e w s

خبر
N e w s

مدیر پروژه پرداخت های پیمنت وال، دیوید ریکارت، اعالم کرد

معاون بررســی های فنی و صــدور پروانه 
رگوالتــوری از آغاز ســاماندهی خدمات 
ارزش افــزوده پیامکــی خبر داد؛ شــامل 
پیامک های تبلیغاتی و اطالع رسانی و بازی 

و سرگرمی.
صادق عباسی شــاهکوه گفت: »با توجه به 
افزایش خدمات ارزش افــزوده پیامکی در 
حوزه های مختلف و نارضایتی اعالم شــده 
از ســوی مردم بــه رگالتوری، بــه منظور 
حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگالتوری، 
روش های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها 

تغییر کرد.«
وی با اشاره به اعالم نارضایتی مردم از عدم 
اطالع رســانی شــفاف در مورد پیامک ها 
افزود: »از ایــن پس روش فعال ســازی و 
غیرفعال ســازی خدمات پیامکی از سوی 
تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده 
و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه 
پیامکی ۸00 و یا شــماره گیری ۸00#* 
می تواننــد از انواع خدمــات ارزش افزوده 
فعال بــر روی ســیم کارت خــود و روش 
غیرفعال ســازی آن آگاه شوند و در صورت 
عدم تمایل به دریافت پیامک های تبلیغاتی، 
بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطالعات 

و اخبار می توانند ایــن خدمات را غیرفعال 
کنند.« عباسی شــاهکوه اظهار کرد: »در 
صورت فعال ســازی خدمات ارزش افزوده 
محتوایــی پیامکی از ســوی مشــترکان، 
اپراتورها باید در تمامی پیامک های ارسالی، 
هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به 

مشترک اعالم کنند.«
وی با اشــاره بــه اینکه تمامــی خدمات 
ارزش افزوده محتوایــی پیامکی باید صرفا 
بین ساعات 9 صبح تا 9 شب برای مشترکان 
ارسال شوند، گفت: »در صورت درخواست 
مشــترک برای غیرفعال کــردن خدمات 
ارزش افزوده محتوایی پیامکی، این خدمات 
باید حداکثر تا 24 ســاعت قطع شــوند.« 
معاون بررســی های فنی و صــدور پروانه 
رگالتوری تصریح کرد: »قطع ســرویس، 
پیامک های تبلیغاتی خود اپراتورها را شامل 
می شــود و در صورت درخواست مشترک 
برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده 
محتوایی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی 
بر تراکنش، شامل خدمات تراکنشی بانکی، 
خریدهای الکترونیکــی و... همچنان برای 

مشترکان فعال خواهد بود.«

الیاس غانم از مدیران سابق پی پل در گفت وگو با شنبه
وزیر ارتباطات خبر داد:

 ایجاد بزرگ ترین مرکز 
دیتای کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
توسعه خدمات پســتی اظهار کرد: »به زودی 
بزرگ ترین مرکز دیتای کشــور در ساختمان 

مرکز مکانیزه پست راه اندازی می شود.«
در روز پایانــی همایش تبیین سیاســت های 
شرکت پست در سال 95، دکتر واعظی با حضور 
در جمع مدیران این شبکه، در بخشی از سخنان 
خود به انتخاب ساختمان مرکز مکانیزه پست 
برای ایجاد بزرگ ترین دیتاسنتر کشور اشاره 
کرد و اظهار داشــت: »به زودی بخشی از یک 
طبقه ســاختمان مرکز مکانیزه پســت، برای 
ایجاد بزرگ ترین دیتاســنتر کشور، در اختیار 
سازمان فناوری اطالعات قرار می گیرد، که این 
اقدام می تواند به ایجاد سرویس های الکترونیکی 
پســتی نیز کمک شــایانی کند؛ به طوری که 
مسئوالن شبکه پســتی دیگر دغدغه ای برای 

اختصاص پهنای باند نخواهند داشت.«

دکتر عمیدیان:
هر شغل در حوزه فاوا، 
6/5 شغل در حوزه های 

دیگر ایجاد می کند

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی اظهار کرد: »در دو سال گذشته 60 هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. 
هر شغل در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
6/5 شغل در حوزه های دیگر نیز ایجاد می کند.«
دکتر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، همزمان با اشــاره به اهم 
وظایف ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به اهــم اقدامات ســازمان در دولت 
یازدهم پرداخت و گفــت: »با تکمیل طرح ها 
و برنامه های آینده امید اســت در پایان دولت 
یازدهم کلیه روستاهای کشور از نعمت ارتباط 
برخوردار شــوند و روستاهای باالی 10 خانوار 
از اینترنت پرســرعت بهره مند شوند.« وی با 
اشاره به شاخص رشد ســایت های نسل ۳ و 4 
در دولت یازدهم خاطرنشــان کرد: »امروز به 
نقطه ای رسیده ایم که تعداد سایت های نسل 
سوم اینترنت به 15 هزار و 54۳، و نسل چهارم 
اینترنت همراه به ۳ هزار و 69۳ سایت تا پایان 

سال 94 رسیده است.«
دکتر عمیدیان همچنین درباره میانگین مصرف 
روزانه دیتا در کشور توضیح داد: »بیشترین رشد 
مصرف روزانه دیتا از سال 9۳ تا 94 بوده و تا پایان 
سال گذشته میزان مصرف دیتا در تلفن سیار به 
۳۸7 و در تلفن ثابت به یک هزار و 942 ترابایت 
رسیده است. تا پایان سال 9۳ نیز میزان درآمد 
اپراتورها 19۳ هزار میلیارد ریال بوده و در کنار 
آن نیز ســهم دولت از خدمات ارتباطی ۳601 

میلیارد ریال برآورد شده است.«

2۸ فروردین 1۳95 . سال اول . پیش شماره ششم

رضا جمیلی

مصاحبه
I n t e r v i e w



انسان و روبات
لمس روبات ها نه تنها عواطف انسانی را برمی انگیزد بلکه 

باعث می شود انسان احساس ناراحتی کند. این موضوع 
توجه دانشــمندان را جلب کرده است. الیو ساینس 
می نویسد: »در حوزه کامپیوتر وقتی صحبت از تعامل 
از طریق لمس می شــود، منظور تماس با صفحه های 

لمســی اســت اما رابط های روبات به جای صفحه های 
صاف، اعضای بدن هســتند.« محققان در تحقیقات خود به 

این نتیجه رسیده اند که انسان هنگام لمس برخی از اعضای حساس بدن روبات 
از قبیل چشم، باسن و... در مقایسه با لمس اعضایی مانند گردن و دست، واکنش 
احساسی بیشتری از خود نشان می دهند. این واکنش ها با اندازه گیری مقدار تعریق 
انسان قابل تشخیص بودند. محققان دریافتند وقتی روبات مانند یک انسان حرف 
می زند و ظاهری شبیه به انسان دارد، افراد نیز با آن مانند یک انسان رفتار می کنند.

فناوری جدیدی که لب خوانی می کند
فناوری جدید لب خوانی نقش مهمی در رســیدگی به 

جرائم و ارائه کمــک در برقراری ارتباط با افراد دارای 
اختالل شنوایی و گفتاری ایفا می کند. از این فناوری 
تشخیص گفتار می توان در هر جایی که صدا به خوبی 
شنیده نمی شود استفاده کرد. صداهایی مانند پ، ب، 

م هنگام ادا شدن شبیه به هم هستند، اما با این فناوری 
لب خوانی می توان حتی این صداها را از هم تشخیص داد. از 

این فناوری می توان در شرایط مختلف استفاده کرد، از تحقیقات جنایی گرفته 
تا سرگرمی. درگذشته از لب خوانی برای اطالع از کلماتی که فوتبالیست ها 
در لحظات حساس بازی به زبان می آورند، استفاده می شد اما از این قابلیت 
می توان در محیط هایی با سروصدای بیشتر نیز استفاده کرد، برای نمونه در 

خودرو یا کابین هواپیما.

نرم افزاری منبع باز برای میکروسکوپ
 

در حــال حاضــر فیزیکدانــان می تواننــد بــا 
میکروســکوپ های ویژه مولکول ها را مشاهده 
کننــد. اما داده هــای تصویری خــام ابزارهای 
دارای وضوح فوق العاده بــاال ابتدا باید پردازش 
شــوند تــا تصویر ظاهر شــود. محققــان یک 

نرم افــزار منبع باز جدید ســاخته اند که می تواند 
داده های خام را به سرعت و به خوبی پردازش کند. این 

میکروسکوپ فلورسانس با وضوح باال می تواند تصاویری را که وضوح آن ها در 
زیر محدوده فیزیکی است نشان دهد. سازندگان این فناوری در زمینه تحقیقات 
زیست پزشکی در سال 2014 برنده جایزه نوبل شدند. از این فناوری می توان 
برای تحقیق درباره عملکرد کبد یا ویروس ایدز استفاده کرد. یکی از معایب این 

روش آن است که بالفاصله نمی توان از تصاویر خام استفاده کرد.

گروهی تحقیقاتی یک حســگر دمای انعطاف پذیر، سبک و قابل چاپ ساخته اند 
که تغییرات بســیار زیاد مقاومت الکتریکی را، معادل حداکثر 100 هزاربار بیشتر 
از محدوده پنج درجه ســانتی گراد، نشان می دهد. گروه تحقیقاتی دانشگاه توکیو 
یک حسگر انعطاف پذیر و سبک وزن ساخته که نسبت به تغییرات دمایی بسیار کم 
در محدوده دمای بدن انســان به سرعت واکنش نشان می دهد. انتظار می رود این 
حسگر برنامه های مراقبت و رفاه بهداشتی موجود در دستگاه های نظارت بر دمای 
بدن را پیدا کند. به گزارش شــنبه، دستگاه های انعطاف پذیر و پوشیدنی بسیاری 
برای برنامه های مراقبت بهداشــتی و برنامه های دیگر ساخته  شده اند که در آن ها 
از حسگر دما و سایر حسگرها استفاده شده تا اطالعاتی درباره سالمت و تندرستی 
بیمار ارائه دهند. دمای بدن یک موضوع اندازه گیری مهم برای سالمت انسان است 
و حسگرهای دمای ارزان و انعطاف پذیر زیادی ساخته شده اند، اما این دستگاه ها 
تا به امروز برای تقویت سیگنال به مدار خارجی نیاز داشته اند تا امکان اندازه گیری 
دقیق دما را فراهم کنند. در تحقیقات اخیر، گروهی تحقیقاتی یک حســگر دمای 
انعطاف پذیر، سبک و قابل چاپ ساخته اند که تغییرات بسیار زیاد مقاومت الکتریکی 
را، معادل با حداکثر 100 هزاربار بیشــتر از محدوده پنج درجه سانتی گراد، نشان 
می دهد. این حسگر جدید می تواند دمای حسگرها را به دقت کنترل کند. حسگر از 
گرافیت و یک پلیمر اکریالت نیمه بلورین متشکل از دو مونومر تشکیل شده است. 

تنها از طریق تغییر نسبت دو مونومر می توان محدوده دمایی را که در آن حسگر دقت 
باالیی دارد، انتخاب کرد. گروه تحقیقاتی به دماهای بین 25 و 50 درجه سانتی گراد 
دســت یافتند، محدوده ای که محدوده دمای بدن انسان است. این دستگاه حتی 
در شرایط فیزیولوژیکی نیز ثابت بود. محققان حسگر جدید خود را از طریق چاپ 
یک دســتگاه نظارت بر گرما، که به طور مستقیم روی ریه یک موش وصل می شد 
تا دمای ریه را اندازه بگیرد، آزمایش کردند. دســتگاه توانست تغییرات دوره ای در 
دمای ریه را با موفقیت اندازه گیری کند و این امر نشان داد که می توان از این حسگر 
برای کنترل عالئم حیاتی بدن در محیط های فیزیولوژیکی استفاده کرد. با چاپ 
یک ردیف از این حسگرها می توان دمای سطح یک ناحیه بزرگ را اندازه گیری کرد. 
این ردیف از حســگرها به بافت بیولوژیکی مانند پوست وصل می شوند. از آنجا که 
واکنش حسگر به تغییرات دمایی امکان ساده سازی مدار را فراهم می کند، محققان 
می توانند حسگرها را روی یک چسب زخم چاپ کنند. در این صورت چسبی که به 
طور مستقیم روی یک زخم قرار می گیرد یا چسب مخصوص بعد از جراحی می تواند 
تغییرات موضعی دما را که از التهاب ناشی می شود، تشخیص داده و به افراد هشدار 
دهد.سایر کاربردهای احتمالی این حسگر استفاده از آن در لباس های الکترونیکی 
اســت. در این موارد می توان حسگر را زیر الیاف لباس قرار داد تا در طول ورزش یا 

سایر فعالیت ها دمای بدن را اندازه گیری کند.

گوگل-گلس و اندام-روی-تراشه

ابزارهای پوشیدنی روزبه روز کمک بیشتری به سالمتی شما می کنند

درجه حرارت بدنتان را چاپ کنید

محققان در سوئد از یک روش برای ساده کردن تشخیص عفونت گوش استفاده کرده اند. 
این شــیوه مبتنی بر نرم افزار به طور خودکار تصاویر گرفته شده از اتوسکوپ دیجیتال را 

تجزیه وتحلیل می کند و امکان تشخیص دقیق عفونت را فراهم می سازد.
به دلیل نبود پرسنل بهداشت در بسیاری از کشورها، عفونت گوش اغلب تشخیص داده 
نمی شود. این امر باعث اختالل در شنوایی و حتی مشکالت مهلک می شود. با استفاده از 
این روش، پرسنل بهداشــت می توانند عفونت های گوش میانی را با دقت باال تشخیص 
دهند. از آنجا که این سیســتم مبتنی بر فضای ابری اســت، تصاویر را می توان آپلود و به 
طور خودکار تجزیه وتحلیل کرد. این سیستم نرم افزاری از تجزیه وتحلیل تصاویر مبتنی 
بر فضای ابری داده های به دست آمده از یک اتوسکوپ تشکیل می شود. اتوسکوپ ابزاری 
است که معموال از آن در معاینه پزشکی گوش استفاده می شود. تصاویر گوش، که با یک 

اتوسکوپ دیجیتال متصل به تلفن هوشمند گرفته شده اند، با تصاویر باکیفیت موجود در 
آرشیو مقایسه می شوند و به طور خودکار مطابق با قابلیت های دیداری از پیش تعریف شده 

در هریک از پنج گروه تشخیصی قرار می گیرند.
آزمایش ها نشــان داده که تشخیص خودکار براســاس تصاویر گرفته شده با اتوسکوپ 
تجاری از دقت 80/6 درصدی برخوردارند. دقت تصاویر گرفته شده با یک اتوسکوپ دستی 
و ارزان قیمت 78/7 درصد است. این دقت باال را می توان با دقت 64-80 درصدی پزشکان 
عمومی و متخصصان اطفال که برای تشخیص از اتوسکوپ های سنتی استفاده می کنند، 
مقایسه کرد. با اســتفاده از این شیوه می توان عفونت گوش را در کشورهایی که امکانات 
زیادی ندارند، به دقت تشخیص داد. از آنجا که این شیوه آسان و ارزان است، شرایط الزم 

برای تشخیص سریع و دقیق این بیماری شایع دوران کودکی را فراهم می کند.

تشخیص عفونت گوش با استفاده از تلفن هوشمند
دقت این روش از روش های سنتی بهتر است

به لطف سیستم الکترودها، دانشمندان به یک سیگنال 
ثابت دســت یافته اند که امکان کنترل دقیق را فراهم 
می کند. به عالوه این سیســتم حس واقعی دســت ها 
را منتقل می کند. این پروتزها که به طور مســتقیم به 
استخوان، عصب و ماهیچه متصل می شوند به فرد امکان 
می دهند تا احساسات را تجربه کند، به راحتی حرکت 
کند و با ذهن خود روی این قسمت ها کنترل داشته باشد. 
این دستگاه از طریق ایمپلنت تیتانیوم به طور مستقیم 
به استخوان وصل می شود، و به لطف رابط های عصبی و 
ماهیچه ای فرد می تواند فقط با فکر کردن درباره حرکت 
دادن دست مصنوعی، روی این عضو بدن خود کنترل 

داشته باشد.
اولین فردی که از این فناوری استفاده کرد، مگنوس 

نام داشــت که بازویش از قسمت باالی آرنج 
معلول بود. پس از اســتفاده از این فناوری 
او توانســت زندگی کاری عادی داشته 
باشد، و به عنوان یک اپراتور ماشین آالت 
ســنگین در مرز بین ســوئد و فنالند به 

کار خود ادامه دهد و حتی می توانســت با 
تخم مرغ کار کند بدون اینکه آن را بشــکند. 

پزشکان می گویند به خاطر وجود الکترودهای متصل 
به ماهیچه و عصب، سیگنال های ثابت که امکان کنترل 

دقیق روی اعضای بــدن را فراهم می کنند، می توانند 
حس المسه را نیز به دست منتقل کنند. این دستگاه 
از دو قســمت ایمپلنت و پروتز تشکیل شده 
است. قســمت اول به جراحی نیاز دارد تا 
طی آن یک تکه تیتانیوم در استخوان قرار 
گیرد و یک سیستم کنترل که الکترودها 
را به ماهیچه و عصب وصل می کند، به آن 
نصب شود. قسمت دوم به پروتز متحرک 
مربوط است، که اتصال مکانیکی با استخوان و 
اتصال الکتریکی با الکترودهای جاگذاری شده را حفظ 
می کند. این قطعه روباتیک را می توان جدا کرد، بنابراین 

بیمار می تواند خیس شود یا به حمام برود.
حدود 400 نفر در سراسر دنیا ایمپلنت تیتانیوم دارند، اما 
فقط در دو مورد از الکترود در عصب و ماهیچه استفاده 
شده اســت. انتظار می رود که این تعداد امسال به بیش 
از 10 بیمار برسد. ایمپلنت تیتانیوم و استفاده از پروتز 
در اســتخوان در حال حاضر در اروپا، استرالیا، شیلی و 
آمریکا در دسترس است و قرار است در مکزیک نیز از این 
فناوری استفاده شود. دانشمندان قصد دارند این فناوری 
را تا حدی گسترش دهند که مردم بتوانند در فعالیت های 
روزانه از آن استفاده کنند، و می خواهند این فناوری را به 
یک درمان استاندارد برای هرگونه معلولیت تبدیل کنند.

اولین پروتزی که مستقیم به استخوان، عصب و ماهیچه متصل می شود

 محققان به سخت افزار و نرم افزاری دست یافته اند که 
می تواند دستگاه هایی را که از سیستم فیزیولوژیکی بدن 

انسان تقلید می کنند، از راه دور کنترل کند. این 
دستگاه ها »اندام-روی-تراشه« نام دارند و 

به محققان امکان می دهند تا ترکیبات 
دارویی را آزمایش کنند و واکنش های 
فیزیولوژیکی بــدن را با دقت باال و در 
محیط آزمایشگاه پیش بینی کنند، اما 

کنترل نتایج این آزمایش ها از دسکتاپ 
یــک کامپیوتر محدودیت هایــی را نیز به 

همراه دارد. به گزارش ساینس دیلی، گوگل گلس، 
یکی از جدیدترین شــکل های فناوری پوشیدنی، یک 
سیستم نظارت هندزفری و انعطاف پذیر ارائه می دهد. 

برای اســتفاده از این فناوری، سخت افزار و نرم افزاری 
ساخته  شده که از فرمان کنترل صوتی و سایر قابلیت ها 
اســتفاده می کند تا از راه دور بر سیستم های 
»کبــد- قلب-روی-تراشــه« نظارت و 
کنترل داشته باشد. محققان معتقدند از 
این فناوری می توان به طور گسترده در 
حوزه تحقیقات زیست پزشکی استفاده 
کــرد و ممکن اســت در محیط های 
مراقبت های بهداشــتی نیز مفید واقع 
شوند. کنترل از راه دور در مواردی که زندگی 
انسان به خطر می افتد، اهمیت بسیاری پیدا می کند. 
برای مثال وقتی نیاز به کار روی باکتری یا ویروس های 

به شدت بیماری زاست.

چگونه کامپیوتر و مغز انسان تصاویر را تشخیص می دهند؟
مغز انسان به خوبی می تواند با مشاهده عکس یک 
دستگیره منحنی، یک فنجان را تشخیص دهد یا 

با دیدن یک بینی یا گوش، چهره را درک 
کند. دانشــمندان می خواهند بدانند 

که این رونــد تشــخیص، در مغز 
انسان و سیستم های کامپیوتری، 
چگونه صورت می گیرد؟ تحقیقات 
نشان داده که یک واحد تشخیص 

»اتمی« وجود دارد که حداقل مقدار 
اطالعات الزم برای تشخیص یک تصویر 

را دربــردارد. در سیســتم های کامپیوتری، 
توانایی تشــخیص یک شیء در یک تصویر یکی از 
چالش هایی است که محققان با آن مواجه هستند. 

به همین خاطر آن هــا در یک تحقیق تصاویر را به 
تعدادی از شرکت کنندگان نشان دادند. هر تصویر 
تنها بخشــی از تصاویر بزرگ تر را نشان 
می داد و به ترتیب، جزئیات کمتری 
نمایش داده می شد. پس از مقایسه 
نتایج، مشخص شــد توانایی مغز 
انسان در تشخیص تصاویر بیشتر از 
کامپیوتر است و این تفاوت به دلیل 
الگوریتم استفاده شده در کامپیوتر 
اســت. این الگوریتم رویکــرد »پایین 
به باال« دارد و از مشــخصات ساده به پیچیده 
می رسد. اما ذهن انســان از دو رویکرد »پایین به 

باال« و »باال به پایین« استفاده می کند.
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آدم های بزرگ کسب وکار چه ویژگی مهمی دارند؟ 
این سوالی است که خیلی ها دوست دارند پاسخش تلنگر

را بدانند تا شاید بتوانند خود را در کسوت یک 
بیزینس من موفق به تصویر بکشند. اندرو کارنگی، کارآفرین 

بزرگ آمریکایی، برای این سوال پاسخ جالبی دارد: »تنها 
بیزینس من های واقعی می دانند که همه چیز از رهگذر صبر به 

دست می آید. صبر کردن در طول سالیان و تمرکز بر آنچه روی 
آن کار می کنید درنهایت پاداش شما را خواهد داد. هیچ چیز به 
شانس بستگی ندارد. همه چیز به ابزارهای فکرشده شما برای 

رسیدن به مقصد بستگی دارد. به اینکه بدانید چه کار 
می خواهید بکنید و برای آن صبوری به خرج دهید.«
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آمارگران، دانشــمندان کامپیوتر و پزشــکان 
دانشــگاه ایســت آنجلیا در حال انجام پروژه 
جدیدی هستند تا بتوانند طول عمر انسان را 

پیش بینی کنند.
آن هــا برای پیش بینــی طول عمر انســان و 
به خصوص نحوه تاثیــر بیماری های مزمن و 
درمان آن ها بر طول عمر از »داده های بزرگ« 
اســتفاده خواهند کرد. ممکن اســت برخی 
افراد نخواهند بدانند که چقدر عمر می کنند، 
اما ایــن تیم تحقیقاتی معتقد اســت تحقیق 
آن ها مزایای عملی، مالی و پزشکی دارد. برای 
مثال، در برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی 
به افراد کمک می کنــد، و اطالعاتی را درباره 
نحوه تاثیــر برخی داروها از قبیل اســتاتین و 
مســدودکننده های بتا روی طــول عمر ارائه 

می دهد.
این پروژه چهارســاله با بودجه 800 هزار پوند 
شروع شد. محقق ارشــد این پروژه می گوید:  
»طول عمر افراد در سراسر دنیا بیشتر شده است. 
ما می خواهیم ابزارهای نرم افزاری بسازیم که از 
داده های جمع آوری شده توسط ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی برای پیش بینی طول عمر 
افراد استفاده می کنند. وقتی درباره داده های 
بــزرگ صحبت می کنیم، منظــور داده هایی 
است که وسیع و پیچیده هستند و تحلیل آن ها 
دشوار است. ما می خواهیم از این داده ها برای 
اطالع از روند آماری طــول عمر در بلندمدت 

استفاده کنیم.«
به گزارش ســاینس دیلی، محققان این پروژه 
می خواهند عوامل اصلــی و تاثیرگذار بر روی 
مرگ ومیر و طــول عمــر را، از قبیل انتخاب 
شیوه زندگی، بیماری ها و مداخالت پزشکی، 
شناسایی و بررســی کنند. آن ها می خواهند 
بدانند چگونه بیماری هــای مزمن مختلف و 

درمان آن ها بر طول عمر تاثیر می گذارند.
محققــان و دانشــمندان برای تهیــه الگوی 
مرگ ومیر، اطــالع از روند مرگ ومیر و ارزیابی 
طول عمر، شــیوه های آماری جدید را ایجاد 
خواهند کرد. آن ها معتقدند دانستن اینکه چقدر 

عمر می کنید، مزایای بسیاری دارد.
اگــر افراد بداننــد چقدر عمــر خواهند کرد، 
می توانند در دوران بازنشستگی به خوبی برای 
حقوق خود برنامه ریزی کنند و کارهایی انجام 
دهند که می خواهند. مدت طــول عمر افراد 

به طور میانگین تخمین زده می شود.
محققان این پروژه نیز به دنبال آن هستند که این 
کار را برای بیماری های مزمن انجام دهند. آن ها 
می خواهند تخمین بزنند که برخی از داروهای 
متداول مانند اســتاتین یا مسدودکننده های 

بتا چگونه بر طول عمر انسان تاثیر می گذارند.
دانستن طول عمر نه تنها برای برنامه ریزی دوران 
بازنشستگی مفید است، بلکه به پزشکان عمومی 
نیز کمک می کند دربــاره داروهای تجویزی 
و زمان تجویز آن ها یا نحوه مشــاوره بیماران 
خود تصمیم بگیرند. دانســتن طول عمر افراد 
برای مقامات بهداشت محلی که درباره منابع 
برنامه ریزی می کنند، و شرکت های بیمه نیز 

مزایایی دارد.
این پروژه تحقیقاتی که عنوان آن »اســتفاده 
از داده های ســالمت برای اطالع از طول عمر 
و خطرات مرگ ومیر« است، یکی از سه برنامه 
تحقیقاتی برتر شناخته شــده و در بین 100 
موسسه از 20 کشــور که برای دریافت بودجه 
تقاضا داده بودند، IFoA  پذیرفت که بودجه این 

پروژه را تامین کند.
رئیس کمیته IFoA می گویــد: »ما در زمینه 
علوم آماری با چالش های زیادی مواجه شده ایم 
و به طور مداوم از ما خواســته می شــد به این 
چالش ها رسیدگی کنیم. یکی از مزایای مهم 
این پروژه تحقیقاتی آن است که پایه و اساسی 
برای رسیدگی به این چالش ها و توسعه مرکز 

تحقیقات آماری فراهم کرده است.«

آیا کامپیوتر می تواند 
به شما بگوید که چقدر 

زنده می مانید؟

تازهها
N e w s



فستیوری باید 
طبق عادت 

خرید مشتری 
تشخیص دهد 
که او به دنبال 
چه محصولی 

است. برای 
تغییر عادت 

خرید باید 
خیلی نکات 

ریز را رعایت 
کنیم؛ به این 

صورت که 
فستیوری 
برای شما 

باید به صورت 
یک یخچال 

هوشمند 
عمل کند و 
عادت های 

خرید شما را 
بشناسد. 

فستیوری 
فروشگاه 

نیست و هیچ 
انباری ندارد، 
فقط واسط 
مشتری و 

فروشگاه است 
و خریدارهای 

آن دقیقا از 
فروشگاه های 
اطراف خود 

مشتری خرید 
می کنند

یک ســرویس دلیوری کــه کمتر از یک ســاعت 
سفارش ها را تحویل می دهد و راه حلی است برای تمام 
فروشگاه های اینترنتی تا در کمترین زمان کاالهای 
خود را به دست مشتریانشــان برسانند. اپلیکیشن 
فســتیوری واسط مشتری و فروشــگاهی است که 
قصد دارد در کمترین زمان ممکن و یا در زمان از قبل 
تعیین شده توسط مشتری، کاالهای خریداری شده 
را تحویل دهد. علی رضا سیفی، بنیان گذار فستیوری، 

در این باره بیشتر برای ما گفته است...

 فســتیوری تصمیم به ارائه ســرعت در چه 
سرویسی را دارد؟

بعد از 70 ســال که تجربه خرید کاالهای مصرفی 
هیچ نوع پیشــرفتی به خود ندیده، تصمیم گرفتیم 
کاالهای مورد نیاز مشتریان را همان لحظه که نیاز 
دارند به دستشان برسانیم. فستیوری که به معنای 
تحویل سریع است، برگرفته از fast + delivery، یک 
سرویس دلیوری است که کمتر از یک ساعت سفارش 
فرد را تحویل می دهد. ما شما را به خریدارها )همان 
تحویل دهندگان( شخصِی نزدیکتان وصل می کنیم تا 
سفارش ها از هر جایی خیلی سریع به دستتان برسند.

 ،)B2C( عالوه بر ارائه خدمات دلیوری به مشــتریان
فستیوری راه حلی برای تمام فروشگاه های اینترنتی 
اســت تا در کمترین زمان کاالهای خود را به دست 

مشتریان خود برسانند.

 چطور این سرعت و این حجم از تنوع انتخاب را 
پوشش می دهید؟

فستیوری فروشگاه نیست و هیچ انباری ندارد، فقط 
واسط مشتری و فروشگاه اســت و خریدارهای آن 
دقیقا از فروشــگاه های اطراف خود مشتری خرید 
می کنند. بنابراین در کمتریــن زمان ممکن و یا در 
زمان تعیین شــده توسط مشــتری هر کاالیی را از 
فروشــنده اصلی تهیه می کنند و به مشتری نهایی 

تحویل می دهند.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
هزینه دلیوری که براساس وزن، تعداد و تنوع کاالها 

متغیر است.
عضویت ماهیانه: فستیوری پکیج های عضویتی جهت 
دلیوری ماهیانه براساس تعداد سفارش مشتریان و 

بیزینس ها ارائه می دهد.
وب سرویس: ارائه وب سرویس به بیزینس ها جهت 

تحویل سریع تر کاالها به مشتریان.

 به این ترتیب شــما برای تک تک شهروندان 
اشتغال زایی خواهید کرد.

بله، دقیقا. به غیر از امیر ارسالن، آیدین خیامی، وفا 
رضایی و مسیحا رضوی، که از اعضای اصلی فستیوری 
هســتند، از معدود شرکت هایی هســتیم که برای 
تک تک افراد جامعه می توانیم شــغل ایجاد کنیم، 

چراکه تحویل دهندگان از جمع خود مردم هستند.

 چند درصد از هر ســرویس به تحویل دهنده 
نماینده فستیوری تعلق می گیرد؟ میانگین درآمد 

هریک از آن ها در روز چقدر است؟
بین 65 تا 75 درصد از هر ســرویس به آن ها تعلق 
می گیرد و درآمدشــان تا به امروز میانگین عددی 

معادل 32 هزار تومان بوده است.

 مشــتریان خود را به چه طریق به دســت 
می آورید؟

یکی از روش های تاثیرگذار که در اســتارت آپ های 
گذشته ام داشته ام همکاری با افراد مشهور ازجمله 
خوانندگان و بازیگران اســت. ما با همین روش در 
6 ماه توانستیم بیش از 2 میلیون مشتری در کشور 
مکزیک جذب کنیم و تبدیل به سومین وب سایت 
تجارت الکترونیک در آن کشــور شویم. معرفی در 
مطبوعات مرتبط و همکاری با بیزینس های مرتبط 
نیز ســهم خوبی در جذب مشــتری دارند. عالوه بر 
این،  مارکتینگ فستیوری از فرمول زیر برای جذب 

مشتری استفاده می کند:
رضایت مشــتری = زمان تحویل کاال - توقع زمان 

تحویل از نگاه مشتری
تحقیقات ثابت کرده اگر از فرمول باال به عدد مثبتی 
برسیم بین 3 تا 7 مشتری دیگر توسط رضایت یک 

مشتری به دست خواهیم آورد.

 بازار هدف شما چه مشتریانی هستند؟
)B2C( ابتدا افراد با درآمد باالتر جامعه را مورد هدف 
قرار دادیم و سپس با روند رشد فستیوری در آینده 
نزدیک، افراد با درآمد متوسط و همچنین افراد مسن، 

خانم های باردار و صاحب نوزاد.
)B2B( هدف بیزینس ها و فروشــگاه های کوچکی 
است که با مشکل تحویل کاال به مشتریانشان مواجه 

هستند.

 تا به حال مشتریان مشکلی با پرداخت هزینه 
تحویل در محل سفارش خود نداشته اند؟

به هیچ وجه. هزینه هــای »خرید و تحویل« کاالها 
بســیار معقول طراحی شــده و همین باعث تغییر 
عادت خرید کاالهای مصرفی می شود. جالب است 
که در ایران دســتمزد/تیپ مرســوم نیست، ولی 
معموال کســانی که از ســرویس راضی هستند به 

تحویل دهنده ها دستمزد می دهند.
 

 حدودا چقدر هزینه حق سرویس تهیه و تحویل 
سفارش در محل از مشتری دریافت می شود؟

این هزینه ارتباط مستقیمی با میزان خرید و مسافت 
دارد که بین 7500 تا 45000 تومان متغیر است.

 شما هر کاالیی را برای مشتری تهیه می کنید؟
نه هر کاالیی. کاالهایی که در فروشگاه های نزدیک 
مشتری یافت می شــوند و قیمت واحدی دارند. در 
صورتی که مشــتری کاالیی را در لیست کاالهای 

موجود پیدا نکند می تواند آن محصول را به صورت 
سفارش خاص ثبت کند.

 بیشتر چه تقاضایی دارید؟
کاالهای مصرفی روزانه مثل نان، گوشت و میوه.

 بیشترین متقاضیان این سرویس از کدام نقاط 
شهر بوده اند؟
مناطق 1 تا 8.

 و در آخر، علی رضا سیفی از بزرگ ترین چالش 
خود و روش حل آن می گوید ...

یکی از بزرگ ترین چالش ها ایجاد تعادل بین تعداد 
ســفارش ها و خریدارهای فســتیوری است که با 
الگوریتم هایی که پیاده ســازی کردیم تا حدودی 
رفتار مشتری را قبل از سفارش پیش بینی می کنیم. 
الگوریتم هایی مانند »یادگیری ماشــینی« که با 
استفاده متعدد از اپلیکیشــن فستیوری، رفتاری 
مشابه رفتار شــما خواهد داشت و کاالهایی که به 
شما معرفی می کند دقیقا همان کاالهای مورد نیاز 
شماســت. همین طور پیدا کردن کاالها براساس 
موقعیت جغرافیایــی مشــتری و از همه مهم تر 
جستجوی محصول است که باید بسیار هوشمند 
باشد. فســتیوری باید طبق عادت خرید مشتری 
تشــخیص دهد که او به دنبال چه محصولی است. 
بــرای تغییر عادت خرید باید خیلــی نکات ریز را 
رعایــت کنیم؛ به این صورت که فســتیوری برای 
شما باید به صورت یک یخچال هوشمند عمل کند 

و عادت های خرید شما را بشناسد. 

شمابگوچهمیخواهیمنبرایتمیخرم

پرنیان مصطفایی مهر

گپوگفت
I n t e r v i e w

پائولو کوئیلو
همیشــه به قلبت بگو که ترس از رنج از خود 
رنج بدتر است. تاریک ترین لحظه شب لحظه 

پیش از برآمدن آفتاب است.

شما  گم کنید
ما پیدا می کنیم

در دورانــی کــه زندگی مان بــه گجت های 
دیجیتال وابسته است، گم کردن یا به سرقت 
رفتن ایــن کاالها به کابوســی تلخ می ماند. 
مال باختــگان معمــوال به پلیــس و دادگاه 
مراجعه می کنند تا مسیر قضایی را برای پیدا 
کردن کاالیشــان پیش بگیرند، اما به دست 
آوردن دوباره کاالی دیجیتالی گم شــده یا 
به سرقت رفته کامال به شانس بستگی دارد و 
اگر اطالعاتی از سارق در اختیار نداشته باشید 

مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.
پیشنهاد مهدی جمشــیدی برای راه اندازی 
ســایت کاالهای گم شــده بهروز فتح آبادی 
28ساله را، که کارشناس ارشد رشته معدن 
است و طبیعت گردی و جمع کردن کلکسیون 
سنگ از تفریحات اوست، تشویق می کند تا به 
ایده همیاب 24 فکر کند. کار به صورت رسمی 
از ابتدای ســال 94 آغاز می شود. در مراسم 
استارت آپ ویکند نیشابور که اردیبهشت ماه 
برگزار می شود، شرکت می کنند و ایده شان 
در میان 51 ایده، ایده برتر مراســم می شود. 
این رویداد باعث می شود جدی تر به ایده فکر 

کنند و یک تیم برای آن تشکیل دهند.
در مرحله اول سراغ مغازه دارها و افرادی که 
کاالیشان به سرقت رفته می روند. با تحقیقاتی 
که انجام می دهند متوجه می شوند فقط در 
سال 90 روزانه حدود هزار درخواست ردیابی 
گوشی سرقتی به اپراتورها در سراسر کشور 
ارسال شده. آن ها با استقبال باالیی از سمت 
مردم و فروشــندگان کاالهای دیجیتال در 
خصوص ردیابی کاالهای سرقت شده روبه رو 
می شــوند و پی می برند که چنیــن نیازی 
واقعــا در بین مردم وجــود دارد. گام بعدی 
تحقیقات نزد پلیس اســت. بهروز فتح آبادی 
توضیح می دهد: »متوجه شدیم روش پلیس 
برای یافتن کاالهای گمشــده به این صورت 
اســت که به مال باخته می گویــد کاالیت را 
از میان انبوهــی از کاالهای گم شــده پیدا 
کن. در شــهرهای بزرگ و مراکز اســتان ها 
مراکزی وجــود دارد که کاالهای گم شــده 

توســط پلیس به آنجا منتقل می شــود. اگر 
مال باخته خوش شانس باشد می تواند کاالی 

گمشده اش را آنجا پیدا کند.«
غیر از کمبود نیروی انســانی زبده، بهروز از 
تامین ســرمایه و پول مورد نیــاز برای ایده 
صحبت به میــان می آورد و می گوید تاکنون 
از جیبشــان خرج کرده اند. بــه گفته وی، از 
اردیبهشت سال گذشــته تاکنون حدود 60 

میلیون تومان هزینه همیاب 24 کرده اند.
وقتی از بهــروز درباره آمار سرویسشــان 
می پرسیم می گوید: »در حال حاضر بیش 
از ســه ماه است که ســایتمان آغاز به کار 
کرده و در این مدت روزانه بین 600 تا 700 
بازدید از ســایت انجام می شــود و تاکنون 
770 کاالی گم شــده در همیاب 24 ثبت 
شده است.« بهروز ادامه می دهد که همیاب 
24 تاکنون باعث شــده هفت مورد کاالی 
سرقتی یا گم شده به دســت صاحبانشان 
برســد. او از این هفت مورد به عنوان موتور 
محرکــه انگیزه بخش برای ادامــه کار یاد 
می کند. او می گوید در حال حاضر وســعت 
کارشان محدود به اســتان خراسان است، 
اما امیدوارند بازارشــان در ســطح کشور 

گسترده شود.
سرویس دهی ســایت hamyab24.com از 
چهار قسمت تشکیل شده است: ثبت کاالی 
نو، ثبت کاالی گم شده، ثبت کاالی پیداشده 
و اســتعالم کاال. در بخــش یــک، کاربرها 
می توانند اطالعات کاالی دیجیتال جدیدی 
را که می خرند وارد کنند. این اطالعات شامل 
مواردی همچون شماره ســریال، نوع کاال، 
رنگ، شــرکت ســازنده و توضیحات جانبی 
است که به نام کاربر در سایت ثبت می شود. در 
بخش دوم سایت، کاربران اطالعات مربوط به 
کاالی گمشده شان را وارد می کنند و درواقع 
اعالم مفقودی صورت می گیرد. در بخش سوم 
سایت، کاربران می توانند اطالعات مربوط به 
کاالی پیداشده را وارد کنند. مثال اگر کاالیی 
در اتوبوس و مترو پیدا کنیم چگونه به دست 
صاحبش برسانیم؟ اگر شخصی کاالیی پیدا 
کرد می تواند آن را وارد سایت کند و خودش 

کاال را به دست صاحبش برساند.
بخش چهارم سایت هم که استعالم کاالست و 
هر شخصی قبل از خرید یک کاالی دیجیتال 
می تواند از سایت استعالم بگیرد تا خریدش 
در میان فهرســت دزدی ها یا مفقودی های 
سایت نباشــد. تمام سرویس های این سایت 
غیر از مورد دوم رایگان اســت. ثبت کاالی 
گم شده 8400 تومان هزینه دارد و مال باخته 
حتی می تواند برای کاالیش مژدگانی اعالم 
کند. برای حفــظ امنیت کاربران هیچ  یک از 
اطالعات کاالهای دیجیتال در اختیار کسی 

قرار نمی گیرد. 

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغازراه
Start Line
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چکاپ مجانی وب سایت ها
چکاپ از 60 فاکتور مورد بررسی، 40 فاکتور را رایگان در اختیار کاربر قرار می دهد

تغییر شیوه خرید بعد از 70 سال ایده راه اندازی استارت آپ فستیوری بوده است

نگران کم 
بودن امکانات، 
قبل از اجرای 
پروژه نباشید 
و پیاده سازی 

امکانات 
غیرضروری را به 
بعد از عملیاتی 
شدن پروژه و 

دریافت بازخورد 
از مشتری ها 
موکول کنید

اگر می خواهید از حال و روز سایت تان، نقاط ضعف 
یا قوتتان و حتی ســئو باخبر شوید، کافی است نام 
ســایتتان  را وارد چکاپ کنید تا بدانید چه وضعی 
sitecheck�( دارید و چه باید بکنید. سایت چکاپ 

up.ir( با برقراری ارتباط با وب ســایت متقاضی و 
سایر سرویس های اینترنتی که اطالعات را درباره 
وب سایت ها دارند، داده هایی را جمع آوری می کند 
و پس از تحلیل آن ها را در قالب گزارش بهینه سازی 
ارائه می دهد. مهدی حجار و برادرش محسن حجار 
که در بخش تولید محتوا با وی همکاری می کند در 

این زمینه بیشتر برای ما توضیح دادند.
 

 ســایت چکاپ چــه کمکی بــه صاحبان 
کسب وکارهای اینترنتی می کند؟

با استفاده از این ســامانه صاحبان وب سایت ها، 
برنامه نویسان و بهینه سازان موتورهای جستجو 
قادر خواهند بود وب ســایت مــورد نظر خود را 
بررسی کنند و فهرستی از دستورالعمل های الزم 
برای بهینه ســازی وب سایتشان را دریافت کنند. 
در حال حاضر بیــش از 60 فاکتور گوناگون در 6 
گروه ســئو، موبایل، کاربری، فناوری، شبکه های 
اجتماعی و بازدید بررسی می شوند. البته بررسی 
رایگان دارای فاکتورهایی کمتر و محدودیت هایی 

است.

 برای دسترسی به این اطالعات از چه منابعی 
استفاده می کنید؟

ســایت چکاپ با اتصال به گوگل آنالیتیکس، سرچ 
کنسول، الکســا و... . اطالعات مورد نیاز و ضروری را 

جمع بندی و تحلیل می کند.

 دقیقا چــه تحلیلی را در اختیــار کاربر قرار 
می دهید؟

بازدیدهــای مقایســه ای موبایل و دســکتاپ که 
تعیین کننده تعداد و نحوه ورود کاربر به وب ســایت 
مورد نظر است. ارائه خطاهایی که گوگل تشخیص 
می دهد با گوگل وب سرچ کنسول، تعیین کلید واژه 
جستجوشده توسط کاربر و تعداد آن ها، مقایسه منابع 
بازدید و تعداد آن ها و تمام آنچه به لحاظ دانش سئو 

مورد نیاز است.

 بررســی رایگان چکاپ شــامل چه مواردی 
می شود؟

ما یک ســری خطاها که حتما باید اصالح شوند و 
توصیه هایی که بهتر است اعمال شوند را در همان 
مرحله اول بعد ورود نام سایت مورد نظر در سامانه، 
در اختیــار کاربر می گذاریم. به شــکلی که بعد از 
اعمال آن تغییرات سایت مورد نظر می تواند شاهد 
تغییرات مثبت امتیاز خود در گوگل باشــد. بعد از 
آن برای بررسی های بیشتر نیاز به پرداخت هزینه 
اســت. ما از 60 فاکتور مورد بررسی، 40 فاکتور را 

رایگان در اختیار کاربر قرار می دهیم.
 

 با این توضیحات، چکاپ هم برای صاحبان 

کسب وکاری که اطالعات فنی الزم را ندارند و 
هم برای متخصصان سئو کارآمد خواهد بود.

بله، دقیقا. ترجمه فارسی و جمع بندی مطالب در 
یکجا و ارائه توصیه هــای الزم ازجمله مزیت های 
رقابتی ماست که کار را برای کاربر غیرمتخصص نیز 
راحت تر کرده است. ما حتی امکان استفاده شخصی 
را برای متخصصان و مشاوران سئو فراهم کردیم تا 
گزارش های دریافتی از ما را با نام و لوگوی خود در 

اختیار کاربر قرار دهند.

 هرچند تعریف و تفهیم صورت مســئله خود 
نصفی از حل مسئله است، ولی آیا راه حل را هم 

بعد ارائه مسئله عرضه می کنید؟
بله. چکاپ با ارائه مقاالت تخصصی در زمینه ســئو 

و... سعی در آموزش و کمک به رفع خطاها نیز دارد.

 بزرگ ترین مشکلی که با آن مواجه بودید چه 
بوده و چطور آن را حل کردید؟

یکی از مشکالت اصلی ما تحریم های شرکت هایی 
مانند گوگل بر روی ســرورهای ایرانی بود که ناچار 
شدیم سرور سامانه را به کشور دیگری منتقل کنیم.

 اگر یکی از مســئوالن مربوط به این حوزه در 
حال حاضر در مقابل شما بود چه درخواستی از 

او داشتید؟
در سطح کالن نمی شــود ورود کرد و یا درخواست 
مستقیمی داشت. منظورم مسائل مربوط به تحریم ها 
و... است. ولی امیدوارم مشکل پهنای باند یا ارتباط 
بعضی از سرورهای ایرانی با کشورهای دیگر رفع شود.

 چکاپ سه ماه است که به طور رسمی در حال 
فعالیت و استفاده کاربران است. در حال حاضر 

چقدر کاربر و مشتری دارد؟
در حال حاضر 500 کاربر و حدود یک سوم این تعداد 

مشتری، به معنی پرداخت کننده، دارد.

 از چه روشی برای جذب مشــتری استفاده 
می کنید؟

با استفاده از وب ســایت های تبلیغ کلیکی مانند 
ای نت ورک.

برنامه تبلیغاتی در برنامه بی ســیم شــبکه نسیم. 
معرفی به صاحبان وب ســایت ها از طریق شــبکه 

تبلیغات )ای نت ورک(.

 بیشــترین هزینه را در کدام بخش کار صرف 
کردید و می کنید؟

از آنجایی که من خودم متخصص برنامه نویســی 
هستم و مسئولیت توسعه سامانه های تحت وب 
را نیز بر عهده دارم و کال دو نفر هستیم، دستمزد 
سنگینی برای نیروی انســانی تعریف نمی شود. 
به غیر از هزینه های ماهیانه مربوط به هاســت، 

بیشترین هزینه مربوط به بخش تبلیغات است.

 حمایت یک شتاب دهنده را چقدر در موفقیت 
خود سهیم می دانید؟

بهتر است بگویم حمایت هایی که شتاب دهنده ها در 
عرصه تبلیغات به استارت آپ ها می کنند به مراتب 
تعیین کننده تــر از حمایت های مالی و یا حتی فنی 

و آموزشی است.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w
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فضای دوستانه و صمیمی شرکتی که برادران امیری بنا نهاده اند 
در شوخی هایی که موقع عکاســی از پشت سر شنیده می شد 
نمایان بود. جوان هایی که برخی از آن ها هنوز بیست سالگی را هم 
تجربه نکرده اند، مدیرعامل زرین پال و مدیر اجرایی اش را موقع 
ژست گرفتن در برابر دوربین عکاس هفته نامه دست می انداختند 
و اخمو بودن علی، برادر بزرگ تر، را به مشکلی ربط می دادند که 
سایتشان به آن دچار شده. فضای صمیمی شرکتشان، که شامل 

دو آپارتمان دیواربه دیوار اســت، بی پیرایه تر از ساختمان های 
اســتارت آپی دیگری بود که پا به آن ها گذاشــته بودیم. برادر 
کوچک تر شوخ طبع تر اما سخت تر و مقاوم تر بود در دادن اطالعات 
و آمار شرکتش. با خنده حرف می زد و از اینکه بگوید همسرش 
شرط گذاشته بعد از ساعت 8 شب به خانه راهش نمی دهد ابایی 
نداشت، اما در گفتن عدد و رقم های شرکت حسابی مالحظه کار 
بود. برادر بزرگ تر اما آرام و شمرده و دست ودلبازتر حرف می زد. 

مصطفی و علی یکی دیگر از برادرهای هم دل اکوسیستم تازه نفس 
کسب وکارهای اینترنتی ایران اند که کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارند. زرین پال اگرچه با این مدیران جوان می تواند به آینده 
حسابی امیدوار باشد، اما نباید از یاد برد که در یکی از دولتی ترین 
حوزه هایی که می توان اســتارت آپ راه اندازی کرد، یعنی بازار 
پرداخــت آنالین، موانع و چالش های زیــادی پیش روی آن ها 

باقی مانده است.

ژستهاوشوخیهاوالبتهبیمها

مجوز پی اس پی صادر شــد تا هر بانکی نتواند چنین 
امکانی را داشته باشد.

بحثبرسرهمیناستکهساختاراین12درگاه
پرداختچهتفاوتیبازرینپالدارد؟

شرکت های پرداخت آنالین قبل از شاپرک مستقیما 
به سیستم شتاب سوئیچ می شــدند، اما با روی کار 
آمدن شاپرک، آن ها به سوئیچ شاپرک وصل شدند. 
آن زمان ما و حدود 30 شرکت دیگر برای پی اس پی 
 شدن درخواست دادیم. موافقت اولیه از اداره نظام های 
پرداخت به ما رسید که ما را به شاپرک ارجاع می داد، 
ولی بعد از اینکه به شاپرک رسید، به دلیل اشباع بازار 
مجوزی برای پی اس پی  شــدن ما صادر نشد و همان 

12 شرکت باقی ماندند.

اگربهشاپرکوصلشوید،چهاتفاقیمیافتد؟
نظام تضمین تراکنش را از دست می دهیم.

اینکهازدســتدادناســت؛چهبهدست
میآورید؟

یک مجــوز پی اس پــی و کارمزدی کــه بین بانک 
صادرکننــده کارت و بانک پذیرنده و شــاپرک و آن 
پی اس پی تقسیم می شود. در شرایط فعلی که برای 
تراکنش های آنالین کارمزدی دریافت نمی شود، با 

داشتن پی اس پی چیز زیادی به دست نمی آوریم.

یعنیپیاسپیهاهیچکارمزدینمیگیرند؟
پی اس پی ها کارمزد نمی گیرنــد اما به نوعی کارمزد 
دیگری دریافت می کنند. فرضا کسی کارت پاسارگاد 
دارد و در پاز »به  پرداخت ملت« که به حســاب بانک 
ملت وصل است، کارت می کشد. مثال اگر 100 هزار 
تومان کشیده شود، 250 تومان کارمزد کم می شود؛ 
200 تومان از بانک ملــت و 50 تومان از کارت بانک 
مشتری که اینجا پاسارگاد است. این 50 تومان به دو 
25 تومان تقسیم می شود که یکی می رسد به شتاب 
و یکی می رسد به شاپرک که هردو پیمانکار شرکت 

خدمات هستند.

ولیاگراززرینپالاســتفادهشودازحساب
مشترییعنیفروشندههمکارمزدکممیشود
واینشــمارایکگامعقبترنگهمیدارد.چند

درصدکممیشود؟
 بین نیم تا یک درصد.

ومشتریپیاسپیهاراانتخابمیکند.برای
ماندندرمیدانرقابتچهبایدبکنید؟

ما ســطح ســرویس باالتری ارائه می دهیم و سعی 
می کنیم روش های پیگیری و تضمین تراکنشمان 
را باال ببریم چون پی اس پی ها روش پیگیری دقیقی 
ندارند. اما هنوز هم اینکه ما کارمزد می گیریم و آن ها 

نمی گیرند سخت ترین بخش کار است.

چهنوعکســبوکارهاییاقبالبیشتریبه
زرینپالدارند؟

کسب وکارهای مدرن دیدگاه مثبت تری به این نوع 
پرداخت دارند و پذیرنده های کوچک که تراکنش های 
کوچک دارند با زرین پال کار می کنند، چون سریع تر 

کارشان راه می افتد.

وقتیبزرگشــوندبازهمبــازرینپالکار
میکنند؟

وقتی بزرگ شــوند به ســراغ پی اس پی ها می روند، 

اما چون آنجا به لحاظ پیگیری به مشکل می خورند 
دوباره با زرین پال کار می کنند. اما این بار ما باید آن ها 
را متقاعد کنیم که با زرین پال کار کنند. چون هرچند 
نخستین ارائه دهنده خدمات در این حوزه بوده ایم ولی 
تا االن هیچ کار مارکتینگی انجام نداده ایم و بیشــتر 

مشتری سراغ ما آمده است.

شماسرمایهگذارگرفتهاید؟
بله، هرچند هنوز وضعیت خیلی روشنی نداریم.

درصحبتهاییبــهصنــدوقبینالمللی
مالتیونچربهعنوانسرمایهگذاراشارهکردهاید.

سرمایهگذاریشانچقدربودهاست؟
این صندوق نزدیک به 50 درصد سرمایه گذاری کرده 
است. صاحبان آن ایرانیانی هستند که بیش از 30 سال 
اســت در ایران و در زمینه های خودرو، مواد غذایی و 
اســتارت آپ ها کار می کننــد و روی وایر و زرین پال 

سرمایه گذاری کرده اند.

شماهمسرمایهگذاریهاییکردهاید؟
تا قبل از سال 94 به واســطه فعالیت های خودمان 
در ارتباط با اســتارت آپ هایی این کار را کردیم و در 
تعدادی از کســب وکارهای کوچک تر که احساس 
کردیم کار خود ما را بهتر راه می اندازند، سرمایه گذاری 
کردیم. به جای اینکه شرکت را بزرگ کنیم آن حوزه 
را جدا می کردیم تا در یک حوزه دیگر کار کند، ولی از 
سال 94 تاکنون تنها در حوزه پرداخت آنالین فعالیت 
کرده ایم و بیشتر کسانی که به آن ها کمک کردیم در 
کرج و رشــت بوده اند. مثال در حوزه ارسال اس ام اس 
که بخشــی از کار ما را راه می انداخت و ما می شدیم 

نخستین مشتریانشان.

مهمترینمشکلشمادراینحوزهچیست؟
در بخش رگوراتری مهم ترین مشکالت را داریم، چون 
هنوز قانون مشخصی در حوزه کاری ما وجود ندارد. 

مثال خود نماد اعتماد الکترونیک محل مسئله است.

یعنینمادالکترونیکابزارکنترلیقدرتمندی
نیست؟

نه نیست.

براینمونهدرصورتبروزتخلف،هیچابزاری
برایپلمپالکترونیکییکفروشــگاهوجود

ندارد؟
نه. در این حوزه شــرکت هایی که می توانند خدمات 
الکترونیک ارائه کنند محدودند. ما اگر می خواهیم 
این کار را انجام دهیم یا باید بانک باشیم، یا موسسه 
مالی و اعتباری یا پی اس پی باشیم که فعال مجوزی 
نمی دهند، چون بازار را اشباع شده می دانند و حدود 4 
سال است که اصال مجوز پی اس پی صادر نشده است. 
بانک که نمی توانیم باشــیم چون یک اســتارت آپ 
سرمایه بانک شدن را ندارد و مجوز پی اس پی هم به 

دلیل اشباع شدن نمی دهند.

واقعااشباعشدهیابهنظراشباعمیرسد؟
می توان گفت اشــباع شــده اســت. چون در سایر 
کشورهای جهان نهایتا سه پی اس پی وجود دارد و در 
ایران 12تا. ولی در جهان چیز دیگری وجود دارد. مثال 
شرکت هایی مانند پی پل، یا سایر شرکت هایی که کار 
پرداخت انجام می دهند ولی پی اس پی نیستند. اما 
چنین شرکت هایی هنوز در ایران فعالیت عمده ای 

ندارند و زیر سایه پی اس پی ها قرار گرفته اند.

محدودکردنپرداختبهچندشرکتمشخص
بهنوعیفشــردنگلویبازارپرداختآنالین

نیست؟
چرا، چون تنها حوزه پرداخت آنالین را دربرنمی گیرد 

بلکه پازها را هم شامل می شود.

اگرقوانینبهترشــود،چهاتفاقهاییبهنفع
مشتریرخمیدهد؟

هنوز در ایران هیچ روشــی برای وان  کلیک پی منت 
)one click payment( نداریــم. مثال در دیجی کاال 
باید هربار بیش از شــش فیلد را در مرحله پرداخت 
پشت سر بگذارید اما در آمازون با یک بار ثبت کارت و 
انجام خرید، دفعات بعد به صورت اتوماتیک از حساب 
مشتری کم می کند. اما در ایران رگوالتوری شاپرک 
اجازه ذخیره شــدن اطالعات کارت را نمی دهد. از 
طرفی دست می گذارد روی بعضی از استانداردهایی 
چون pci dss که قرار بوده پرداخت را آسان کند در 
عین حال که اطالعات کارت لو نرود و کسی نتواند از 
آن سوءاستفاده کند و در صورت سوءاستفاده راه حل 
برخورد با آن وجود داشــته باشــد، اما شاپرک تنها 

روش ها را محدودتر کرده است. 
)با کمی تردید و دودلی ادامه می دهد.( اما در عین حال 
که اجازه ثبت اطالعات کارت را در وب نمی دهد، وان 
 کلیک  پی منت را در موبایل ها امکان پذیر کرده، چون 
آنجا یواس اس دی انحصارش دست اپراتورهاست که 
توانسته اند این امتیاز را بگیرند که شماره کارت ها در 

موبایل ذخیره شود.

زمانیماتنهاچندبانکدولتیداشتیموسالها
نظامبانکیمانعایجادبانکهایخصوصیبود.
انگاراالندرفضایآنالیناینمحدودیتهامانند

همانممانعتهاست.درستاست؟
درســت است اما در ایران مشــکل بزرگ تری به نام 
کارمزد وجود دارد. چون اگر شــرکت های پرداخت 
آنالین بخواهند زنده بمانند باید کارمزد بگیرند. باید 
تکلیف کارمزدها مشخص شــود. االن پی اس پی ها 
به خاطر رانتی که بین خودشــان و بانک وجود دارد، 
می توانند کار کنند. یعنی هم از شاپرک و هم از بانک 
سود می گیرند اما چون این نقدینگی از طریق آن ها 
وارد حساب بانک ها می شود می توانند امتیازاتی چون 
تسهیالت از بانک بگیرند. بنابراین کارمزد نگرفتن برای 
پی اس پی ها مهم نیست. اما ما چون بانکی پشت سر 
خودمان نمی بینیم، باید کارمزد بگیریم تا زنده بمانیم.

پیپالهمکارمزدمیگیرد؟
بله، این کارمزد را از فروشنده می گیرد. 

درایرانباکدامشرکتبزرگحوزهالکترونیک
کارمیکنید؟

تنها با ای نتورک و وای ایکس کار می کنیم.

چرا؟مثالنتوانستهایدبادیجیکاالکارکنید؟
شــاید به این دلیل که تاکنون مارکتینگ درست و 
فروش نداشته ایم و منتظر بوده ایم که مشتری سراغ 
ما بیایند. از االن باید برویم سراغ مشتریان. البته باید 
ســرویس جدیدی بدهیم که با بانــک و پی اس پی 

متفاوت باشد و امتیازات ویژه ای داشته باشیم.

چهسرویسجدیدیممکناستارائهکنید؟
اصلی ترین چیزی که بتواند بازار پرداخت را حرکت 
دهد، وان  کلیک  پی منت در وب است و اینکه خود ما 

داریم روی پرداخت موبایلی کار می کنیم.

سبکزندگی

انتشارکتابچه»اصول
برگزاریرویدادموفق«

ســال 88 در زیرزمینی در آریاشهر با طراحی 
سایت برای شرکت ها کارشان را شروع کردند، 
اما زرین پــال محصول ســال 89 در منطقه 
یوسف آباد اســت. مصطفی به عنوان موسس 
می گوید: »سال 84 وارد دانشگاه شدم و سال 
85 کســب وکار خودمان را که طراحی سایت 
برای شــرکت ها بود، راه انداختیم و با شرکت 
ماسیس و باشگاه پرسپولیس کار کردیم. حتی 
به صورت مجانی برای باشگاه استقالل هم کار 
کردیم اما االن نه پرسپولیسی ام و نه استقاللی.« 
می گوید تاکنون جایی کارمند نبوده و با رتبه 
839 در دانشگاه شهید بهشتی درس خوانده 
و با معدل 12/99 فارغ التحصیل شــده است. 
می گوید: »به دنبال رفتن از ایران نبوده ام چون 
دوست دارم در کنار خانواده ام باشم.« اصالتش 
برمی گردد به شیراز و پدرانش در کربالی عراق 
مجاور بوده اند. پدرشان هم در کویت کامپیوتر 
خوانده است. مصطفی زیرزمین آریاشهر را با 
5 میلیون پول پیش و 50 هزار تومان اجاره در 
اختیار گرفته است. اما داستان کسب وکارش 
روی ناخوش کم ندارد. بعد از چند ماه شریکش 
ورشکســت می شــود و مــی رود و مصطفی 
می ماند و یک زیرزمین و چندین و چند برنامه 
طراحی ســایت برای بیش از 12 شرکتی که 
هنوز تفیه حســاب نکرده بودند. شرکت هایی 
که پیش پرداخت داده بودند و طرح ســایت را 
دریافت کرده بودند اما وقتی برای گرفتن بقیه 
اقساط می رفتند، دیگر شرکتی وجود نداشت.

مصطفی می گویــد: »کم کم بــه این نتیجه 
رسیدیم که با این شرایط نمی توان ادامه داد. 
نیروها را کم کردیم و بــه این فکر افتادیم که 
به جای طراحی محصولی برای یک مشتری، 
محصولی طراحی کنیم برای اســتفاده همه. 
اگر اســتفاده کردند که کردند اگر هم نکردند 
که هیچ.« و به این ترتیب اولین محصولی که 
طراحی می کنند زرین پال اســت.علی متولد 
64 اســت. کوفاندر مصطفی به شمار می رود 
و سه سال است ازدواج کرده. مصطفی متولد 
66 و یک جورایی تازه داماد است. علی می گوید 
خانواده از کارش و اینکه همیشــه سرگرم کار 
اســت می نالند و می گویــد: »مصطفی چون 
تازه داماد است فعال به خانه که می رود لپ تاپش 
را باز نمی کند و گوشی اش را کناری می گذارد 
و به سختی می توان پیدایش کرد، اما احتماال 
او هم در آینده بشود مثل من.« برادران امیری 
از 9 صبح تا 7 و نیم شــب کار می کنند و البته 
در خانه هم لپ تاپشان همچنان باز است. علی 
با خنده می گوید: »انتخاب کار مثل این است 
که بین بچه و همسرت بخواهی یکی را انتخاب 
کنی.« و مصطفی می گوید همسرش گفته اگر 

8 شب به بعد بیاید، راهش نمی دهد.

کنفرانس هــا، همایش ها و ســمینارها یکی 
از مهم تریــن ابزارهای بازاریابی شــرکت ها 
محسوب می شــوند که در صورتی  که دقیق 
و حساب شده برنامه ریزی و اجرا شوند، نتایج 
مثبت و تعیین کننده ای برای کســب وکارها 
به همراه دارنــد. کتابچه الکترونیکی »اصول 
برگــزاری رویداد موفق« توســط مجموعه 
ایوند، سامانه برگزاری رویداد در ایران، تهیه 
شــده و به صورت رایگان در اختیار دبیران و 
برگزارکنندگان همایش هــا و رویدادها قرار 
گرفته است. هدف از تهیه و انتشار این کتاب 
آموزش مهارت های علمــی و اجرایی مورد 
نیاز جهت برگزاری همایش ها، ســمینارها و 

کنفرانس هاست.
ایجاد اعتبار و اعتماد نزد مخاطبان، برقراری 
ارتبــاط نزدیــک و تعاملی با همــکاران و 
مشتریان، کسب درآمد و سرمایه، شکل گیری 
ایده هــا و طرح هــای جدید، مطرح شــدن 
به عنــوان یکــی از بهترین فعــاالن حوزه 
مربوطه و رهبری فکــری ازجمله امتیازات 
و دســتاوردهایی اســت که برگــزاری یک 
رویداد موفق می تواند برای یک کســب وکار 
به ارمغان آورد. ایوند به عنوان سامانه ایجاد، 
مدیریت، انتشــار و فروش بلیــت رویداد در 
ایران، این امکان را در اختیار برگزارکنندگان 
رویدادها قرار می دهد تا بتوانند رویداد خود را 
سازمان دهی کنند و آن را با مخاطبان خود در 
سطح وسیعی به اشتراک بگذارند. مجموعه 
ایوند تالش کــرده حاصل تجربــه چندین 
ســال فعالیت در حوزه برگزاری همایش ها، 
کنفرانس ها و سمینارهای مختلف را به صورت 
علمی، اجرایی و مــدون در اختیار دبیران و 
برگزارکنندگان همایش هــا و رویدادها قرار 
دهد. کتابچــه الکترونیکی »اصول برگزاری 
رویداد موفق« به صــورت الکترونیکی و در 
فرمت PDF تهیه شده و به صورت رایگان در 
اختیار فعــاالن و عالقه مندان این حوزه قرار 
گرفته است تا بتوانند همایش ها و رویدادهای 
خود را به صورت هدفمند برنامه ریزی و اجرا 
کنند. ســرفصل های این کتابچه الکترونیک 
بدین قرار اســت: هدف گذاری،  برنامه ریزی، 
بازاریابی، اجرا، و پیگیری. عالقه مندان جهت 
آشنایی با جزئیات و ســازوکارهای اجرایی 
الزم در راستای برگزاری رویدادها، می توانند 
با مراجعــه به ســایت شــنبه مگ کتابچه 
الکترونیکی »اصول برگزاری رویداد موفق« 

را به صورت رایگان دریافت کنند.

ما خرید و 
پرداخت 

را تضمین 
می کنیم. 

چون پیگیری 
پرداخت یا 

عدم پرداخت 
از زرین پال 
به ویژه برای 

فروشگاه های 
کوچک 
و کمتر 

شناخته شده 
آسان تر 

است. اما از 
درگاه های 

پرداخت 
آنالین 

بانک ها، این 
امر به سختی 

امکان پذیر 
است

سلبریتی
C e l e b r i t y

6

رســیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط 
اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را 

هم داشته باشی.

شروع
S t a r t

آخرین خبر
N e w s

فرانتس کافکا

زرینپال؛درگاهیبرای
ینترنتی. ا پرداخــت
درگاهیکهدوستدارد
یاهمان پیاسپیها با
پرداخت درگاههــای
مقایسه بانکها آنالین
انگارمیخواهد و شود
تنهبهتنــهآنهابزند.
بــرادرانامیرییعنی
مصطفــی، و علــی
بنیانگذاران بهعنوان
اســتارتآپ، ایــن
درصبحــیبهــاریو
پربارانروبهرویشنبه
نشســتندوازصفرتا
کسبوکارشــان صد
گفتند.اینکــهازکجا
کردهاند،چه شــروع
دغدغههاییداشتهاند،
فضای فعلی ووضعیت
پرداختهــایآنالین،
حضورسرمایهگذارانی
مانندراکــتاینترنت،
آمدنپیپــالبهایران
وچشــماندازآینــده
زرینپــال.گاهکهیکی
یا آمار نمیخواســت
اطالعاتیبدهــدمااز
زباندیگریآنرابیرون
میکشیدیموآنهاتنها
نگاهیخیرهبههمدیگر
برایشانمیماندولبخند
وخنــدهایتاحدودی
طوالنی.امــامهمترین
حرفهایشــان وجه

شفافگوییاست.

چشم انداز بر ادرانه: 2میلیارد تو مان در روز
علیومصطفیامیری،28و30سالهاززرینپالمیگویند

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

صحبتمــانرادرمــوردچگونگــیانجام
تراکنشهایمالیدرزرینپالشروعکنیم.

شیوه خرید در زرین پال یا با زرین کارت است یا ولت. 
به این صورت که پول به حساب واسط بین زرین پال و 
بانک می آید و بسته به سطح خرید، بین خرید و روش 
پرداخــت آنی نهایتا با 4 روز فاصله پول به حســاب 

پذیرنده یعنی فروشنده جنس واریز می شود.

درحوزهپرداختهایمالی4روززمانزیادی
محسوبنمیشود؟

چرا، ولی اگــر از پی اس پی ها یا همــان درگاه های 
پرداخت آنالین بانکی هم انجام شــود، روز بعد بین 
ســاعات 6 تا 8 صبح پول به حســاب پذیرنده واریز 

می شود.

بازهمسهروزازشماجلوترهستند.بنابراین
چرامشــتریبایدزرینپالراباسهروزتاخیر

انتخابکند؟
ما خرید و پرداخت را تضمین می کنیم. چون پیگیری 
پرداخــت یا عدم پرداخت از زرین پــال به ویژه برای 
فروشگاه های کوچک و کمتر شناخته شده آسان تر 
اســت. اما از درگاه های پرداخت آنالین بانک ها، این 

امر به سختی امکان پذیر است.

مهمتریندلیلیکهباعثشدهچندروزپولرا
نگهداریدچهبوده؟

دلیل اصلی این بوده که انجام تراکنش تضمین شود.

اگرمشــکلیدراینبینپیشبیاید،امکان
برگشتپولرادارید؟

امکان برگشت هست. به این صورت که ما یک محیط 
گفت وگو باز می کنیــم بین فروشــنده و خریدار و 
وصلشان می کنیم به همدیگر. معموال مشکلشان حل 

می شود و اگر نشود پول را برگشت می دهیم.

درحالحاضرچهتعدادکسبوکاربازرینپال
کارمیکنند؟

روزانــه به حدود 22 هــزار پذیرنده یا کســب وکار 
خدمت رســانی می کنیم و حــدود 160 هزار کاربر 

ثبت شده داریم.

میخواهمسوالیبپرسمکهشایدازرازهایمگو
باشد،امادوستدارمبهآنجوابدهید.تراکنش

روزانهشماچقدراست؟
)علی لب پایینش را گاز می گیرد و کمی فکر می کند و 
امممم بلندی می کشد و می گوید: بگویم؟ از مصطفی 
بپرســید. مصطفی می گوید( روزانه بین 5 تا 6 هزار 

تراکنش داریم.

ارزشمالیهرتراکنشبهطورمیانگینچقدر
است؟

)مصطفی نمی خواهد در این مورد چیزی بگوید اما 
چون علی از تعداد تراکنش روزانه حرف زده، به عدد 
22 هزار تومان به عنوان میانگین قیمت هر تراکنش 

اشاره می کند.(

رشدتانچگونهبوده؟
در ماه بین 10 تا 15 درصد.

برویمسراغتفاوتشمابادرگاههایپرداخت
بانکی.واقعاچهتفاوتیدارید؟

ما پی اس پی نیســتیم ولی بعد از پی اس پی ها رتبه 
چهارم را در میزان تراکنش آنالین داریم. یعنی بین 
رده بندی پی اس پی ها به لحاظ تراکنش رتبه سوم یا 
چهارم را داریم. پی اس پی ها هم همان شــرکت های 
تجارت الکترونیک بانک ها هســتند. بعد از روی کار 
آمدن نظام شاپرک این قانون وضع شد که بین بانک ها 
و پی اس پی ها باید تفاوت باشد و جدا از هم باشند و 12 
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فعالفقطبهبازارایرانفکرمیکنید؟
بله. بازار ایران این بزرگی را دارد که سرویسی ایجاد شود 
که افراد خارج از ایران بتوانند از داخل خرید کنند. به 
دنبال راهکار هستیم، چون ما به عنوان یک استارت آپ 
باید جلوتر از بقیه حرکت کنیم. اما مهم ترین برنامه ما 
این است که اگر در فضای پساتحریم پی پال به ایران 
آمد، ما باید چه کنیم. زیرا خالهای قانونی بســیاری 

وجود دارد و کار سخت می شود.

باوجودخالهایقانونیکهبهآناشارهکردید،
کافیاستپیپالبایکهیئتتجاریبهایران
بیاید،کارشحلمیشود.اگربیایدشماچهکار

میکنید؟
دو راه وجود دارد؛ یا جلوی او بایســتیم که قاعدتا ما 
را قورت می دهد، یا لقمه آماده ای باشــیم و بگوییم 
بیا روی ما ســرمایه گذاری کن. به عبارتــی یا ما را 

بخور یا بخر!

اگربخرد،میفروشید؟
اگر پیشنهاد خوب باشــد، چراکه نه؟ البته باید بازار 
آنقدر بزرگ و جذاب باشد که پی پال روی زرین پال 

سرمایه گذاری کند. 

مهمترینرقبایزرینپــالدربازارایرانچه
کسانیهستند؟

ما همیشــه پی اس پی ها را رقیب خودمان می دانیم 
و دوســت داریم با آن ها مقایسه شویم، ولی در حوزه 
خودمان ما نخستین شرکت هستیم و بقیه دو سال 
بعد از ما شــروع کرده اند. در حــال حاضر حدود 23 

شرکت غیر از پی اس پی ها در این زمینه وجود دارند.

مهمترینرقیبانشماخارجازپیاسپیهاکدام
شرکتهاهستند؟

جهان پی، پی الین و پارس پــال مهم ترین رقبای ما 
هستند.

رقابتشمامثبتاستیامنفی؟
جالب است به اتفاقی اشاره کنم که از 25 اسفند به این 
طرف رخ داد. اینکه بسیاری از رقبای ما فیلتر شده اند 
و فکر می کنند ما این کار را کرده ایم، که درست نیست.

ازکجامعلومکهکارشمانباشد؟
مدرکــی در این زمینه وجود نــدارد. ضمن اینکه ما 
طی 5 سال فعالیتمان همیشه از انجام فعالیت های 
مشکوک جلوگیری کرده ایم و اگر کسی فیلتر شده 
شاید به خاطر انجام کارهای غیرقانونی و اجازه دادن 
به انجام فعالیت های مشکوک باشد و اینکه ما چنین 
قدرتی نداریم و کسی نمی تواند به قانون دستور بدهد.

چرانمیتواند؟بگذریم...امکانپولشوییدر
حوزهپرداختالکترونیکوجوددارد؟

بله. وقتی از کارت های هکری خرید می شود، پولشویی 
اتفاق می افتد. ما در زرین پال سیستم نظارتی داریم 
و در صورت فعالیت مشــکوک با خریدار و فروشنده 
تماس می گیریــم و کارت ها را چــک می کنیم که 
خریدوفروش هــای این چنینی انجام نشــود. اما در 
20 شرکت دیگر حتی فروش باالتر از وی پی ان انجام 
می شود، که ممنوع است، و شاید دلیل فیلتر شدنشان 

این مسائل باشد.

درحالحاضرچیزیکهوجودداردایناست

کهمیشودفروشگاهصوریزدوازمراجعدیگر
صوریخریدکرد،بــدوناینکهردیباقیبماند
وسیستمبانکیرادورزد.شمابهعنوانواسطه
انتقالپولجاییهستیدکهمیتوانیدپولشویی
راتشخیصدهید.یعنیمثالنهادنظارتیمیتواند
بگویدازاینحساباینتراکنشنامشروعانجام
شدهکهمیخواهیمجلویشگرفتهشود.تعامل

شمابانهادهاینظارتیچگونهاست؟
برای پاســخگویی به این ســوال باید به این پرسش 
پاسخ دهیم که چرا خوب است که زرین پال باشد. در 
تمام دنیا پول شویی انجام می شود در سگمنت های 
مختلف. یکی از کارهایی که باید انجام شود، سگمنت 
کردن مشتری است براساس اطالعاتی که دارید. اما در 
سیستم های بانکی کسی نمی داند که صاحب حساب 
چه کاری دارد انجام می دهد و پول از کجا به حساب 
مشتریان می آید. اما درگاه پرداختی ما نمی تواند جایی 
باشد که پول شویی در حجم بزرگ در آن انجام شود 
چون ما کارمزد باالتــری می گیریم و آن فرد می رود 
جایی که برایش ارزان تمام شود. همچنین اگر به ناگاه 
تراکنش بزرگی وارد سیستم ما شود، هم جای تعجب 
برای ماســت و هم اینکه چون ما از سیســتم بانکی 
استفاده می کنیم، شیوه تراکنشمان را می شناسند. 
وقتی تراکنش بزرگی انجام شود، سوال ایجاد می شود.

از طرفی موجودیت زرین پال وظیفه داشــته که بر 
فرض 20 هزار مشــتری خود را مدیریت کند و بانک 
به جای اینکه با 20 هزار مشتری کار کند، با زرین پال 
کار می کند و یک نفر را می شناسد و ما نظارت می کنیم 
بر این ها و ما هم ســگمنت های کوچک تری داریم 
که تراکنش های عجیب را آالرم می دهد و سیســتم 
طیف نگاری تراکنش را داریم که پروفایل فروشنده 
را نشــان می دهد که مثال در دو ســال گذشته چه 
تراکنش هایی داشته. از مشتری هم پروفایل داریم و 
می دانیم که چه فعالیت هایی انجام داده است و در چه 
فروشگاه هایی خرید بزرگ و کوچک می کند و اگر با 
همان اطالعات مشتری بخواهد خرید بزرگی کند، این 
برای ما آالرم است تا مشکوک شویم که شاید اطالعات 
خرید فرد لو رفته است یا اتفاقی افتاده، چون سابقه 
خرید این چنینی نداشــته است. اما برسیم به سوال 
شما. تعامل ما با نهادهای نظارتی به این صورت است 
که در حــال حاضر پنجره واحدی داریم که خود این 
نهادها بتوانند به صورت مستقیم و در هر لحظه ای که 
بخواهند، اطالعات سیستم ما را بررسی کنند. در اثر 
طیف های متفاوتی که شناسایی می کنیم هر تراکنش 

ابهام دار را نگه می داریم و آن را بررسی می کنیم.

چنینتراکنشهاییداشتهاید؟
خیلی زیاد. در طول روز درگیر این معضل هســتیم. 
برای حفــظ بیزینس، سیســتم طیف نــگاری را 
گذاشته ایم تا برای یک تراکنش محدود، کل سیستم 

از بین نرود.

پرداختآنالینبازاریبهچهاندازهاست؟آیا
بازارمنهایپیاسپیاینقدربزرگوجذاباست
کهاینهمهشرکتپرداختالکترونیکدرحال
شکلگیریاست،بااینکهمیدانندگرفتنمجوز

پیاسویممکناستسالهاطولکشد؟
واقعیت این است که هرکسی ممکن است بخواهد 
محصولی را بفروشــد. مثال از طریق اینســتاگرام 
صفحــه ای می ســازد و از آنجــا دنبال کنندگان و 
خریداران را به صفحه ای در تلگرام هدایت می کند 
و شــماره کارت هم می دهد. این یک مثال ساده از 
سرویسی اســت که ما تحت عنوان آسان پرداخت 
ارائه کرده ایم. اصال سایتی هم ندارد و با یک یوآرال 
به درگاه وصل می شــوید. این ایده زرین پال بوده 
برای اینکه جامعه پرداخت شــبکه های اجتماعی 

را هدف بگیرد.

یعنیپیاسپیهــانمیتوانندچنینکاریرا
انجامدهند؟

هیــچ گاه نمی توانند، چون پی اس پی بــرای اینکه 
خدمــات بدهد باید نمــاد اعتمــاد را دریافت کند. 
اینقدر مشتری کوچک اســت که نمی تواند سایت 

راه اندازی کند.

شمابااینسرویسهرفردرابهیکفروشگاه

تبدیلکردهاید؛یعنیهرفردحتیبدوناینکه
سایتیداشتهباشــدتنهاباارائهیکلینکزیر
پســتاینســتاگرامشکاالییرامیفروشد.
چگونهمجوزاینکارراگرفتهاید؟چوننظارت
بسیارسنگینوگستردهایالزمداردوبهتعداد
کاربرهایاینستاگراممیشودفروشگاهآنالین

داشت.
ما سیستمی را که دو سال قبل گسترش دادیم، اینجا 
هم گذاشتیم و برای هر تراکنشی یک ریسک در نظر 
می گیریم. به این دلیل که شرکت ما بر اثر اینکه این 
تراکنش را انجام می دهد، حاشــیه ریسک برایش به 
وجود می آید، چون ممکن است به این سمت برویم 
که شرکت بسته شود. بر مبنای این ریسک، که ممکن 
است به بیکاری کارمندان ما منجر شود که در حال 
حاضر 22 نفر هستند، تصمیم می گیریم تراکنشی که 
انجام می شود چه ریسک هایی را متوجه ما  کند. آیا 
کاالیی به فروش می رسد یا حالت دیگری؟ اگر کاالیی 
به فروش نرســد، کاربر را پیگیری می کنیم. درواقع 

سعی می کنیم یک سمت ماجرا را بیشتر بشناسیم.

واگراتفاقیافتادچهمیکنید؟
به نفع آن طرفی که بیشتر می شناسیم تصمیم گیری 

می کنیم.

ممکناستحســابکاربرمتخلفرامسدود
کنید؟

یقینا مسدودسازی نخســتین کاری است که انجام 
می دهیم.

حسابهایمسدودشدهامکانگشایشدوباره
دارند؟

بله. تنها راه اینکه حساب مسدودشده دوباره باز شود، 
اعتمادســازی دوباره از طریق گرفتن تایید امضای 

محضری اطالعات فرد است.

بینصحبتهایخودبهتراکنشهایمشکوکو
کاالهایغیرمجازاشارهکردید.ازچندمصداقاز
خدماتوکاالهایغیرمجازنامببرید.میخواهم

بهخطقرمزهایزرینپالاشارهکنید.
هنگام تدوین قوانین، ما حتی از پی اس پی ها ســفت 
و سخت تر عمل کردیم و اجازه خریدوفروش کاالها 
و خدمات زیاد را نمی دهیم. بــه طور مثال در رابطه 
با فــروش وی پــی ان، حق کپی رایــت محصوالتی 
که موسسه خاصی تولیدشــان کرده، مثل فیلم ها 
و ســریال ها و به طور کلی هر نوع فیلمی که باشــد، 
خط قرمز داریــم. حتی فروش اینترنتی ســریالی 
چون شهرزاد را از ما خواســتند ولی قبول نکردیم، 
چون حاشیه ریسک ایجاد می کند و بنا به هر دلیلی 
ممکن است شخص ثالثی در این زمینه وجود داشته 
باشــد. ما می گوییم باید به نام موسسه تولیدکننده 
تصفیه حساب انجام شود و نه واسط ثالث. ما بیشتر به 

ازای قرارداد دایرکت کار می کنیم.

خطقرمزهایسفتوســختممکناستبه
کاهشسهمشماازبازارمنجرشود.سهمفعلی

شماازبازارچقدراست؟
بازار بزرگی نیســت. ترنور مالی کل حوزه پرداخت 
الکترونیک در ایران حــدود 3 هزار میلیارد تومان 
در ماه اعالم شــده که همه فروش هــای آنالین را 
دربرمی گیرد و مثال فــروش ایران خودرو را هم در 
آن لحاظ کرده اند. پرداخت دانشــگاه ها، شــارژ و 
قبوض هم در این زمره اند. همچنین به لحاظ تعداد 
55 درصد پرداخت هایی که در حوزه آنالین انجام 
می شــود مربوط به فروش شــارژ و پرداخت قبض 
اســت. این بازار ســود بزرگی ندارد. از 45 درصد 
باقی مانده 20 درصد هــم مربوط به پرداخت هایی 
اســت که به نحوی به دولت صــورت می گیرد. از 
کل این بازار، ســهم ایکامرس 10 درصد از تعداد 
پرداخت های آنالین اســت و نزدیک به 5 میلیون 
تراکنش در این حوزه در طول ماه انجام می شود که 
نشان از سگمنت کوچکی دارد که به لحاظ حجمی 
متوســط حجم کل پرداخت های ایکامرس به هزار 
میلیارد تومان در ماه هم نمی رسد و شاید ما حداکثر 

سهمی یک  درصدی از این بازار داشته باشیم.

مابقیدستکیست؟
در این بازار پراکندگی زیادی در حوزه های مختلف 
وجود دارد. امــا پرداخت های واقعی از جنس همین 
اســتارت آپ ها مانند دیجی کاالست که کل حجم 
مارکتش می شود نزدیک به 3 میلیون تراکنش در ماه، 
در حالی که ما 10 درصد از این بازار را در اختیار داریم.

مسئوالنمدعیهستندکهآمارهاازضریب
نفوذبــاالیاینترنتدربینمــردمایرانخبر
میدهند.مردمچقدربــهخریداینترنتیروی

آوردهاند؟
واقعیتی که باید در نظر داشــت این است که حتی 
بســیاری از اســتارت آپ های حــوزه الکترونیکی 
پرداخت هایشــان به صــورت غیرالکترونیک انجام 
می شود، مثال بســیاری از پرداخت های دیجی کاال 
به  صورت سی اُدی و با دستگاه پاز انجام می شود که 

پرداخت آنالین نیست.

بچههایاستارتآپیچهحجمیازبازارپرداخت
آنالینراتوانستهانددراختیاربگیرند؟

با در نظر گرفتن پرداخت های ســی اُدی، بچه های 
استارت آپی در ماه از 3 میلیون تا حداکثر 4 میلیون 

تراکنش دارند.

کلتراکنشهایایرانچقدراست؟
کل تراکنش هایی که در شاپرک در ماه ثبت می شود، 
نزدیک به 60 تا 70 میلیون تراکنش آنالین اســت و 

سهم استارت آپی ها حدودا 5 درصد است.

بزرگتریناســتارتآپایرانیبهلحاظترنور
کداماست؟

از نظر تعداد کافه بازار با فاصله زیاد از بقیه پیشرو است، 
اما از نظر ترنور مــن تخمین می زنم که دیجی کاال و 

کافه بازار در یک سطح هستند.

فاصلهشمابارقیبانتانچقدراست؟
از نظر بازار باید ببینیم که آن ها چه کسب وکارهایی 
را گرفته اند. ما سهم مشــخصی از بازار داریم اما رقبا 
هم پیشــرفت کرده اند و ما هر کســب وکاری را که 
نگرفته ایم آن ها گرفته اند. حتی کاالها و خدماتی که 
مجاز نیســتند؛ مثال وی پی ان االن به صورت آنالین 
فروخته می شود و تعداد فروشش 1500 عدد در روز 
است. اما به لحاظ حجم بازار مجموع تراکنش های ما 
برابری می کند با مجموع سه پروایدر اصلی دیگر که 

رقیبان ما هستند.

یعنیفعالاحساسخطرنمیکنید؟
نه.

بازهمبرمیگردمبهاینسوالکهاگرنمونههای
خارجیمانندپیپالواردبازارایرانشوند،واکنش
زرینپالچهخواهدبود؟فکــرمیکنمدراین

صورتحتمااحساسخطرمیکنید.
ما به نوعی در حال طراحی استراتژی خود هستیم تا 

با آن ها رقابت کنیم.

بهرقابتفکرمیکنید؟
یا داریم خودمــان را به نوعی آمــاده می کنیم تا اگر 
خواســتند بنا به هر دلیل با ما ادغام شــوند، چه نوع 
ادغامی باشد. ولی در هر صورت استراتژی ما استراتژی 
رقابت خواهد بود. احســاس خطرمان در این ماجرا 
این است که یک سال یا نهایتا تا یک سال و نیم دیگر 
پی پال وارد ایران می شــود اما در بدو ورود باید بازار را 
بشناسند و شاید با ما که کسب وکاری محلی هستیم 
و بازار را می شناســیم کار کنند. از طرفی ما در ایران 
عکس دنیا عمل می کنیم. در همه جای دنیا کسی که 
سرویس می گیرد، هزینه خدماتش را می دهد، ولی در 
اینجا رقابتی است بین بانک ها برای جذب منابع که به 
این داستان منتهی می شود که فروشنده هیچ هزینه ای 
بابت فروش کاالها نمی پردازد، یعنی هیچ کارمزدی 
وجود ندارد. وقتی پی پال با این مسئله مواجه شود، باید 
این مدل را بشناسد و چون منافعی در این مدل برایش 
نیست، ســعی می کند قوانین را بهبود دهد و شاید 
مستقل و بدون همکاری با امثال ما کارش را پیش ببرد.

باوجودپیپال،زرینپالدواممیآورد؟
در همه مارکت ها کسانی که محلی هستند، حرفی 

برای گفتن دارند.

اگرزرینپالبستهشود،چهاتفاقیمیافتد؟
بدون شــک پی پال به ایران می آید و در صورت نبود 
امثال زرین پال کســی را نداریم که با آن رقابت کند. 
مانند اتفاقی که در مورد سرویس دهنده وبالگ ها و 

شبکه های اجتماعی رخ داده است.

اشــارهکردیدبهاینکهممکناستپیپالبا
شــماهمکاریکندواینیعنیدرشرکتشما
سرمایهگذاریکند.ازطرفیدودیدگاهدرحوزه
استارتآپیایرانوجوددارد؛یکیاینکهبایداز
سرمایهگذارخارجیاستقبالکردودیگراینکه
سرمایهگذارهابایدبیایندامادولتمیبایست
ازاســتارتآپهایایرانیحمایتهاییکندیا
محدودیتهاییبرایخارجیهاوجودداشــته
باشد.شــماایندیدگاهراقبولداریدیااینکه

معتقدیدکهبایددرفضایییکسانکارکرد؟
حقیقتا اگر قرار باشد آن ها با پول بیایند ما نمی توانیم 
با آن ها رقابت کنیم و بلعیده خواهیم شد. مانند اتفاقی 
که با ورود راکت  اینترنت افتاد. بسیاری از کسب وکارها 
نتوانستند با زودفود و بامیلو رقابت کنند و کنار رفتند 
چون پول هایی با روش های غیرمشخص وارد بازار شد 
و اگر مشخص بود، دولت می توانست از آن ها تضمین 

مواردی یا مالیاتی بگیرد.

منظورتانازروشهایغیرمشخصچیست؟
با کشتی و قاچاق پول را وارد کشور کردند.

منظورتانسرمایهگذاریراکتاینترنتدرکدام
استارتآپهاست؟

بامیلو، موزانلو، بدوفود و زودفود، پین تاپین، اسکانو و 
اسنپ؛ که بعضی متوقف شدند و بعضی کار می کنند. با 
آوردن بدوفود، زودفود بلعیده شد و دیگر سکان ماجرا 

در دستان زودفود نیست.

ولیشــرکتهاییکهنامبردیــد،میگویند
ارتباطینداریم؟
کامال ارتباط دارند.

برچهاساسیاینرامیگویید؟
راکــت  اینترنت در بــورس آمریکا حضــور دارد. 
براساس گزارش گروه ســرمایه گذاری خاورمیانه، 
خودش اعالم می کند کــه در ایران دفتر روماک را 
دارد و ام ای آی جی سرمایه گذاری مشترکی است 
که بین ام تی ان آفریقــای جنوبی و راکت اینترنت 
صورت پذیرفته است و در همان گزارش اسم بامیلو 
و زودفود هم هســت. من خودم با ام ای آی جی در 
ارتباط مستقیم بوده ام و مدل هم مدل ایرانی نیست. 
کسی نمی آید مثال اسکانو را با سرمایه زیاد راه اندازی 
کند و باز آن را ببندد. این مدل، مدل راکت اســت. 
راکت دفعه اول 10 میلیون دالر ســرمایه برای سه 

سرمایه گذاری اصلی اش آورد.

شــماخودتانهمازشــرکتهایخارجی
سرمایهگذاریداشتهاید،ولیگفتیدکهوضعیت

مشخصیندارد.چرا؟
جذب سرمایه داشته ایم، مثال برای ایجاد استانداردها، 
آن استانداردهایی که ما نمی شناسیم و باید بشناسیم 
و به تنهایی نمی توانیم اجرایی شان کنیم. اما در حال 
حاضر بیش از ســرمایه به دنبال تزریــق دانش روز 
هســتیم تا آمادگی رویارویی با رقبای خارجی را در 
خودمان ایجاد کنیم. ما خیلی به دنبال پول »مالتی 
ونچر« نبودیم و دانششان را می خواستیم. قرارداد ما 
هم با دفتر تهران بوده، اما خواســته های ما برآورده 
نشده و شاید قرارداد را فسخ کنیم چون تعهداتشان 

را انجام نداده اند.

درحالحاضرتمرکزبچههایاســتارتآپی
بیشتربرجذبسرمایهاست.استارتآپایران

بهدانشاحتیاجبیشتریداردیابهسرمایه؟
به نظر من هیچ کس به پول احتیاج ندارد. زمانی که 
سرمایه جذب شــود، توقع تیم باالتر می رود و جذب 
ســرمایه به هر میزانی توقعات را افزایش می دهد و 

حاشیه درست می کند.

برایتوسعهشرکتچطور؟
چون مارکت کشش مشــخصی دارد و پول بیشتر 
فرد جدیدی به چرخه خریــداران اینترنتی اضافه 
نمی کند، نهایت رشد مارکت ساالنه 10 تا 15 درصد 
است. درواقع سرمایه زیاد به بزرگ شدن مارکت و 
توسعه اش کمکی نمی کند. یعنی بازار اینقدر بزرگ 
نیســت که مثال راکت دارد در آن پول می ریزد. از 
طرفی هنوز تفاوت زیادی هست بین میزان ضریب 
نفوذ اینترنت و میزان استفاده از اینترنت. در ایران 
تعداد افــرادی که خرید اینترنتــی می کنند هنوز 
نسبت به اســتفاده کنندگان از اینترنت در سوشال 
مدیاها بســیار کم اســت. اما برای آموزش و تزریق 
دانش به بازار، ســرمایه الزم است که کار امثال من 
نیست. این کار از رسانه های جمعی و دولت برمی آید 
یا سرمایه گذار بزرگی که بتواند بازار را آموزش دهد.  

درپایانمیخواهمازروندکارزرینپالبگویید
کهطیچهمدتبهآنچهمیخواستیدرسیدید؟

با شروع کار، هدف گذاری مان این بود که یک  میلیون 
تومان در روز تراکنش داشــته باشیم که طی 20 روز 
به آن رسیدیم. بعد متریک هایمان را عوض کردیم و 
10 میلیون تراکنش روزانه را در نظر گرفتیم که طی 

9 ماه به آن رسیدیم.

چشماندازتانبرایآیندهچقدراست؟
خودمــان را آماده کرده ایم تــا بتوانیم روزانه 100 
هزار تراکنش داشــته باشــیم. با تیکتی که در نظر 
می گیریم، اگر متوسط رقم هر تراکنش را 22 هزار 
تومان حســاب کنیم، حدود 2/2 میلیارد تومان در 
روز می شود و این چشم انداز آینده زرین پال است. 

جالب است به 
اتفاقی اشاره 

کنم که از 25 
اسفند به این 
طرف رخ داد. 
اینکه بسیاری 

از رقبای ما 
فیلتر شده اند 

و فکر می کنند 
ما این کار را 
کرده ایم، که 
درست نیست

 اگر قرار باشد 
شرکت های 

خارجی با 
پول بیایند ما 
نمی توانیم با 
آن ها رقابت 

کنیم و بلعیده 
خواهیم 

شد. مانند 
اتفاقی که با 
ورود راکت 

 اینترنت افتاد. 
بسیاری از 

کسب وکارها 
نتوانستند 
با زودفود و 

بامیلو رقابت 
کنند و کنار 
رفتند چون 
پول هایی با 
روش های 

غیرمشخص 
وارد بازار شد

هنوز در ایران 
هیچ روشی 

برای وان 
 کلیک پی منت 

 one click(
 )payment

نداریم. مثال در 
دیجی کاال باید 

هربار بیش 
از شش فیلد 
را در مرحله 

پرداخت پشت 
سر بگذارید 

اما در آمازون 
با یک بار ثبت 
کارت و انجام 
خرید، دفعات 
بعد به صورت 

اتوماتیک 
از حساب 

مشتری کم 
می کند. 

اما در ایران 
رگوالتوری 

شاپرک اجازه 
ذخیره شدن 

اطالعات 
کارت را 
نمی دهد

سلبریتی
C e l e b r i t y
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مدیر آمازون می گوید چگونه

1300نفر از کارمندانش را اخراج کرد
برند شدن سخت 

برند ماندن سخت تر

در زمره 
مــروز 

ور رایــج، برندهایــی کــه ا
برخــاف تصــ

ی دارنــد، به راحتی به قله های 
آوازه ترین هــای جهان جا

پر

م پر از 
ی کار آمدن آن ها ه

ت نیافته اند. قصه رو
موفقیت دس

ی گاه و بی گاهی است که بعضا مانع 
فراز و نشــیب ها

ش رفتنشان شــده اســت. جف بزوس که بعد از 
پی

کام شناخته 
هنوز از مدیران خاق دامنه دات 

گذشت 20 سال 

ه دارد ...
ن را بر عهد

ب آمازو
شود و هدایت وب سایت بی رقی

می 

9

عارضه یابی استارتاپ های ایرانی

س: آسیه جهان آرا
عک

مبارزه کنیم!راهنمای خالص شدن از شر اسپم
زمانش رسیده که با آقای اسپمر 

stop
spam
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اینترنت پاک، بدون اسپم و پاپ آپ
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رنود، حمیدرضا احمدی و مجید کثیری
ضور هادی ف

 میزگردی با ح
سرنوشت استارت آپ های ایرانی در پساتحریم در

ش آموزان دبیرستانی منطقه 2 
استارت آپ ویکند برای دان

برگزار می شود

ه کارهایی باید بکنیم تا ته خط 
ی خوریم و چ

چرا شکست م

برای ما تلخ نباشد؟

ونوگوگلپلی
آماز

دبلعید؟
راخواهن

فهبازار
یکاالوکا

دیج

زنگ استارت آپ در مدرسه

2

14
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داستان برندی که الگوی

همه خرده فروشان دنیا شد

eBay پرویز چگونه

 را به وجود آورد؟

کتابخانه ملی

میزبان جشنواره وب
3

4

13

تـیـتـرهـای امـروز

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

10

زمان بندی ایونت های

تا پایان بهمن را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

شناخت مشتری همه چیز 

یک استارت آپ است

برای ثبت نام به آدرس اینترنتی

iwmf.ir مراجعه کنید

هنوز هم می شود

با نوار زندگی کرد

کدام تحریم ها از دوش 

اکوسیستم استارت آپی ایران 

برداشته خواهد شد؟

رابطه تحریم ها و 

استارت آپ ها

ن تــازه« بــرای آینده اســتارت آپ ها 
»دورا

ق آمیز نیســت. 
در پســاتحریم عبارتی اغرا

 دوره پیشابرجام را 
ب وکارهای مختلف

کســ

ها در ایران زمانی 
ه کرده اند، اما استارت آپ 

تجرب

چشم گشودند که تحریم ها جاری بودند. دورانی 

ــار از محدودیت های ظالمانه و شرایط 
سرش

ادامه درصفحه 9

سخت و دشوار... 

ــقالــه
ســرم

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

طبل بزرگ

زیر پای استارت آپ ها

 ســازمان ها و 
چند وقتی اســت نامه هایی از

ف با عنوان اعطای تندیس 
شرکت های مختل

و نشان برند برتر به دست مجموعه های فعال 

صفحه 10 زه فناوری اطاعات می رسد...   
حو

دیدگاه

Point 
Of 

View

رضا الفت نسب 

ی اینترنتی
دبیر انجمن صنفی کسب وکارها

کدام برند برتر؟

3درصد
سهامفقط0

فروش
پور از فروش ایسام به ای بی می گوید!

سام مدن 
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آنتونی رابینز

طرز فکری که ما را به جایی رســانده است که 
اکنون هســتیم، ما را به جایی که می خواهیم 

برویم، نخواهد رساند.

خبر
N e w s

یکی از سواالتی که همواره از من پرسیده می شود 
این است که چگونه از بین تعداد زیادی ایده که به 
ذهنمان می رسد یک ایده مناسب را انتخاب کنیم. 
به طور کلی دســته ای از افراد دارای ویژگی هایی 
هســتند که مانند یک موتور ایده می توانند ایده 
تولید کنند. مشــکلی که این افــراد با آن مواجه 
هستند این اســت که تعداد زیادی ایده دارند اما 
در انتخاب و تمرکز بر روی آن ها دچار سردرگمی 
می شوند. بارها و بارها این مسئله برای من پیش 
آمده که فردی عالقه مند بــه کارآفرینی به من 
مراجعه کرده و گفته سه ایده در زمینه راه اندازی 
یک استارت آپ دارد، و سردرگم است که بر روی 
کدام یک تمرکز کنــد. از آنجایی که این موضوع 
ممکن است برای بسیاری از شما نیز پیش آمده 
باشــد، تصمیم گرفتم مطلبــی در زمینه نحوه 
بررسی ایده ها و انجام یک انتخاب درست از بین 
ایده هایی که داریم بنویسم. در این نوشته ابزاری 
کاربردی در این زمینه معرفی می شــود. اما قبل 
از معرفی ابزار، بهتر اســت یک سری تعاریف را با 

هم مرور کنیم.

 ایده چیست؟
ایده یــک فکر، تفکر و اندیشــه اســت که برای 
بهره بــرداری از یــک فرصت در ذهن ما شــکل 
می گیرد. یک ایده می توانــد مقدمه ای برای یک 
اختــراع و درنهایت نوآوری باشــد )قبــال به این 
نکته اشاره شــد که نوآوری مفهوم تجاری سازی 

را در بردارد(.

 فرصت چیست؟
فرصت یک نیاز بی پاسخ اســت که در بازار وجود 
دارد. وقتی شما به این نیاز از طریق یک ایده پاسخ 
می دهید، درواقع از این فرصت بهره برداری شــده 
است، یا به عبارتی شما از این فرصت بهره برداری 
کرده اید. اگر کمی دقت کنید متوجه می شــوید 
که نیازهای بی پاســخ زیادی در بازارهای مختلف 
وجود دارند. سوالی که مطرح می شود این است که 
به کدام یک از این نیازها پاسخ دهیم. اینجاست که 
بحث جذابیت فرصت و نحوه شناسایی فرصت های 

جذاب مطرح می شود.

 ویژگی های یک فرصت جذاب
در اینجا چند ویژگی مهمــی را که باید در زمینه 
انتخاب یک فرصت و ایده جذاب مد نظر داشت با 

هم مرور می کنیم.
 ارزش حاصل از فرصت: این فرصت آنقدر برای 
مشتریان جذاب است که حاضر باشند برای آن پول 
پرداخت کنند؟ به عبارت دیگر، برآورده شدن این 

نیاز برای آن ها ارزشمند است؟
 سودآوری فرصت: آیا این فرصت پتانسیل های 
سودآوری باالیی دارد؟ هزینه ها را پوشش می دهد؟ 

حاشیه سود چقدر جذاب است؟
ریسک فرصت: بهره برداری از هر فرصتی، مقداری 
ریســک دربردارد. باید در نظر گرفت که ریسک و 
سودآوری حاصل از بهره برداری از فرصت، نسبت 

مناسبی با یکدیگر دارند یا خیر.
 توانایی تیم: آیا تیم و مجموعه ای که قرار است 
از این فرصت بهره برداری کنند، توانایی این کار را 
دارند؟ توان فنی و مدیریتی در تیم موسس وجود 

دارد یا خیر؟
 عالقه تیم: به نظر مــن، یکی از مهم ترین نکات 
برای بهره برداری از یک فرصت، میزان عالقه تیم به 
بهره برداری از این فرصت است. عالقه باعث تعهد 

می شود و مثل یک موتور تولید انرژی است که توان 
الزم برای طی کردن روزهای سخت تجاری سازی و 

نامالیمات کارآفرینی را فراهم می کند.
 سرمایه اجتماعی: منظور از سرمایه اجتماعی 
در مقوله تشــخیص و بهره برداری از فرصت های 
کارآفرینی، تعداد افرادی اســت که شما در زمینه 
آن فرصت می شناســید و از اعتباری مناســب در 
بین آن ها برخوردار هســتید و می توانید به واسطه 
ارتباطتان با آن ها روند بهره بــرداری از فرصت را 

تسهیل کنید.
پنجره فرصــت: یا میــزان دوام فرصــت، به این 
معناست که شما چقدر زمان دارید تا از این فرصت 
بهره برداری و استفاده کنید. آیا این فرصت بادوام 
اســت و می توانید مدت زیادی روی کسب سود از 
آن حساب باز کنید؟ یا نه، به سرعت توسط رقبای 
تازه وارد و یا رقبای موجود، فرصت مربوطه از بین 
می رود و به اصطالح پنجره فرصت بسته می شود؟

 توان مالی: آیا شــما و تیمتان با در نظر گرفتن 
ســرمایه اجتماعی خود تــوان ایــن را دارید که 
هزینه های مالی بهره برداری از این فرصت را فراهم 
کنید، مثال ســرمایه گذار جذب کنید، وام بگیرید 
و...؟ این ها مهم ترین مواردی هستند که در زمینه 
انتخاب فرصت های جذاب باید به آن ها توجه کرد.

 سوال: تعیین برخی از این موارد دشوار است. 
چگونه این نمره گذاری را انجام دهیم؟

بله، کامال درســت است. شــما نیاز به یک سری 
تحقیقات دارید. نیاز است با یک سری افراد خبره 
در مورد هریــک از ایده ها مشــورت کنید و یک 
تحلیل کلی از آن داشــته باشید. هدف از ارائه این 
ابزار، انجام یک تحلیل اولیه سریع است که به شما 
کمک می کند قبل از اینکه دســت به کار شوید به 
نکات مهم هر فرصت توجه داشته باشید. این ابزار 
مقدماتی و توجه به عوامل مطرح شده در آن باعث 

جدول یا ماتریس غربالگری ایده، ابزاری ساده برای 
انتخاب یک فرصت یا ایده جذاب است. فرض کنید 
سه ایده در حوزه های مختلف به ذهنتان رسیده است 
و قصد دارید روی یکی از آن هــا به صورت متمرکز 
کار کنیــد. تمرکز در کارآفرینــی از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
معموال افرادی کــه موتور تولید ایده هســتند، که 
به اصطالح به آن ها idea Generator گفته می شود، 

مهارت تمرکز خیلی کمی دارند. البته این مسئله هیچ 
ایرادی ندارد و با تمرین می توان تمرکز را افزایش داد.

فرض بر این اســت که شما ســه ایده دارید. کافی 
اســت در مورد هریک از ســه ایده ای که دارید، به 
عواملی که در باال معرفی شــدند )توان تیم، عالقه، 
سرمایه اجتماعی و...( نمره ای بین 1 تا 10 بدهید و 
درنهایت جمع عدد مربوطه را برای هر ایده حساب 
کنید. به عبارتی شما یک ارزیابی در مورد هریک از 

ایده ها و فرصت هایی که قرار است از آن بهره برداری 
کنید انجــام می دهید. این کار را به  صورت جداگانه 
برای هر ایده انجام دهید، و درنهایت هر ایده ای که 
نمره ای بیشتر کسب کند، کاندید بهتری برای تمرکز 
و ادامه کار است. البته این یک ابزار اولیه است و شاید 
مهم ترین نقطه قوت آن این باشد که شما را هنگام 
برخورد با هر فرصت و ایده ای، وادار به توجه به عوامل 

مهم جهت بهره برداری از آن می کند.

در بازار چه 
اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است؟ 

چه کاالهایی 
مورد استقبال 

قرار گرفته؟ 
روند بازار در هر 

صنعت به چه 
صورت است؟ 
اقبال مردم به 
خرید غذاهای 
آماده در حال 
افزایش است؟ 

چه محصوالتی 
در این بازار 

در حال 
تولید است؟ 

دغدغه های این 
بازار چیست؟

چگونه از بین تعداد زیادی ایده که به ذهنمان می رسد 
یک ایده مناسب را انتخاب کنیم

فرصت سوزی نکنید!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

واژهنامهاستارتآپی

تعریــف فرصــت )Opportunity( و مفهــوم 
کارآفرینی رابطه تنگاتنگی با هم دارند.

 تعریف فرصت در فرهنگ لغت آکسفورد
زمان یا شــرایط مطلوب برای یک هدف و زمان 
یا شــرایط مطلوب برای پذیرش انجام یا اجرای 

چیزی.

 تعریف فرصت در فرهنگ لغت وبستر
شرایط و موقعیت هایی که می تواند به پیشرفت 

و توسعه منجر شود.

 تعریف فرصت در کارآفرینی
هر نیاز، خواسته، تقاضای برآورده نشده، کمبود، 
مشکل، مسئله، وضعیت نامطلوب و نظایر آن در 

سطح جامعه مصداق بارز فرصت است تا از دل آن 
سود و منفعت )ارزش( استخراج شود. استفاده 
خالقانه از فرصت ها برای تبدیل به محصول )کاال 

یا خدمات( کارآفرینی محسوب می شود. 
فرصت کارآفرینی به هر موقعیتی اطالق می شود 
که در آن موقعیت ها بتوان محصوالت، خدمات، 
مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی 

.)Shane & Venkatraman2000,( را ارائه کرد
کارآفرینی فعالیتی اســت که مستلزم کشف، 
ارزیابی و بهره برداری از فرصت هایی اســت که 
از طریق ســازماندهی اقداماتــی که قبال وجود 
نداشــته اند، کاالها و خدمات جدید روش های 
ســازماندهی، بازارها، فرآیندهــا و مواد خام را 

معرفی می کند.

هر نیاز، 
خواسته، 
تقاضای 

برآورده نشده، 
کمبود، 
مشکل، 
مسئله، 
وضعیت 

نامطلوب و 
نظایر آن در 
سطح جامعه 
مصداق بارز 
فرصت است

در این بخش به تعریف اصطالحات حوزه کارآفرینی 
و استارت آپ ها می پردازیم

2

غربالگریفرصتهاوایدهها)معرفییکابزار(

می شود از سردرگمی در مورد ایده هایتان رها شوید 
و از بین 10 ایده به 1 یا 2 ایده و فرصت متناسب با 
توانمندی هایتان و احتمال موفقیت باال دست پیدا 
کنید. بعد از این مرحله می توانید با طی کردن یک 
فرآیند اســتارت آپی، ایده ها و فرصت های حاصل 
از به کارگیری این ابزار را اعتبارسنجی دقیق تری 
کنید، که در آینده در مورد این فرآیند توضیحات 

بیشتری خواهیم داد.

 منابع کشف فرصت و ایده های جدید
تا اینجا متوجه شــدیم که فرصت عبارت است از 
یک نیاز بی پاســخ، و ایده روشی است برای تامین 
و پاســخگویی به آن نیاز. از طرفی هم ابزاری برای 
ارزیابی و غربالگری فرصت ها و ایده ها ارائه شــد. 
سوالی که بارها و بارها از من پرسیده می شود این 
اســت که از کجا فرصت ها را شناســایی کنیم؟ یا 
چطور به ایده های خوب دســت پیدا کنیم؟ توجه 
داشته باشــید که در اینجا بحث ایده یابی مطرح 
می شود. افراد بســیار زیادی هســتند که دانش 
فنی و حتی تیــم متخصص دارند ولــی توان و یا 
فرصت ایده یابی و کشف فرصت ها را ندارند. دلیل 
اصلی اینکه این روزها سرمایه گذارها عالقه مند به 
ســرمایه گذاری بر روی استارت آپ ها هستند هم 
دقیقا همین است. آن ها استارت آپ ها را ابزار شکار 
فرصت های بــازار می بینند، و لذا در صورتی که به 
آن ها ثابت شــود فرصت جذابی از بازار توسط یک 
اســتارت آپ مورد هدف قرار گرفته و استارت آپ 
مربوطه توان ابتدایی تولید محصول و تشکیل تیم 
را دارد، حاضر به سرمایه گذاری در آن هستند. در 
بخش انتهایی این نوشته قصد دارم یک سری منبع 
خوب در زمینه ایده یابی و جستجوی فرصت های 
کسب وکار معرفی کنم. به  طور کلی، منابع اطالعاتی 
مهم ترین منبع تشخیص فرصت های کارآفرینی 

هستند که در زیر به آن ها می پردازیم.

بررسی روندهای اجتماعی و دموگرافیک: بررسی 
تغییرات دموگرافیک مانند ساختار جمعیتی، جنسیت، 
سن، موقعیت مکانی و... می تواند یک منبع بسیار خوب 
برای تشــخیص فرصت های جذاب باشد. مثال جمعیت 
دهه 60 در آینده ای نه چندان دور نیاز به خدمات پزشکی 
و مراقبتی فــراوان دارد، پس احتماال در آینده مراقبت از 
سالمندان و ارائه خدماتی از این قبیل یک فرصت جذاب 
است. یا عالقه به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و کسب 
مدرک زیاد شده، چگونه می توانیم از این روند اجتماعی 
بهره برداری کنیم؟ این ها مثال هایی هستند که می توان 

فرصت های زیادی را در آن ها شناسایی کرد.
 بررسی روندهای بازار: در بازار چه اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است؟ چه کاالهایی مورد استقبال قرار گرفته؟ 
روند بازار در هر صنعت به چه صورت است؟ مثال در مورد 
صنایع غذایی، روندها در دنیا به چه صورت است؟ اقبال 
مردم به خرید غذاهای آماده در حال افزایش است؟ چه 
محصوالتی در این بازار در حال تولید است؟ دغدغه های 
این بازار چیست؟ یا اینکه صنعت خودرو در حال تحول 
است، شــرکتی مانند تســال، با ارائه خودروهای برقی و 
هوشــمند، روندهای جدیدی را در این صنعت رقم زده 

است. چه فرصت هایی در این زمینه وجود دارد؟ 
 توسعه شــبکه اجتماعی: شــما با ایجاد ارتباط با 
افــراد مختلف خــود را در معرض فرصت هــای زیادی 

قرار می دهید. شاید به واســطه یک دوست و آگاهی از 
مشــکالت کســب وکار وی در یک قرار کاری، بتوانید 
ایده ها و فرصت های زیادی را کشف کنید. طبیعتا شبکه 
اجتماعی فیزیکی از ارزش زیادی برخوردار اســت، ولی 
نیابد قدرت شبکه های اجتماعی مجازی را فراموش کرد. 
شما به واسطه شبکه های اجتماعی مجازی می توانید به 
آگاهی بیشتری در مورد روندها و فرصت های کارآفرینی 
دست پیدا کنید. کافی است افرادی را که در زمینه خاصی 

که شــما نیز به آن عالقه مند هستید در شبکه های 
اجتماعی مختلف دنبال کنیــد، با این کار 

به راحتی به آخرین تحــوالت و اتفاقاتی 
کــه در آن زمینه خــاص رخ می دهد، 

دسترسی خواهید داشت.
 حضــور در نمایشــگاه ها و 

گردهمایی هــا: پیشــنهاد می دهم 
در نمایشــگاه هایی کــه مرتبــط بــا 

عالقه مندی های شما هستند شرکت کنید. 
این کار هم باعث توســعه شبکه اجتماعی شما می شود 
و هم شما را در معرض ایده های مختلف قرار می دهد. از 
جدیدترین دستاوردها آگاهی پیدا خواهید کرد، ایده های 
اجراشده زیادی را خواهید دید و قطعا ایده ها و فرصت های 

جدیدی را کشف خواهید کرد.
یادگیری و توسعه مهارت ها: هرچقدر مهارت های مختلفی 

را که بــه آن ها عالقه دارید دنبال کنید و آن ها را آموزش 
ببینید، آگاهی شما افزایش می یابد و ذهن شما به ابزارهای 
جدید برای بهره برداری از فرصت های آینده مجهز خواهد 
شد. مثال شخصا به واســطه عالقه به گویندگی در دوره 
گویندگی شرکت کردم و همین مسئله باعث پایه ریزی 
اولین ایده استارت آپی من در حوزه کتاب های صوتی شد. 
 بررسی روندهای کشــورهای دیگر: در بسیاری از 
کشــورها به واسطه رشــد صنعتی، فرصت های زیادی 
ایجاد شــده و کارآفرینان از این فرصت ها بهره برداری 
کرده اند. قطعا با رشدی که در کشور ما در حال 
وقوع است، در آینده ای نه چندان دور این 
پنجره های فرصت برای ما نیز باز می شوند 
و باید از آن ها به صورت بومی بهره برداری 
کنیم. پس مطالعه کسب وکارها و اخبار 
حوزه های موردعالقه مان در کشورهای 
پیشــرفته نیز می تواند یک منبع خوب در 
زمینه شناسایی فرصت های کارآفرینی در آن 

زمینه خاص باشد.
 بررسی روندهای فناوری: فناوری های آینده به چه 
ســمتی پیش می روند؟ این روزها اخبار فناوری در چه 
زمینه هایی داغ اســت؟ هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 
فناوری نانو، ماشــین های الکتریکــی و... در این زمینه 
مقاالت بسیاری نوشته شده است. کافی است در اینترنت 

عبارت »ده فناوری تاثیرگذار در دهه آینده« را جستجو 
کنید. مرور این فناوری ها و فرصت هایی که به واســطه 
آن ها ایجاد می شود می تواند منبع بسیار خوبی در زمینه 
تشــخیص فرصت های کارآفرینی باشد. سه  سال پیش 
تحقیقی در زمینه ایده های کارآفرینی که آینده را متحول 
می کنند انجام دادم. آن زمان تاکید شده بود که در آینده 
سیستم های پیغام رســان از موفقیت زیادی برخوردار 
خواهند شد، و این اتفاق افتاد. همان طور که می بینید، این 
روزها نرم افزارهای پیغام رسان مثل تلگرام از اقبال خوبی 
برخوردار شــده اند. پیشنهاد می کنم حتما اطالعاتی در 
زمینه علم آینده پژوهی کســب کنید و مقاالتی در این 

زمینه مطالعه کنید.
 بررسی شرکت های موفق در زمینه های مورد عالقه: 
یکی دیگر از منابع خوب در زمینه تشخیص فرصت های 
کارآفرینی در یک حوزه خــاص، مطالعه و دنبال کردن 
فعالیت های شرکت هایی است که در حوزه مورد عالقه 
و تخصص شما در حال فعالیت هستند. اینکه ببینید چه 
ایده ها و برنامه های جدیدی در آینده دارند، قرار اســت 
وارد چه بازارهایی بشوند و... می تواند منبع مناسبی برای 
کشف فرصت ها باشــد.  امیدوارم این مطلب مفید واقع 
شده باشد و نقشه مناســبی برای ایده یابی و غربالگری 
ایده ها و فرصت های بازار به شــما ارائه داده باشد. موفق 

و پیروز باشید.

عوامل جذابیت
ایده 3ایده 2ایده 1 ارزش ایجادشده

سودآوری

ریسک

توانایی تیم

عالقه تیم موسس

سرمایه اجتماعی

توانایی تامین مالی

دوام پذیری و پنجره فرصت

جمع نمرات

دوره آمــوزش مقدماتــی اندروید، جهت 
آشنایی با سیســتم عامل اندروید و ساختن 
نرم افزارهای ســاده برای این سیستم عامل 
است که به همت انجمن علمی دانشجویی 
مهندســی کامپیوتر و فنــاوری اطالعات 

دانشگاه یزد برگزار می شود.
در این دوره که شــنبه 4 اردیبهشت ماه در 
ساختمان انجمن علمی مهندسی کامپیوتر 
این دانشگاه برگزار می شــود قرار است در 
رویکردی جامع ماده ســازی سیستم برای 
توســعه نرم افزارهای اندروید تشریح شود. 
همچنین بررسی اکتیویتی ها، فرگمنت ها، 
برودکســت رســیورها و ارائه دهنده های 
محتــوا از دیگر ســرفصل های ایــن دوره 

آموزشی است.

نشست کسب وکارهای دانش بنیان پنج شنبه 
25 اسفندماه به همت مرکز نوآوری پارک علم 
و فناوری استان هرمزگان در سالن کنفرانس 
این مرکــز در بندرعباس برگزار شــد. در این 
نشست که دبیران و اعضای انجمن های علمی 
دانشگاه هرمزگان حضور داشتند، مدیر مرکز 
نوآوری پارک علم و فناوری این استان به معرفی 
کسب وکارهای نوین دانش بنیان پرداخت و از 
مزیت های آن نسبت به کسب وکارهای دیگر 
صحبت کرد. در بخش دیگری از این نشست، 
شرکت کنندگان به بیان ایده های نوآورانه خود 
پرداختند که از میان آن ها ایده های مناســب 
و کارآمد از ســوی مرکز نوآوری پارک علم و 
فناوری استان پذیرفته شد. در پایان دوره نیز 
گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان اعطا شد.

»ایده شو« رویدادی است که شرکت کنندگان 
در آن با بیان ایده خود در 3 دقیقه ایده شان را 
ازلحاظ عامه پسندی برای حضار و قانع کننده 
بودن برای داوران فنی و فعاالن اقتصادی جهت 
راه اندازی یک کســب وکار می ســنجند و در 
کنار دوستان خود با ایده های نو دیگران آشنا 
می شوند و شبکه ای از دوستان و متخصصان 
برای ارتباطــات آتی خود ایجــاد می کنند. 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پیش از این 
»ایده شــو« را در زمینه های هنر و کشاورزی 
هم برگزار کرده اســت. در هریک از این »ایده 
شــو«ها تالش هایی در جهت تجاری سازی 
صنایع و تولیدات هنری و همچنین ابزارآالت 
و روش های نوین و کارآمد کشــاورزی صورت 
گرفت و صاحبان ایده از این طریق به معرفی و 
پرورش ایده های خود پرداختند. آخرین رویداد 
»ایده شو« قرار است درباره ایده هایی با موضوع 
فناوری مواد و تجهیزات پزشکی در دو بخش 
»تماشاچی پرشور« و »ایده پرداز جسور« در 
روزهای 28 فروردین و اول اردیبهشت ماه در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شود.

این کارگاه به همت جوانان فناوری کارآفرینی 
)مرکــز کســب وکار و کارآفرینــی جوانان( 
چهارشنبه اول اردیبهشت برگزار می شود. این 
دوره برای کسانی مفید است که می خواهند از 
طریق اینستاگرام به بازاریابی بپردازند و یا این 
سرویس یکی از ابزارهای تبلیغاتی آن هاست. از 
مهم ترین سرفصل های این کارگاه می توان به 
موبایل و روند رسانه های اجتماعی، تحلیل رفتار 
کاربران اینستاگرام و بهبود عملیات بازاریابی، 
هشتگ ها و نکاتی برای بهبود رتبه عکس ها در 
جستجو، محدودیت های اینستاگرام، بررسی 
تحلیلی پروفایل و به دست آوردن بهترین زمان 

پست گذاری اشاره کرد.

دوره آموزش مقدماتی 
اندروید

کسب وکارهای 
دانش بنیان

»ایده شو« فناوری مواد و 
تجهیزات پزشکی

کارگاه بازاریابی با 
اینستاگرام 

28 فروردین 1395 . سال اول . پیش شماره ششم



تولستوی
بزرگ تریــن آثار هنــری فقط به ایــن خاطر 

بزرگ اند که دست یافتنی و قابل فهم هستند.
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 این شرکت 
هرروز با 

طرفداران و 
شرکای خود 
درباره نحوه 

ایجاد نوآوری 
صحبت 

می کند. اعضا 
نوآوری هایی 
را برای حل 
مشکالت و 
رسیدگی 

به شکایات 
مشتریان ارائه 

می دهند، 
همه این 

موارد 
چشم اندازی 
از لنوو است.

همکاری آندر آمور با
HTC در یک اکوسیستم 

ورزشی

اخیرا شــرکت HTC هدست های جدید خود 
را که به دوربین جلو مجهز هستند، به ابزاری 
معرفی کرده است، اما این غول تایوانی با شرکت 
Under Amour قرارداد همکاری بسته است 
تا دســتگاه های مربوط به تناسب اندام ایجاد 
کند و آن ها را توسعه دهد. Under Armour با 
همکاری HTC به طراحی سخت افزار آن کمک 
می کند و شرکت Under Armour اکوسیستم 
برنامه ها و ابزارهای خــود را راه اندازی خواهد 
کرد. یکی از این محصوالت UA Band اســت 
که یک ردیاب فعالیت ســاده اســت. در این 
دستگاه از طراحی HTC استفاده شده و قسمت 
بیرونی آن از یک »پالســتیک ســیاه و نرم با 
 UA Band .بافت سبک« ساخته شــده است
تعداد گام های شــما را می شمارد، خواب شما 
را بررسی می کند، نمایشگر ضربان قلب دارد، 
و انواع مختلف فعالیت های ورزشی را ردیابی 
می کند. صفحه نمایش آن »ساده و یک موتوره« 
اســت، اما اطالعات موجــود روی آن متراکم 
است و صفحه نمایش به لمس حساس است. 
در کنار دستگاه یک دکمه قرمز وجود دارد که 
UA Band را بیدار می کند. به عالوه یک برنامه 
Record  جدید وجود دارد کــه وزن، گام ها، 
ورزش ها، و کالری شما را نشان می دهد. برنامه 
Record یک قطب مرکزی برای سایر برنامه نیز 
 MyFitnessPal، MapMyRun  هست، اعم از
و Endomondo . بنابراین اگر شــما با برنامه 
MyFitnessPal مقدار غــذای خود را کنترل 
 کنید، مقــدار کالری در برنامــه Record نیز 
قابل مشاهده اســت. عالوه بر UA Band، یک 
مقیاس هوشــمند به نام UA Scale نیز وجود 
دارد. این دستگاه وزن و میزان چربی بدن شما 
را نشــان می دهد و چندین کاربر می توانند از 
آن استفاده کنند. در این دستگاه نیز طراحی 
منحصربه فرد HTC کامال مشهود است. قیمت 
 Under .هریک از این دستگاه ها 180 دالر است
Armour در ساخت گوشی های بیسیم خود نیز 
با شرکت JBL همکاری کرده است. این گوشی ها 
در برابر عرق و قطرات آب مقاوم هستند. اخیرا 
 UA این شرکت گوشی های جدیدی را نیز با نام
Wireless Headphones Heart Rate عرضه 
کرده که می توانند ضربان قلب را اندازه بگیرند.

چشمانداز
L a n d s c a p e

شرکت لنوو )Lenovo( در اولین رویداد فناوری جهانی خود به نام »دنیای فناوری لنوو« محصوالت جدیدی را معرفی کرده که در نحوه 
تعامل انسان با فناوری تغییراتی ایجاد خواهند کرد. به عالوه این شرکت چشم اندازی از آینده این صنعت را به نمایش گذاشت.

به گزارش وال استریت ژورنال،  استراتژی سونی خروج از بخش سخت افزار است

از دنیای فن آوری لنوو رونمایی شد

 
شــرکت لنوو )Lenovo( در اولین رویداد فناوری 
جهانی خود به نام »دنیای فناوری لنوو« محصوالت 
جدیدی را معرفی کرده که در نحوه تعامل انســان 
با فناوری تغییراتی ایجــاد خواهند کرد. به عالوه 
این شرکت چشم اندازی از آینده این صنعت را به 

نمایش گذاشت.
دنیای فناوری لنــوو نوآوری ها در این صنعت را با 
برخی از پیشروان بزرگ فناوری، شرکا، طرفداران 
و مشتریان جشــن می گیرد. شرکت لنوو در حوزه 
خود جایگاه منحصربه فــردی دارد زیرا می تواند 
دستگاه ها، اتصال هوشمند و زیرساخت مورد نیاز 
برای ایجاد یک تجربه کاربری فوق العاده را ارائه دهد 
و نیازهای کاربر واقعی را برآورده سازد. به عالوه این 
شرکت هرروز با طرفداران خود درباره نحوه ایجاد 
نوآوری صحبت می کند. شرکا نیز در تعریف آینده 
فناوری شرکت می کنند. اعضا نوآوری هایی را برای 
حل مشکالت و رسیدگی به شــکایات مشتریان 
ارائه می دهند، و سخت افزار، نرم افزار و خدمات را 
با هم به کاربران عرضــه می کنند. همه این موارد 

چشم اندازی از لنوو است.
رئیس و مدیرعامل شرکت  لنوو، یانگ یوانجینگ، 
در ســخنرانی خود به پنج موضوع اشــاره کرد که 

همچنان نحوه اســتفاده افراد از فناوری را تغییر 
خواهند داد:

 ایجــاد راه های طبیعی تر بــرای ارتباط مردم با 
دستگاه ها

 ساخت دســتگاه و اتصاالت شبکه به طوری که 
معتبر، یکپارچه و در همه جا حاضر باشند

 متصل کردن دستگاه ها برای تعامالت قوی
 ارائه اختیار داده های بزرگ و فضای ابری شخصی 

مشتریان به آن ها
 استفاده از اتصال هوشــمند تا به مشتریان این 
امکان داده شــود که خدمات دلخــواه و تجربیات 

منحصربه فرد خود را داشته باشند
عالوه بر محصوالتی که امسال موجود بودند، لنوو به 
سه پروژه تحقیقاتی و فناوری آتی خود اشاره کرد. 
این مفاهیم نشان دهنده تفکر نوآورانه امروز هستند 

که تغییر چهره فناوری فردا را نوید می دهند.
بــه دلیــل راحتــی  ســاعت های هوشــمند 
باورنکردنی شــان بســیار مــورد اســتقبال قرار 
گرفته اند، اما صفحه نمایش کوچک آن ها به سختی 
می تواند چیزی بیش از به روزرســانی های فوری 
را نمایــش دهــد. شــرکت لنوو ســعی دارد این 
چالش را از بین ببرد و ســاعت هوشمندی به نام 
Magic View تولیــد کنــد. Magic View اولین 
ساعت هوشمندی است که دو صفحه نمایش دارد. 
صفحه دوم محدودیت هــای ابعاد فیزیکی صفحه 
اصلی را حذف می کند. این دستگاه از انعکاس نور 
برای ایجاد یک تصویر مجازی اســتفاده کرده و به 

کاربران امکان می دهد تا یک صفحه نمایش مجازی 
را 20 برابر بزرگ تر از صفحه نمایش ساعت ببینند. 
برای مثــال، کاربران می توانند نقشــه و عکس ها 
را مشــاهده یا حتی ویدئو تماشــا کنند. برخالف 
ســاعت های هوشــمند امروزی، این ساعت یک 
صفحه نمایش بزرگ را در اختیار کاربر قرار می دهد. 
لنوو با شرکای فناوری اصلی خود همکاری و تراشه 
سیلیکونی خود را طراحی می کند تا اندازه قطعات 
را تا حد امکان کوچک کنــد بدون اینکه عملکرد 

آن ها تضعیف شود.
 Intel شــرکت لنوو با پیشــروان صنعت از قبیل
شــراکت طوالنی مدت و قوی ایجاد کرده است تا 
راهکارهای فناوری جدید را شناسایی کند و آن ها را 
توسعه دهد. حاالت طبیعی انسان از قبیل حرکات 
بدن، گفتــار، و حالت چهره به طــور روزافزون به 
روش های ورودی زنده تبدیل می شوند، و Intel با 
  Intel RealSense ارائه دوربین ها و نرم افزارهای

یکی از پیشروان در این زمینه است.
دوربین هــای Intel RealSense به عنوان یکی از 
قابلیت های اختیاری در برخی از دستگاه های لنوو، 
اعم از لپ تاپ و دسکتاپ های AIO ارائه می شوند، 
و به فعال سازی روش های جدید برای تعامل، اعم 
از ورود به سیستم بدون رمز ورود کمک می کنند. 
مدیرعامل شرکت Intel، برایان کرزانیچ، اعالم کرد 
که نسل بعد دوربین های Intel RealSense به طور 
ویژه برای تبلت هــا و تلفن های همراهی که دارای 
قابلیت اسکن سه بعدی با قیمت مقرون به صرفه و 

نیز ویژگی هایی از قبیــل عکس و ویدئو با افزایش 
عمق، واقعیت افــزوده و بازی هســتند، طراحی 
می شــوند. به عالوه او گفت که شرکت Intel قصد 
دارد از فناوری Intel RealSense در دستگاه های 
در حال ظهــور ازجمله روبات هــا، هواپیماهای 
بدون سرنشین، دستگاه های پوشیدنی و اینترنت 

استفاده کند.
در رویداد دنیای فناوری نه تنها درباره محصوالت، 
کســب وکار و رابطه لنــوو با مشــتریان در آینده 
گفت وگــو شــد، بلکه بــه نقطه اوج تحــول این 
شــرکت نیز اشاره شد. این شــرکت در ابتدا فقط 
یک شــرکت کامپیوتری بود که پس از چند سال 
به طور چشــمگیری تغییر کرد. اولین سهامی که 
 IBM PCD این شرکت خریداری کرد به کسب وکار
تعلق داشــت و این معامله موجب شد شرکت لنوو 
به یک پیشروی فناوری 46 میلیارد دالری و یکی 
از شــرکت های لوازم الکترونیکی پیشــرو در دنیا 
تبدیل شود. همین امر موجب شد این شرکت در 
کسب وکارها و دستگاه های جدید مانند تلفن های 
هوشمند و ســرورها رشــد کند و در سال 2014 
توانســت Motorola Mobility و کسب وکار سرور 

X86  متعلق به IBM را خریداری کند.
شــرکت لنوو برای نمایش ایــن تغییر راهبردی 
خود، از یک لوگوی جدید اســتفاده کرده است. 
این لوگوی جدید شــخصی تر و مشــتری محور 
است و شخصیت، میراث غنی و نوآوری اصیل آن 

را نشان می دهد.

سونی به تدریج از بخش سخت افزار بیرون می آید، 
اما برای این کار باید از اپل درس بگیرد.

شــرکت ســونی در حال حاضر ســعی می کند 
دســتگاه های خود را در کنار هم قرار دهد و یک 
اکوسیستم متمرکز بر بازی و سرگرمی ایجاد کند. 
یکی از قدم هایی که سونی در این راستا برداشته، 
توافق در پخش محتوا از ویاکام است. یکی کردن 
سخت افزار، نرم افزار و خدمات اقدام اصلی است 

تا کاربران تشویق شوند دوباره بازگردند.
به گزارش وال اســتریت ژورنــال، آیفون، آیپد و 
کامپیوترهای اپل همگی با فروشــگاه آیتونز کار 
می کنند و سیستم عامل همه آن ها اپل است. این 
شــرکت اولین خدمات پرداخت از طریق تلفن 
Apple Pay خــود را نیز راه اندازی کرده اســت. 
البته تراشه ارتباط میدانی نزدیک که از آن برای 
تسهیل در پرداخت در آیفون های جدید استفاده 
می شود، از ســال 2012 مورداستفاده تلفن های 
سونی بوده است. بدون یک اکوسیستم، سونی و 

رقبایی از قبیل سامسونگ و HTC نسبت به رقابت 
شدید با یکدیگر و سایر تولیدکنندگان تلفن های 

هوشمند و تبلت چینی آسیب پذیر خواهند بود.
بسیاری از محصوالت دیگر سونی، از دوربین های 
دیجیتال بدون آینه گرفته تــا واکمن دیجیتال 
700 دالری جدیــد آن، محصوالتــی خــاص 
هستند. تلفن های سونی، با وجود طراحی براق و 
قابلیت هایی از قبیل ضدآب بودن، نسبت به سایر 
مدل های اندرویدی با اســتقبال کمتری روبه رو 
شده اند. سونی 15 درصد از سهم بازار تلفن های 
هوشــمند را در ژاپن به خود اختصاص داده، اما 

سهم جهانی آن فقط 3 درصد است.
برخالف سایر تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی 
اندرویدی، سونی یک ســکوی پرتاب دیگر نیز 
دارد که با آن می تواند یک اکوسیســتم تشکیل 
دهد. این سکوی پرتاب پلی استیشن چهار است 
که در مقایسه با رقبای خود، یعنی مایکروسافت و 
نینتندو، فروش بسیاری داشته است. پلی استیشن 

یک اکوسیستم کوچک را به بازیکنان ارائه می دهد 
که در آن می توانند با کاربران دیگر ارتباط داشته 
باشند، بازی بخرند و آن ها را دانلود کنند، به طور 

آنالین بازی کنند و فیلم تماشا کنند.
در حال حاضر سونی مرزهای دنیای پلی استیشن 
را گســترش می دهد. هفته گذشته، سونی نحوه 
جفت ســازی آخرین تلفن هوشــمند خود را با 
یک دستگاه پلی استیشــن به نمایش گذاشت. 
به عالوه قفل یــک مجموعه از بازی های محبوب 
پلی استیشــن را باز کرد که بــه زودی کاربران 
می توانند از طریق اینترنت و روی تلویزیون های 
سونی، تبلت ها و تلفن های همراه سونی آن ها را 

بازی کنند.
همکاری این شرکت با ویاکم نیز به کاربران امکان 
می دهد بتوانند چندین کانال تلویزیونی از قبیل 
MTV و Comedy Central را روی دستگاه های 
سونی تماشا کنند. اما اگر این شرکت می خواهد 
در این زمینه با رقبای سرسخت خود رقابت کند، 

باید وارد حوزه ورزش و اخبار شود.
شرکت ســونی بیش از 10 میلیون کنسول بازی 
را در سال گذشته به فروش رسانده است، اما این 
مقدار در مقایسه با 500 میلیون مشتری آیتونز در 
سراسر دنیا بسیار ناچیز است. سونی امیدوار است 
امســال تا ماه مارس 43 میلیون تلفن هوشمند 
بفروشد. ســرمایه گذاران می خواهند تغییراتی 
ایجاد کنند. در چهار ســال گذشته سونی از نظر 
مالی ضرر کرده، اما امســال ســهام این شرکت 

تقریبا 18 درصد افزایش یافت.
چندین دهــه از زمان خریــد CBS Records و 
Columbia Pictures می گذرد، و سونی باید در 
هردو حوزه لوازم الکترونیکی و سرگرمی پیشرفت 
کند. این شرکت هنوز نمی تواند اکوسیستمی را 
ایجاد کند که با اکوسیستم رقبای بزرگان مانند 
اپل قابل رقابت باشــد. اما زمان آن رسیده که در 
این راه قدم بردارد و اکوسیستم مختص به خود 

را ایجاد کند.

 سونی به سمت اکوسیستم اپل

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

چرا سامسونگ سهام 
خود را در بازار تلفن های 
هوشمند LTE  در چین از 

دست می دهد؟

پیش از ایــن شــرکت Xiaomi از شــرکت 
سامسونگ پیشــی گرفته و در بازار تلفن های 
هوشــمند چینی جایگاه برتری نســبت به 
سامســونگ پیدا کرده بــود. در حال حاضر 
فناوری های 4G  یا LTE به سرعت در سراسر دنیا 
و به ویژه در کشور چین گسترش می یابند، اما 
این دفعه سامسونگ جایگاه برتر خود را در بازار 

LTE چین به یک رقیب دیگر می بازد.
  Coolpad،طبق گزارش ها و آمار به دست آمده
پس از سامسونگ، اپل، لنوو، و هواوی، جایگاه 
برتــر را در بازار LTE چیــن به خود اختصاص 
داده بود. شــرکت لنوو نیز پس از خرید سهام 
Motorola از شــرکت گــوگل در ایــن بازار 
به سرعت پیشــرفت کرده است. در این حین 
شرکت چاینا موبایل )China Mobile( قرارداد 
شراکت را با رقبای سامســونگ منعقد کرده 
است تا درخصوص شبکه های 4G  خود با آن ها 

همکاری کند.
طبق یکی دیگر از گزارش های به دست آمده، 
به زودی چین می توانــد به عنوان دومین بازار 
بزرگ تلفن هوشــمند LTE، پس از آمریکا، از 
رقیب ژاپنی خود پیشــی بگیرد. اپراتورهای 
مخابراتــی چین از قبیل چاینــا موبایل قصد 
دارند تا پایان سال 2014 فناوری 4G  را به طور 
کامل توسعه دهند. چاینا موبایل بزرگ ترین 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی در دنیاست که 
800 میلیون عضو دارد. بنابراین می تواند بازار 
مهمی برای شرکت سامسونگ محسوب شود.

با اینکه سامســونگ در ســال 2014 تعداد 
کمی تلفن هوشــمند LTE را به بــازار عرضه 
کرد، قیمت آن ها نسبت به قیمت محصوالت 
رقبای چینی اش بسیار باال بود. در سال 2014، 
به خصوص وقتی مصرف کنندگان مشــتاقانه 
منتظر فناوری نســل جدیــد 4G  بودند، این 
شرکت مجبور شد هزینه زیادی را صرف تخلیه 
مدل های قدیمی تر تلفن هوشمند خود کند 
که از فناوری 4G  در چین پشتیبانی می کردند.
از زمانــی که چاینا موبایل شــراکت خود را با 
رقبای چینی سامسونگ آغاز کرد و با همکاری 
آن ها تلفن های هوشمند مجهز به شبکه 4G  را 
فروخت، شــرایط برای شرکت سامسونگ در 
چین وخیم تر شــد. این همکاری دلیل اصلی 

عدم موفقیت سامسونگ در بازار چین بود.
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یکی از مهم ترین بخش هــای تجارت جهانی امروز، 
بخش مربــوط به تبلیغات اســت. هر محصولی که 
در جهان تولید می شــود، برای رســیدن به دست 
مصرف کنندگان، نیاز به تبلیغات و معرفی مناسب 
دارد و بدون تبلیغ موثر نمی توانــد جایگاه ویژه ای 
در میان مخاطبان پیدا کند. بر این اســاس، یکی از 
قسمت های مهم تجارت در دنیای امروز، مربوط به 
تبلیغات و اســتراتژی های مرتبط با آن است که با 
توجه به جدیدترین تحقیقات و نظرات محققان انجام 
می شود. در این میان، تشکیل کمپین های تبلیغاتی 
ازجمله راهکارهای موثر در این زمینه اســت که به 
تولیدکنندگان این فرصت را می دهد تا وظیفه مهم 
معرفی محصول خود را به تیمی مجرب و کارآزموده 
محــول کنند و بتوانند تبلیغــی موثرتر و کارآمدتر 

داشته باشند. 
از بین این کمپین های تبلیغاتی، شــرکت دنتسو 
)Dentsu( یکی از تاثیرگذارترین هاست که با داشتن 
چندین دهه سابقه درخشــان، یکی از کمپین های 
موفق تبلیغاتی دنیا محســوب می شود. دنتسو یک 
آژانس تبلیغاتی ژاپنی اســت که حدود 30 درصد 
از تبلیغات رســانه ای ژاپن را تحت ســلطه دارد و با 
دارا بودن بیش از 6 هزار مشتری، جایگاهی ثابت در 
میان کمپین های تبلیغاتی یافته اســت که با وجود 
تالش های بی وقفه رقبا هنوز تســلط خود را حفظ 
کرده است. تا همین اواخر نفوذ دنتسو در خارج از ژاپن 
بسیار کم و محدود بود، هرچند در سال 2000 این 

غول تبلیغاتی شروع به باز کردن بال های خود کرد و 
با همکاری با شرکت تبلیغاتی لئوبرنت، توانست سهم 
قابل توجهی در تبلیغات غربی کسب کند. مزایای این 
مشارکت محدود بود و در سال 2012 قطع شد، اما این 
شرکت شروع به فعالیت در ایاالت متحده آمریکا در 
جهت تقویت منابع خود کرد و توانست موفقیت های 
چشم گیری کسب کند. جالب است بدانید دنتسو در 
سال 1901 توســط یک روزنامه نگار به نام هوشیرو 
میتسوناگا به منظور پوشش اخبار جنگ ژاپن و چین 
تاسیس شد. این سرویس خبری کماکان در قسمت 
اخبار مربــوط به جنگ کار خــود را ادامه می داد تا 
اینکه در سال 1947 با مدیریت جدید خود، روندی 

تبلیغاتی پیدا کرد. 
هایدو یوشیدا به عنوان مســئول جدید این بخش، 
بیشتر تحت تاثیر استراتژی های تبلیغاتی آمریکایی 
بود. این شــرکت کم کم توانست مشــتریان خود 
را متقاعد بــه ســرمایه گذاری در روش های جدید 
تبلیغاتی، به جای تبلیغات در روزنامه ها و پوسترهای 
تبلیغاتی، کند و رفته رفته بتواند مدیریت شبکه های 
تبلیغاتی داخلی را بــه عهده بگیرد؛ به طوری که در 
دهــه 1950،60 درصد از تبلیغات تلویزیونی تحت 
کنترل دنتســو بود. به مرور زمان دنتســو توانست 
جایگاه خود را در بین کمپین های تبلیغاتی جهان 
پیدا کند و با شرکت های معتبر جهانی همکاری کند. 
همچنین این شرکت توانست در مدت زمان کوتاهی 
دفاتر زیادی در خارج از ژاپن مانند شیکاگو، بانکوک، 

پاریــس، لس آنجلس، ملبورن و تایــوان دایر کند و 
به یک کمپین تبلیغاتی جهانی تبدیل شود. از نظر 
مدیران دنتسو، نوآوری فقط در استفاده از فناوری های 
جدید خالصه نمی شود، بلکه ایجاد مدل های جدید 
کسب وکار، ارزش اجتماعی، طرح ها و ایده های جدید 

و... نیز در ذیل این عنوان جای می گیرند.
ارتباط با مشتریان ازجمله نوآوری های این شرکت 
اســت، به این نحو که با برقراری ارتباطات بیشتر با 
مشتری ســعی در هدایت او دارند و مسائل مربوط 
به مدیریت و چالش هایی که با آن مواجه هســتند، 
ازجمله دغدغه های اصلی این تیم تبلیغاتی است که 
منجر به ارائه راه حل های موثر برای مشتریان می شود. 
همچنین از نظر گردانندگان این شرکت، برای ایجاد 

این نوآوری سه منبع قدرت الزم است: ایده هایی فراتر 
از تصور، تکنولــوژی ای که از مرزهای احتمال عبور 
می کند و کارآفرینی که منجر به پیشروی می شود. 
تمام اعضای این شــرکت به این ســه شعار پایبند 
هستند و در هر درجه ای که باشند، تالش می کنند 

به این منابع قدرت دست پیدا کنند.
همچنین اســتفاده از فضــای دیجیتــال از دیگر 
راهکارهای این کمپانی برای تبلیغات است. دنیای 
امروز، دنیای دیجیتال اســت و اکثــر افراد جهان 
مخاطبان همیشگی این فضا هستند. گروه تبلیغاتی 
دنتسو نیز از این فرصت غافل نبوده و مانند بسیاری 
از کمپین های تبلیغاتی دیگر از فضاهای مجازی نیز 

برای ارائه طرح های تبلیغی خود سود می جویند.
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بر این باور باش که عشــق و دســتاوردهای 
عظیم دربرگیرنده مخاطرات بزرگ هستند.

یک فروشگاه کوچک 
لوازم التحریر چگونه 

تبلیغ می کند؟
طبیعی اســت تبلیغات برنــد معتبری مانند 
اســتدلر در ســطح جهانی اتفــاق می افتد و 
کمپین های تبلیغاتی آن با همکاری تیم های 
مجرب و توانمندی به ارائــه آگهی های خود 
می پردازند، اما اگر شــما یــک مغازه کوچک 
فــروش لوازم التحریر دارید نیــز باید بتوانید 
تبلیغاتی موثر برای جلب رضایت مشــتری 
خود داشته باشید. بنابراین تبلیغات تنها برای 
برندهای بزرگ نیســت؛ بلکه حتی داشــتن 
یک کســب وکار کوچک در دهکده ای دور نیز 
راهکارهای فروش مخصوص به خود را می طلبد 
که در صورت رعایت آن ها، موفقیت بیشتری 
نصیب فروشنده خواهد شد. از آنجایی که انواع 
مختلف کسب وکار اســتراتژی های تبلیغاتی 
خاص خود را دارد، داشتن یک فروشگاه کوچک 
لوازم التحریر نیز راهکارهای مخصوص به خود 
را دارد که با رعایت آن ها می توان فروشی موفق 
و مقرون به صرفه را تجربه کرد. نکته قابل توجه 
این است که در خرده فروشی ها راهکارهای موثر 
فروش بیشتر مشتری محور هستند، به این معنا 
که یک کسب وکار کوچک در درجه نخست باید 
کیفیت محصوالت خود را به مشتری ثابت کند 
و از این طریق مشــتریان مخصوص به خود را 

جلب کند.

 ارائه انگیزه های مختلف برای مشتری
در نظر گرفتن تخفیف های روزانه و یا هفتگی 
در فروش می تواند ازجمله مشــوق های مهم 
در خرید مشتری باشــد. این استراتژی حتی 
می تواند یــک غافلگیری یک ســاعته برای 
مشتریان باشد که به صورت غیرمنتظره ای با 
یک تخفیف مناسب روبه رو می شوند. همچنین 
دادن بسته های کم هزینه تر به صورت رایگان 
به مشــتری نیز می تواند در جلــب رضایت او 
موثر واقع شــود. به این صورت که شما مداد 
و یا خط کــش کوچکی را به عنــوان هدیه به 
مشتری خود می دهید. از سوی دیگر ارائه این 
اهرم های تشویقی برای مشتریان باعث می شود 
فروشگاه کوچک شما در ذهن آن ها باقی بماند 
و در موقعیت های مختلف، دیگران را به سوی 

کسب وکار شما دعوت کنند.

 گسترش روش های تبلیغاتی
یکی دیگــر از راهکارهــای مهم بــرای آگهی 
محصوالت و معرفی فروشــگاه می توانــد از راه 
تغییر روش های مرسوم آگهی صورت بگیرد. به 
طور مثال به جای دادن آگهی های سیاه وسفید 
می توانیــد از تصویرهــای رنگی بــرای معرفی 
کسب وکار خود اســتفاده کنید که باعث جلب 
نظر مشتریان می شود. همچنین انواع نشریات 
عمومی،آگهی نامه ها، انواع مجالت و... که در اماکن 
عمومی به چشم می خورند و مورد مراجعه روزانه 
مردم هستند نیز می توانند ازجمله قسمت هایی 
باشــند که قابلیت درج آگهی برای کسب وکار 

شما را دارند.

 از مشتری بخواهید فرم نظرسنجی را پر کند
یکــی از اســتراتژی های موثر در پیشــرفت 
کسب وکارها، آگاهی از رضایت مندی مشتریان 
است که بالاستثنا در همه کسب وکارهای بزرگ 
و کوچک مفید واقع می شــود. تهیه یک فرم 
ارزشیابی برای محصوالت کار چندان سختی 
نیســت، می توانید از مشتریان خود بخواهید 
قبل از خروج از فروشگاه، فرم مذکور را پر کنند 
تا شما بتوانید درجه رضایت مندی مشتریان 
خود را تخمین بزنید. همچنین می توانید برای 
فروشگاه خود یک وب ســایت طراحی کنید 
و درجه رضایت مندی مشــتریان را از طریق 
مراجعه به این وب ســایت و پر کردن فرم های 

ارزشیابی بسنجید.

 ارتباط با مشتری
یکــی از رازهای ماندگاری کســب وکارهای 
موفق، ارتباط مداومی است که با مشتری برقرار 
می کنند. یک استراتژی ســاده برای این کار، 
ایجاد گفتگو با مشتری است که به شما کمک 
می کند بازخوردهای مثبت و یا منفی آن ها را 
دریافت کنید. اگرچه این کار در وهله اول شاید 
زمان بر به نظر برســد، اما هر لحظه ای که شما 
برای ارتباط با مشتریان صرف می کنید، باعث 
تبدیل شدن آن ها به یک خریدار ثابت می شود. 
همچنین از طریق شــبکه های اجتماعی نیز 
می توانید با مشــتریان خود در ارتباط باشید، 
با ســاختن یک وبــالگ و معرفی محصوالت 
جدیدی که به فروشگاه آورده اید، نیز می توانید 
به صورتی دوستانه با مشتریان خود در ارتباط 
باشید و حتی گفتگویی آنالین نیز با آن ها ترتیب 
دهید. هرچقدر در ارتباط با مشتری و نزدیک 
شدن به او موفق تر باشید، موفقیت کسب وکار 
شما و آینده آن بیشــتر تضمین خواهد شد، 
چراکه مشــتری دیگر به عنوان یک خریدار به 
فروشگاه شما نمی آید، بلکه دوستی است که 

در ضمن خرید به دوست خود سر می زند.

نوآوری خوب: شعار تبلیغاتی دنتسو

در سال های 
اخیر یکی از 
راهکارهای 

تبلیغاتی استدلر 
ایجاد مسابقاتی 

در بین 
مصرف کنندگان 

این برند بوده 
است که 

می توانستند با 
ارائه یک طرح 

خالقانه در مورد 
محصوالت این 
شرکت، در این 
مسابقه شرکت 

کنند

دنتسو در سال 
1901 توسط 

یک روزنامه نگار 
به نام هوشیرو 
میتسوناگا به 

منظور پوشش 
اخبار جنگ 
ژاپن و چین 

تاسیس شد. اما 
در سال 1947 

با مدیریت 
جدید خود، 

روندی تبلیغاتی 
پیدا کرد

استفاده از پوشش محافظ ســفیدی از سرب، که 
کیفیت باالیی دارد، باعث مقاوم شدن نوک مدادها 

شده و از شکستن آن ها جلوگیری می کند.

 آغاز هر ایده با یک مداد است!
هرگاه ایده و الهامی به ذهن انسان می رسد، اولین 
کاری که انجام می دهد، خواســتن برگه و مدادی 
است برای ثبت آن. بنابراین عجیب نیست اگر فلسفه 
استدلر این جمله باشد: »هر ایده با یک مداد شروع 
می شود!« شرکت استدلر با افتخار ادعا می کند که به 
ایده های مردم در سراسر نقاط جهان شکل می دهد؛ 
چراکه از نظر بنیان گذاران این شرکت، محصوالت 
آن ها ابزار مفیدی برای ترویج جریان خالقانه ذهن 
انســان است که از راه نوشــتن به ظهور می رسند. 
بنابراین تمام تالش این شرکت برای تبدیل شدن این 

برند به ابزار مورد عالقه مردم جهان است تا بتوانند 
با این ابزار ایده های خود را بر روی کاغذ ثبت کنند. 
مشــتریان این برند نیز اذعان دارند که با در دست 
گرفتن محصوالت آن، احســاس خوبی را در حین 
نوشتن تجربه می کنند. از طرفی خود کمپانی نیز 
سعی در توسعه و نوآوری بیشتر در ارائه محصوالت 
خود دارد و از طریق طراحی های هوشمند به دنبال 
ارائه محصولی است که نوشتن با آن آسان تر و در عین 
حال باکیفیت تر باشد. رضایت مشتری و احساس 
خوبی که با در دست گرفتن یک خودکار و یا مداد 
استدلر دارد، بهترین دلیل برای موفقیت این برند و 

تحقق شعار آن است.

 بازگشت به مدرسه با استدلر
از آنجایی که بیشــتر مخاطبان تبلیغاتی استدلر 

دانش آمــوزان هســتند، ســاختن آگهی های 
تلویزیونی می تواند تاثیر چشم گیری بر این گروه 
سنی داشته باشــد. بنابراین یکی از راهکارهای 
تبلیغاتی کمپانی اســتدلر، ســاختن کلیپ های 
تلویزیونی اســت که خصوصا در تابســتان تاثیر 
زیادی بر مصرف کنندگان دارد. به طور مثال یکی 
از این آگهی های تلویزیونی با نام »بازگشــت به 
مدرســه« ازجمله تبلیغات تاثیرگذار این شرکت 
در سال های اخیر بوده اســت. دختران سیزده تا 
دوازده ســاله برای این تبلیغ انتخاب شده اند که 
بهترین دوره سنی برای نشان دادن حال و هوای 
مدرسه هستند. همچنین این نوع تبلیغات بیشتر 
در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت که ماه های تابستانی 
هستند، به اوج خود می رســند چراکه نزدیک به 

آغاز دوره تحصیلی هستند.

استدلر ازجمله قدیمی ترین برندهای صنعتی تولید 
لوازم التحریر در جهان اســت که در سال 1835 در 
آلمان تاسیس شد و اکنون با داشتن بیش از 2 هزار 
کارمند و فعالیت در 150 کشــور جهان، ازجمله 
شرکت های مطرح در زمینه محصوالت نوشتاری 
جهان اســت. در میان برندهای نوشتاری، استدلر 
یکی از مشهورترین آن ها به شمار می رود و تقریبا 
در تمام نقاط جهان به نامی آشنا تبدیل شده است. 
به راستی نقاط قوت این برند برای تبدیل شدن به یک 
مارک جهانی چیست؟ چه چیزی باعث شده بسیاری 
از مردم جهان در جیب ها و یا در کیف های خود، یکی 
از خودکارهای این برند را حمل کنند؟ در اینجا تالش 
می شود با بررسی راهکارهای تبلیغاتی برند استدلر 

به راز موفقیت این شرکت پی ببریم.

 ارائه خالقیت و نوآوری در محصوالت
با نگاهی به تاریخ اســتدلر مشــخص می شــود 
که محصوالت این شــرکت با ایده هــای نوآورانه 
همراه بوده انــد و خالقیــت در طراحی و کیفیت 
محصوالت، ازجمله راهکارهای مهم این شــرکت 
بوده است. توسعه در بخش نوآوری محصوالت یکی 
از بخش های مهم برند اســتدلر بوده که باعث شده 
همیشه مصرف کنندگان خاص خود را داشته باشد. 
برای مثال تولید محصوالت مناسب با محیط زیست 
مانند مدادهای مکانیکی ازجمله نوآوری های این 
شرکت است که بازتاب جهانی فوق العاده ای داشته 
اســت. همچنین پاک کن های این شرکت ازجمله 
باکیفیت ترین انواع پاک کن هستند که بدون باقی 
گذاشتن اثری بر کاغذ، به بهترین نحو عمل می کنند. 
همچنین در تولید مدادرنگی نیز خالقیت استدلر 
چشم گیر است، از آنجایی که کودکان در سال های 
اولیه ممکن است با فشــار زیادی که به مداد وارد 
می کنند، باعث شکســتن آن شوند، این شرکت با 

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

 زمان بندی مناسب برای تبلیغات
از نکات مهم برای تبلیغات هر محصولی توجه به این نکته مهم اســت که این تبلیغ در چه زمان و 
مکانی انجام می شــود. از آنجایی که محصوالت برند استدلر بیشتر در مدارس و مراکز آموزشی 
کاربرد دارند، گروه های تبلیغاتی این شرکت به خوبی متوجه شده اند که مناسب ترین زمان برای 
تبلیغات موثر، هنگام شروع سال تحصیلی است که سیل عظیمی از مشتریان به سوی مغازه های 
لوازم التحریرفروشی روانه می شوند. بر این اساس در فصل تابستان و خصوصا روزهای نزدیک به 
آغاز سال تحصیلی، کمپین های تبلیغاتی استدلر به صورت جدی تری کار خود را دنبال می کنند 
و با معرفی محصوالت نوشــتاری این برند، ســعی در ارائه یک تصویر مطلوب از تولیدات خود دارند. 
از طرفی تمرکز بر مدارس و گروه های ســنی محصل نیز ازجمله دیگر راهکارهای تبلیغاتی این شرکت است که با 
فرستادن کمپین های تبلیغاتی خود به مدارس و معرفی محصوالت مناسب به آن ها، برند استدلر را تبدیل به نامی 

آشنا برای دانش آموزان می کنند.

 استخدام جوانان در بخش تبلیغات
در سال های اخیر یکی از راهکارهای تبلیغاتی استدلر ایجاد مسابقاتی در بین مصرف کنندگان این 

برند بوده است که می توانستند با ارائه یک طرح خالقانه در مورد محصوالت این شرکت، در این 
مسابقه شــرکت کنند. از آنجایی که جوانان مهم ترین مصرف کنندگان محصوالت این شرکت 
هستند، این مســابقه نیز برای آن ها در نظر گرفته شــده بود. آثار منتخب بر روی یک بیلبورد 
تبلیغاتی در محل برگزاری مسابقه نصب شدند. ازجمله جوایز در نظر گرفته شده، آی پدهایی بود 

که به برندگان اهدا می شد، هر برنده عالوه بر آی پدی که می گرفت، چهار آی پد نیز برای مدرسه و 
یا کالجی که به نمایندگی از آن در مسابقه شرکت کرده بود دریافت می کرد. طبق گفته مدیر بازاریابی 

اســتدلر، بســیاری از طرح های تبلیغاتی این شرکت از طرح های منتخب در این مســابقه الهام گرفته شده است. 
اعتماد به مصرف کنندگان یکی از عوامل مهم برگزاری چنین مســابقه ای بوده است. مدیران این کمپانی معتقدند 
مصرف کنندگان استدلر دارای ایده های خالقانه ای هستند که می تواند در رشد و پویایی این محصول موثر واقع شود.

)Rangitar( رنگیتر
کارشناس فروش
تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

)Spiral Design Center(مرکزطراحیاسپیرال
PHP  برنامه نویس
تهران، تمام وقت

از یک میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 
هزار تومان

)2exim(توسعهتجارتبینالملل
برنامه نویس سمت سرور

تهران، تمام وقت

)AtraMart(آترامارت
کارشناس آنالین مارکتینگ

تهران، تمام وقت
از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون و 

400 هزار تومان

)MicrotelPlus(مایکروتلپالس
کارآموز تولید محتوای دیجیتال

تهران، تمام وقت، کارآموزی
از 800 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان

 )Behestan(بهستان
برنامه نویس کالینت

تهران، پاره وقت، دورکاری

شرکتخدماتهمراهآیسان
 )Isun Mobile Service Co(
برنامه نویس نرم افزارهای بانکی

تهران، تمام وقت

)Kavosh(کاوش
مهندس نرم افزار، موبایل و وب

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان

 )Behestan( بهستان
برنامه نویس سمت سرور

تهران، تمام وقت

)Tookasoft(توکاسافت
طراح و گرافیست وب

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

موسسهفردایروشنکودک
)Farday-e-Roshan-e-Koodak (

UI/UX طراح
تهران، تمام وقت، دورکاری

استدلر با چه روش تبلیغی
 حس خوبی را به مصرف کنندگانش منتقل می کند

هر ایده با یک مداد
28 فروردین 1395 . سال اول . پیش شماره ششم شروع می شود!



پیت مارلو مدیر اجرایی ارشــد مایکروســافت در 
استرالیاست. او در این مطلب از تجربه های این شرکت 
بزرگ برای سازماندهی نیروی انسانی و راهکارهای 
غول نرم افزار جهان برای باال بردن رضایت کارکنانش 

می گوید. »مطمئنید که آن ها کار می کنند؟«
این سوالی است که عموما درباره مقررات مایکروسافت 
و اینکه کارمندانش می توانند هر زمان که خواستند 
در بیرون از شــرکت به کار خود ادامه دهند پرسیده 
می شود. ساعات کاری انعطاف پذیر برای هرشخص یا 
شغلی قابل اجرا نیست. اما باید بدانیم که شغل، کاری 
است که انجام می دهیم و نه مکانی است که هرروز 

به آنجا می رویم. کارمندان بایستی براساس خروجی 
مفیدی که برای شرکت دارند ارزش گذاری شوند نه 
برای میزان ســاعت کار کردن. 9 الی 15 یک شیوه 
زندگی نه، بلکه یک ترانه است. دنیای ما دستخوش 
تغییرات زیادی بوده اســت. دوره قوانین خشک و 
سخت »این طور که من می گویم انجام بده!« و ساعات 
کاری ثابت و خشک به پایان رسیده. بسیاری هنوز با 
چهره جدید دنیا که دیده نشــدن به معنای نبودن 
نیســت، عادت نکرده اند. اعتماد و یا عدم آن عاملی 
است که به برخی از مدیران اجازه اجرای پروژه کار از 
راه دور برای کارمندان را می دهد و یا آها را از انجام آن 
بازمی دارد. مطالعات اخیر بر روی این موضوع یعنی 
کار از راه دور، نشان داده که این روش باعث افزایش 
رضایتمندی کارمندان، کاهش غیبت آن ها در سرکار 

و کاهش هزینه ها می شود.
طبق آخرین تحقیقات عده ای از محققان در دانشگاه 

استنفورد، این نوع شیوه کار باعث افزایش چشمگیر 
کارایی کارمندان می شود.

 در این مطالعه که بر روی یــک آژانس هواپیمایی 
چینی به نام »ســی تریپ« انجام گرفت، تعدادی 
کارمند به طور تصادفی برای انجام کار از راه دور به 

مدت نه ماه انتخاب شدند.
در پاســخ به این ســوال که »مطمئنید آن ها کار 
می کننــد؟« باید به افزایــش 13 درصدی کارایی 
کارمندان به همراه افزایش رضایتمندی آنان اشاره 
کنم. در حال حاضر نتیجه ایــن اعتماد، وجود این 
انتخاب برای 16 هزار کارمند این شرکت است برای 
کار از راه دور. دوگالس کونانت، مدیر ارشد کمپانی 
»کمبل سوپ«، تا ســال 2011 معتقد بود که تنها 
زمانی می توانید در بازار رقابت پیروز شوید که ابتدا در 
محیط کار خود پیروز شوید. او پس از تحویل گرفتن 
این کمپانی در حالتی بیمارگونه و وضعیت نابسامان 

اقتصادی به این نتیجه رســید که با اصالح فرهنگ 
موجود در محل کار می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی 
شــرکت برســد. قانون اول او در این اصالحیه برای 
مدیران این شرکت چنین بود: »شما برای رهبری تیم 
خود بیش از قدرت نفوذ عنوان خود، به اعتماد احتیاج 
دارید.« درنهایت او با اصالحات خود توانست به درمان 
شرایط اقتصادی بیمار بپردازد. در مایکروسافت ما با 
اطمینان می گوییم که برای پیروزی در بازار رقابت 

بایستی کارمندان خود را خوشحال نگه داریم. 
به همین دلیل است که به دنبال کارمندانی هستیم 
که با اهداف مهم تری حاضر به فعالیت باشــند تا به 
خاطر چک حقوقی وســط ماه. ایجاد موقعیت برای 
همه کارمندان جهت کار در خارج از شرکت شرایطی 
اســت که اکثر اوقات مردم به خاطر آن، شرکت ما را 
به عنوان شرکتی که بیشترین میزان احترام و آزادی 

را برای کارمندان مهیا می کند شناخته اند.

دوگالس 
کونانت، مدیر 
ارشد کمپانی 

»کمبل 
سوپ«، تا 

سال 2011 
معتقد بود که 

تنها زمانی 
می توانید در 
بازار رقابت 

پیروز شوید 
که ابتدا در 
محیط کار 
خود پیروز 

شوید

یکی از مدیران باسابقه مایکروسافت از شرایط کار در این شرکت می گوید
مایکروسافت چگونه کارمندانش را خوشحال می کند؟ 

مریم تجلی

گزارش
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بهترین رئیس خود را به خاطــر بیاورید. در اینجا 
می خواهم دربــاره 20 رفتار که بی شــک رئیس 
شــما نیز به آن ها می پرداخته صحبت کنم. شاید 
خوش شانس باشید و رئیس کنونی خود را در ذهن 
تصور کنید. شاید هم این خاطره شیرین به سال ها 
قبل بازگردد. شــاید هم رئیســی در کار نیست و 
خود شــما رئیس باشــید. پس خوش به حالتان! 
قول می دهم زمانی با یکی از آنان مواجه شــده اید. 
صرف نظر از اینکه رئیس شــما چه کسی است، با 
اطمینان می توانــم او را توصیف کنم. به این علت 
است که وجوه مشترک بسیاری در مدیران موفق 
وجود دارد. در اینجا به بیان 20 مورد از اساسی ترین 

ویژگی های این نوع مدیران می پردازیم.

تعیین هدف روشن
هدفمند کــردن و انگیزاندن افراد از 

طریق روشن کردن مسیر تالش آن ها 1
به وسیله چراغی روشن که چیزی جز 
هدفی مشخص و ارزشمند که اعضای گروه مشتاقانه 
برای آن تالش کنند، مهم ترین چیزی است که رهبر 
یک گروه بایستی برای اعضای خود فراهم کند. البته 
این بــدان معنا نیســت که رهبر ملــزم به توضیح 
کوچک ترین برنامه هاســت، بلکــه منظور وجود 
مهم ترین هدف به عنوان لوحی برای انگیزاندن افراد 
است تا با یادآوری آن به اعضا حس ارزشمند بودن 

را القا کند.

متخصص بودن 
کار کردن برای مدیری که از شغلی که 

به آن مشغول است درک کاملی ندارد، 2
مدیری که تمام قدرت او در عنوان آن 
)رئیس( نهفته است و از لحاظ تخصص حرفی برای 
گفتن ندارد، بسیار آزاردهنده است. این موضوع به این 

معنا نیست که یک رئیس باید نفر اول از لحاظ تخصص 
در گروه باشــد )گاهی حتی این مسئله غیرممکن 
اســت(،  اما وی بایســتی در تمام امور گروه تا حد 

قابل قبولی سررشته داشته باشد.

باارزش بودن زمان افراد
مدیــران خوب حوصلــه کمی برای 

جلسات خسته کننده و کم اهمیت و 3
معطل کــردن بی خودی افراد از خود 

نشان می دهند.

اولویت بندی
زمانی که شما تالش می کنید بر روی 

همه چیز تمرکز کنید درواقع در حال 4
تمرکز بر روی هیچ چیز نیستید. یک 
مدیر باهوش این موضوع را درک می کند و می داند که 
اولویت بندی نکردن اهداف و مراحل کار باعث شیوع 
بی نظمی و عدم تمرکز تیمی می شود. او می داند عدم 
اجرای این مهم به معنای عدم پیشــبرد اهداف در 

مسیر صحیح است.

اشتراک گذاری داده ها
گاهی مشــاهده می شود که برخی از 

مدیــران ترس ایــن را دارند که همه 5
حقایق به دست اعضای گروه بیفتد و از 
این طریق رهبری آن ها تهدید شود. از این رو اطالعات 
را همانند قطره چکان در دســت اعضای گروه قرار 
می دهد. البته زمان بندی به اشتراک گذاری داده ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است اما به طور کلی هرچه 
رفتار مدیر در مقابل کارمندان شفاف تر باشد، میزان 

احترام اعضای تیم به مدیر بیشتر خواهد بود.

تعریف و تشویق
افراد اغلب در مورد نحوه عملکرد خود 

مطمئن نیستند. مدیران خوب افراد را 7
از این مهم مطلع می کنند. این مدیران 
برای تشــویق بیشــتر این کار را در سخنرانی ها و با 

تشویق افراد در جمع انجام می دهند.

هیچ کس 
مدیرهایی را 
دوست ندارد 

که بزرگ ترین 
پاداش برای 

پیروزی را 
پیروزی های 

بیشتر 
می دانند. 
یک مدیر 

خوب باید به 
دنبال نشانه 
برای جشن 

گرفتن باشد. 
از یک جشن 

مختصر پانزده 
دقیقه ای 

گرفته تا یک 
جشن کامل 

یک روزه!

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تیم ورک
T e a m W o r k
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آلبرت انیشتین

در برابر یک قدرت متشــکل و منظم، فقط یک 
قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد.

تنبلی بر هر درد 
بی درمان دواست!

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های پوچ 
و انجام ندادن کارهای بی فایده تنبلی کردن 
نیست! این مطلب را بخوانید تا باورتان شود 
تنبلی کردن همیشه بی فایده نیست. امتناع 
از انجام کارهای ســطحی ممکن است یک 
نفر را تنبــل و عقب افتاده از زمان جلوه دهد 
اما این روش، روشی است که آدم های خالق 
برای انجام کارهای بــزرگ و به دردبخور به 
کار می گیرند. ریچارد فِینمــن، برنده نوبل 
فیزیک، یکــی از باهوش ترین آدم های قرن 
بیستم بود، اگرچه در نگاه همکالسی هایش 
در کرونل تنبل به نظر می رســید! زمانی که 
فینمن در ســال 1981 برای نوبل پذیرفته 
شــد، در مصاحبه خود چنین گفت: »من به  
صورت کامال فعالی مســئولیت ناپذیرم! به 
همه می گویم که هیچ کاری انجام نمی دهم! 
اگر یک نفر از من درخواست همکاری کند، 

»نه« جوابی است که می شنود!«
نویســنده افســانه ای پســت مدرن، نیــل 
استِپنســون، هم انگ تنبلی را با خود همراه 
داشت. در مقاله ای با عنوان »چرا من نویسنده 
بدی هستم« استپنسون توضیح می دهد که 
گذراندن زمانی برای ارتباط با مخاطبان اصال 
برایش جذاب نیســت! استپنســون آدرس 
ایمیل شخصی ندارد و معموال در مصاحبه ها 
و کنفرانس های مطبوعاتی شرکت نمی کند. 
اگر هم برای شــرکت او در یــک کنفرانس 
بیش ازاندازه اصرار شــود، روش او این است: 
»من معموال چنین چیزی را قبول نمی کنم 
و اگر ناچار شوم، سفر بسیار پرخرجی خواهم 
داشت! در طول سفر هیچ کار اضافه ای انجام 
نمی دهم، فقط خودم را در محل مقرر نشان 
می دهم و به سرعت با اولین پرواز برمی گردم.« 
مســئله اینجاســت که با تحقیق بیشتر در 
شــکل زندگی افراد خالق، متوجه می شویم 
که افرادی مانند فینمن و استپنسون کامال 
عادی رفتار می کنند! بســیاری از افرادی که 
در رشته خود پیشرفت های فراوانی کرده اند، 
عادت های ویژه ای دارند که از دید بقیه افراد، 

از آن ها به تنبلی تعبیر می شود.
در ابتدا این نوع برداشــت بــه نظر تغییری 
ناگهانی برای فرار از کارایی باالست، اما این 
تناقض )تنبلی و پیشرفت( در این جمله نهفته 
است که این افراد به جای انجام دادن برخی 
از کارهــای بیهــوده، در کارهایی که نتیجه 
ارزشمندتری دارند غوطه ور می شوند. برای 
آن هایی که می خواهند زمان کمتری را برای 
چرخاندن بیهوده چرخ هایشان تلف کنند و 
نتیجه پربارتری به دست آورند، این طرز فکر 

کامال مفید است.
    

کلید توضیــح »تناقض تنبلــی مولد« فهم 
روشــن تر واژه »کار« اســت. منظور از کار 
هرگونه فعالیتی است که به صورت حرفه ای، 
پتانسیل سوددهی داشته باشد. برای بیشتر 
رشــته ها، تعداد زیادی از تعابیر وجود دارد 
که می تواند به نوعی کار محسوب شود، مثال 
از شرکت یک پروفســور در کنفرانس های 
متعدد گرفته تــا حضور یک نویســنده در 
مصاحبه های مطبوعاتی خســته کننده. در 
این نوع برداشت، ما مقصر پراکنده کردن این 
نوع فرهنگ کار کردن هستیم، فعالیتی که با 
میزان خستگی مان اندازه گیری می شود. به 
هر حال، این نوع درک از »کار« اشتباه است. 
بهتر اســت تالش برای انجام یک فعالیت را 
به دو بخش مجزا تقســیم کنیم: تالش های 

عمیق و سطحی.
کار عمیق: فعالیت های شناختی که نیازمند 
تمرکز زیاد بدون دخالت عوامل مزاحم است، 
فعالیت هایی که هماهنگ کردن مهارت های 

فردی با آن ها دشوار است.
 کار ســطحی: نوعی از فعالیت های منطقی 
که به تمرکز و یا هماهنگی زیاد مهارت های 
شــخصی نیاز ندارد. مثال حل یک مســئله 
ریاضی، کار عمیقی است در حالی که دنبال 
کــردن زنجیره ایمیل ها کاری ســطحی به 
حســاب می آید. کارهای ســطحی لزوما بد 
نیســتند اما به مهارت باالیی احتیاج ندارند، 
بنابراین ارزش زیادی ایجاد نمی کنند. اگر با 
این دیدگاه به مثال های باال نگاه کنیم، به این 
نتیجه می رسیم که آنچه فینمن و استپنسون 
انجام می دادند واقعا کم کردن حجم بزرگی از 
کارهای سطحی از برنامه هایشان برای اولویت 
دادن به کارهای عمیق بوده است. با این کار 
آن ها این واقعیت مهم اما فراموش شده را به 
کار می گرفتند: »این کارهای عمیق است که 

دنیا را تغییر می دهد.«
برای مثال ریچارد فینمن می تواند در مورد 
بسیاری از کارهای دست وپاگیر دانشگاهی 
تنبلی کنــد و در مقابل از زمــان باقی مانده 
برای تمرکز عمیق بر ایده هایی که امروز او را 
معروف کرده است، استفاده کند. همان طور 
که او در یکی از مصاحبه هایش گفته: »برای 
انجام دادن کار خوب در فیزیک، شما به زمان 
خام زیادی نیاز دارید... ایــن علم به تمرکز 

زیادی نیاز دارد.«

ستون
c o l u m n

)Gheymatyab(قیمتیاب
مسئول امور مشتریان

تهران، تمام وقت

 )Kasra(شرکتمهندسیکسرا
 net  برنامه نویس
اصفهان، تمام وقت

از 800 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

)Orna Studio(شرکتطراحانُارنا
کارشناس بازاریابی و فروش

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

)Tookasoft(توکاسافت
برنامه نویس جاوا
تهران، تمام وقت

از 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان

هلدینگبینالمللیآفتاب
)Aftab Holding(

کارشناس اداری و بازرگانی
خراسان رضوی، مشهد، تمام وقت

)ALL-IN-O(آلینو
مسئول تکمیل اطالعات محصول

کردستان، بانه، تمام وقت، دورکاری
از 200 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان

 )Anetwork( اینتورک
برنامه نویس اندروید

تهران، تمام وقت

)Papashop(پاپاشاپ
کارشناس نرم افزار

تهران، تمام وقت

)Adinod( ادینود
بازاریاب

تهران، تمام وقت

نیلوفرانهپروازرویایی
)Niloufarane Parvaz Royaee(

تولیدکننده محتوای گردشگری
تهران، تمام وقت

از 900 هزار تومان تا یک میلیون و 100 هزار تومان

)Adro( ادرو
برنامه نویسی و نرم افزار

تهران، تمام وقت
از 2 میلیون و 300 هزار تومان تا 10 میلیون تومان

)Papashop( پاپاشاپ
منشی آشنا به حسابداری

تهران، تمام وقت

20 مولفه مشترک مدیران موفق
رئیست را قورت بده

متن کامل را در شنبه مگ بخوانید
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کیف های چرم هوشمند در بازار ایران

پیکوادرو یکی از برندهای لوکس چرم است، که با وجود 
آنکه نامش در دنیا زبانزد اســت کمتر از یک ســال از 
ورودش به بازار چرم ایران می گذرد. این برند که شــعار 
خود را »تکنولوژی درون« معرفــی می کند، باور دارد 
که در پــس طراحی هرکــدام از محصوالتش یک ایده 
نوآورانه و منحصربه فرد نهفته اســت. هریک از کیف و 
چمدان هایش به گونه ای تولید شــده اند تا محمل امنی 
برای حمل یک ابزار تکنولوژیک باشند و به همین خاطر 
اســت که مخاطبانش را عمدتا جوانانی می ســازند که 
همواره در ســفرها و رفت وآمدها به همــراه امنی برای 
جابجایی لپ تاپ ها و تبلت ها و دیگر وسایل الکترونیکی 

خود نیاز دارند.
مارکو پالمیری، مدیرعامل کارخانه تولیدات پیکوادرو، 
درباره خاســتگاه نام برندش می گوید: »زمانی که برند 
پیکادرو را خلق می کردم، هنوز دانشــجوی مهندسی 
بودم. عالقه زیادم به ریاضیات، ریشه اصلی نام پیکادرو 
 p است. دو حرف p^2 است. درواقع، پیکادرو به معنای
که یکی اولین حرف نام خانوادگی من یعنی پالمیری و 
دیگری اولین حرف واژه pelletterie اســت که در زبان 

ایتالیایی به معنای پوشش چرمی است.«
»وقتی به دنبال ساخت کیف های چرم رفتم، در ذهنم 
به دنبال برندی برای جوانان متخصص و حرفه ای بودم 
که مدام در سفر و جابجایی هستند و وسایل الکترونیکی 
خود مثل موبایل و لپ تاپ را همه جا به همراه دارند. شاید 
امروز فکر اینکه تمام کیف های چرم شیک و برازنده باید 
به گونه ای طراحی شــده باشند تا تبلت ها و گوشی های 
هوشمند را در خود جای دهند، ایده ای دم دستی و واضح 
به نظر برسد، چراکه استفاده از وسایل الکترونیک چنان 
گسترش یافته که تمامی برندهای لوکس و حتی معمولی 
کیف های خــود را مطابق با نیاز جامعــه از نو طراحی 
کرده اند. اما به بیســت سال قبل برگردید، روزگاری که 
کیف ابزاری برای حمل کاغذ و کتاب بود نه تکنولوژی. 
زمانی که تکنولوژیک ترین سامســونت ها، محصوالتی 
ارزان و غیرجذاب بودند. بی شــک در آن دوران نیاز به 
محصولی کاربردی و شیک وجود داشت و من به عنوان 

یک تاجر و یک شیفته تکنولوژی، این نیاز را کامال حس 
می کردم. بنابراین، ایده اولیه شکل گیری پیکادرو برند 

چرمی در خدمت ابزار تکنولوژی است.«
به نظر می رســد در تمام این ســال ها هــم پیکادرو به 
ارزش های طراحی خود وفــادار بوده و راحتی و زیبایی 
را در کنار آنچه این برند »ساختن کیف های هوشمند« 
می نامــد، در اولویت های خود قرار داده اســت. از نظر 
پالمیــری »کیف های هوشــمند مانند گوشــی های 
هوشمندی هستند که روزگاری تنها برای تلفن زدن از 
آن ها استفاده می شد و امروز ابزاری فراتر از آن هستند و 

باید به طراحی و زیبایی آن ها اهمیت داد.«
ارزش هــای محــوری این برنــد در تولیــد »طراحی، 
کاربــردی بودن و خلق نوآورانه« هســتند و اکنون 20 
خط تولید چرم در ایتالیــا دارد. پالمیری درباره حضور 
برندش در ایران می گوید: »ما از حضور در ایران بســیار 
خشنودیم. خوشــبختانه با وجود اینترنت و دسترسی 
مردم ایران به محصوالت خارجی، در ســال های اخیر 
رشــد چشــم گیری در نگاه ایرانیان به مد و استفاده از 
محصوالت لوکس وجود داشته است. به نظر من، کشور 
ایران به خصوص بعد از توافق هســته ای اخیر در آستانه 

توسعه ای بیش ازپیش قرار گرفته است. تاکنون با توجه 
به تحریم های بین المللی بر ســر برنامه هسته ای، ایران 
بازاری چالش برانگیز برای برندهای خارجی و راه اندازی 
نمایندگی ها بوده است. تنها برندهای محدودی در ایران 
فعالیت رسمی داشتند و بخشی از محصوالت از راه های 
غیرقانونی وارد کشور شده و با قیمت های بسیار باال در 
بازار عرضه می شدند. اما به دنبال توافق هسته ای، ورود 
محصوالت اروپایی به ایران راحت تر از قبل خواهد بود و 
ما در عرضه محصوالت پیکادرو، به بازار ایران اطمینان 

کامل داریم.«

ماجرای شکل گیری یک برند چرم ایتالیایی

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t
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رالف والدو امرسون

صدای آنچه انجام می دهید، به قدری بلند است 
که آنچه می گویید، شنیده نمی شود.

یک ایده خالقانه هندی

ستون
c o l u m n

آشنایی با 
فضاهای تولید 

صنعتی در 
دانشگاه، رویای 

دیگری در 
سرش انداخت 

و شاهین 
فاطمی را بر آن 
داشت تا کارگاه 
سنتی کوچک 

را تبدیل به 
کارخانه ای 
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کند

داستان تولد چرم درسا، از جاسوئیچی تا فروشگاه های جواهر
از کارگاهی کوچک تا کارخانه ای مدرن

این روزها نامش در میان برندهــای لوکس ایرانی 
به چشــم می خورد. اما شــاید کمتر کســی بداند 
که اولیــن محصوالتش جاســوئیچی های چرمی 
بودند که در اتاقکی روی پشــت بام یک خانه تولید 
می شــدند. برندی که قریب به بیست سال از عمر 
اولین تولیدات و فروشــش می گذرد و کارگاه سی 
متــری آن جایش را داده به فروشــگاه های فروش 
چرم لوکس در شهرهای دور و نزدیک جهان. چرم 
درسا اولین برند چرمی است که فروشگاه های کاالی 
چرم با برند خاص ایرانی را به بازار معرفی کرد. تنوع 
محصوالتش این روزها محدود به کیف و کفش چرم 
نیست و اکسسوری و جواهرات درسا هم طرفداران 
این برند را دو چندان کرده اند. حاال نام چرم درســا 
در میان برندهای برتر ایرانی جا خوش کرده است و 
بخشی از لوکس ترین محصوالت چرم ایرانی را تولید 

می کند و می فروشد.

 راه اندازی کسب وکار در دوران سربازی
اما شکل گیری ایده ای برای تولید و فروش محصوالت 
چرم ایرانی برمی گردد به اواخر دهه شــصت و دوران 
سربازی شــاهین فاطمی. او که در روزهای بی رمق و 
راکد سربازی اش تصمیم به راه اندازی کسب وکاری تازه 
گرفت، با همکاری یکی از دوستانش که جاسوئیچی های 
چرمی می ســاخت، وارد بازار کوچک این محصوالت 
شد. در اولین تالشــش برای فروش، 12 جاسوئیچی 
را طی چند مــاه فروخت. هرچند این تجربه موفقیت 
چندانی محسوب نمی شد، او تصمیم گرفت وارد بازار 
تولید و فروش محصوالت چرمی شود. بازاری که در آن 
روزها رنگ و بویی در ایران نداشت و تنها برندهای چرم 
خارجی بودند که در کشور هوادارانی داشتند. در سال 
1371 اتاقی 30 متری در پشــت بام خانه ای در بلوار 
کشاورز با ماهی هزار تومان اجاره کرد، یک چرخ خیاطی 
به آن اضافه شد و تولید جاسوئیچی های چرمی به شکل 

انبوه آغاز شد.
مدتی بعد کاظم نورمحمدی نیز به این تیم دو نفره اضافه 
شد، کسی که هنوز شراکتش در چرم درسا پابرجاست. 
دوست شــاهین فاطمی که اولین محصوالت چرم را 
تولید کرده بود، به علت عالقه و کارش در دندان سازی، 
این جمع کوچک را ترک کرد، اما تولید و فروش متوقف 

نشد. نورمحمدی و فاطمی کارشان را گسترش دادند و 
طبقه پایین اتاقک را هم اجاره کردند. کم کم پیشرفت 
تولیدات آن هــا را مجبور به نقل مــکان به کارگاهی 
زیرزمینی و بزرگ کرد. سرعت تولید و پیشرفت در کار 
تا سال 75 به قدری باال رفت که شاهین فاطمی تصمیم 
گرفت دانش خود در این زمینه را باال ببرد و در رشــته 

مهندسی صنایع درس بخواند.

 ورود درسا به بازار چرم ایران
یکی از نقاط عطــف زندگی هر کارآفرین، تجربه او در 
شکست خوردن اســت. معموال هر شکست سرآغاز 
ایده ای نو و راهی بــرای ورود به رویه های دیگر دنیای 
کسب وکار است. شــاهین فاطمی و همکارانش بعد 
از تجربه شکســت در اداره کارخانه محصوالت چرم، 
تصمیم گرفتند به جای سرمایه گذاری های کالن روی 
تولیدات چرمی، پیمان کاری برای فروش را در پیش 
بگیرند. با مشاوره های زیادی که از شرکت های تبلیغاتی 
گرفتند، تصمیم نهایی آن شد که محصوالتشان را با یک 
برند به ایرانی ها معرفی کنند و نام تازه ای به بازار چرم 

ایران که پر از محصوالت خارجی بود، اضافه کنند.
شاهین فاطمی در گفت وگویی صوتی درباره روزهای 
نخستین تولد چرم درسا گفته است: »اینکه ما با برند 

بهاره بدیعی
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ایرانی وارد بازار شویم خیلی مقاومت ایجاد کرد. چون 
اوال معلوم نبود از برند ایرانی استقبال شود و ثانیا ما باید 
کاالهای تولید خود را با قیمت پایین تری می فروختیم. 
ولی با این حال حســی که به برند ایرانی داشتیم، ما را 
وا داشت که قبول کنیم با برند ایرانی وارد بازار شویم، 
بنابراین درسا متولد شد و اولین فروشگاه سیستماتیک 
محصوالت چرمی را در ســال 81 در شهرک غرب به 
همین نام تاســیس کردیم. بعد از آن فروشــگاه های 
بیشتری اضافه کردیم و در گاندی، پاسداران و جاهای 
دیگر نیز شعبه زدیم. البته ناگفته نماند چرم مشهد کار 
خود را دو سال قبل از ما شروع کرده بود و از همه این ها 
قدیمی تر آقای پشنگ بود که سعی کرده بود کارهای 
خوبی ارائه دهد ولی خیلی محدود و کوچک. اما واقعا 
فروشگاه کاالی چرم با برند خاص اولین بار با درسا در 
ایران معرفی شد.« وقتی نام برند درسا وارد بازار چرم 
ایران شد و مردم با محصوالت متنوع آن آشنا شدند، 
کم کم نیاز به تبلیغات وسیع احساس شد. چرم درسا 
در سال 86 با نام درسا پاریس در فرانسه ثبت شد. این 
شــرکت قراردادی با حمید گودرزی بست و تبلیغات 
گسترده محیطی آن آغاز شد. یکی از اقدامات خالقانه 
درسا در تبلیغات، اسپانسر شدن خانه هنرمندان بود که 
در آن زمان مرسوم نبود و توانست توجه مشتریان تازه ای 
را به این برند جلب کند. به دنبال موفقیت کم نظیر درسا 
در بازار فروش، بار دیگر کارخانه درسا نیز راه اندازی شد، 
کارخانه ای که امروز 150 نفر پرسنل فعال دارد. اکنون 
همه درسا را با نام برند چرم لوکس ایرانی می شناسند. 
برندی که خود مدعی اســت برای مشــتریانی تولید 
می شــود که دنبال کیفیت بــاال و محصوالت خاص 
هستند. مشتریانی که بهتر است به جای خرج کردن 
دالر برای خریــد چرم های خارجی، محصوالت چرم 
ایرانی را مصرف کنند. شــاهین فاطمــی در این باره 
می گوید: »لوکس بودن به معنای گران بودن نیست. 
لوکس بودن یعنی حس متفاوت بودن و احساس لذت 
از خرید و حتی دیدن یا لمس یک چیز. به نظر من درسا 
این حس متفاوت را به مشتری و مصرف کننده می دهد 

و این یعنی ویژگی خاص.«

 تعطیل شدن کارخانه محصوالت چرم
آشنایی با فضاهای تولید صنعتی در دانشگاه، رویای 
دیگری در ســرش انداخت و شاهین فاطمی را بر آن 
داشت تا کارگاه سنتی کوچک را تبدیل به کارخانه ای 
مدرن و صنعتی کند. مغازه ای که در بازار خریده بودند، 
جایش را به زمینی در شهرک صنعتی خرم دشت داد. 
از سال 76 ساخت کارخانه آغاز شد و یک سال بعد 70 
نفر برای کار در آن استخدام شــدند. اما اینجا بود که 
اولین تجربه شکست رقم خورد. شاهین فاطمی که تمام 
سرمایه 180 میلیون تومانی اش را برای ساخت فضایی 
مدرن خرج کرده بود، با بی مهری وام های بانکی مواجه 
شد و نتوانســت هزینه های تولید و حقوق کارگران را 
فراهم کند. در سال 79 کارخانه تولیدات چرمی تعطیل 

شد و آن ها به ساختمان قبلی بازگشتند.

 برنامه های درسا برای برندسازی
شاهین فاطمی می گوید: »ســرمایه گذاری ما روی 
برند با بقیه متفاوت است. سرمایه گذاری ما روی برند 
پرتاب اسم به جامعه نیست. ما معتقدیم یک برند باید 
زیرساخت های قوی داشته باشد تا باقی بماند. در دنیا 
برندی را طی 10 سال می ســازند بعد نام آن را اعالم 
می کنند. ما تقویت زیرســاخت ها را سرمایه گذاری 
روی برند می دانیم و تابع مدل های ســنتی نیستیم. 
سرمایه گذاری ما روی برند، تابع مدیریت دانش است 
و سعی می کنیم با استفاده از اطالعاتی که از مشتری و 
نوع مصرف داریم زیرساخت ها را فراهم کنیم، بنابراین 
ممکن است شما کمتر نام ما را بشنوید و کمتر تابلوهای 
ما را ببینید اما تنها برندی هســتیم که سه سال است 
حراج نزده ایم، که این نشــان دهنده حجم قابل توجه 
فروش اســت. برندسازی ما براســاس رضایت پایدار 

مشتری است نه پرتاب اسم.«

یکی از افراد نوپای دنیای اســتارت آپی، جوان 
هندی به نام یاش کوتاک اســت، که خودش 
علت ناموفقیت بودن استارت آپش را ارزیابی 
نادرســت از هزینه های کار و کم تجربه بودن 
به خاطر شــروع استارت آپ درســت بعد از 
فارغ التحصیلی در مهندسی می داند.استارت آپ 
یاش که لوموس نام داشــت، یک دســتگاه 
هوشمند کنترل از راه دور بود که هدف از خلق 
آن راحتی افراد برای کنترل وسایل خانگی بود. 
این دستگاه با اتصال به موبایل هوشمند فرد، 
اطالعاتی درباره دستگاه های الکترونیک خانه 
دریافت می کرد و امکان کار با آن ها از راه دور را 
فراهم می ساخت. او در مجله »مدیوم« داستان 
شکستش و علل آن را برای مخاطبانش نوشته، 
به امید آنکه هم قطارانش از روایت او استفاده 
کنند و اشتباهاتش را تکرار نکنند.یاش و تیم 
تازه کارش در کمتر از یک ســال بعد از اتمام 
درس و دانشــگاه، نمونه های متعددی از مدار 
لوموس را طراحی کردند. نمونه هایی که قادر 
به کنترل چراغ ها، فن، گاز و فر برقی، تلویزیون 
و آب گرم کن در خانه بودند. سرمایه گذاران از 
عملی شدن این ایده در چنین زمان کوتاهی 
راضی بودند و سرمایه بیشتری در اختیار یاش 
قرار دادند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شد. 
کارآفرین جوان اطالعی از سیســتم تقاضا در 
بازار نداشت و تیم او مطالعه ای روی مشتریان 
محصول جدید انجام نداده بودند. آن ها قیمتی 
برای محصولشــان در نظر گرفته بودند که از 
توان عموم مردم هند خارج بــود و تنها افراد 
بســیار ثروتمند در هند قادر به پرداخت پول 
برای لوموس بودند. افــرادی که خدمتکاران 
شبانه روزی داشتند و نیاز به دستگاه کنترل از 

راه دور در خانه هایشان حس نمی شد.
 اشــتباه اول: ما نه متخصص ســاخت 

محصولمان بودیم و نه مصرف کننده آن
»نه من و نه همکارانم هرگز مجهز به یک خانه 
با ابزارهــای اتومات و الکترونیکــی نبودیم و 
هیچ کداممان به فضایی که به دنبال طراحی 
تکنولوژی برای آن بودیم، تســلط نداشتیم. 
ما تنها تصــور می کردیم که خانه های بزرگ و 
مجهز به وســایل برقی، نیاز به ایده ای دارند تا 
کنترل بر تمام فضای خانه را آسان کند. اعتماد 
بیش ازحدی به ذهن و ایده مان کرده بودیم در 
حالی که تجربه کاری مان در قیاس با آن ناچیز 
بود. حتی پیش از ورود به عرصه، وارد یک خانه 
بزرگ و مجهز نشــده بودیم و با یک مشتری 
احتمالی هم گپ نزده بودیم. بنابراین اگر کسی 
قصد ورود به میدان خالق کارآفرینی دارد، یا 
خودش باید مشتری محصولش باشد و حاضر 
باشــد برایش پول پرداخت کند، یا اطالعات 
کافی از مخاطبان احتمالی اش داشته باشد.« 

 اشتباه دوم: ما روی هزینه هایی که برای 
محصول کرده بودیــم، تعصب بیش ازحد 

داشتیم
»تعصب ما روی هزینه هایی که سرمایه گذاران 
کرده بودند، از ابتدای کار آنقدر جدی نبود. اما 
یکی از اتفاقاتی در استارت آپ ها می افتد این 
است که شما عاشق ایده و محصولتان می شوید. 
زمانی که عاشق خالقیت خود می شوید، دیگر 
دل کندن از آن راحت نخواهد بود. ما هم از این 
قاعده مستثنا نبودیم و دلمان نمی آمد لوموس 
را مفت از دست بدهیم. هزینه برای محصول 
تنها سرمایه مادی نیست، بلکه هزینه ذهنی و 
روانی است که برای لوموس خرج کرده بودیم و 
ماه ها تنها دغدغه مان ساخت آن و موفقیتش در 
بازار بود. تمام این عوامل باعث شد تا گران ترین 
قیمت ممکن را روی ایده مان بگذاریم. قیمتی 
که مشتریان آن را باال می دانستند و حاضر به 
پرداختش نبودند و از ســوی دیگر تعصب ما 

اجازه نمی داد آن را کم کنیم.«
 اشتباه سوم: ما سعی داشتیم همه کاری 

برای همه آدم ها بکنیم
»ما قصد داشتیم با محصولمان تمام نیازهای 
کنترل از راه دور در خانه را تا جای ممکن عملی 
کنیم. نمونه اولیه ما تنها قــادر به کنترل فن 
و چراغ و آب گرم کن بــود، اما ما کار روی مدار 
طراحی شده را ادامه دادیم و به همین جا قانع 
نشدیم. وقتی لوموس می توانست تلویزیون، 
یخچال، گاز و حتی در ماشین را کنترل کند، 
دیگر یک دستگاه هوشــمند ساده نبود. یک 
کاالی لوکــس و پیچیده بود و مشــتریانش 

محدودتر شده بودند.
درست اســت که ما توانســته بودیم دستگاه 
پرکاربردتری را طراحی کنیم، اما به همان میزان 
مخاطبانمان را محدود کــرده بودیم. در یک 
استارت آپ باید قبل از هر چیز بازار محصول را 
ارزیابی کنید و بدانید می خواهید نیاز چه کسی 

را پاسخگو باشید.«

28 فروردین 1395 . سال اول . پیش شماره ششم



وال اســتریت ژورنال در جدیدترین ارزیابی خود از 
استارت آپ های جهان )شــرکت های نوپا( لیستی 
از ارزشمندترین اســتارت آپ ها ارائه کرده که طی 
آن شرکت اوبر، ســرویس هم سفری آنالین مستقر 
در سان فرانسیســکو با ارزشــی بالغ بر 51 میلیارد 
دالر، ارزشــمندترین اســتارت آپ جهــان معرفی 
شده اســت. همچنین در رده ســوم این رتبه بندی 
نیز اســتارت آپ های گردشگری قرار گرفته اند.  اوبر 
)Uber( یک ســرویس هم سفری آنالین مستقر در 
سان فرانسیسکو است. اپلیکیشن تلفن هوشمند آن 
مسافرین را با رانندگان مرتبط می سازد. مشتریان از 
طریق اپ تلفن تقاضای سواری می کنند و موقعیت 
راننده خود را ردیابی می کنند. که نمونه آن در ایران 
با نام اسنپ راه اندازی شده است. با افزایش محبوبیت 
شرکت هایی چون اوبر، در بسیاری مناطق آنان مورد 
حمالت شــدید صنعت تاکســیرانی قرار گرفتند و 
متهم به تاکسیرانی غیرقانونی، پایین آوردن قیمت و 
خدمات ناایمن شدند. اوبر یک استارت آپ پنج ساله 
اســت که با اپ محبوب آن مشــتریان می توانند با 
رانندگان هماهنگ شــوند و خدمات مورد نظر خود 
را دریافت کنند. این شرکت بار دیگر ارزشمندترین 
استارت آپ جهان معرفی شد و پس از آخرین مرحله 
جذب سرمایه گذاری، اکنون به ارزشی 50 میلیارد 
دالری دست  یافته اســت.  پس از اوبر، خرده فروش 
چینی تلفن های هوشمند، ژیائومی )Xiaomi( با 46 

میلیارد دالر، و شرکت Airbnb با 25/5 میلیارد دالر، 
به ترتیب دومین و سومین استارت آپ های ارزشمند 
جهان هستند.  بیش از 25 میلیون نفر از 34 هزار شهر 
و 191 کشور جهان تاکنون از پایگاه اینترنتی »ایر بی 
ان بی« استفاده کرده اند. این وب سایت که به عنوان 
استارت آپ گردشــگری کار خود را شروع کرده این 
امــکان را فراهم می کند تا مالــکان بتوانند خانه ها، 
آپارتمان ها و اتاق های خود را اجاره دهند. شرکت »ایر 
بی ان بی« اخیرا اعالم کرده است که 15/1 میلیارد 
دالر از شهر نیویورک درآمد داشته است. این وب سایت 
به تازگی فعالیت های خود را در کوبا آغاز کرده و برایان 
چسکی، یکی از بنیان گذاران آن، اعالم کرده است که 
قصد دارد اگر شرایط مهیا شود فعالیت خود را به ایران 
نیز گسترش دهد. فعاالن کسب وکارهای اینترنتی، 
سایت airbnb را درواقع تجسم هتلداری شهروندی 
در دنیای مدرن می دانند که از طریق تور جهان گستر 
)اینترنت( به معرفی ظرفیت ها و قابلیت های مختلف 
برای عالقه مندان می پردازد. این تعریف درستی از این 
پرتال است. »ایر بی ان بی« که در اوت 2008 میالدی 
در سان فرانسیسکو راه اندازی شده، به صورت آنالین 
صاحبان خانه ها و آپارتمان های خالی در سراسر جهان 
را مجاب می کند تا در زمان های مورد عالقه خود، این 
مکان ها را به میهمانان و گردشــگران سراسر جهان 
اجاره دهند. بررسی ها نشــان می دهد که تا نوامبر 
2012 میالدی، حدود 300 هزار مکان در 32 هزار 

شهر دنیا در این پرتال ثبت شده اند که امروزه این رقم 
بسیار افزایش یافته است. از یک اتاق در نیویورک تا 
سوئیتی در تایلند و حتی جزیره خصوصی در فالن 
منطقه دنیا از 30 دالر تا شبی 2000 دالر در این پرتال 
برای عالقه مندان با سلیقه ها و بودجه های مختلف 
تدارک دیده شــده است. یکی از امتیازات موفق این 
ســایت در قیاس با دیگر ســایت های مشابه در این 
موضوع اســت که کاربران می توانند نسبت به نقد و 
ارائه پیشنهاد درباره محل های اقامت معرفی شده اقدام 
کنند و این موضوع به رتبه و ارزش و جذابیت محل 
اقامت معرفی شده می افزاید. این سایت هر مکانی که 

قابل اجاره دادن به مخاطبان باشــد را ارائه می کند، 
می خواهد یک هواپیمای کوچک در کنار پارک ملی 
کوبا باشد یا کشتی پهلوگرفته در استکهلم سوئد. مهم 
نیست. مهم آن است که شــما بتوانید با هزینه کم، 
اقامت خوبی را در شهر مورد نظر خود داشته باشید. 

 نشریه وال اســتریت ژورنال 108 شرکت اصطالحا 
»اســب تک شــاخ« )مجموعــه ارزشــمندترین 
استارت آپ های جهان با جذب سرمایه یک میلیارد 
دالر به باال( را معرفی کرده است؛ اکثر این شرکت های 
نوپا آمریکایی )72 شرکت( و آسیایی هستند و تنها 9 

شرکت اروپایی در این فهرست قرار گرفته اند.

استارت آپ های میلیارددالری
گزارش وال استریت ژورنال  از اسب تک شاخ!

بیم و امیدهای استارت آپ های گردشگری

طهورا شهبازی

تعداد استارت آپ های گردشگری به همان اندازه 
کم است که عمر شروعشــان کوتاه. در حالی که 
از شروع اولین اســتارت آپ گردشگری کمتر از 4 
سال می گذرد. این استارت آپ ها در این سال ها با 
اهداف گوناگونی تشکیل شده، رشد کرده یا سقوط 
کرده اند. آن ها که در فهم نیــاز بازار گیراتر بودند 
چند قدمی جلوتر از بقیه گام برداشتند و آن ها که 
به همان سیستم سنتی بسنده کردند حکم سقوط 
استارت آپ خود را امضا کردند. گردشگری در ایران 
چند سالی از کشــورهای دیگر عقب مانده است 
و معضالت به خصوصی دارد. غیرقابل پیش بینی 
بودن یکی از معضالت خاص گردشــگری ایران 
است. اشــکان بروج، مدرس و مشاور گردشگری، 
یکی از معضالت اصلی استارت آپ های گردشگری 
در ایران را همین پیچیده بودن بازار می داند: »یکی 
از معضالت اصلی این است که بازار پیچیده ایران 
غیرقابل پیش بینی اســت و ســرمایه گذاری در 
ایران آنقدر ریســک باالیی دارد که سرمایه داران 
خیلی خطر نمی کنند، به خصوص در گردشگری 

الکترونیک.«
او دومین معضل را در عدم آگاهی می داند: »عدم 
شناخت درســت از بوم کســب وکار هم اهمیت 
زیادی دارد. اینکه این ها مشــتریان خود را خوب 
نمی شناســند. اســتارت آپ های گردشگری که 
توســط گروه های آی تــی راه اندازی می شــود، 
به دلیل عدم شــناخت بازار و زیروبــم بازار زود 
سقوط می کنند. گردشــگری کار ترکیبی است. 
در کشــورهای دیگر استارت آپ های گردشگری 

تلفیقی از هردو هستند.«
اســتارت آپ ها در حوزه های مختلف زمانی برگ 
برنده را به دست دارند که طرحی نو داشته باشند یا 

نیازی را از مخاطبان خود برطرف کنند. این مدرس 
دانشگاه در مورد بقا و موفقیت استارت آپ ها معتقد 
است: »در رابطه با موفقیت استارت آپ ها دو نگاه 
وجود دارد. یکی نگاه اســتارت آپی که در صنعت 
تحول ایجاد می کند و دوم تحول از لحاظ اقتصادی 
و سودی که برای فرد دارد. مهم ترین شاخص برای 
بقای اســتارت آپ گردشــگری این است که نیاز 

صنعت گردشگری را حل کند.«
او می گویــد: »در حال حاضر از لحــاظ فناوری 
اطالعات حداقل 15 سال از همه جای دنیا عقب 
هستیم و اســتارت آپ های نوپای ما به گرد پای 
آن ها هم نمی رسند. استارت آپ های ما همه کپی 
هستند و نمونه های فراوانی از آن ها را می توان در 
سراسر دنیا پیدا کرد. تازه یک سالی است که بازار 
صنعت گردشــگری آماده فناوری اطالعات شده 
است. در ســال 91 و بعد از کنفرانس گردشگری 
آژانس ها به سمت این رفتند که وب سایت داشته 
باشند و کار دیجیتال کنند. بین سال های 92 تا 95 
رشد خوبی داشتند و صنعت تغییر کرد و به فناوری 

اطالعات رو آورد.«
عدم اعتماد مردم به فضای آنالین و نبود رقیب در 
بازار باعث شده استارت آپ های گردشگری بهای 
چندانی به نوآوری ندهند. اشــکان بروج معتقد 
است: »آوردن ارتباطات یک مسئله است اما اینکه 
بازار چه پذیرشــی داشته باشــد مسئله ای دیگر 
است. مردم عادی جزوی از این بازار هستند که به 
آن اعتماد ندارنــد. از طرف دیگر آژانس ها چندان 
تمایل ندارند وارد بازی شوند چون احساس رقابت 
نمی کنند. مردم برای خرید تور خارجی با قیمت 
باال هیچ وقت به روش آنالیــن اعتماد نمی کنند. 
به همین دلیل قیمت ها سقوط می کند و به خرید 
بلیت های داخلی ارزان بســنده می کنند. مسئله 
دیگر این اســت که در گردشگری تولید و مصرف 
هم زمان است. یعنی تجربه را هیچ گونه نمی توانی 

به مشتری منتقل کنی.«
بعــد از آنکــه تــب رزرواســیون های آنالین در 
استارت آپ های گردشــگری فروکش کرد، حاال 

آنچه استارت آپ های جدید را از سایرین متمایز 
می کند شبکه های اجتماعی است. در حال حاضر 
تب جدید شبکه های اجتماعی است. گردش نما، 
همگردی، و لیپک نمونه هایی هســتند که فقط 
در شــبکه های اجتماعی فعالیت می کنند و تازه 

رشد کرده اند.
اشکان بروج از الی گشت، تریپ با ما، لیپک، فرست 
کوئســت و بوم گردی به عنوان اســتارت آپ های 
خوب یاد می کند: »البته بســیاری از شرکت های 
گردشگری را نیز می توان به عنوان استارت آپ موفق 
نام برد که چون در زمان خودشان بحث ایده های نو 
وجود نداشت به اسم شرکت یا موسسه شروع به کار 
کردند. الی گشت یکی از استارت آپ های موفق در 
این زمینه است چون در ابتدا تیم مخصوص آی تی 
داشته اســت. زورق استارت آپ خوبی بود که نیاز 
بازار را دید. به این صورت که مردم برای رزرو هتل 
به مسترکارت احتیاج داشتند که زورق این مشکل 
را برطرف کرد. با این حال اگر تحریم ها برداشته شود 
و مردم به پرداخت بین المللی دسترسی پیدا کنند، 
همه استارت آپ ها از رده خارج می شوند مگر اینکه 

به نیازهای مردم توجه کنند.«
با وجود بی ثباتی در اقتصــاد جهانی و همچنین 
چالش های خاص پیش روی ســفر و گردشگری 
طی ســال 2015، صنعت گردشگری درمجموع 
3/1 درصد رشد داشته و توانســته 9/8 درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص 
دهد. صنعت گردشگری طی سال گذشته میالدی 
حامی 284 میلیون شغل در سراسر جهان بود که 
در مقایسه با سال گذشته 7/2 میلیون شغل جدید 
ایجاد کرده و بر این اساس از هر 11 شغل در سیاره 
زمین یک شغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم با 

گردشگری در ارتباط است.
روزبه منیری، فاندر گردشگری، »آی الیک ایونت« 
را نمونه ای از یک استارت آپ موفق جهانی معرفی 
می کند و می گوید: »این اســتارت آپ براســاس 
رویدادهای سراســر دنیا خدمات گردشگری راه 
انداخته است. مثال جام جهانی برزیل را مبنا قرار 

می دهد و براساس آن خدمات گردشگری تعریف 
می کند که به نظر سرویسی است که فضای سنتی 
را فراموش کرده است و براساس نیاز کاربر کار راه 
انداخته است. بوم گردی در ایران نیز تمرکزش بر 
رفع نیاز اســت که اقامتگاه های بومی و خانه های 
قدیمی و خدمات ساختار سنتی دارد و ژانری است 

که توریست زیادی جذب می کند.«
منیری عدم آگاهی کافی را معضل اصلی این حوزه 
می داند. »عدم اطالعات کافی از طرف کسانی که 
کار استارت آپی می کنند بزرگ ترین معضل این 
حوزه است. در حال حاضر کسانی که استارت آپ 
موفق گردشــگری دارند فعال حوزه گردشگری 
بوده اند که به فضای استارت آپی آمده اند. خیلی ها 
هنوز از تسهیالت هم آگاهی ندارند و نمی دانند که 
هرکدام از مجوزهای گردشگری با خود آورده هایی 
دارند. به طور مثال با دریافت مجوز رســانه های 
دیجیتال می توانند 15 ســال معافیت مالیاتی و 

تسهیالت بالعوض دریافت کنند.«
فقدان زیرساخت اصلی یعنی داده های گردشگری 
از هــر نوع، داده هــای کمی و آمار گردشــگری، 
داده های حمل ونقل عمومی و...، عدم وجود اراده 
سیاسی برای استفاده از ظرفیت های گردشگری، 
انحصارطلبی شــرکت های به اصطالح خصولتی، 
تمرکز بیش ازاندازه بر ساخت هتل و مجتمع های 
توریســتی به  جای توجه به شیوه های بازاریابی و 
بهره برداری از ظرفیت های ساخته شــده ازجمله 
معضالتی است که در حال حاضر استارت آپ های 

گردشگری را درگیر خود کرده است.
به گفته منیری کال استارت آپ ها در ایران شانس 
بزرگی دارند و اینکه اندازه بازارشــان به نســبت 
حوزه های مشابه خیلی بزرگ است. آنقدر مجتمع 
توریستی ساخته شــده که اگر کســی بتواند از 
ظرفیت ها استفاده کند می تواند از آن پول دربیاورد. 
در این فضا مشکل این است که یا خیلی آکادمیک 
برخورد می کنند یا خیلــی غیرعلمی و از دانش و 
تجربه دیگران استفاده نمی کنند. ایجاد این تعادل 

حلقه مفقوده است.

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه
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ای بــرادر تو همــان اندیشــه ای، مابقی خود 
استخوان و ریشه ای

اشتغال زایی 7/2 
میلیونی گردشگری در 

سال 2015 

سفر و گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین 
صنایع جهان در سال 2015 درمجموع توانسته 

7/2 میلیون اشتغال ایجاد کند.
 براساس گزارش تاثیر اقتصادی شورای جهانی 
سفر و گردشگری، طی سال گذشته میالدی 
درمجموع 7/2 میلیون شغل از طریق صنعت 
گردشگری در سطح جهان ایجاد شده است. در 
این گزارش ساالنه، اطالعات اقتصادی پیرامون 
نقش صنعت گردشگری در 184 کشور و 24 
منطقه جهان مورد بررســی قرار گرفته است. 
دیوید اسکوســیل، رئیس شــورای جهانی 
سفر و گردشــگری، در این باره اظهار کرد: »با 
وجود بی ثباتی در اقتصاد جهانی و همچنین 
چالش های خاص پیش روی سفر و گردشگری 
طی سال 2015، صنعت گردشگری درمجموع 
3/1 درصد رشد داشته و توانسته 9/8 درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص 
دهد. صنعت گردشــگری طی سال گذشته 
میالدی حامی 284 میلیون شغل در سراسر 
جهان بود که در مقایسه با سال گذشته حاصل 
ایجاد 7/2 میلیون شــغل جدید است و بر این 
اساس از هر 11 شغل در سیاره زمین یک شغل 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گردشگری در 

ارتباط است.« 
رئیس شورای جهانی سفر و گردشگری ادامه 
داد:  »گردشگری دوباره ماهیت مقاوم خود را 
نشان داد و با وجود اینکه حمالت تروریستی، 
شیوع بیماری ها، نوسانات نرخ ارز و چالش های 
ژئوپلیتیک توانســت صنعت گردشگری را در 
سطح برخی کشورها و مناطق تحت تاثیر قرار 
دهد اما این صنعت دوباره عملکرد قدرتمندی 

را ثبت کرد.«
نقش مستقیم صنعت گردشــگری در رشد 
تولید ناخالــص داخلی درمجمــوع در 127 
کشور از میان 184 کشــور سرعتی بیشتر از 
رشد تولید ناخالص ملی در این کشورها داشته 
است و ژاپن، مکزیک، نیوزلند، قطر، عربستان، 
تایلند و اوگاندا ازجمله کشورهایی هستند که 
در آن ها گردشگری عملکرد بهتری در مقایسه 

با اقتصاد داشته است.
به گزارش هافینگتون پســت، ازجمله دالیل 
رشد گردشگری در ســال 2015 می توان به 
افزایش جهانی خانواده هایی با درآمد متوسط، 
افزایش سن جمعیت جهان که عالقه بیشتری 
به سفر دارند و همچنین رشد ارتباطات میان 
مقاصد اشاره کرد که موجب شده سفر به امری 

در دسترس تر و امکان پذیرتر تبدیل شود.
در سال 2015 تمامی مناطق جهانی از لحاظ 

نقش گردشگری در تولید ناخالص داخلی رشد 
داشتند و در این میان جنوب شرقی و جنوب 
آســیا به ترتیب با 7/9 و 7/4 سریع تر رشد را 

نشان داده اند.
خاورمیانــه )5/9 درصــد(، کارائیــب )5/1 
درصد(، جنوب صحرای بــزرگ آفریقا )3/3 
درصد(، آمریکای شــمالی )3/1 درصد(، اروپا 
)2/5 درصد(، شمال شرق آسیا )2/1 درصد(، 
آمریکای التین )1/5 درصد( و آفریقای شمالی 
)1/4 درصد( در رشــد ناخالص داخلی سهیم 

بوده اند.
پیش بینی می شود در ســال 2016 میالدی 
مجموع سهم صنعت سفر و گردشگری در تولید 
ناخالص داخلی جهان 5/3 درصد افزایش داشته 
باشد و مجددا پیش بینی می شود برای ششمین 
سال پیاپی از رشد اقتصاد جهانی پیشی بگیرد.

نگرانی های امنیتی، سیاست های مرزی، قیمت 
نفت، قدرت دالر آمریکا در مقایسه با نرخ سایر 
ارزها و دیگر تحوالت کالن اقتصادی همچنان 
در سال 2016 نیز صنعت گردشگری را تحت 
تاثیر قرار می دهد، با این حال طی دهه آینده 
پیش بینی می شود صنعت سفر و گردشگری با 
رشد متوسط ساالنه 4 درصد از اقتصاد جهانی 

پیشی بگیرد.
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باید منتظر ماند و دید در آینده نزدیک کدام یک از برندهای گردشگری از بازارآنالین خارج خواهند شدو کدام برندها 
سهم بیشتری از بازار را به دست خواهند گرفت
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شرکت های نوپا با جذب سرمایه یک میلیارد دالر به باال
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چشم هایتان را بپایید

من اینجا زندگی می کنم

خشــکی چشم و مشــکالت بینایی یکی از 
شایع ترین دردسرهایی اســت که با خیره 
شدن هرروزه به رایانه و لپ تاپ ممکن است 
سراغتان بیاید. احساس خستگی شدید در 
چشــم ها، تاری دید، ســوزش، خارش و یا 
پاره شــدن مویرک ها و به دنبال آن سرخی 
چشم، تغییر موقت در توانایی دیدن رنگ ها 
و سردرد از شــایع ترین مشکالتی است که 
کامپیوتربازهــا از آن شــکایت می کننــد. 
شــاید اســتفاده از عینک هایی که شیشه 
آنتی رفلکس دارند تا اندازه ای این مشکالت 
را کمتر کند، اما واقعیت این است که حدود 
10 ساعت خیره شدن به صفحه نمایش در 
روز، حتی در بهترین شــرایط الاقل شما را 
گرفتار خستگی و خشــکی چشم می کند. 
البته محققــان می گویند احتمــال اینکه 
خیره شدن هرروزه به صفحه نمایش آسیب 
بلندمدتی به چشم ها برساند زیاد نیست، اما 
همین مشــکالت موقتی هم می تواند روی 
توان شما برای بیشتر و بهتر کار کردن تاثیر 
منفی بگذارد. با این حال اگر در دفتر کارتان 
برخی تغییرات را به وجــود بیاورید، خطر 

آسیب دیدن چشم هایتان کمتر می شود.
1- پرده ها را کنار بکشــید و تــا جایی که 
می توانید از نــور طبیعی اســتفاده کنید. 
سعی کنید روبروی پنجره ها بنشینید و میز 
کارتان را در حالتی بگذارید که پنجره کنار 
و نه پشت سرتان باشد. مراقب باشید صفحه 
نمایشتان در وضعیتی نباشد که نور خورشید 
یا المپ مستقیم به آن بتابد و چشم هایتان 
را اذیت کند. گذشــته از این، تصور نکنید 
هرچه چراغ های بیشــتری را روشن کنید 
و نور صفحه نمایشتان را بیشتر کنید، بهتر 
می بینید. نور زیاد هم می تواند به چشم های 
شما آســیب بزند. از طرف دیگر، اگر صفحه 
نمایش یا اتاق کارتــان را با نور مایل به آبی 

روشن کنید وضعیت بهتر می شود.
2- سوســو زدن المپ های غیراستانداردی 
که ممکن اســت در اتاق کارتان نصب کرده 
باشــید، یکی از عواملی اســت که سردرد 
ایجاد می کند. برای حل کردن این مشــکل 
که ممکن اســت با چشــم هایتان در حالت 
عادی مشاهده اش نکنید، سراغ المپ های 
ال ای دی اســتاندارد بروید. ال ای دی های 
استاندارد گرچه قیمت باالتری دارند اما هم 
امکان دیده شدن رنگ ها به صورت طبیعی 
را فراهم می کنند و هم ردی از سوســو زدن 
در آن ها پیدا نمی شــود. مطمئن باشید که 
عمر درازتر این المپ ها قیمت باالیشــان را 

جبران می کند.
3- ســاعتتان را کوک کنید تــا هر یک ربع 
یک بار به شما یادآوری کند که چشم هایتان 
را از صفحه نمایــش بردارید و چند ثانیه به 
دورترین نقطه سمت چپ و دورترین نقطه 

سمت راست خیره شوید.

به دفتر کارتان نــگاه کنید. اگر همین حاال 
کسی غیر از شما وارد این اتاق شود و پشت 
میز بنشیند چه چیزی تغییر می کند؟ اتاق 
و میز کاری که دوســوم از زمان بیداری تان 
را در آن صــرف می کنید چقــدر می تواند 
حضورتان را فاش کنــد و به دیگران بگوید 
»او اینجا زندگی می کنــد!« به جای اینکه 
ساعات کار بخش آزاردهنده روز شما باشند، 
آن ها را بــه زمان دوست داشــتنی روزتان 
تبدیل کنید. برای این کار باید ردی از خود 
در این اتاق به جا بگذارید. قابی که با عکس 
دوست داشتنی تان پر شده، چای خوردن در 
لیوانی که دوســتش دارید، آوردن جاقلمی 
کــه خودتان انتخاب کرده ایــد به دفتر کار 
و خالصــه آرایش فضای کارتان با ســلیقه 
و میل خودتــان، می تواند بخــش بزرگی 
از اســترس هایی کــه پیش از ایــن تجربه 
می کردید را از شما دور کنند و دلبستگی تان 

را به فضای کارتان بیشتر کنند.

سالمت
H e a l t h
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بنجامین فرانکلین

اگر انسان سرمایه اش را در مغزش بگذارد، نه در 
کیف پولش، هیچ کس نمی تواند آن را از او برباید.

ستون
c o l u m n

آسا ابراهیمی

شارژ مغزآروماتراپی سنگ بزرگ برندارید

اگر نور سرمست کننده بهار و هوای معتدلش فکر 
اضافه کردن چند گلدان به دفتر کارتان را به ســر 
شــما نینداخته، به خودتان شک کنید. محققان 
می گویند آوردن گلدان های ســبز بــه دفتر کار 
می تواند بــر بهره وری کارمنــدان تاثیر بگذارد و 
خستگی های جســمی و روانی شان را کمتر کند. 
اگر با درختچه های جان سخت میانه خوبی دارید، 
نخل آرکا را به شما پیشــنهاد می کنیم. این گیاه 
نیاز بــه مراقبت چندانی نــدارد و به همین دلیل 
گزینه خوبی برای دفتر کاری است که آخر هفته ها 
تعطیل است. گذشته از این، هوا را تصفیه می کند 
و می تواند سردرد، خســتگی و اضطرابی را که به 

خاطر آلودگی هوا به جانتان می افتد از بین ببرد.

محققــان بارها و بارها در پژوهش هایشــان ثابت 
کرده اند که حضور گیاهان ســبز در فضا، استرس 
را کــم می کند؛ اما اگر اهل نگهــداری گل و گیاه 
نیســتید یا اتاق کار کم نور شــما چنین فضایی را 
در اختیارتان قرار نمی دهد جای نگرانی نیســت. 
می توانیــد بهار مصنوعی را در هــر چهارفصل به 
دفتر کارتان بیاورید. پیشــنهاد می کنیم دیواری 
که روبرویتان اســت را به رنگ ســبز دربیاورید، 
روی دســکتاپ رایانه تان عکس چند گیاه سبز را 
بگذارید و حتی با لیوانی ســبزرنگ آب بنوشید. 
برای اینکه تنش هایتان کمتر شود و با آرامش کار 
کنید، رنگ قرمز را به اتاق کارتان وارد نکنید. شاید 
نور کم اتاقتان به شــما اجــازه آوردن گل زیبایی 

مثل ارکیده را به دفترتان ندهد، اما مطمئن باشید 
بســیاری از گلدان های بنسای در نور کم هم جان 
می گیرند و می توانید با قرار دادن یک بنسای روی 
میزتان و روزی چندبار نگاه کردن به آن، حالتان را 
بهتر کنید. باور کنید ایجاد همین تغییرات ساده 
به مرور بهره وری و قدرت فکرتان را باال می برد. پس 
همین امروز ریخت وپاش های اتاق کارتان را تمیز 
کنید، فضا را طبقه بندی و مرتب کنید، وســایل 
اضافی که وجودشــان کمکی به شما نمی کند را 
دور بریزید و توصیه های ســاده ای را که با شما در 
میان گذاشــتیم عملی کنید. شاید نصب عکس 
یک گیاه زیبا به دیــوار هم بتواند فضای کارتان را 

آرامش بخش تر کند.

همین روزهاست که میوه فروشی ها از 
مرکبات پر شوند و شما می توانید از این 

فرصت برای درکردن خستگی و آرام کردن 
ذهنتان استفاده کنید. نمی دانیم چقدر با علم 

رایحه درمانی آشنا هستید، اما رایحه درمانگرها 
می گویند با استنشاق عطرهای طبیعی 

مختلف می توانید از بسیاری از بیماری ها 
خالص شوید و قدرت ذهنتان را هم بیشتر 
کنید. یکی از رایحه های معجزه بخش عطر 

مرکبات است. بوی لیمو می تواند در روزهای 
پرکار، انرژی خارق العاده ای به شما بدهد؛ 
پس بد نیست چند آب نبات لیمویی روی 

میز کارتان داشته باشید و هرازگاهی یکی از 
آن ها را میل کنید. اگر به رایحه های مصنوعی 

آلرژی ندارید، می توانید شمعی با اسانس 
لیمو بخرید و آن را نزدیک میز کارتان روشن 
کنید. باور کنید استنشاق همین رایحه آشنا 

می تواند ذهنتان را از فکرهای آشفته آزاد کند 
و انرژی بیشتری برای کار کردن به شما بدهد. 
نوشیدن موهیتویی که خودتان برای درست 
کردنش وقت گذاشته اید هم می تواند گزینه 

خوبی باشد. کار سختی نیست. چند برگ نعنا 
را بکوبید و رویش لیموی تازه برزید و با کمی 

شکر شیرینش کنید. درست کردن این شربت 
با رایحه سرمست کننده اش می تواند حالتان 

را بعد از چند ساعت کار سخت بهتر کند. 
رایحه درمان گرها هم عطر نعنا و هم رایحه 

لیمو را برای رها شدن از خستگی و تنش های 
عصبی توصیه می کنند.

از قدیم گفته اند سنگ بزرگ نشانه نزدن 
است. ما هم می دانیم که اگر به خودتان قول 
دهید از همین هفته در یک باشگاه ورزشی 

ثبت نام  کنید یا اینکه هرروز یک ساعت 
پیاده روی کنید، قصد دارید کاری شبیه 

برداشتن همان سنگ بزرگ را انجام دهید. 
به جای اینکه هدف های خارق العاده ای را 

برای وارد شدن به جاده سالمت تعریف 
کنید، بهتر است به فکر عملی کردن 

هدف های کوچک تر و ساده تر باشید. 5 
تا10 دقیقه فعالیت در ساعت همان هدفی 

است که باید از امروز برای رسیدن به آن 
تالش کنید و اگر این هدف را در مشتتان 

گرفتید، به عنوان فاز دوم تالش هایتان، 
5 تا 10 دقیقه در نیم ساعت به سالمتتان 

خدمت کنید.
برای محقق کردن این رویای 5 دقیقه ای، 
نیازی نیست در دفتر کارتان طناب بازی 

کنید و با انجام کارهای خاص و سخت 
کسی را در جریان موضوع قرار بدهید. 

اینکه تا یک ساعت مورد نظر تمام نشده، از 
پشت میزتان بلند شوید و یک بار از پله ها 
پایین بروید و دوباره باال بیایید، تمرینی 

عالی خواهد بود. اگر زانودرد دارید و 
نمی توانید پله نوردی کنید، بد نیست کمی 
در همان دفتر قدم بزنید و با همکارهایتان 

ایستاده گپ بزنید. می بینید؟ سالمت با 
همین راه های ساده به زندگی شما وارد 

می شود.

توصیه
T i p

توصیه
T i p

بهار همین جاست؛ در اتاق کار شما

درست است 
که نمی توانید 

همه چیز را 
رها کنید و 
بار دیگر از 
نقطه صفر 

شروع کنید؛ 
اما می توانید 

راه های 
ساده ای را 

امتحان کنید 
که نمی گذارند 

پشت
 میزنشینی تان 

پایان تلخی 
داشته باشد. 

انجام هرکدام 
از این کارها، 

شاید دو 
سه دقیقه 

بیشتر وقتتان 
را نگیرد 

اما به مرور 
می تواند 

حالتان را بهتر 
کند

با یک تیر دو نشان بزنید. هم پشت میزنشینی کنید و هم نگذارید بدنتان از هم بپاشد
پشت میز سالمت بنشینید

حتی اگر یک پشت میزنشــین حرفه ای باشــید، 
شــک نکنید که هر ثانیه بیشــتر نشستن روی 
صندلی کار، هزار و یک بال به جانتان می اندازد. اما 
چاره چیست؟ زندگی شهری این روزها اقتضائات 
خــودش را دارد و اگر بگوییــم »از امروز به میز و 
صندلی نه می گویم و کاری را شروع می کنم که با 
سالمتم درنیفتد« بی راه گفته ایم. اما ناامید نشوید! 
درست است که نمی توانید همه چیز را رها کنید 
و بار دیگر از نقطه صفر شروع کنید؛ اما می توانید 
راه های ســاده ای را امتحان کنید که نمی گذارند 
پشت میزنشــینی تان پایان تلخی داشــته باشد. 
انجام هرکدام از این کارها، شــاید دو سه دقیقه 
بیشتر وقتتان را نگیرد اما به مرور می تواند حالتان 

را بهتر کند.
 ســاعت 9: به دفتر کارتان وارد شوید و کار را 

شروع کنید.
 ساعت9:30: پنــج دقیقه در همان اتاق کارتان 

بچرخید و با همکارهایتان گپ بزنید.
 ساعت 10: تمرین هــای کششــی پشت میزی 
که در شماره قبل به شــما معرفی کردیم را انجام 

دهید. می توانید از کشــش دست ها شروع کنید. 
دســت هایتان را در هم قالب کنیــد و بدون آنکه 
بدنتــان را تکان دهید، دســت ها را تــا جایی که 
می توانید به جلو بکشــید. بعد هم می توانید این 
حرکت را به سمت باال انجام دهید. یعنی دست ها 
را قــالب کنید و تا جایی که می توانید به ســمت 

سقف آن ها را بکشید.
 ساعت10:30: نوبت تمرین های مچ دست است. 
دستتان را صاف بگیرید و مچ را اول چند ثانیه به باال 
و بعد چند ثانیه به پایین ببرید. بعد هم مشت های 
گره کرده تان را آرام بچرخانید و در حرکت بعدی 

جهت چرخش را عوض کنید.
 ســاعت 11: وقت انجام تمرین هــای قدرتی 
رسیده. یک بطری بزرگ آب معدنی بخرید و روی 
میز کارتان بگذارید. در این ســاعت پشت میزتان 
بایستید و بطری را بلند کنید؛ چند ثانیه نگه دارید و 
دوباره آن را روی میز بگذارید. باور کنید این تمرین 
بیشتر از یکی دو دقیقه وقتتان را نمی گیرد و توجه 

کسی را هم جلب نمی کند.
 ساعت 11:30: بلند شــوید و یک دور تا انتهای 
راهرو محل کارتان بروید. اگر ساختمانی که در آن 
کار می کنید پله دارد، یک بار پله ها را پایین بروید 

و دوباره پشت میز کارتان برگردید.
 ساعت 12: بــاز هم وقت انجام حرکات کششی 
اســت. حتما حرکتی را بلدید که قــوز کردنتان 
پشــت میز کار را جبران می کند. دست ها را خم 

کند، به شــکلی که آرنج هایتان در امتداد سینه و 
مچ هایتان نزدیک به سینه قرار بگیرد. بعد آرنج ها 
را از پهلویتان دور کنید و به پشــت کمر نزدیک 
کنید و دوباره به حالت قبل برگردید. بعید اســت 
در سال های تحصیل، زنگ ورزش این حرکت را با 

شمردن 1، 2، 3 انجام نداده باشید. 
 ســاعت12:30: می توانید با این حرکت ساده 
مچ هایتــان را تقویــت کنید. کافی اســت کف 
دست هایتان را در جهت عکس هم روی هم قرار 
دهید؛ به شــکلی که نوک پنجه های هر دســت 
نزدیک به مچ دست دیگر باشد. بعد سعی کنید با 
قدرت هریک از دست ها دست دیگر را به عقب هل 
دهید. حواستان باشد که دست دیگر باید تا جایی 

که می تواند مقاومت کند.
 ساعت 13: حاال وقت آن رسیده که به سالمت 
روانتان خدمــت کنید. می توانیــد در حالی که 
نهار می خورید هدفون را در گوشــتان بگذارید و 
موسیقی را که دوســت دارید گوش کنید. اگر در 
اتاق کارتان تنها نیستید و می توانید با همکارانتان 
نهار بخورید، از این فرصت برای گپ زدن با آن ها 
و بیرون کردن فکر کار از ســرتان استفاده کنید. 
زمانی که برای این اســتراحت ظهرگاهی در نظر 
گرفته اید، بیــن یک ربع تا نیم ســاعت می تواند 

متغیر باشد.
 ساعت 14: باز هم به حرکات کششی برگردید و 
این بار سراغ پاها بروید. زانوهایتان را صاف کنید 

و پاها را حدود 20 تا 30 ســانتی متر از زمین بلند 
کنید. سعی کنید در این حالت، بدون اینکه بدنتان 

را تکان دهید پاها را به جلو بکشید.
 ساعت 14:30: بلند شــوید و یک دور در راهرو 
قدم بزنید یا بار دیگر از پله ها پایین بروید و دوباره 

پشت میز کارتان برگردید.
 ساعت 15: صــاف بنشینید و گردنتان را آرام تا 
شانه سمت راست خم کنید. بعد این حرکت را روی 
شانه ســمت چپ انجام دهید و در حرکات بعدی 
سرتان را به جلو و عقب خم کنید. در هریک از این 

وضعیت ها چند ثانیه صبر کنید.
 ساعت 15:30: بلند شوید و یک چای کیسه ای 
گیاهی در آب جــوش بیندازید و با لذت در حالی  
که یک موسیقی خوشــایند گوش می کنید آن را 

بنوشید.
 ساعت 16: پاهایتان را صاف کنید و کمی آن ها 
را از زمین بلند کنید. مچ ها را به شــکل ضربدری 
روی هم بیندازید و چند ثانیه پاهایتان را حدود 30 
سانتی متر باالتر از زمین نگه دارید. دوباره پاها را 
پایین بیاورید، کمی استراحت کنید و چندبار دیگر 
این حرکت را برای تقویت زانوهایتان انجام دهید.

 ساعت16:30: بلند شــوید و یک دور دیگر دور 
اتــاق بچرخید و یکی دو دقیقه بــا همکارهایتان 

گپ بزنید.
 ساعت 17: کار کــردن بس است؛ دفتر را ترک 

کنید و بقیه کارها را برای فردا بگذارید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

درســت اســت که متخصصان می گویند خیره 
شــدن شــما به صفحه نمایش، در درازمدت به 
چشمهایتان آسیب چندانی نمی زند. اما نمی تواند 
انکار کرد که حاصل دوستی شما و لپ تاپتان تنها 
راه افتادن کسب و کار مورد عالقه تان نیست و در 
این رابطه به ظاهر خوب، رد پایی از خشکی چشم، 
سوزش چشم، پاره شدن مویرگ ها، سردردهای 
آزار دهنده و مواجه شدن با خستگی زودرس هم 
دیده می شــود. نمی خواهیم به شما توصیه کنیم 

که برای خالص شدن از این مشکل ها با رایانه تان 
خداحافظی کنید و بار دیگر به روش های ســنتی 
گسترش کســب و کار رو بیاورید. و می دانیم که 
حتی اگر چنین توصیه ای را به زبان هم بیاوریم، 
نمی توانیم توجه شما را به خود جلب کنیم. پس به 
جای مطرح کردن این حرف های کلیشه ای، شما را 
با یک قانون ساده و موثر آشنا می کنیم. قانونی که 
نمی گذارد حاصل رشــد کردن کسب و کار شما، 

خستگی چشم و فکرتان باشد.

نام قانون 20-20-20 را شــنیده اید؟ این روش 
به شــما توصیه می کند که بعد از 20 دقیقه خیر 
شــدن به صفحه نمایش، 20 ثانیه به نقطه ای که 
20 فوت )610 سانتی متر( از شما دور است خیره 
شــوید. البته در کنار کمــک گرفتن از این روش 
موثر، باید مصرف قطره های اشک مصنوعی را هم 
جدی بگیرید و اگــر می توانید، از عینک هایی که 
شیشــه آنتی رفلکس دارند، در ساعت های کار با 

رایانه استفاده کنید.

با قانون 20-20-20 آشناشوید
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برناردشاو
مراقب باشــید چیزهایی که دوســت دارید 
را به دســت آورید وگرنه ناچــار خواهید بود 
چیزهایی را که به دســت آورده اید دوســت 

داشته باشید.

کارگاه
W o r k s h o p

15

از 
سرمایه گذاران 
بالقوه بخواهید 

به طور 
حضوری با 

شما مالقات 
کنند. یک ارائه 

کامپیوتری، 
ویدئو یا سایر 
منابع را تهیه 

کنید

جذب ســرمایه گذار، اعم از اینکه سرمایه دار باشد یا 
ســرمایه گذار، به خصوص برای یک استارت آپ کار 
ســاده ای نیست. ســرمایه گذاران معموال به دنبال 
ایده هایی هســتند که دنیا را متحول کنند. تشویق 
سرمایه گذاران به ســرمایه گذاری روی استارت آپ 
وقت و حوصله می خواهد. با این حال شما می توانید 
با آماده سازی، برنامه ریزی، استراتژی و جستجوی 
مناسب ســرمایه گذاران را به سوی یک کسب وکار 
کوچک جذب کنید. قدم اول بــرای راه اندازی یک 
کســب وکار اســتارت آپ موفق، پیــدا کردن یک 

سرمایه گذار است.
 مرحله 1

پس از بررســی های مختلف یک برنامه کامل تهیه 
کنید. فقط درباره موفقیت ایده خود صحبت نکنید. 
تمام اظهارات شما باید با سند و مدرک همراه باشد. 
همین طور اطالعاتی درباره رقبای بالقوه و نحوه پیشی 
گرفتن از سایرین در صنعت مربوطه جمع آوری کنید. 
اگر با این روند آشنا نیستید، یک مشاور کسب وکار 
استخدام کنید تا در تهیه برنامه کاری به شما کمک 
کند. داشتن یک برنامه متقاعدکننده و کامل کلید 

اصلی جذب سرمایه گذاران است.
 مرحله 2

با سایر افراد در جامعه و محله خود در ارتباط باشید. 

در رویدادهای شــبکه، امور کسب وکار، سمینارها 
در صنعت مربوطه، و کارهای مشــابه شرکت کنید. 
کارت کاری خود را به دیگران بدهید و با آن ها ارتباط 

برقرار کنید.
 مرحله 3

قبل از اینکه به دنبال سرمایه گذار بگردید، قسمت 
قابل مالحظه ای از پول خود را در کســب وکار مورد 
نظر سرمایه گذاری کنید. اگر بعد از اختصاص بخشی 

از پول خود به کسب وکار با یک سرمایه گذار روبه رو 
شــوید، او ایده شما را بیشــتر جدی خواهد گرفت. 
این قاعده بازی اســت: »اگر خود شــما تمایلی به 
ســرمایه گذاری روی ایده خود نداشته باشید، نباید 
انتظار داشته باشید که دیگران با سرمایه گذاری روی 

ایده کاری شما ریسک کنند.«
 مرحله 4

از ســرمایه گذاران بالقوه بخواهید به طور حضوری 

با شما مالقات کنند. یک ارائه کامپیوتری، ویدئو یا 
ســایر منابع را تهیه کنید و آن را به سرمایه گذاران 
نشــان دهید و برنامه کاری خود را مطرح کنید. به 
ســرمایه گذاران نشان دهید که محصول یا خدمات 
شــما چگونه باعث می شود سود ســرمایه گذاران 
افزایش یابد. با رعایت این 4 مرحله کلیدی، می توانید 
سرمایه گذاران و سرمایه داران را به سرمایه گذاری در 

ایده کاری خود ترغیب کنید.

چگونه می توان سرمایه گذاران را شیفته استارت آپ ها کرد؟
اگر خود شما تمایلی به سرمایه گذاری روی ایده خود نداشته باشید، نباید انتظار داشته باشید که دیگران با سرمایه گذاری روی ایده 

کاری شما ریسک کنند

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چگونه برای 
استارت آپتان شریک 

پیدا کنید؟

ایجاد هویت استارت آپ

گاهی اوقات یک کارفرمای اســتارت آپ ایده 
خوبی برای کسب وکار دارد اما نمی داند چگونه 
باید آن محصول یا خدمــات را تولید کند. یا 
کارفرما مهارت های فناوری زیــادی دارد اما 
از مهارت های کســب وکار چیــزی نمی داند. 
در بســیاری از موارد، این کارفرمایان به دنبال 
شرکایی هستند که به آن ها در ساخت و پیشبرد 
کسب وکارشان کمک کنند. اما مشکل آن است 
که اغلب نمی دانند چگونه باید شریک خود را 

پیدا کنند.

 چه مهارت هایی را ندارید؟
اولین کاری که باید انجام دهید تعیین محدوده 
نیازهایتان اســت. مطمئن شــوید که کامال 
می دانید کدام مهارت ها بیشــتر از همه برای 
موفقیت کسب وکار شما مورد نیاز هستند، و به 
بهترین نحو کاستی های موجود در رزومه شما 
را پر می کنند. برای مثال شما در یک تیم ارشد 
به پنج متخصص فناوری نیاز ندارید. در اینجا 
باید مهارت های فناوری را با مهارت های مربوط 
به بازاریابی یا امور مالی یا عملیاتی ترکیب کنید 
تا مجموعه مهارت های تیمی شما کامل شود. با 
شناسایی نقش های ضروری، می توانید دریابید 
که به چه تعداد شریک کاری نیاز دارید. زمانی 
که می خواهید وظایف را تقسیم کنید، همه این 
موارد بسیار اهمیت پیدا خواهند کرد. پس از 
مشخص شدن نقش ها، باید به این فکر کنید که 
فرد مورد نظر خود برای سمت های تعیین شده 
را بایــد از کجا پیدا کنیــد. در این مرحله باید 
به ویژگی ها و قابلیت های هــر کاندید توجه 
کنید و ارزیابی کنیــد که این ویژگی ها چقدر 
بــا مهارت های مورد نیاز در هر ســمت کاری 
مطابقــت دارند. مواردی ماننــد تجربه کاری 
کاندید درگذشــته، تخصص صنعتی، هوش، 
اعتبار، انرژی، مهارت های ارتباطی، شخصیت 
و... همگی باید در نظر گرفته شوند. می توان از 
سایت های مختلف رزومه افراد را پیدا کرد. عالوه 
بر آن می توان به طور مســتقیم با کاندیدهای 
مورد نظر ارتباط برقرار کــرد. برای مثال، اگر 
می خواهید یک وب سایت مسافرتی ایجاد کنید 
و به یک بازاریاب دیجیتال قوی نیاز دارید، سعی 
کنید کاندیدهای مورد نظــر خود را از طریق 
 Priceline یا Expedia، Orbitz از LinkedIn
پیدا کنید. شاید آن ها از شغل فعلی خود خسته 
شده اند و به دنبال یک پروژه جدید می گردند. 
یا ممکن است آن ها افرادی را بشناسند که برای 
سمت های کاری شما مناسب هستند. اما هنگام 
استخدام نیروی جدید، باید قبل از هرچیز تمام  
کارهای مربوط به جستجو و بررسی کاندیدها 

را انجام داده باشید.

برای هر استارت آپ بهترین ایده پیام است. یک 
برند خوب مانند یک بلندگوی دســتی است. 
برای افرادی که می خواهنــد اطالعاتی درباره 
یک استارت آپ کســب کنند، و هنگام نیاز آن 
اســتارت آپ را به خاطر داشته باشند، یک پیام 
استارت آپ رسا و مشــخص است. منظور ما از 
هویت همین اســت: »یک پیام رسا و واضح که 
می گوید شما که هســتید.« ایجاد یک هویت 
استارت آپ توجه مردم را به خود جلب می کند. به 
همین خاطر باید نه تنها روی محصول بلکه روی 

برند و نام تجاری خود نیز سرمایه گذاری کنید.
 ایجاد هویــت اســتارت آپ از طریق 
برندسازی: در سازمان نام گذاری و برندسازی 
A Hundred Monkeys، بــه برندســازی 
همان گونه نگاه می کنیــم که درباره تعامالت 
انسانی صحبت می کنیم. به هر حال مشتریان 
و ارباب رجوع ها انسان هستند. بهتر است آنطور 
که افراد می خواهند آن ها را سمت کسب وکار 
خود جذب کنیم. هرچه یک فرد را جالب جلوه 
دهد، می تواند یک اســتارت آپ را نیز جالب 
توجه کند. اگر به جنبه های هویت شــخصی 
فکر کنید، به آســانی می توانیــد ویژگی های 
مشابه آن را در یک شرکت پیدا کنید: مهربانی، 
همدلی، و پاسخگویی در هردو یکسان هستند. 
ما معتقدیم ایجاد یک هویت انســانی جذاب 

مستلزم ایجاد یک برند بهتر است.
 برندسازی را به تاخیر نیندازید: بسیاری از 
مالکان استارت آپ ها که تازه وارد هستند، فکر 
می کنند هویت استارت آپ را می توانند بعد از 
خلق استارت آپ ایجاد کنند. اول محصول، بعد 
تبلیغات. درست است که وقتی شما محصولی 
برای تبلیغ ندارید، الزم نیست تبلیغات زیادی 
انجام دهید، اما بهتر است در هریک از مکالمات 
خود استارت آپتان را تبلیغ کنید. یک برند قوی 
می تواند مکالمات را در مسیر درست خود قرار 
دهد. یک برند ضعیف مکالمــه را به موضوع 

دیگری می کشاند.
 مشاوران برندســازی می توانند به شما 
کمک کنند: الزم نیســت برای ساخت برند 
خود وقت بگذاریــد. از آنجا که ما خصوصیات 
ســایر افراد را بهتر و دقیق تــر از خصوصیات 
خودارزیابی می کنیم، بهتر است ساخت برند 
را خودمان انجام ندهیم. معموال تولیدکنندگان 
محصول آنقدر در درون شبکه تولید قرار دارند 
که به سختی می توانند برند مناسبی ایجاد کنند. 
در اینجا باید از مشــاوران برندسازی استفاده 
کنید. این مشاوران به شما کمک می کنند به 
بهترین نحو دیدگاه خود را نسبت به مشتریان 
بالقوه ترسیم کنید. به عالوه می توانید خودتان 

را از سایر رقبا متمایز سازید.

نکته 
E v e n t

آیا بازاریابی تلفنی روش مناسبی برای شروع 
یک استارت آپ است؟

وقتی به بازاریابی تلفنی فکر می کنند، به یاد تماس های تلفنی می افتند که فایده ای جز مزاحمت برای مشتریان ندارد و این اشتباه است

بازاریابی تلفنی 
کارها را برای 

مشتری آسان تر 
می کند. درک 

اطالعات 
پیچیده از 

طریق تلفن 
آسان تر است. 

همچنین طرح 
پرسش ها 

گاهی از طریق 
ایمیل دشوار 

است در حالی 
که از طریق 

تلفن می توان 
به آسانی 

پرسش های 
مورد نظر را 

مطرح کرد

اکثر افراد وقتی به بازاریابی تلفنی فکر می کنند، 
به یــاد تماس های تلفنی می افتنــد که فایده ای 
جز مزاحمت برای مشــتریان ندارد. متاســفانه 
این تفکر بین مردم شایع است و موجب می شود 
شــرکت ها و مصرف کنندگان از مزایای بازاریابی 
تلفنی برخــوردار نشــوند. بازاریابــی تلفنی به 
کارکنان شــما امکان می دهد از شیوه های جذب 
مخاطب هدفمنــد، تاکتیک های افزایش فروش، 
و نظرسنجی های رضایت مشتری استفاده کنند 
و به افزایش میزان فروش شــما کمک کنند. این 
شیوه در وقت کارکنان شما صرفه جویی می کند 
زیرا نیاز نیست کارکنان بیرون از محل کار بروند و 

با مشتری یا ارباب رجوع مالقات کنند.
به عالوه بازاریابی تلفنی کارها را برای مشــتری 
آسان تر می کند. درک اطالعات پیچیده از طریق 
تلفن آســان تر اســت. همچنین طرح پرسش ها 
گاهی از طریق ایمیل دشــوار است در حالی که از 
طریق تلفن می توان به آســانی پرسش های مورد 
نظــر را مطرح کرد. با اینکــه گفتگو از طریق وب 
روزبه روز در حال افزایش اســت، اما بســیاری از 
شرکت های اســتارت آپ هنوز از شیوه بازاریابی 
تلفنی اســتفاده می کنند. در کل دو نوع بازاریابی 

تلفنی وجود دارد:
 درونــی: در این نوع بازاریابی تلفنی، شــماره 
تلفن شــرکت در مطالب تبلیغاتی مانند کمپین 
بازاریابی ایمیل یا یک روزنامه درج می شود. سپس 
مصرف کنندگان با آن شــماره تماس می گیرند و 
خرید می کنند. بازاریاب تلفنی نیز تمام اطالعات 

الزم را ارائه و فروش را انجام می دهد.
 بیرونی: در این روش از طریق تماس با فهرستی 
از مشتریان و یا مشــتریان بالقوه بازاریاب سعی 
می کنــد یک محصــول یا خدمــات را به فروش 

برساند.
از آنجا که بازاریابی تلفنی بســیار مقرون به صرفه 
است، اکثر شرکت ها از هردو نوع بازاریابی درونی 
و بیرونی اســتفاده می کنند تا شــرکت را توسعه 
دهند. سیســتم های تلفنی VoIP متداول ترین 
روش برای شروع بازاریابی تلفنی است. با این حال 
سیستم های تلفنی سنتی نیز برای یک استارت آپ 

مناسب هستند.
اگر بازاریابی بیرونی به درستی انجام نشود، ممکن 
است آزاردهنده باشد. قبل از اینکه که با مشتریان 
تماس بگیرید، مواردی را که باید به بازاریاب تلفنی 

خود گوشزد کنید، در نظر بگیرید:

 چگونه مطمئن شوید بازاریابی تلفنی شما 
به درستی انجام می شود:

1. قبل از تماس فهرست مناسبی از افراد تهیه 
کنید.

گاهی اوقات ممکن است تعیین مخاطب هدف و 
جایی کــه می توانید از آنجا اطالعات تماس آن ها 
را دریافت کنید زمان بر باشــد. برای اینکه در کار 
خود موفق باشید، بهتر است به جای خریدن این 
اطالعات تماس، آن ها را شــخصا پیدا کنید. اگر 
مخاطب تلفنی شما مشتریان خوبی باشند، زمان 
بازاریابی تلفنی شما به بطالت سپری نشده است.

2. برای تیم بازاریابــی تلفنی خود اهدافی را 
مشخص کنید.

بازاریابی تلفنی می تواند بسیار طاقت فرسا باشد، 
بنابراین باید در هریــک از بخش ها تمام اهداف 
دست یافتنی مشخص شوند. باید مطمئن شوید 
تعداد افرادی کــه هریک از اعضای گروه شــما 
در یک روز با آن ها تمــاس می گیرند، با یکدیگر 
برابر است. به عالوه بازاریاب های تلفنی باید وقت 
استراحت داشته باشند تا بتوانند با انرژی با تلفن 

صحبت کنند.
3. برای تمام سناریوهای مختلفی که ممکن 
است پشت تلفن رخ دهد، برنامه داشته باشید.

اگر می خواهید بازاریاب های تلفنی شما کار خود 
را به خوبی انجام دهند، باید یک روال کاری داشته 
باشــید تا کارمندان شما بتوانند هنگام صحبت با 
یک مشتری بالقوه از آن اســتفاده کنند. این کار 
باعث می شــوند به سوال مشتری به سرعت پاسخ 
داده شــود و از میزان اســترس بازاریاب تلفنی 
نیز کاسته شــود. هرچقدر کارمندان شما دانش 
بیشتری داشته باشــند، احتمال اینکه مشتری 

شرکت شــما را به سایر شــرکت ها ترجیح دهد 
بیشتر خواهد بود. با این حال، بازاریاب های تلفنی 
شما نباید به گونه ای صحبت کنند که انگار از روی 
کاغذ مطلبی را می خواننــد. در عوض آن ها باید 
اطالعات کافی درباره محصــوالت و خدمات در 
ذهن خود داشته باشــند و فقط به یادداشت های 

خود نگاه بیندازند.
4.بــرای آنچه بعد از فــروش اتفاق می افتد، 

آماده باشید.
بســیاری از استارت آپ ها در قســمت راه اندازی 
تماس و فروش تالش فراوان می کنند، اما باید به 
فکر بعد از فروش نیز باشــید. کارمندان شما باید 
از ســایر کارها نیز مطلع باشند. این کارها عبارت 
اســت از یک پیام فوری از طریق ایمیل، ثبت یک 
سند، یا ارسال چیزی در آن روز. این گونه است که 
مشتری مطمئن می شود در انتخاب شما اشتباه 

نکرده است. 
5.همیشه سوال بپرسید تا از نیازهای بالقوه 

مشتری مطلع شوید.
برخــی از شــرکت های اســتارت آپ فراموش 
می کنند که بازاریابی تلفنی مهم ترین قســمت 
یک استارت آپ است زیرا از طریق آن پرسش های 
زیادی مطرح می شود. همیشه مطمئن شوید که 
کارمندان شما از اهمیت گوش کردن به حرف های 
مشــتری مطلع هســتند. این گونه شرکت شما 
می تواند دقیقا آنچه را که مشــتری نیاز دارد، به 

او ارائه دهد.

روشنک نامدار 

گزارش
R e p o r t

در راه اندازی یک کســب وکار مراحل بسیاری وجود 
دارد، و ممکــن اســت کارآفرینان خیلی آســان در 
نیمه های راه شکست بخورند. همه اشتباه می کنند، 
اما وقتی موضوع اســتارت آپ به میان می آید، حتی 

بی ضررترین اشتباه ها گران تمام می شوند.
روزنامه Business News Daily از صاحبان کسب وکار 
درباره تجربیات و اشتباه های آن ها سوال کرده است. 
اگر شما نیز می خواهید کسب وکار خود را راه اندازی 

کنید، از این اشتباه های مهم دوری کنید.
1. از شکست نترسید

بزرگ ترین اشــتباه در یک اســتارت آپ ترسیدن از 
شکست است! شکست کلید اصلی موفقیت شما است 
و وقتی کاری را انجام می دهید که از آن می ترســید، 

گام مثبتی برای کســب وکار آینده خود 
برداشــته اید. به عالوه مهم است که 

بدانید بعد از شکست چگونه باید 
از جا بلند شــوید و از اشتباه های 

خود درس بگیرید.
2. تفسیر اشتباهی از بازار خود 

نداشته باشید
بزرگ تریــن اشــتباهی که یک 

صاحب کســب وکار می تواند هنگام 
راه اندازی کســب وکار مرتکب شــود، 

سوء تفسیر بازار اســت. تخمین کمتر از حد 
یا بیش ازحد واقعــی هزینه ها، تکیه بر جمعیت هدف 
اشــتباه، یا ارزیابی اشتباه تقاضا باعث می شود قبل از 

شروع کســب وکار، مجبور شوید با آن 
خداحافظی کنید.

3. در شــروع کار خود تاخیر 
نیندازید

یک اشــتباه بــزرگ هنگام 
راه اندازی کار تاخیر انداختن 
در آن اســت. توصیه می شود 
هرچه سریع تر کسب وکار خود 
را راه اندازی کنید و همان طور که 
پیش می روید، مدل کسب وکار خود 
را اصالح کنید. ممکن است درنهایت به یک 
مخاطب هدف کامال متفاوت نسبت به مخاطب هدف 

اولیه خود دست پیدا کنید.

4. کورکورانه محصول تولید نکنید
تولیــد محصولی که هیچ کس طرفدار آن نیســت و 
تمرکز بر تولیــد بدون بازاریابی بــرای آن محصول 
اشتباه بزرگی است. از همان ابتدا باید مشخص کنید 
که محصول شــما چگونه باید ساخته شود و سیستم 

فروش و بازاریابی آن چگونه خواهد بود.
5. نام تجاری را فراموش نکنید

نبایــد نام تجــاری و برندســازی را کم اهمیت جلوه 
دهید. معموال اســتارت آپ ها، صاحبان کسب وکار، و 
کارفرمایان فکر می کنند یک لوگوی ساده کافی است. 
اما نام تجاری چیزی فراتر از آن است. نام تجاری هویت 
محصول شما را نشان می دهد و به مخاطب می گوید 

که کسب وکار شما چیست و چه کار می کند.

پنج اشتباهی که کارآفرینان باید از آن دوری کنند
روزنامه Business News Daily از صاحبان کسب وکار درباره تجربیات و اشتباه های آن ها سوال کرده است
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فیدیلیو از 
جی پی اس 

دستگاه شما 
استفاده 
می کند 

تا به شما 
کمک کند 

رستوران های 
نزدیک به خود 

را پیدا کنید 

فیدیلیو یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ایرانی است که رستوران گردی را برای کاربرانش آسان کرده است

اپلیکیشن های برگزیده هفته هم آیفون شمار ا پیدا می کنند هم می توانید بدانید چه کسی از کنارتان رد شده...

دوای دردشکم های گرسنه

فیدیلیو یکی از مشهورترین راهنماهای رستوران 
در ایران است که هزاران کاربر دارد. شما می توانید 
اکثر رستوران های تهران را با تمام جزئیات مانند 
نشــانی، شــماره تلفن، تصویر، منــو و برخی از 
ویژگی ها ازجمله نوع مکان، اینترنت، موسیقی 
زنده، و بســیاری از موارد دیگــر پیدا کنید. این 
برنامه به شــما امکان می دهد تا رستوران مورد 

عالقه خود را در شهر بیابید.
برنامه کاربردی فیدیلیو از جامع ترین پایگاه  داده 
رستوران های تهران اســتفاده می کند و به شما 
امکان می دهد معیارهای مختلفی را تعریف کنید؛ 

از قبیل نوع غذا، مکان، ویژگی های رســتوران تا 
بهترین انتخاب را داشته باشــید. این برنامه دو 
روش جستجو به شــما ارائه می دهد تا بتوانید تا 
حد امکان رستوران دلخواه خود را پیدا کنید. به 
عالوه شما می توانید رستوران های دلخواه خود را 
به فهرست عالقه مندی ها اضافه کنید تا در آینده 
به سرعت رســتوران ها را از این مرجع بیابید. در 
هریک از رستوران ها می توانید اطالعات زیادی 
درباره آن مکان مشاهده کنید، برای مثال عکس 
رستوران، نشانی و شــماره تلفن، ساعت کاری، 
تمام ویژگی های رســتوران و منــو. این برنامه 
کاربردی انواع مختلفــی از غذاها را با مواد اولیه 
آن ها معرفــی می کند تا بتوانیــد در وعده های 
غذایی روزانه خود آن ها را امتحان کنید. برنامه 
فیدیلیو از جی پی اس دســتگاه شــما استفاده 
می کند تا به شــما کمک کند رســتوران های 

نزدیــک به خود را پیــدا کنیــد و از این طریق 
زمان کمتری را صرف جســتجوی رستوران ها 
در سراسر شــهر کنید. به عالوه می توانید مکان 
رســتوران ها روی نقشه و مسیری را که باید طی 
کنید تا به آنجا برسید، مشاهده کنید. از آنجا که 
هرروز بر تعداد رستوران هایی که افتتاح می شوند 
افزوده می شود، این برنامه از قابلیت به روزرسانی 
پایگاه داده رستوران ها برخوردار است و همیشه 

به روزرسانی می شود.
www.fidilio. با ایجاد یک حســاب کاربری در

com همچنین می توانید در قسمت فیدی بورد 
شــرکت کنید، مشــاهده کنید کــه مردم چه 
می گوینــد، و نظــرات و افکار خــود را درباره 
رســتوران هایی که از آن ها بازدیــد می کنید، 
ارســال کنید. این برنامه کاربردی تلفن همراه 
ویژگی های متعددی دارد. در نســخه 2.0 رابط 

با برنامه Pandora می توانید بدون زحمت و به طور 
رایگان موســیقی ها را پیدا کنید. این برنامه یکی 
از محبوب ترین برنامه های کاربردی اســت. فقط 
کافی است نام یکی از هنرمندان محبوب، آهنگ، 
ژانر یا آهنگ ســازان را وارد کنید تــا این برنامه 
ادامه کارها را انجــام دهد. به عالوه کاربر می تواند 
ایستگاه های شخصی سازی شده ای را ایجاد کند 
که فقط موسیقی موردعالقه او را پخش می کنند. 
در این برنامه مجموعه گسترده ای از موسیقی ها 

اعم از قدیمی و جدید، معروف و ناشناخته، وجود 
دارد. شما می توانید با یک حساب کاربری رایگان 
حداکثر 100 ایســتگاه رادیویی شــخصی ایجاد 
کنید. کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند وارد 
سیستم شوند و از خدمات رادیویی رایگان برنامه 

استفاده کنند.
Pandora در وب، تلویزیون شما و خودروی شما 
یکسان است و می توانید هر زمان که می خواهید 
موسیقی مورد عالقه خود را گوش دهید. یکی از 

ویژگی های خوب این برنامه آن است که تبلیغات 
در هیچ کجای آن وجود ندارد. ســایر ویژگی های 
این برنامه عبارت اســت از: کیفیت صدای بهتر، 
رنامه دسکتاپ، طراحی های سفارشی، مزاحمت 

و وقفه های کمتر
عضویت شما در برنامه هرماه به طور خودکار تمدید 
می شود و کارت اعتباری شــما از طریق حساب 
آیتونز شــارژ خواهد شد. شــما می توانید تمدید 

خودکار را غیرفعال کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
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غریبه های اطرافتان را بشناسید!

Pages
برنامه کاربردی Pages یکی از زیباترین پردازشگرهای واژگان موجود در 
دستگاه های تلفن همراه است که در دسته پربازدیدترین ها جای دارد. این 
پردازشگر واژگان قدرتمند به کاربر امکان می دهد گزارش، رزومه، و اسناد 
فوق العاده ای را در عرض چند دقیقه تهیه کند. Pages به طور انحصاری برای 
دستگاه های آیپد، آیفون و آیپاد لمسی طراحی شده و از قابلیت حرکات لمس 

چندگانه و بزرگ نمایی هوشمند پشتیبانی می کند.
با استفاده از یکی از +60 الگوی طراحی شــده برای اپل می توانید کار خود 
را به ســرعت شــروع کنید. یا از یک سند خالی اســتفاده کنید و به آسانی 
متن، تصاویر، اشکال، و ســایر موارد را فقط با چند ضربه به آن اضافه کنید. 
سپس با استفاده از سبک ها و فونت های زیبا و از پیش تعریف شده صفحه را 
قالب بندی کنید. این برنامه به قابلیت های پیشرفته ای از قبیل درج نظرات و 
برجسته نمایی مجهز است تا به آسانی بتوانید تغییرات موجود در یک سند را 
بررسی کنید. این برنامه از فضای ابری نیز پشتیبانی می کند، درنتیجه اسناد 
در تمام دستگاه های شما به روز خواهند شد. به عالوه می توانید با استفاده از 
یک لینک سند را به اشتراک بگذارید و از این طریق سایر افراد می توانند به 

طور مستقیم سند را در www.icloud.com ویرایش کنند.

Find My iPhone
 Find My یکی از پرکاربردترین برنامه های کاربردی برای دستگاه های اپل
iPhone است. اگر آیفون، آیپد، آیپاد لمسی یا مک خود را گم کرده باشید، 
این برنامه به شما اجازه می دهد از هر دستگاه آی اواس دیگری برای پیدا کردن 
دستگاه خود استفاده کنید و از داده های خود محافظت کنید. فقط کافی است 
این برنامه رایگان را نصب و باز کنید و با شناســه اپل خود وارد برنامه شوید. 
Find My iPhone به شما کمک می کند دستگاه گم شده را روی نقشه پیدا 
کنید، آن را از راه دور قفل، و یک صدا پخش کنید، یک پیام نمایش دهید، یا 

تمام داده های روی آن را پاک کنید.
یکی دیگر از ویژگی ها گزینه »حالت گم شده« است که دستگاه شما را با یک 
رمز ورود قفل می کند. در این حالت دستگاه شما می تواند محل خود را ردیابی 
کند و آن را به شــما گزارش دهد. سپس شما می توانید مکان آن را از طریق 

برنامه Find My iPhone مشاهده کنید.
ویژگی دیگر این برنامه عبارت  است از اینکه به مدت دو دقیقه صدا را با باالترین 
میــزان بلندی پخش می کند تا بتوانید آن را پیــدا کنید. به عالوه یک پیام 
سفارشی را روی صفحه قفل شده نشان می دهد. مسیر رانندگی برای رسیدن 

به مکان موردنظر را ارائه می دهد و همچنین یک نشانگر شارژ باتری دارد.

Badoo
Badoo برنامه ای اســت که افراد حاضر در اطرافتان را به شما نشان 
می دهد. این برنامه کاربردی جزء آن دســته از برنامه هایی اســت که 
بیشــترین تعداد دانلود را داشته است. شــما در هر کجا که باشید، در 
اتوبوس، کافی شاپ یا شب نشــینی می توانید ببینید که چه کسی از 
کنار شما می گذرد. با استفاده از این برنامه می توانید افراد را در برنامه 
مشــاهده کنید. افرادی را که با آن ها برخورد می کنید، بیابید. با آن ها 
چت کنید. کار با این برنامه بسیار ساده است. دانلود و استفاده از آن نیز 
رایگان اســت. به عالوه این برنامه بسته عضویت اختیاری دارد. هزینه 
عضویت از طریق حســاب آیتونز و پس از تایید خرید شــارژ می شود. 
عضویت کاربر به طور خودکار تمدید خواهد شد مگر اینکه گزینه تمدید 
خودکار حداقل 24 ساعت قبل از پایان دوره غیرفعال شده باشد. امکان 
لغو عضویت در طول زمان عضویت وجود ندارد. در صورتی که قسمتی 
از دوره آزمایشی رایگان شما بدون استفاده باقی  مانده باشد، این مدت 
هنگام خرید عضویت به دوره جدید اضافه خواهد شــد. به عالوه تمام 

داده های شــخصی کاربران مشمول سیاست حریم خصوصی 
این برنامه می شوند.

Pandora

بازار
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16
پرمودا باترا

ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید 
نمی شود.

برگزیدهها

5 میلیاردبار دانلود!

افزایش 50 درصدی طول عمر

این برنامــه کاربــردی فقط بــرای خدمات 
Samsung Apps، Sam�سامســونگ )اعم از 
 sung Link، Samsung Wallet،Samsung
Pay  و...( روی دستگاه های سامسونگ خدمات 
اعالن ارائه می دهد. کاربران می توانند نصب این 
برنامه را بعد از دانلود آن در قسمت تنظیمات، 
مدیر برنامه بررســی کنند. ایــن برنامه یکی 
از کاربردی تریــن برنامه های سیســتم های 
سامسونگ است که بین یک میلیارد تا 5 میلیارد 
بار دانلود شده است. در صورت حذف این برنامه 
کاربردی، ممکن اســت کاربر دیگر پیام های 
 Samsung اعالن جدید را دریافت نکند. برنامه

push service این خدمات را ارائه می دهد:
 پیــام جدید در پنجره بازشــو نمایش داده 

می شود.
 یک عالمت روی آیکون برنامه نمایش داده 
می شــود که وجود یک پیام جدید را نشــان 

می دهد.
 پیام جدید را روی نوار اعالن نمایش می دهد.

این برنامه حجم کمــی دارد و فضای زیادی 
از دســتگاه را اشــغال نمی کند. در نســخه 
به روزرسانی شــده ایــن برنامه، مشــکالت 
گزارش شده از نســخه قبلی برطرف شده اند. 
کاربران می تواننــد از خدمات نمایش اعالن 

سریع و دقیق این برنامه بهره مند شوند.

Battery Doctor یــک برنامه ذخیره باتری 
رایگان اســت که بــه کاربر کمــک می کند 
طول عمر باتری خــود را تا 50 درصد افزایش 
دهد. Battery Doctor برنامه ها و تنظیمات 
پرمصرف در دستگاه شما را شناسایی می کند 
و از این طریق باتری شــما را ذخیره می سازد. 
این برنامه موجب می شود تلفن اندروید شما 
مــدت بیشــتری کار کند، اطالعــات دقیق 
باتری را به شــما ارائه می دهد، و برای ســالم 
نگه داشــتن باتری از سیستم شارژ مرحله 3 
استفاده می کند. با این برنامه می توانید دریابید 
که کدام برنامه ها و تنظیمات باتری شــما را 
خالی می کنند. مصــرف باتری خود را تنظیم 
کنید و برنامه های غیرضــروری را که باتری 
شــما را مصرف می کنند، غیرفعال ســازید. 
Battery Doctor می توانــد مدت باقی مانده 
باتــری را به دقت تخمین بزنــد. با کمک این 
برنامه می توانید دریابید که در شرایط مختلف 
)برای مثال هنگام بازی، وقتی Wi�Fi روشن یا 
خاموش است و...( چقدر از باتری دستگاه شما 
باقی مانده است. به عالوه با ویجت های دستی 
 4x1 مصرف باتری را بهینه سازی کنید. ویجت
مدیریت تنظیمات )Wi�Fi، داده ها، روشنایی 
و...( و نیز حالت های ذخیره باتری را آســان تر 
می کنــد. همچنین با اســتفاده از این برنامه 
می توانیــد از پیش بینی هوا در هر ســاعت و 

هرروز مطلع شوید.
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دوستانتان را پیدا کنید

Zoosk  یــک برنامه دوســت یابی اســت که 
رتبه یک را به خود اختصاص داده اســت. این 
برنامه یاد می گیرد که شــما چه شــخصی را 
دوست دارید و چه کسی شما را دوست دارد. 
بنابراین هر چقدر بیشــتر از Zoosk استفاده 
کنید، هوشمندتر می شــود. این یک رویکرد 
شخصی سازی شده برای دوست یابی است که 
ارتباط با اقوام و دوســتان و مالقات با آن ها را 
برای شما آسان تر می کند. بیش از 27 میلیون 
نفر در سراسر دنیا از Zoosk استفاده می کنند. 
این برنامه افرادی را که شــما بیشتر به آن ها 
جذب می شوید و عالقه دارید به شما معرفی 
می کنــد. به عالوه به اعضا امــکان می دهد با 
استفاده از قابلیت تایید عکس تایید کنند که 
عکس های آن ها با خودشــان شباهت دارد. 
یک عالمت ســبزرنگ وجود دارد که نشــان 
می دهد عکس های اعضا تایید شده اند. از دیگر 
ویژگی های این برنامه امکان چت و ارســال 
پیام به سایر اعضا در زمان واقعی است تا قبل از 
مالقات با یکدیگر بیشتر آشنا شوند. این برنامه با 
استفاده از فناوری تطابق رفتار افرادی را به کاربر 
 Zoosk .معرفی می کند که مناســب او باشند

خدمات دارای تاییدیه و معتبر ارائه می دهد.

ایــن برنامه بیش از یک میلیون بار در سراســر 
دنیا دانلود شده اســت و یکی از پرکاربردترین 
 Google .برنامه های کاربردی به شــما می رود
Text-to-speech بــه برنامه امکان می دهد تا 
متن روی صفحــه را با صدای بلند بخواند. برای 
مثال برنامه های زیر می توانند از آن اســتفاده 

کنند:
 Google Play Books بــرای بــا صدای بلند 

خواندن کتاب مورد عالقه شما.

 Google Translate برای خواندن ترجمه ها با 
صدای بلند تا بتوانید تلفظ یک کلمه را بشنوید

 TalkBack و برنامه هــای قابلیت دسترســی 
برای بازخورد گفتاری در دســتگاه و بسیاری از 

Play Stor  برنامه های دیگر در
برای اســتفاده از این برنامه در دستگاه اندروید 
خــود، باید به قســمت تنظیمــات »زبان ها و 
ورودی « خروجی متــن به گفتار بروید. گزینه 
Google Text�to�speech Engine را به عنوان 

موتور دلخواه خود انتخاب کنید. توجه داشــته 
باشید که در بســیاری از دستگاه های اندروید، 
Google Text�to�speech  به طور پیش فرض 
روشن است، اما شــما می توانید آن را در نسخه 
جدید خود نیز به روزرسانی کنید. این برنامه از 
زبان های مختلف پشــتیبانی می کند از قبیل 
بنگالی، هلندی، انگلیسی، فنالندی، فرانسوی، 
آلمانی، هندی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، نروژی، 
لهستانی، روسی، اسپانیایی، ترکی، تایلندی و...

هر متنی را بدهید این اپ برایتان می خواند 

کاربــری فیدیلیو کامال طراحی مجدد شــده و 
قسمت کافی شاپ ها به برنامه افزوده شده است. 
در قسمت رستوران ها و کافی شاپ ها رتبه بندی 
و نظرات کاربر وجــود دارد. این رتبه بندی ها در 
کنار هریک از رســتوران ها به شکل ستاره های 
زردرنگ نمایش داده می شوند. در نسخه جدید 
شما می توانید یک مطلب فیدی بورد جدید و نیز 
تصویر دلخواه را از داخل صفحه ارســال کنید. 
به عالوه رســتوران های محبوب اضافه شده اند. 
بخش باشــگاه فیدیلیو نیز افزوده شــده است 
که به اعضای باشــگاه فیدیلیــو امکان می دهد 
تاریخچه معامالت، شماره کارت، تعداد روزهای 
باقی مانده از اشتراک، فهرست ارائه دهندگان و... 
را بررسی کنند. مکانیسم به روزرسانی این برنامه 
کامال از نو طراحی شــده و در طراحی جدیدش 
فقط داده های جدید مورد نیاز را به طور نســبی 
به روزرسانی می کند. بخش فیدی بورد نیز اضافه 

شده است.
در این بخش شــما می توانید مطالب ارســالی 
را بخوانیــد و از گزینه هــای »می پســندم« و 
»نمی پســندم« برای هریک استفاده کنید. این 
برنامه کاربــردی فوق العاده را فــردی ایرانی به 
نام مهدی مشــایخی نوشته اســت. فیدیلیو در 
دسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی قرار می گیرد. 
حجم این برنامه کم است. درنتیجه مقدار زیادی 
از حافظه تلفن همراه شــما را اشــغال نمی کند. 
فیدیلیو از سیســتم عامل اندرویــد و آی اواس 
پشتیبانی می کند و نسخه مربوط به آیفون، آیپد 
و اپل واچ نیز دارد. در نســخه های جدیدتر این 
برنامه کاربردی ویژگی ها و قابلیت های بیشتری 
در نظر گرفته شــده اســت. برای مثال، مصرف 
حافظه دستگاه بهینه سازی شده و سرعت زمان 

اجرا بهبود یافته است.
مصرف باتری بهینه ســازی شــده و مکان یاب 
این برنامه اصالح شــده و بهبود یافته است. یک 
ویجت فیدیلیو جدید ارائه شده است. اعالن های 
فشــاری افزوده شــده اند. ایرادهای کوچک بر 
طرف شده اند. در قســمت راهنمای این برنامه 
تغییراتی به وجود آمده اســت. فونت نوشتاری 
این برنامه به Iran Sans تغییر یافته است. برای 
مکان هایی که دارای مشــخصات هستند، زمان 
واقعی به روزرسانی شده است و درنهایت سرعت 
همگام ســازی داده حداکثر تا 10 برابر افزایش 
یافته است. در صفحه نخست این برنامه سه گزینه 
جدیدترین ها، نزدیک ترین ها و پربازدیدترین ها 
وجود دارد که به کاربر امکان می دهد به سرعت 
به بهترین گزینه های انتخابی دسترســی پیدا 
کند. یکی دیگر از ویژگی های منحصربه فرد این 
برنامه آن است که با عضویت در باشگاه فیدیلیو 
کاربران می توانند یک کارت هوشــمند دریافت 
کنند و بــا آن به راحتی از بهترین رســتوران ها، 
کافه ها، شیرینی فروشی ها و برندهای شهر تهران 

تخفیف بگیرند.


