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دومین گردهمایی فعاالن و توسعه دهندگان 
صنعت اپلیکیشن و موبایل برگزار می شود

دورهمی بــزرگ

رویداد پنج شــنبه بازار دورهمی که توســط کافه بازار برگزار 
می شــود، فرصتی اســت تا کلیه فعاالن این صنعت، اعم از 
توســعه دهندگان، طراحان و صاحبان کســب وکار در کنار 
یکدیگر جمع شــوند و درباره چالش هــا، فرصت ها و آخرین 

آموخته های این صنعت به گفتگو بنشــینند. حسام 
آرمندهی )موســس کافه بازار( به همــراه جمعی از 

متخصصان باتجربه ایرانی و خارجی قرار است ...
 جدول برنامه های گردهمایی را در صفحه 3 بخوانید
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16 صفحه / 1000 تومانشـنـبه/ 4 اردیبهشت95/ سال اول/  شماره هفت
7 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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کسب وکارهای نوپا 
و چگونگی حمایت های دولت

چگونه آرش فردوسی 
دراپ باکس را به برندی 

10میلیارددالری تبدیل کرد؟

استارت آپ ها
اینگونه دانش بنیان 

شوند

وقتی استیو جابز به 
آرش »نه« گفت
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تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

پاداش بگیر و محل 
کارت را ترک کن

فوربس از اشتباه 
بزرگ اپل می گوید

زمانبندیایونتهای
هفتهاولاردیبهشترابخوانید

استارت آپی ها بخوانند!
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زندگی بعد از 
اینستاگرام!
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روشجدیدآمازونبرایبروز
خالقیتکارکنانش

اتوبوس موفقیت!
آیا  استارت آپ ها باید برای موفقیت وارد شتاب دهنده ها شوند؟ 

بنیان گذاران نواک، فرانش، نوار و نیُو که در شتاب دهنده ها رشد کرده اند به این سوال پاسخ می دهند

12 هشدار مهم 
برای ا ستارت آپ ها

اپی که به جای شما 
چانه می زند!

10 نکته مهم
در تبلیغات آفالین
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16
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نیازمندی های کارآفرینی
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تصویر اغراق شده ای از 
شتاب دهنده ها ساخته ایم 

که شکست استارت آپ ها را 
پرهزینه کرده است

چرا آواتک و دیموند که 
در یک دانشگاه فعالیت 

می کنند با همدیگر تعامل 
ندارند؟

این مطلب را 
در صفحات 6 و 7 
بخوانید

عکس: ساتیار امامی

شتاب دهنده های ایرانی بالغ 
نشده اند و هنوز استارت آپ 

هستند!

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

شاید یک اتفاق باشد، اما اگر به قول پیشینیان 
»هیچ چیز اتفاقی نیست« را مبنا قرار دهیم، 

تکلیف چیست؟ در این چند صباحی که...

دانش گاه!



در همایش »روز ملی کارآفرینی در تبریز« ترسیم شد
مسیر آینده کارآفرینی تبریز

به مناســبت روز ملی کارآفرینــی، همایش »روز 
ملی کارآفرینی در تبریز« در این شــهر برگزار شد. 
این همایش با هدف انسجام بخشی به فعالیت های 
کارآفرینان شــهر تبریز و شــناخت ظرفیت های 
پراکنده کارآفرینی در اســتان آذربایجان شرقی بر 
پا شــده بود و در آن کارآفرینــان برتر تبریز حضور 
داشتند. ســخنران اصلی این همایش دکتر احمد 
اکبــری دیباور در ســخنرانی خود تحــت عنوان 
»مدل های موفقیت« به بیان روش های مختلفی که 
می توان برای موفق شدن یک ایده -از شکل گیری تا 

اجرایی شدن- به کار بست، اشاره کرد و این نکته را 
یادآور شد که موفقیت فقط یک راه نیست، بلکه برای 
هر ایده به نسبت شرایط و موقعیت های گوناگون، 
راه های متفاوتی وجود دارد. دکتر دیباور که سابقه 
تالیف چند مقاله و کتاب در زمینه کارآفرینی و هوش 
ســازمانی را در کارنامه خود دارد، در بخش دیگری 
از ســخنانش به ارائه توضیحاتی درباره مدل های 
مختلف کارآفرینــی ازجملــه کارآفرینی فردی، 
کارآفرینی درون ســازمانی و کارآفرینی سازمانی 
پرداخت، که از گذشته تا به امروز وجود داشته اند، و 
با بیان اینکه امروزه مفهوم تازه ای به اسم کارآفرینی 
اجتماعی در حال شکل گیری است، اقتضائات فضای 

کاری اجتماعی عصر مدرن را توضیح داد.
»تســت شــناخت فردی« عنوان یکــی دیگر از 
بخش هــای این همایــش بود که بــا هدف محک 

زدن روحیه کارآفرینی و مشخصه های کارآفرینان 
انجام شــد. هدف اصلی از انجام این تست در درجه 
اول شناخت استعدادهای کارآفرینی در حوزه های 
مختلف بود تا افراد به کمک شــناختی که از خود 
دارنــد، به کمک این تســت متوجــه ویژگی های 
شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه خود شوند و بتوانند 
درنهایت برای انتخاب یک حوزه کارآفرینی مطابق 
با استعدادشان به جمع بندی درستی برسند. شیوه 
مواجهه با شکست و سنجش نحوه مقابله با آن جزو 
اهداف برنامه ریزی شده در این تست بود. همچنین 
استفاده از نتایج این تست به عنوان مقدمه ای برای 
کارهای پژوهشــی حوزه هــای کارآفرینی از دیگر 

اهداف این برنامه بود.
از بخش هــای دیگر ایــن دورهمی بحــث درباره 
کارآفرینی تبریز و برنامه های پیش روی آن بود. در 

این بخش که به صورت تعاملی بین حضار و اساتید 
شرکت کننده برگزار شد، مسیر آینده کارآفرینی در 
تبریز و چالش های پیش رو با توجه به ظرفیت های 
بالقوه موجود و تقویت ظرفیت های کنونی ترسیم 
شــد و کارآفرینان درباره پیوند ظرفیت کارآفرینی 

تبریز با شهرهای دیگر ایده هایی را مطرح کردند.
در بین برنامه ها زمانی برای بحث و گفت وگوی آزاد 
پیرامون جامعه بومی کارآفرینی تبریز در نظر گرفته 
شــده بود و عالقه مندان به بحث های چندنفره به 

تبادل ایده ها و تجربیات خود با همدیگر پرداختند.
هاب کارآفرینــی تبریز یکــی از کانون های اصلی 
کارآفرینی در شهر تبریز است که اگرچه مدت زیادی 
از تاسیس آن نمی گذرد؛ اما در همین مدت کم قادر 
بوده با فعالیت های پررنگ و مداوم خود نقش موثری 

در شبکه سازی کارآفرینان تبریز ایفا کند.

 کسب وکار خود را به بازارهای جهانی معرفی کنید
دوشــنبه 6 اردیبهشت رکســانا ورزا، مدیر 

6
اردیبهشت

پیشــین تجارت هــای نوظهور شــرکت 
مایکروســافت فرانسه، میهمان پارک علم و 

فناوری استان زنجان خواهد بود.
 خانم ورزا قرار است در این مراسم به معرفی مسیرهای 
ارائه محصول به بازارهــای بین المللی بپردازد و درباره 
راه های معرفی کسب وکار به بازارهای جهانی سخنرانی 

کند.

 رشدینو، رویداد دورهمی رشد کسب وکارها
در این رویداد که در شتاب دهنده آواتک برگزار 

6
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می شــود، قرار است محســن مالیری )مدیر 
شتاب دهنده آواتک(، امیرحسین ثقه االسالمی 
و علی رضا رنجبر شورابی به ارائه تجربیات اجرایی موفق 
در ســطوح مطالعات موردی بین المللی و ملی بپردازند. 

زمان برگزاری این رویداد دوشنبه 6 اردیبهشت است.

 اولین دوره mini-MBA بازاریابی دیجیتال
آکادمی دیجیتال بهار با مشــارکت شرکت 

7
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بازاریابی دیجیتال Anetwork و بهره مندی از 
دانش برترین متخصصان کشور در این حوزه، 
اقدام بــه برگزاری دوره تخصصــی mini MBA گرایش 
Digital Marketing کرده اســت. مخاطبان این دوره 

صاحبان شــرکت های نوپا )اســتارت آپ ها(، مدیران و 
متخصصان بازاریابی، فارغ التحصیالن دوره های مدیریتی 
و عالقه مندان به مباحث دیجیتال هستند و قرار است به 
مباحثی درباره روش ها و چالش های بازاریابی دیجیتال 
پرداخته شــود. زمــان برگزاری این دوره سه شــنبه 7 

اردیبهشت است.

 کانون پتنت ایران
کانون پتنت ایران به عنوان متولی حوزه مالکیت 
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فکری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، همزمان با چهارمین نمایشــگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت ایران، اقدام به 
برگــزاری کارگاه آموزشــی تخصصــی »اســتراتژی 
تجاری سازی و ارزش گذاری اختراعات و دانش فنی« کرده 

است. هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای سطح آموزش و 
افزایش میزان آگاهی محققان، دانشــجویان، اساتید و 
شــرکت های دانش بنیان فعال در زمینه مالکیت فکری 

است و قرار است سه شنبه 7 اردیبهشت برگزار شود.

 کارگاه آموزشی گوگل آنالیتیک
در کارگاه آموزشی یک روزه گوگل آنالیتیک 
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نصب، راه اندازی و تنظیــم این ابزار قدرتمند 
گوگلی بر روی وب سایت آموزش داده می شود. 
عالوه بر این نحوه تجزیه وتحلیل داده ها و اعداد این نرم افزار 
و تهیــه گزارش های کاربــردی و قابل ارائــه به منظور 
تحلیل های مدیریتی و قابل استفاده آموزش داده می شود. 
این کارگاه از سوی آکادمی دیجیتال مارکتینگ در روز 

جمعه 10 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

استارت آپی ها بخوانند!

گروه آموزشی نوآوران دانش، کارگاه آموزشی 
خالقیــت را برگزار می کند. ایــن کارگاه قرار 
است مبتنی بر مشارکت، همکاری، هم افزایی 
و فعالیت جمعی اجرا شود و فضای آن با فضای 
حاکم بــر کنفرانس ها و یــا رده های تدریس 
موضوعی معمــول متفاوت اســت. رویکرد 
اصلی این دوره برتری جنبه پرورشی خالقیت 
نســبت به جنبه آموزشی و تئوریک آن است. 
مبانی و مفاهیم خالقیــت، چالش ها و موانع 
بروز خالقیت، تکنیک های آزادسازی نیروی 
خالقیت، خالقیت و ارتقای جایگاه شــغلی، 
خالقیت و کارآفرینی، ایده یابی، ایده ســازی، 
تصمیم ســازی و حــل مســئله از مهم ترین 
سرفصل های موضوعی این کارگاه است که 7 

اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

جمعه یــک اردیبهشــت ماه تــور بازدید از 
شــتاب دهنده تهــران اســتارت آپ هــال 
توســط این گروه برگزار شــد. در این تور به 
معرفی فعالیت هــای بخش های مختلف این 
شتاب دهنده برای بازدیدکنندگان پرداخته شد 
و عالقه مندان به مباحث استارت آپی از نزدیک 

با فعالیت های این گروه آشنا شدند.

این دوره برای کسانی است که تصمیم گرفته اند 
وارد دنیای کارآفرینی و اجرای ایده های خود 
شــوند ولی اطالعات کافی در ایــن زمینه را 
ندارند. در این دوره طرح های کوچک و بزرگ 
در زمینه صنعتی، تولیدی، فرهنگی، بازرگانی، 
کشاورزی و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد 
و افراد حاضر در این دوره از طرح های موجود، 
که علی اصغر جهانگیری معرفی می کند، بهره 
می برند. همچنین ایده های خود را در حوزه های 
مذکور می توانند آغاز و از نتایج آن استفاده  کنند. 
علی اصغر جهانگیری از فعاالن کسب وکار است 
که در سال های اخیر به عنوان کارآفرین برتر هم 
شناخته شده است. انتظار می رود در پایان این 
دوره کسانی که ایده ای در سر می پرورانند، وارد 
فاز عملیاتی و اجرایی کردن ایده خود شوند، یا 
از برخی طرح ها که جهانگیری طی سال های 
متمادی آن ها را تجربه کرده اســتفاده کنند. 
این دوره از 7 اردیبهشــت ماه شروع می شود و 
در روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت 5 جلسه 

برگزار می شود.

رویداد هم نت روستا از ســوی بنیاد نخبگان 
اســتان اصفهان با رویکــردی نوین و با هدف 
توسعه فضای کسب وکار روستایی برگزار شد. 
این رویداد سه مرحله ای که از 31 فروردین آغاز 
و به مدت یک ماه ادامه دارد، شامل شناسایی 
ظرفیت های مناطق روستایی و جلب مشارکت و 
توانمندسازی روستاییان، پیش رویداد چندروزه 
روستایی )بیان فرصت ها، ایده پردازی، آموزش، 
کار تیمی( به منظور شــکل گیری هسته های 
کارآفرین با محوریت راه اندازی کسب وکارهای 
پایــدار و ارائه راهکارهــای نوآورانه برای حل 
معضــل مناطق زیــر نظر ســرمایه گذاران و 

تسهیلگران روستایی است. 

کارگاه خالقیت

تور بازدید از 
شتاب دهنده تهران 

استارت آپ هال

سمینار ما

رویداد هم نت روستا

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t
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پروفسور حسابی

زندگی، یعنی پژوهش و فهمیدن چیز جدید.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t
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تبریز ایفا کند

سام مدون پور، بهروز ناصر المعمار و اکبر هاشمی به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند
این پنل با حضور ســام مدون پــور، بنیان گذار 
سایت ایسام، بهروز ناصر المعمار، استاد دانشگاه 
و کارآفرین و اکبر هاشمی، روزنامه نگار و سردبیر 
هفته نامه شــنبه، در کالس درس دکتر مژگان 
حسینی، استاد دانشکده کارآفرینی، برگزار شد.
در این پنل که دانشجویان کارآفرینی نیز حضور 
داشــتند، مهمانان به انتقال تجربه پرداختند. 
سواالت مختلفی مطرح شد و پاسخ های تجربی 

به آن ها داده شد. سواالتی مثل:
برای شروع یک استارت آپ دو نگرش وجود دارد؛ 
یکی اینکه باید دفتر داشت تا بتوان کار را شروع 
کرد، اما برخی معتقدند با همین گوشی و لپ تاپ 

هم می توان شروع به کار کرد. 
به غیــر از ایده، در شــروع کســب وکار به چه 

چیزهایی باید توجه کرد؟

با توجه به اقتضای ســن، جوانان در شروع یک 
بیزینس می خواهند کارشــان ســریع به ثمر 

بنشیند. با این عجله چه باید کرد؟
بعد از شکست چگونه باید با آن مواجه شد و چه 

راهکارهایی را توصیه می کنید؟
در آغــاز راه وسوســه تمامیت خواهــی وجود 
دارد، اینکه من نباید ســهمم را با کسی شریک 
شــوم. در حالی که این اتفاق باید بیفتد! با این 

تمامیت خواهی چگونه باید مقابله کرد؟
با توجه به سن جوانان در ابتدای کار، باید روابط 
دوستی را کاهش داد؟ آیا روابط اجتماعی به روند 

کارآفرینی آسیب می زند؟
پــس از توضیحــات مدعویــن، دانشــجویان 
پرسش هایشــان را مطرح و پاسخ هایشــان را 

دریافت کردند.

پنل انتقال تجربه در دانشگاه کارآفرینی برگزار شد

نشست کارآفرینی شیراز
توسعه اکوسیستم خلق ارزش در کشور نیازمند 

تبادل نظر و به اشــتراک گذاشتن دانش و 
توانمندی های افراد و گروه ها و سازمان های 
درگیر در حوزه کارآفرینی در محیط است. 
بدین منظور شتاب دهنده پرش با همکاری 
سازمان های مختلف و حامیان برای دومین 

بار اقدام به برگزاری نشست کارآفرینی شیراز 
می کند. رویدادی کــه در آن فعاالن و کارآفرینان 

گرد هم می آیند و به تبادل تجربه و دانش می پردازند. این نشست پنج شنبه 
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عالقه مندان و فعاالن این حوزه  برگزار می شود.

آموزش عملی سئو و تولید محتوا 
در این دوره مسیر شکل گیری ایده، هدف گذاری 

و تولید محتوا از ابتدا تا انتها مورد بررســی 
و تحلیل قرار می گیرد و ابزارهای مناسب 
برای تولید و انتشــار یــک محتوای مفید 
براساس اصول سئو معرفی می شود. اولین 
دوره کارگاه یک روزه »آموزش سئو در سال 

2016 و تولید محتــوا« در بهمن 94 برگزار 
شــده بود که در آن رویکرد جدید گوگل با کلمات 

کلیدی و مفهوم گرایی منطقی روبات ها بررسی شد و استراتژی های محتوایی 
معرفی شدند. 

سومین دوره این کارگاه قرار است جمعه 10 اردیبهشت برگزار شود.

مد، لباس، پارچه و زیورآالت
در این رویداد که از سوی شتاب دهنده پرش 

برگزار می شود، قرار اســت طی چهار روز 
ابتدا یک کسب وکار طراحی شود و سپس 
ساخته و درنهایت به مرحله فروش برسد. 
آموزش روش های نوآوری، نمونه ســازی 

اولیه و بازاریابی با حداقل هزینه از مهم ترین 
عناوین این رویداد است و همچنین در پایان 

به نحوه ارائه محصول به سرمایه گذاران نیز پرداخته 
خواهد شد. این رویداد از چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه شروع و تا شنبه 11 

اردیبهشت ادامه دارد و شرکت کنندگان از مزایای سه روز اقامت و گردش 
در شیراز بهره مند می شوند.



دومین گردهمایی فعاالن و توسعه دهندگان صنعت اپلیکیشن و موبایل برگزار می شود
 دورهمی بزرگ

رویداد پنج شــنبه بازار دورهمی که توسط کافه بازار 
برگزار می شود، فرصتی است تا کلیه فعاالن این صنعت، 
اعم از توسعه دهندگان، طراحان و صاحبان کسب وکار 
در کنار یکدیگر جمع شوند و درباره چالش ها، فرصت ها 
و آخرین آموخته های این صنعت به گفتگو بنشینند. 
حسام آرمندهی )موسس کافه بازار( به همراه جمعی از 
متخصصان باتجربه ایرانی و خارجی قرار است در این 
رویداد نظرات و تجربه های موفقیت و شکست خود را 
در زمینه های مرتبط با صنعت اپلیکیشن ارائه دهد. در 
این رویداد از متخصصان و کارآفرینان برجســته این 
صنعت دعوت می شود تا دانش و تجربه خود را در قالب 
کارگاه، سخنرانی یا پنل تخصصی با شرکت کنندگان 
به اشتراک بگذارند و شرکت کنندگان نیز می توانند 
بســته به عالقه و تخصص خویش در جلسات موازی 
پنج شنبه بازار شرکت کنند. محور کلیدی پنج شنبه بازار 

امسال ارتقای کیفیت است. پنج شنبه بازار دورهمی 
تجربه های همه کسانی است که دغدغه رشد و توسعه 

صنعت موبایل و اپلیکیشن را دارند.

 مخاطبان پنج شنبه بازار چه کسانی هستند؟
 توسعه دهندگان اپلیکیشن و برنامه نویسان

 طراحان گرافیک، بازی و رابط کاربری
 کارآفرینان و صاحبان کســب وکار در حوزه موبایل 

و اپلیکیشن
 فعاالن حوزه عملیات و بازاریابی شرکت های فعال 

صنعت
 نمایندگان نهادهای دولتی

 سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری

 کارگاه های آموزشی
 از بازی ســازی در ایــران تــا بازی ســازی ایرانی، 

امیرحسین فصیحی )مدیرعامل فن افزار(
 اهمیت دیزاین و گرافیک در توسعه اپلیکیشن ها، 

امیرحسین عرفانی )مدیر چپتر سیگراس تهران(
 مهندســی تعامــل کاربر، مســعود هاشــمیان 

)توسعه دهنده ارشد اندروید( و اوژن غنی زاده )مدیر 
محصول کافه بازار(

 دیزاین بــرای ناخودآگاه، کیهــان اصغری )مدیر 
محصول کافه بازار(

 انتشار اپلیکیشن در بازار، آغاز کار یا پایان آن؟، فرید 
خواهشی )مدیر عملیات و برنامه ریزی رهنما(

 پس از انتشار اپلیکیشن باید چه معیارهایی را دنبال 
کــرد و چگونه؟، وحید جوزی )مربی شــتاب دهنده 

آواتک(
 یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید!، کری موریسن )مدیر 

)demac media ارشد محصول
 توسعه در سطح جهانی، اولدیس لیترتس )موسس 

)infogram
 آیا باید چابک شــویم؟، رامتین خســروی )عضو 

هیئت علمی دانشگاه تهران(
 )Retail( شرایط مصرف کنندگان بازار خرده فروشی 

در سال 2020، میالن چوتای )کارآفرین(
 تحلیل آماری رفتار و انتظارات کاربران، سامان مهدور 
)مدیر محتوای کافه بازار( و امین امیرشــریفی )مدیر 

بازاریابی کافه بازار(

 چطور یک کسب وکار آنالین موبایلی را طی سی روز 
 silvertree متحول کنیم؟، مانوئل کوزر )از موسسان

)capital
 فرهنگ سازمانی- گسترش سازمان، پوریا کاویانی 

)معاون مهندسی کاف بازار(
 چطور کسب وکار خود را زنده نگاه داریم؟، الکس باررا 

)press42 موسس و مدیرعامل(
 بررسی روش های آنالیز و بهبود کارایی اپلیکیشن ها، 

رضا معلمی )راهبر فنی کافه بازار(
 کد تروتمیز، محمدجواد ایزدی )مهندس نرم افزار 

داتین(

 جزئیات رویداد
امســال نیز همانند سال های قبل 70 درصد تخفیف 
ویژه برای توســعه دهندگان بازار در نظر گرفته  شده 
است که عالقه مندان برای بهره مندی از این تخفیف 
کافی است وارد پنل توسعه دهندگان کافه بازار شوند. 
این رویداد دوروزه چهارشنبه 8 اردیبهشت در سالن 
همایش های برج میالد آغاز می شود و تا پنج شنبه 9 

اردیبهشت ادامه دارد.

نزدیکا  دســته بندی: شبکه اجتماعی  سازنده: آدران 
 سیستم عامل: اندروید  حجم: 5/4 مگابایت  امتیاز: 

4/5 ستاره 
محبوبیت شبکه های اجتماعی به قدری است که با وجود 
بازیگران قدرتمند این عرصه باز هم برای توسعه دهنده ها 
جذابیت دارند. نمونه اش همین اپلیکیشن »نزدیکا« است 
که یک شبکه اجتماعی کامال بومی براساس موقعیت افراد 

است. این اپلیکیشن رابط کاربری و طراحی کاربرپسندی 
دارد و توانســته در این بخش جوایــزی را هم از آن خود 
کند. اما محتوای این شبکه اجتماعی به این صورت است 
که کاربر با تایم الینی روبرو می شــود که مملو از عکس و 

استتوس های همشهری های پیرامونش است.
با ورود به اپلیکیشن نخســت باید شماره تلفن خود 
را وارد کنید تا کد فعال ســازی برایتان ارســال شود 

و بتوانید وارد برنامه شــوید. پس از ورود به برنامه با 
ساخت حساب کاربری، اپلیکیشن موقعیت مکانی تان 
را دریافت می کند و می توانید پست های اطرافیانتان 

را در تایم الین ببینید.
همچون اینســتاگرام یــا فیس بــوک می توانید برای 
این پســت ها کامنــت بگذاریــد یا الیکشــان کنید و 
به اشتراک گذارنده پست ها را به لیست دوستانتان اضافه 

کنید. نزدیکا با دسترسی به لیست مخاطبان تلفن حضور 
آن ها در این شــبکه اجتماعی را به شما گوشزد می کند. 
اگر دوست دارید شما هم پســت بگذارید می توانید آن 
را به صورت عمومی یا خصوصی )برای برخی دوستان( 
بفرســتید یا اینکه پســتتان را در کانال هایی که برنامه 
مهیا کرده به اشــتراک بگذارید. با استفاده از روش آخر، 

پست هایتان بهتر و بیشتر دیده می شود.

ریچارد باخ
آنچه را شــعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر 

شعبده ای نخواهد بود.

خبرنامه
N e w s L e t t e r
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اپ های برگزیده
App Review

با دنده دو برانید

دنده دو   دسته بندی: بازی  سازنده: ارکا گیمز 
 سیستم عامل: اندروید  حجم: 75/3 مگابایت 

 امتیاز: 4/5 ستاره 
هیچ چیــز مثل یک بــازی موبایلــی نمی تواند 
سرگرم کننده باشد، مخصوصا زمانی که وقتتان در 
حال هدر رفتن است، مثل زمانی که در راه بازگشت 
از سر کار به خانه هستید. »دنده دو« یکی از بهترین 
بازی های اندرویدی جدید در ســبک ریسینگ 
اســت که در اسفند سال گذشــته عرضه شد و 
توانست توجه ها را به خود جلب کند. از همان ابتدا 
گرافیک فوق العاده و خیره کننده این بازی ایرانی 
که بیش از 20 خودروی داخلی و خارجی درون 
آن وجود دارد توجهتان را جلب می کند. این بازی 
در دسته درگ ریسینگ قرار دارد و وظیفه بازیکن 
تنها تعویض دنده است، با این حال این بازی تفاوت 
عمده ای با نمونه های مشابه خارجی خود دارد؛ 
اینکه زاویه دوربین تنها در یک خط نیســت و به 
این طرف و آن طرف حرکت می کند. اما گیم پلی 
بازی به این صورت است که باید روی راننده های 
مسابقه ای پرادعا را با مهارت های خود کم کنید و 
شکستشان دهید. همچنین مسابقات آزاد، پلکانی 
و مسابقه آنالین نیز در این بازی وجود دارد. بازی 
دنده دو در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز روایت 
می شود و سعی شده از ویژگی  های هر شهر نمادی 
در بازی وجود داشته باشد، همچون برج میالد که 
در بازی به چشم می خورد. حین پیشرفت درون 
بازی باید حواستان به ماشینتان باشد و قطعات آن 

را با نمونه های قوی تر تعویض کنید.

مسیریابی به زبان فارسی

ابیش  دسته بندی: سیروسفر  سازنده: ابیش 
 سیستم عامل: اندروید  حجم: 14/1 مگابایت 

 امتیاز: 4 ستاره 
مسیریاب »ابیش« به گفته ســازنده های آن 
هدیه ای اســت از شــهر شــیراز برای تمامی 
کاربران گوشی هوشــمند ایرانی که امکانات 
قابل توجهی دارد. شاید کم کم وقت آن رسیده 
باشد که از یک مسیریاب ایرانی به عنوان نقشه 
راه اســتفاده کنیم که زبان فارسی آن مزیتی 
برای کاربر ایرانی به حساب می آید. با استفاده 
از این اپلیکیشن می توانید به سه روش متفاوت 
گفتاری، تایپ کردن یــا زدن روی هر نقطه از 
نقشــه مقصد را تعیین کنید. پــس از این کار 
باید کمی به اپلیکیشــن زمان بدهید تا مسیر 
را روی نقشــه برایتان مشخص کند. در هسته 
این برنامه از نقشــه های گوگل استفاده شده 
اما قابلیت هایی دارد که در اپ مادر به چشــم 
نمی خورد. برای مثال با ابیش می توانید مکانتان 
را برای دوستان خود بفرستید. با این کار شخص 
گیرنده مسیریابی به ســمت شما را به صورت 
خودکار دریافت می کند )البته به شرط داشتم 
اپ ابیش(. رابط کاربری در حد قابل قبولی است 
و تا جای ممکن سعی شده سادگی در طراحی در 
آن رعایت شود. برای صدای گوینده اپلیکیشن 
امــکان انتخاب از میان چهار صــدا  متعلق به 

گوینده های حرفه ای خانم و آقا را دارید.
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در این رویداد 
از متخصصان 
و کارآفرینان 
برجسته این 

صنعت دعوت 
می شود تا 

دانش و تجربه 
خود را در 

قالب کارگاه، 
سخنرانی یا 

پنل تخصصی با 
شرکت کنندگان 

به اشتراک 
بگذارند و 

شرکت کنندگان 
نیز می توانند 

بسته به عالقه 
و تخصص 
خویش در 

جلسات موازی 
پنج شنبه بازار 
شرکت کنند

مهسا اعتمادی

گــزارش
R e p o r t

شبکه اجتماعی همشهری ها در کافه بازار

جدول برنامه روز دوم پنج شنبه بازار دورهمی

منبع وب سایت رسمی گردهمایی:  با توجه به اینکه هفته نامه شنبه در تاریخ 2 اردیبهشت برای چاپ ارسال می شود 
چنانچه تغییری در جدول به وجود بیاید، می توانید آخرین تغییرات را  در SHANBEMAG.IR مالحظه کنید.  

جدول برنامه روز اول پنج شنبه بازار دورهمی

رامین فتوت



اولین ترن هوایی واقعیت مجازی آمریکا
شهربازی Six Flags با همکاری شرکت سامسونگ 

توانسته است ترن هوایی های واقعیت مجازی 
بســازد که اولین ترن هوایــی در نوع خود در 
آمریکای شــمالی محسوب می شوند. افرادی 
که به شــهربازی می روند می توانند در شش 

مکان مختلف شــهربازی ســوار این ترن های 
هوایی شــوند. افراد باید از هدســت های واقعیت 

مجازی Samsung Gear استفاده کنند. آن ها به طور 
فیزیکی در ترن هوایی نشســته اند اما مکان های دیگری را با چشــمان خود 
مشاهده می کنند. ترکیب تجربه واقعیت مجازی با حس فیزیکی در ترن هوایی 
احساس وحشت را 10 برابر افزایش می دهد. روانشناسان نیز معتقدند که این 
ترن هوایی از طریق فعال ســازی برخی مناطق مغز انسان موجب افزایش این 

حس در انسان می شود.

ردیابی افراد با داده های ناشناس
در تحقیقات اخیر مشخص شده است که خریداران 

فردی و حتــی رانندگان تاکســی را می توان با 
استفاده از داده های ناشناس شناسایی کرد.

یک تیــم از محققــان علــم کامپیوتر در 
دانشــگاه کلمبیــا و گوگل نشــان دادند 

که مطالب ارســالی روی دو برنامه رســانه 
اجتماعی که در آن ها موقعیت مکانی تگ شده، 

کافی است تا آن فرد شناسایی شود. ردیاب مکانی 
در حال حاضر در بسیاری از تلفن ها و برنامه ها تعبیه شده است زیرا بسیار 
مفید است. به همین دلیل است که شما می توانید به راحتی مسیر خود را 
پیدا کنید، دریابید که یکی از دوستان در اطراف شماست، یا یک فروشگاه 
در محله شما فروش ویژه دارد. از سوی دیگر همین قابلیت حریم خصوصی 

افراد را به خطر می اندازد.

 DNA ذخیره و بازیابی  تصاویر دیجیتال در
شرکت های حوزه فناوری مراکز داده ای را ایجاد 

می کنند تا تمام تصاویر نوزاد، معامالت مالی، 
ویدئوهای جالــب گربه ها و پیام های ایمیل 
کاربران خود را ذخیره کنند. اما در یک شیوه 
جدید، محققان توانستند فضای مورد نیاز برای 

ذخیره داده های دیجیتال را کوچک کنند. تیم 
دانشمندان کامپیوتر و مهندسان برق درباره یکی 

از اولین سیستم های کامل برای رمزگذاری، ذخیره و 
بازیابی داده های دیجیتال با استفاده از مولکول های DNA اطالعاتی ارائه داده اند. 
این سیستم می تواند اطالعات را میلیون ها برابر فشرده تر کند و آن ها را ذخیره 
سازد. به عالوه، آن ها توانستند عکس این روند را انجام دهند، به عبارت دیگر 
ترتیب درســت را از یک منبع DNA بزرگ تر بازیابی کنند و تصاویر را دوباره 

بازسازی کنند بدون اینکه یک بایت از اطالعات را از دست بدهند.

برای افــرادی که با چاقی خود دســت وپنجه نرم می کنند، 
شمارش کالری و سایر اطالعات تغذیه درباره هر وعده غذایی 
راه موثری برای کاهش وزن است. این شیوه مستلزم دقت و 
تداوم اســت، و معموال زمانی که افراد زمان کافی برای ثبت 
تمام اطالعات مورد نیاز خود را ندارند کارایی نخواهد داشت. 
چند سال پیش، تیمی از متخصصان تغذیه روی برنامه های 
تلفن همراه برای ثبت مصرف کالری کار کردند. هدف آن ها 
ایجاد یک برنامه گفتاری بود که آسان تر اطالعات غذایی را 
ثبت کند. محققان یک نمونه مبتنی بر وب از این سیســتم 
ثبت تغذیه ارائه کرده اند که از طریق گفتار کنترل می شود. 
با این سیســتم، کاربر به طور کالمــی محتویات یک غذا را 
توضیح می دهد، و سپس سیستم توضیحات را تجزیه می کند 
و داده های غذایی را از یک پایگاه داده آنالین به طور خودکار 
بازیابی می کند. داده ها همــراه با تصاویر غذاهای مربوطه و 
منوی کشــویی نمایش داده می شوند تا کاربر توضیحات را 
اصالح کند. این اصالحات را می توان به طور کالمی نیز انجام 
داد. کاربری که می گوید: »برای صبحانه، یک کاسه بلغور جو، 
موز، و یک لیوان آب پرتقال خوردم.« می تواند این اطالعات 
را اصالح کند و بگوید: »نصف موز خوردم« و سیســتم نیز 
داده های نمایش داده شده درباره موز را به روزرسانی می کند. 
محققان دریافته اند که نحوه کار با این سیستم برای کاربران 
خسته کننده اســت و در نتیجه آن ها تمایلی به ادامه کار با 

این سیستم ندارند.
بنابراین آن ها به دنبال شــیوه هایی بودنــد که اطالعات با 
دقت بیشتر و آســان تر ثبت شوند. آن ها نتایج آزمایش های 
انجام شده با یک سیستم تشخیص گفتار را گزارش کردند. 
اما ایــن موضوع اصلــی کار آن ها نبود؛ بلکــه در اصل یک 
پیش نمایش آنالین از سیســتم ثبت غذا به جای استفاده از 
برنامه تشخیص گفتار رایگان گوگل بود. تحقیقات آن ها به 

دو مشــکل دیگر می پرداخت. یکی از آن ها شناسایی نقش 
کاربردی واژگان است: سیستم باید تشخیص دهد آیا کاربر 
اطالعات تغذیه ای درباره عبارت »کاســه بلغور جو« را نیز 
ثبت می کند یا خیر. مشــکل دیگر تطبیــق عبارت کاربر با 
مدخل های موجود در پایگاه داده است. برای مثال، داده ها 
درباره بلغور جو تحت عنوان »جو« ثبت شده اند و واژه »بلغور 
جو« در هیچ یک از مدخل ها یافت نمی شود. برای رسیدگی 
به مشکل اول، محققان از آموزش ماشینی استفاده کردند. 
 Amazon Mechanical از طریق پلتفرم منبع یابی جمعیت
Turk، آن ها کارگرانی را به کار گرفتند که فقط آنچه را که در 
وعده های غذایی اخیر خود خورده بودند توصیف می کردند، 
ســپس واژگان مربوطه را در توضیحات تحت نام های غذا، 
کمیت، نام تجــاری، و... قرار می دادند. در عبارت »کاســه 
بلغور جو«، »کاسه« کمیت و »بلغور جو« غذاست. وقتی 10 
هزار توضیح غذایی برچســب خوردند، محققان از الگوریتم 
آموزش ماشینی برای پیدا کردن الگوها در روابط نحوی بین 
واژگان اســتفاده کردند. برای ترجمه توضیحات کاربران و 
برچســب ها، محققان از یک پایگاه داده بــا منبع باز به نام  
Freebase اســتفاده کردند که برای بیــش از 8 هزار ماده 
غذایی رایج مدخل دارد. این مدخل هــا مترادف نیز دارند. 
Mechani�  در صورت عدم وجود مترادف، آن ها از کارگران

cal Turk می خواســتند تعدادی مترادف ارائه دهند. نسخه 
سیستم ارائه شده به گونه ای است که زنده بودن این رویکرد 
را نســبت به پردازش زبان طبیعی نشان دهد؛ این سیستم 
تعداد کالری ها را گــزارش می دهد اما هنوز به طور خودکار 
آن ها را جمع نمی زند. در آینده چنین سیستمی ارائه خواهد 
شد. پس از تکمیل پروژه محققان قصد دارند تحقیقی دیگر 
انجام دهند تا دریابند که آیا این سیستم واقعا ثبت تغذیه را 

آسان تر می کند یا خیر.

سرگرمی های چهاربعدی را به خانه بیاورید

سیستم مبتنی بر وب ثبت تغذیه، به شما کمک 
خواهد کرد

کالری تان را در گوشی تان مهار کنید

یکی از زیباترین مناظر در تابستان یک زمین یا حیاط 
است که با کرم های شب تاب کوچک نورانی شده باشد. 
 Firefly در حال حاضر یک ابزار جدید و دســتی به نام
Communicator ساخته  شده که به افراد امکان می دهد 
در مکالمات رمزگذاری شــده با نور کرم های شب تاب 
شرکت کنند. با این دستگاه، که کار این حشره را تقلید 
می کند، کاربران می توانند از طریق فشار دادن یک دکمه 
و ساطع شدن الگوهای ذخیره شده از پالس های نور که 
از سیگنال های واقعی کرم شــب تاب تقلید می کنند، 
با کرم های شــب تاب ارتباط برقرار کنند. این سیگنال 
یک پیام ارسال می کند که کرم های شب تاب را به خود 
جذب کرده و به کاربران اجازه می دهد آن ها را از نزدیک 

ببینند. کرم های شــب تاب پیام های رمزگذاری شده 
خود را با اســتفاده از یک فرآیند شیمیایی به نام 

شب تابی، که در ساختار تخصصی موجود در 
شکم آن ها رخ می دهد، ارسال می کنند. 
وقتی نور از طریق تنظیم مقدار اکسیژن 
واردشده در اندام نوری روشن و خاموش 
می شود، این حشــره محرک »تبدیل 
نور« خود را کنترل می کند. دانشمندان 

کشف کرده اند که نژاد کرم های شب تاب 
برای برقراری ارتباط با همنوع خود و جذب 

جفت، الگوهای نوری منحصربه فردی ایجاد می کند. 
برخی از نژادها از نور چشمک زن برای جلب توجه سایر 

کرم های شــب تاب به عنوان طعمه استفاده می کنند. 
با اســتفاده از این دستگاه، کاربران کدهای 
ارتباطی کرم شــب تاب را از وب سایت 
  Stein’s Speak Firefly یا برنامــه
در داخل دستگاه دانلود می کنند. 
وقتی این کدها روی نمایشگر یا 
صفحه تلفن همراه قرار می گیرند، 
الگوهایی را ارســال می کنند که 
حسگر نور دســتگاه می تواند آن ها 
را بخوانــد. الگوهای ســیگنال مربوط 
به نژادهای آمریکای شــمالی ثبت شده اند، 
اما دانشــمندان هنوز دارند روی رمزگشایی الگوهای 

کرم های شب تاب در ســایر قاره ها کار می کنند. پایگاه 
داده کد با اطالعات ارائه شده توسط کاربر به روزرسانی 
خواهند شد. سازنده این دستگاه می گوید امیدوار است 
Firefly Communicator مردم را تشویق کند تا وقت 
بیشتری را در بیرون از خانه بگذرانند و صرف تماشایی 
این حشرات درخشان کنند. در اصل عالقه شدید او به 
دنیای طبیعی باعث شده تصمیم بگیرد چنین دستگاهی 
را تولید کند تا توجه مردم به طبیعت جلب شود. جالب 
آن است که کرم های شب تاب به طور طبیعی به سمت 
شما می آیند. اگر آن ها را در یک ظرف زندانی کنید، نور 
چشمک زن از خود ساطع می کنند، اما اصال این کار را 

دوست ندارند.

 با کرم شب تاب حرف بزنید!

یک ابزار جدید ساخته شده که به کمک آن کاربر 
می توانــد کاناپــه معمولی خود را بــه یک تجربه 

سرگرم کننده و فوق العاده تبدیل کند و به او 
کمک کند تا آنچه روی صفحه نمایش 

می بیند را حس کند.
این دســتگاه محرک حرکتی که   
Immersit نام دارد فضای زیادی از 
اتاق نشیمن شما را اشغال نمی کند. 

قسمت های مختلف آن می تواند زیر 
کاناپه قرار گیرد و احســاس مربوط به 

اتفاقات مختلــف یک فیلم یا بازی را به شــما 
منتقل کنــد. Immersit می تواند هزار ترکیب از 

لرزش ها و حرکات را در کاناپه ایجاد کند.

این دستگاه چهار صفحه به شکل آکاردئون دارد که 
به آن ها عضله نیز گفته می شود.

 این صفحه ها در زیر کاناپه قرار می گیرند 
و  هزار حس مختلف را ایجاد می کنند. 
یک »مغز« نیز وجود دارد که حرکات 
این چهار صفحه را کنترل می کند 
و یک »قلب« نیز نیروی سیستم را 

تامین می کند.
تا وقتی وزن افــرادی که روی کاناپه 
نشســته اند، بیشــتر از 500 کیلوگرم 
نباشد، این دستگاه حس ها را تولید می کند. به 
عالوه دو نفر نیز می توانند روی کاناپه بنشــینند و 

یک تجربه یکسان داشته باشند.

بازسازی آشپزخانه با کمک واقعیت مجازی ایکیا
یکی از حساس ترین قسمت های مربوط به بازسازی یا 
تغییر دکوراسیون خانه شما آن است که چگونه مبلمان 

یا لوازم خانگــی را در یک اتاق کنــار هم قرار 
دهید. در حال حاضــر، یکی از غول های 

خرده فروشی مبلمان، ایکیا، یک برنامه 
واقعیت مجازی ارائه داده که می تواند 
تصمیم گیری دربــاره چیدمان لوازم 
را آســان کند. این برنامــه به کاربران 

امکان می دهد تا چیدمان های مختلف 
آشــپزخانه را مشــاهده کنند، و ببینند که 

پیکربندی های مختلف کانتر و کابینت چگونه خواهد 
بود. حتی کاربران می توانند رنگ های مختلف را برای 
کابینت و کشوها امتحان کنند. با کمک این سیستم، 

شرکت ایکیا می تواند ارزیابی کند که چگونه می توان 
از این فناوری برای تامین نیازهای مشــتریان استفاده 
کرد.این شرکت از مشتریان دعوت می کند تا 
نظرات و انتقادات خود را درباره این تجربه 
مجازی بیان کنند. در کل این واقعیت 
مجازی در آینده برای مشتریان نقش 
مهمی خواهد داشــت. در حال حاضر 
تجربه واقعیت مجازی ایکیا سه چیدمان 
آشــپزخانه مختلف را ارائه می دهد که 
کاربران می توانند آن ها را با توجه به سلیقه 
خود سفارشی کنند. در مجموع این شرکت به این 
فکر می کند که واقعیت مجــازی چگونه می تواند یک 

جامعه جدید را در بین مشتریان ایکیا ایجاد کند.
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نتوانستن یا تلقین نتوانستن سد راه هر 
آغازی است. آنجا که اشتیاق حرکت دارید تلنگر

و ندای نتوانستن از درون یا بیرون شما را 
کرخت می کند چه باید کرد؟ وینسنت ون گوک یکی از 
بزرگ ترین نقاشان تاریخ پاسخ شما را این گونه می دهد: 

»اگر ندایی در درونتان به شما گفت که نمی توانید 
نقاشی بکشید با تمام ابزارهایی که دارید نقاشی کنید! 

آنگاه این صدا ساکت می شود.« جواب ساده و سرراست 
است؛ آنجا که فکر می کنید یا می گویند نمی توانید، فقط 

کار کنید؛ همان کاری را انجام دهید که نتوانستنش را 
به شما تلقین می کنند.

پادزهر ندای نتوانستن شـنـاسـنـامـه
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ممکن است عکس های سلفی شما هرگز در 
موزه هنرهای زیبا به نمایش گذاشته نشوند، 
 DeepArt اما به لطف یک وب ســایت به نام
شــما می توانید ببینید که اگر عکس شــما 
به ســبک برخی از هنرمندان مشــهور دنیا 
درمی آمد، چگونه می شد. کاربران می توانند 
عکس ها را آپلود کنند و یک سبک هنری را از 
بین گزینه های نقاشی های معروف در پایگاه 
داده آنالین انتخاب کنند یا حتی سبک های 
جدید را به آن بیفزایند. ســپس سرورهای 
DeepArt عکس اصلی را در ســبک هنری 
انتخاب شده بازتولید می کند. این اثر هنری 

می تواند به سبک ونگوگ، پیکاسو و... باشد.
DeepArt بــا اســتفاده از یــک الگوریتم 
ایجادشده توسط دانشــمندان اعصاب که از 
ارتباطات عصبی در مغز انسان تقلید می کند، 
این تغییــرات هنری را انجــام می دهد. این 
الگوریتم از شــبکه های خنثــی و مصنوعی 
اســتفاده می کند؛ یک مــدل ریاضی که از 
واحدهایی به نام نرون که به یکدیگر متصل 

هستند، ساخته می شود.
محققان توضیح می دهند که این نوع الگوریتم 
به خصوص برای تشخیص اشیا مفید هستند، 
به طوری که از روش پردازش ورودی حسی 
مغــز تقلید می کنــد و الگوها را تشــخیص 
می دهــد. این برنامــه به کامپیوتــر امکان 
می دهد عناصری مانند ســبک و محتوا را در 

یک تصویر مجزا و شناسایی کند.

با ایــن تکنولوژی احتمــاال از این بــه بعد قدر 
جوانی تان را بیشتر خواهید دانست.

اگر لباس روباتیک پیری R70i را امتحان نکنید، 
جوانی تان هدر رفته است. دانشمندان یک لباس 
18 کیلوگرمی شــبیه به مرد آهنین ساخته اند. 
وقتی فرد این لباس را به تن می کند در عرض یک 
ثانیه حدود 50 سال پیر می شود. بعد از درآوردن 
این لباس، فرد به این فکر فرو می رود که چگونه 
می تواند با خوردن غذاهای سالم تر یا ورزش بیشتر 
خود را جوان نگه دارد. با پوشیدن این لباس فرد 
با سالمندان نیز احساس همدردی خواهد کرد. 
سازندگان این روبات امیدوارند با کمک این لباس 
مردم بیشــتر از پیش درباره پیری و سالمندان 
صحبت کنند زیرا بیشتر افراد از صحبت کردن 

درباره پیری و پیر شدن بیزارند.
طبق برنامــه، قرار اســت R70i در مرکز علمی 
آزادی در نیوجرسی در معرض نمایش قرار گیرد 
و بازدیدکننــدگان می توانند تــا 10 آوریل این 
لباس را به تن کننــد. این لباس به مناطق دیگر 

نیز خواهد رفت.
یکی از افرادی که این لباس را پوشیده می گوید: 
»لباس سنگینی است که بیشتر وزن آن به دلیل 
وجود باتری های فسفات لیتیوم-یون و سیستم 

خنک کننده در کوله پشتی آن است.«
دوربین های موجــود در این لباس مرحله نهایی 
گلوکوم را شبیه سازی می کنند. مثل آن است که 
فرد به داخل یک تونل نگاه کند. این لباس حس 
بینایی انسان را ضعیف می کند به طوری که فرد 
حتی نمی تواند ببیند. یک صدای زنگ در گوش  
شنیده می شود. قدرت تکلم نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرد. R70i  در صدای شما تاخیر می اندازد 
و در نتیجه شما آن را چند ثانیه دیرتر می شنوید. 
به عــالوه این لباس چنین احساســی را منتقل 
می کند که گویــی نمی توانید به راحتی حرکت 
کنید. درست مانند افراد سالمند که به دلیل آرتروز 

نمی توانند راحت حرکت کنند.

عکس های خود را در 
وب سایت رایگان به 
نقاشی تبدیل کنید

لباسی روباتیک که 
سن انسان را 50 سال 

افزایش می دهد

تازهها
N e w s



 یک 
استارت آپ 

در بدو شروع 
به هیچ 

عنوان نیاز به 
سرمایه ندارد. 

سرمایه یک 
استارت آپ 

در وهله اول 
تیم خوب، 
فکر خوب، 
و فعالیت 

متمرکز است

ایرانی های مهاجر، این هم ملیتی های باهوش، که 
به طور متوسط از لحاظ موفقیت های فردی مانند 
ســطح تحصیالت، موقعیت اجتماعی و فرهنگی 
و شرایط شــغلی و مالی، رتبه باالیی دارند، در هر 
کجا و هر شــرایطی، دلتنگی ها و دلبستگی های 
خود را به مادران و تمام متعلقات سرزمین مادری 
خود همیشه در گوشــه ای از کیف های پول خود 
یا دســکتاپ های سیســتم های حرفه ای شان به 

همراه دارند.
مهدی قطبی و علی رضا توکلی، فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های تهران و امیرکبیر که خارج از ایران 
تحصیل کرده اند، نیز از این قاعده مستثنا نبودند 
و نه تنها نیازهای خود بلکــه احتیاجات عاطفی، 
قانونی، مالی و... تمام ایرانیان خارج از کشور را رصد 
کردند و تصمیم گرفتند شرکت سیمیا را به آدرس 
وب سایت SimiaService.com راه اندازی کنند 
تا خدمات یکپارچه ای کامال متناســب با نیازهای 

ایرانیان خارج از کشور ارائه کنند.
مهدی قطبــی می گوید: طبــق آمارهای موجود 
حدودا ۷ میلیــون ایرانی در خارج از ایران زندگی 
می کنند که تراکم جمعیت آن ها در کشــورهای 
آمریکا، آلمان، انگلســتان، کانادا، سوئد، امارات 
متحده عربــی، هلند، اســترالیا، مالــزی و هند 
بیشــترین میزان را دارد. مهاجران ایرانی در این 
کشــورها عموما در سطح بســیار باالیی از لحاظ 
تحصیالت و درآمد قرار دارند. به عنوان نمونه طبق 
آمارگیری که در سال ۲011 توسط یک موسسه 
معتبر تحت نظارت دانشگاه MIT از ایرانیان مقیم 

آمریکا صورت گرفت، این نتایج حاصل شد:
 درآمد ســرانه ایرانیــان در آمریکای شــمالی 
50 درصد بیشتر از درآمد ســرانه ملی در کشور 

آمریکاست.
 میانگیــن ارزش خانه یک ایرانــی در آمریکا، 
به طــور میانگین ۲/۲5 برابــر میانگین ارزش در 

کشور آمریکاست.
 1/5 درصد ایرانیان در آمریکا تحصیالت دکترا 
و باالتر، 5/۲۷ درصد بیش از کارشناســی ارشد، و 
5۷/۲ درصد دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر 
هستند. این آمار در مورد کشور آمریکا به ترتیب 

یک درصد، 8/9 درصد و ۲4/4 درصد است.
از طرفی طبق این نظرسنجی 85 درصد ایرانیان 
مقیم آمریکا، اهمیت ایرانی بودن خود و نسل های 

بعدی خود را مهم و بسیار مهم ذکر کرده اند.
بنیان گذاران ســیمیا توضیح دادنــد که با توجه 
به آمارهای مشابه ســیمیا، با هدف حفظ و تداوم 
ارتباط این هم وطنان با داخل کشور، سرویس هایی 
راه انــدازی کرده انــد، ازجمله فروشــگاه آنالین 
ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت خرید و ارسال 
هدیه به عزیزانشــان در ایران، انجام امور اداری و 
قانونی آن ها در ایران )ازجملــه ترجمه مدارک، 
پیگیری امور مربوط بــه نظام وظیفه، امور مربوط 
به وزارتخانه های علوم و بهداشت و...(، تهیه بلیت 
رفت وآمد و همچنین فروشگاه آنالین هم وطنان 
مقیــم داخل بــرای خرید و ارســال محصوالت 

تولیدشده داخلی برای ایرانیان سرتاسر دنیا.
مهدی قطبی افزود: »ســیمیا تاکنــون موفق به 
ارتبــاط با حدود 40 هزار نفــر از این هم وطنان و 

ورود قریب به ۶00 هزار دالر ارز به داخل کشــور 
شده است.«

سیمیا تصمیم دارد در آینده آموزش زبان فارسی 
به نســل دوم و ســوم ایرانیان خارج از کشــور را 
حمایت کند. این ایده با هدف آموزش زبان فارسی 
به نســل های بعدی ایرانیان خارج از کشور شکل 

گرفته است.
شایان ذکر است این طرح به عنوان نخستین طرح 
کشــور ایران توسط دانشــگاه MIT برای شرکت 
در دوره پشــتیبانی کارآفرینی توسط اساتید این 

دانشگاه در سال ۲01۶ پذیرفته شده است.
طبق بررســی های انجام شده توســط سیمیا، با 
وجود آنکه به دلیل مهاجرت بسیاری از زبان های 
دیگر نیز مانند زبان فارسی نیازمند آموزش زبان 
مادری به نســل های بعدی خود هستند، تاکنون 
هیچ روش آموزشی در هیچ زبانی به صورت آنالین 
برای آموزش زبــان مادری بــه کودکانی که در 
کشــور دیگری زندگی می کنند اجرا نشده است. 

بنابراین در صورت اجرایی شــدن پروژه آموزش 
زبان فارســی به کودکان نسل دوم و سوم ایرانیان 
خارج از کشور، این طرح برای نخستین بار در دنیا 

به اجرا درمی آید.
دانشــگاه MIT، بــا در اختیار داشــتن 85 برنده 
جایزه نوبل، 35 فضانورد، و پیشرو بودن در فضای 
کسب وکار، یکی از نخستین دانشگاه های پیشرو 
در آموزش مجازی اســت. این دانشــگاه با کمک 
دانشگاه هاروارد در ســال ۲01۲ پلتفرم EDX به 
نشانی اینترنتی EDX.ORG را برای آموزش مجازی 
راه اندازی کرد که تــا به امروز با ارائه بیش از ۷00 
درس در موضوعات مختلف، به ۷ میلیون دانشجو 

در سرتاسر دنیا تدریس کرده است.
مهدی قطبی معتقد است این همکاری که در این 
زمینه با بخش آموزش مجازی دانشگاه MIT شکل 
گرفته، کمک شایانی به پیشبرد طرح آموزش زبان 
فارسی به نسل های دوم و ســوم ایرانیان خارج از 

کشور خواهد کرد.

سیمیا، پل ارتباطی ایرانیان در جهان

پرنیان مصطفایی مهر

گزارش
R E P O R T

بنجامین فرانکلین
از هزینه های کوچک و غیرضروری دوری کن. 
زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک 

کشتی بزرگ می شود.

یادگیری انگلیسی با 
لینگوتیک

در دنیای امروز که هرکس در تکاپوست تا جایی 
برای خود در دنیای آکادمیک باز کند، بسیاری 
در تالش اند تا تحصیالت خود را در ســطوح 
عالی و در مراکز آموزشی خارج از کشور ادامه 
دهند. درست در همین نقطه ایده لینگوتیک 
متولد می شود. علی امینیان طوسی، بنیان گذار 
وب سایت لینگوتیک، می گوید: »خال بزرگی در 
آموزش زبان انگلیسی حس می کردیم. بستر 
مناسبی برای ایجاد یک پایگاه اینترنتی آمادگی 
آزمون های انگلیسی وجود داشت تا دیگر کسی 
مجبور نباشــد با صرف وقت بسیار و هزینه ای 
هنگفت تنها در چند جلســه کالس شرکت 
کند. فکر کردیم حاال که می شود در اینترنت 
هرکاری کرد، چرا انگلیســی یــاد نگرفت؟« 
ایده لینگوتیک با عنوان پلتفرم آموزش زبان 
انگلیســی با محوریت آزمون های بین المللی 
تعیین سطح TOEFL،IELTS و GRE و آمادگی 
برای این آزمون ها شکل گرفت. اولین قدم در 
دستیابی به این هدف ایجاد سیستم تصحیح 
قدرتمند و مخصوص لینگوتیک بود. سیستمی 
که بتواند بر روی هریــک از مواد این آزمون ها 
تمرکز کند، داوطلب را آموزش دهد و سپس او 
را آماده شرکت در آزمون کند. اشتباهات آن ها 
را شناسایی و با آموزش صحیح آن ها را رفع کند.

کار شبانه روزی تیم علمی-آموزشی لینگوتیک 
به توسعه و ایجاد یک مســیر تصحیح دقیق 
انجامید. سیســتمی که در آن نوشــته های 
داوطلبان تحت مراحلی هم راستا با مصححان 
اصلی این آزمون ها و با بهره گیری از متدهای 
نوین تدریس زبان انگلیسی تصحیح می شود.

امینیان اضافه کرد: »هر نوشته به دقت و با توجه 
به ریزترین مسائل و ساختارهای زبان انگلیسی 
لغت به لغت بررسی می شود و هر داوطلب گزارشی 
دقیق از نوشــته خود و اشــتباهات آن دریافت 
می کند. در این گزارش می تــوان توصیه های 
راهگشــا و راهکارهای الزم را برای رسیدن به 
یک نوشته عالی پیدا کرد. تحولی عظیم در نظام 

آموزش مجازی زبان انگلیسی در راه است.«

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغازراه
Start Line
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پیدا کردن تمام وسایل گم شدنی با گوشی شخصی!
فایندیما به افراد کمک می کند تا از گم  شدن وسایل خود جلوگیری و در صورت گم  شدن آن ها را پیدا کنند

از مام وطن به آن سوی مرزها

اگر هر جوان 
ایرانی به جای 
نظاره کردن، 
قدمی در راه 

پیشرفت ایران 
بردارد، قطعا 

کشورمان 
در آینده 

جایگاه موفقی 
خواهد داشت، 

به خصوص 
که مردم این 

سرزمین بارها 
ثابت کرده اند 

که برای رسیدن 
به هدف های 

خود استعداد و 
پشتکار الزم را 

دارند

در وب سایت جرمینال )germinal.ir( محصولی به 
نام فایندیما را می بینید که راهکاری هوشمند برای 

پیدا کردن وسایل گم شده است.
فایندیما نگرانی و دغدغه گم شدن وسایل را از بین 
می برد و صرفه جویی در زمان را برای کاربران خود 
به ارمغان می آورد. گفتگویی داشتیم با علی شکری، 
طراح سخت افزار فایندیما، و از مسیر پرفرازونشیبی 

که تا به اینجا طی کرده شنیدیم.

 محصول فایندیما چگونه کار می کند؟
این گجت مخصوص تمام وسایل گم شدنی است. 
فقط کافی است دستگاه را به کلید، کیف پول، سوئیچ 

ماشین و... متصل کنید.

 بعد از نصب فایندیما روی وسایل مورد نظر و 
گم شدن آن ها، دقیقا به چه روشی ما را در پیدا 

کردن آن راهنمایی می کند؟
زمانی که کیف پول یا کلیدهای خود را جا گذاشتید 
)و فاصله گوشــی از آن افزایش پیــدا کرد(، گجت 
و گوشــی هم زمان زنگ می زند و شــما را خبردار 
می کند تا از گم شدن آن جلوگیری کند. اما بعد از 
گم شدن آن ها با سه روش می توانید برای پیدا کردن 

آن ها اقدام کنید:
1- بــرای پیدا کردن وســیله مورد نظــر، داخل 
اپلیکیشن گوشــی روی دکمه جســتجو کلیک 
می کنید. فایندیما یک سیگنال در شعاع 40 متری 
پخش می کند. وقتی شما شروع به جستجوی یک 
وســیله می کنید گوشی شما ســیگنال بلوتوث را 
ردیابی می کند و به کمک صدای فایندیما می توانید 

شیء گم شده را پیدا کنید.
۲- اپلیکیشن فایندیما آخرین مکانی که به گوشی 
متصل بوده را داخل برنامه به شــما نشان می دهد 

که یک نقطه شروع برای جستجو به شما می دهد 
تا مجددا تمامی مسیری که رفته اید را به دنبال آن 

نگردید.
3- ثبت وسیله به عنوان گم شده )زمانی که فایندیما 
گم  شده و خارج از دسترس است(. این ویژگی به شما 
اجازه می دهد فایندیما را به عنوان یک وسیله گم شده 
در اپلیکیشن ثبت کنید تا زمانی که فایندیما توسط 
شــما یا اعضای اجتماع فایندیما پیدا شد یک پیام 
داخل موبایل و یک ایمیل حاوی موقعیت فایندیمای 

خود دریافت کنید.

 بعد از فروش محصول نیاز به ارائه سرویس 
دارید؟

بعد از فروش محصول هم سرویس پشتیبانی هست و 
هم سرویس ردیابی برای وسیله هایی که از دسترس 

خارج شده اند.

 چه مقدار از این محصول تا به االن تولید شده 
و طی چه مدت چه مقدار از آن به فروش رفته؟

این محصول در مرحله آماده سازی برای تولید انبوه 
است. شروع کمپین پیش فروش فایندیما یک هفته 
قبل از عید بود. ۲۲ اسفندماه شروع شد. متاسفانه در 
ایام تعطیالت نوروز روند روبه رشد خوبی نداشتیم که 
طبیعی هم هست، چون ایام تعطیالت است. صرف 
نظر از آن دو هفته تعطیالت تا االن ۷۷ عدد از گجت 
فایندیما پیش خرید شده که خدا را شکر این روند 

رو به افزایش است.

 از معدود استارت آپ هایی هستید که مبتنی 
بر ســخت افزار اســت. مطمئنا با مشکالت 
پیچیده تری نسبت به سایر استارت آپ مواجه 

بوده اید.
بله کامال. مهم ترین چالش ما این است که جرمینال 
اولین استارت آپ سخت افزاری ایرانی در حوزه تولید 
محصوالت هوشمند است و با یک بازار نو و ناشناخته 
در داخل ایران مواجه اســت. از طرفی هزینه های 
باالی طراحی و تولید سخت افزار نیز مانعی بزرگ 

برای یک استارت آپ است.

 ترجیح می دادید این ایده را خارج از کشور 
به اجرا دربیاورید؟

با توجه به اینکه با بازار ناشناخته ای روبرو هستیم 
با مشــکالت زیادی مواجه می شــویم، اما با تمام 
این تفاسیر حس خوبی که پس از تولید این قبیل 
محصوالت در ایــران برای ما به وجــود می آید از 
همه چیز ارزشمندتر است، حتی از پیاده سازی آن 

در خارج از کشور.

 با چه روشی وارد این بازار نو شدید؟
درخصوص بــازار می توان به این نکته اشــاره کرد 
که قســمت بزرگی از تالش جرمینال برای فروش 
محصوالت صرف معرفی و تبیین روش های نو برای 
تعامل با اشیاست. بعد از آن اســت که می توان به 
سراغ روش های بازاریابی مختلف و تمرکز بر آن ها 
رفت. خوشبختانه جرمینال تاکنون از مرحله اولیه 

عبور کرده است.

 در وب سایت جرمینال این محصول را برای 
پیش فروش گذاشته اید و به نوعی برای جذب 
سرمایه جمعی اقدام کرده اید. اصوال این اقدام 
در چه مرحله ای از تولیــد محصول صورت 

می گیرد؟
پس از طراحی سخت افزار، نرم افزار و طراحی صنعتی 
محصول فرآیند جذب ســرمایه انجام می شود تا 

هزینه های مورد نیاز برای تولید انبوه فراهم شود.

 اقدام برای پیش فروش آیا به معنی تست بازار 
قبل از تولید انبوه است یا جهت جذب سرمایه 

تولید دست به این کار زده اید؟
همان طور که گفتم فایندیما قبال تست شده و مراحل 
طراحی سخت افزار، نرم افزار و طراحی صنعتی این 
محصول تکمیل شده است و برای تولید انبوه آماده 
اســت. در حال حاضر برای جذب ســرمایه تولید، 

محصول را برای پیش فروش گذاشته ایم. 

 تیم شما شامل چه متخصصانی است؟
امیر احســانی جم، مدیر محتوا و بازاریابی، حسن 

نجفی، طراح مدل تجاری، و شــتاب دهنده آواتک 
از متخصصان، همراهان و حامیان فایندیما هستند.

در رســیدن به این ســطح از موفقیت ایده 
فایندیما را بیشــتر موثر می دانید یا اعضای 

تیم را؟
برای راه اندازی یک استارت آپ خوب و موفق »تیم« 
مهم ترین مســئله پیش رو اســت. در اکثر موارد 
تیم حتی مهم تر از ایده شــکل گیری استارت آپ 
می شود. این موضوع در استارت آپ ها رایج است که 
به طور مثال ایده از لحاظ درآمدی وضعیت خوبی 
ندارد و به ناچار تغییر پیدا می کند. به همه دوستانم 
در شرایط مشــابه توصیه می کنم در آغاز کار خود 
ترجیحا برای تشکیل تیم از افرادی استفاده کنند 
که روحیه همکاری تیمی باالیی داشته باشند ضمن 
اینکه تخصص مورد نظر برای پیاده سازی ایده را نیز 

داشته باشند.

این محصول نمونــه خارجی هم دارد؟ مزیت 
رقابتی آن نسبت به کاالهای مشابه در چیست؟

بلــه، Tile و TrackR از مهم ترین رقبای فایندیما 
هستند که تاکنون بازار خوبی داشته اند. اما فایندیما 
به لحاظ کیفیت برتری محسوسی نسبت به رقبای 
خود دارد. به طور مثال می توان به برد مفید دستگاه 
و مدت زمــان عمر باطری آن اشــاره کرد. قطعات 
به کاررفته در این گجت از کشــورهای آلمان و نروژ 
تامین می شود و کیفیت آن تضمین شده است. عالوه 
بر این مزایا، فایندیما قیمت مناسب تری نسبت به 

رقبای خود دارد.

چه چشم اندازی از آینده این کسب وکار و این 
سایت دارید؟

هدف جرمینــال تحقق تعامل هوشــمند و تولید 
محصوالت مرتبط اســت. فایندیما اولین محصول 
جرمینال در زمینه lost and found است. فایندیما 
نیز مراحل توسعه خود را پشت سر خواهد گذاشت و 
به حوزه مراقبت از سالمندان و کودکان و کاربردهای 

دیگر وارد خواهد شد.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w
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E d i t o r i a l

دانش گاه!
شاید یک اتفاق باشد، اما اگر به قول پیشینیان 
»هیچ چیز اتفاقی نیست« را مبنا قرار دهیم، 
تکلیف چیســت؟ در این چنــد صباحی که 
برای انتشــار شــنبه با بچه های استارت آپی 
نشست و برخاست داشــتیم، که حداقل به 
۲0 مورد می رســد، حتی یک تن از میانشان 
دانش آموخته کارآفرینی نبود! البته می دانم 
که می شود گفت اتفاقی است و حتی می شود 
گفت استارت آپ ها بیشتر مشاغل تحت وب 
را دربرمی گیرند و قس علی هذا... اما می توان 
دالیل بی شــمار دیگری آورد که مهر باطل 
بر این نوشــته بزند. اما به گمان شنبه ای ها، 
دانشگاه های ایران خروجی مناسبی در بازار 
کار ندارند. این تنها مربوط به دانشــکده های 
کارآفرینی نمی شود. در میان ما روزنامه نگاران 
نیز کمتر روزنامه نــگاری را می توان یافت که 
محصول دانشــکده روزنامه نگاری باشد. اگر 
همه چیز را به هم نبافیم و توجیه نیاوریم باید 
بپذیریم آنچه در دانشــکده های کارآفرینی 
تدریس می شود در بازار کار کاربردی نیست. 
اگر با هریک از فعاالن اســتارت آپی ســخن 
بگویید بیش از آنکه از نبود سرمایه و امکانات 
بنالند دغدغه جدی شــان کمبــود دانش و 
نیروهای ماهر اســت. این دانش در کجا باید 
آموخته شود و آموزش داده شود، جز دانشگاه؟

همین مناظره این شماره ما را با بنیان گذاران 
چهــار اســتارت آپ بخوانید. آن هــا برای 
دانش اندوزی و کسب تجربه به جای دانشگاه 
به شتاب دهنده ها پناه برده اند و تلخند ماجرا 
اینجاست که شتاب دهنده های بزرگ هم به 
مدد متولیان امر در دانشگاه ها مستقر شده اند. 
فارغ از نیت مثبت تصمیم گیران، آیا این نشانه 
ناکارآمدی نظام دانشگاهی ایران در این حوزه 
نیست؟ که باید شتاب دهنده ها در دانشگاه های 
ایران مســتقر شــوند و خارج از سیســتم 
دانشگاهی به جوانان دانش و مهارت بیاموزند!

از این رو اقدام دانشــکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران در دعوت از فعاالن کســب وکار برای 
حضــور در کالس های درس، کــه به همت 
خانم دکتر مژگان حســینی و با هدف انتقال 
تجربه کارآفرینان به جوانان دانشجوی تشنه 
دانش برگزار شد، می تواند گامی موثر در پیوند 
دانشگاه و بازار کار باشد. اما می دانیم این گونه 
اتفاقات مبارک و استقرار مراکز شتاب دهنده 
در دانشــگاه ها بــرای اصالح ایــن وضعیت 
کافی نیســت و باید تجدید نظری جدی در 
مبانی آموزش کارآفرینی کرد. نکته تراژیک 
ماجرا اینجاست که وقتی در دانشگاه حضور 
پیدا می کنید با جوانانی روبرو می شــوید که 
تشنه دانستن هســتند اما این دانستن را در 
کتاب های درسی نمی جویند و به سینه های 
کارآفرینان پناه می برند. راستش را بخواهید 
به اصالح وضعیت دانشــگاه ها در کوتاه مدت 
امیدی نداریم، از این رو از بچه های استارت آپی 
درخواست می کنیم به دعوت مراکز دانشگاهی 
برای حضور در کالس ها و نشســت ها پاسخ 
مثبت بدهند. برای بقا و تقویت اکوسیستم نیاز 

به دانش و نیروهای ماهر داریم.

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید



 چه  می توان کرد که این فضای دوقطبی به اکوسیستم 
ضربه نزند و سینرژی شکل بگیرد؟

رشیدی: اگر پدری جلوی بچه اش اشتباه کند، بچه هم یاد 
می گیرد. خط فکری از باال به پایین انتقال پیدا می کند. وقتی 
من ببینم سرآوا هیچ وقت کنار راکت نایستاده، ممکن است 
استارت آپ من هم با استارت آپ های راکت همکاری نکند. 
در فضای کسب وکار باید روبه روی رقیب و حتی دشمنت 
بنشینی و حرف بزنی. مشکل این است که تا امروز بیزینسی 
فکر نکرده ایم. عده ای برنامه نویس و طراح بوده ایم که فقط 

یک کار بلد بوده ایم و همان را انجام داده ایم.
علیدوست: خیلی هم تمامیت خواه بوده ایم. برنامه نویس 
فکر می کند همه کارها را او انجام داده؛ بازاریاب می گوید 

این منم که می فروشم.
اسدی: من البته خوشــبینم. در یــک سطحی به خاطر 
منافع شتاب دهنده فکر می کنند منطقی است که رقیب 
تعریف کنند و با رقابت جلو بروند. من از دیدن پیشنهادهای 
شگفت انگیز بامیلو و دیجی کاال لذت می برم. رقابت آن ها به 
نفع مصرف کننده هم شده. اما در برخی سطوح این رویارویی 
درست نیست و من فکر می کنم درست خواهد شد. به نظرم 
االن باید اول این کیک را بزرگ کنیم و بعد سر اینکه سهم 

هرکس چقدر است دعوا کنیم.
جعفری: فرق نواک و نوار در یک حرف است! ما قبل از آن ها 
پلتفرم خودمان را کامل کرده بودیم و می توانستیم با توجه 

به کاری که آن ها می خواستند انجام دهند و هیچ تضادی 
هم با منافع ما نداشت آن را در اختیار این تیم بگذاریم. اما 
همین رابطه نداشتن شتاب دهنده ها شاید باعث شده که 

این اتفاق نیفتد و این هم افزایی شکل نگیرد.
علیدوست: من هم فکر می کنم هرچقدر این مرزبندی ها 
وجود داشته باشد این فضا تغییر خواهد کرد. چون حتی 
بیرون از فضای این شتاب دهنده ها داستان موفقیت هایی 
شکل خواهد گرفت و تعامل هایی به وجود خواهد آمد که 

فضا را تغییر می دهد.

 چقدر شــتاب دهنده ها را در ساختن کامیونتی یا 
اجتماع استارت آپی موفق می دانید؟

جعفری: شتاب دهنده شریف موفق بوده، چون به دانشگاه 
شــریف تعلق خاطر دارد و برای شکل دادن یک اجتماع با 
محوریت این دانشگاه تالش می کند. اما دیموند و آواتک با 
وجود اینکه در دانشگاه هستند چون وارد یک فضای رقابتی 
دوقطبی شــده اند نتوانسته اند در این زمینه موفق باشند. 
کامیونتی فقط سالم علیک نیست. باید خدمات دهی متقابل 
و مراودات خوبی شکل بگیرد. در دیموند بسیاری می روند 
و می آیند اما شــما نمی دانید به چه کسی چه اطالعاتی را 
باید بدهید و چه اطالعاتــی را نباید بدهید! چند اتفاق بد 
هم داشــتیم که افرادی آمدند و اطالعات گرفتند و بعد از 
آن ها سوءاستفاده شد و این باعث می شود حس خوبی در 

تعامل ها به وجود نیاید. 
علیدوست: به فضا خیلی حرفه ای و تعاملی نگاه نمی کنند. 
بیشتر دعوا بر سر این است که سهم چه کسی بیشتر باشد. 
شتاب دهنده شریف هم چندان خیریه نیست و نفعش در 
همین برندسازی برای دانشگاه است. شاید اگر دیموند با 
دانشگاه تهران تعامل بیشتری داشته باشند این اتفاق در 
این سمت هم بیفتد. کمی هم به مراودات شتاب دهنده ها 
با سایر نهادها نگاه سیاسی می شود. یعنی به محض اینکه 
یک شتاب دهنده به سمت یک نهاد می رود آن را سیاسی 
برداشــت می کنند. شــاید اول باید این تعامل با دانشگاه 

تهران شکل بگیرد.

 حتی انگ و برداشــت های سیاسی از طرف برخی 
نهادها هم به شتاب دهنده ها وارد می شود؟

علیدوست: شتاب دهنده ها یکی از جاهایی است که برای 
رشد اقتصاد می تواند به دولت کمک کند و دولت هم اولویت 
این روزهایش اقتصاد است. بنابراین طبیعی است کسانی 
که می خواهند حوزه تمرکز دولت را زیر سوال ببرند سنگی 

هم به سمت شتاب دهنده ها پرتاب کنند.
اسدی: تفاوت همیشه مشکل زاست. این فضا یک فضای 
متفاوت از حوزه های دیگر اقتصاد کشور است و این تفاوت 
می تواند برای آن ها هزینه زا هم باشــد. از ایونت هایی که 
برگزار می شود گرفته تا مهمان هایی که می آیند متفاوت 

هستند و ممکن است برای برخی که با این فضا آشنا نیستند 
سوءظن ایجاد کند.

 آیا شانسی برای استارت آپ هایی که نمی خواهند 
بروند سراغ شتاب دهنده ها باقی  مانده است؟

علیدوست: موضوع مهم تر این است که باید بروند سراغ 
آن ها. باید صبر کنند تا به نقطه ای در کسب وکار خودشان 
برسند که نتوانند برخی نیازهایشان را برآورده کنند. مثل 
نیاز به شبکه ای از افراد باتجربه. 25 میلیون پولی است که 
شما اگر در فامیلتان هم بچرخید می توانید آن را به دست 
آورید. پس به خاطر گرفتــن آن نباید بروید آواتک. برای 
برآورده کردن نیازی ســراغ شــتاب دهنده ها بروید که از 

دست خودتان برنمی آید.
رشیدی: بــرای نمونه ما پروژه فرانش را به جاهای خوبی 
رســانده بودیم و تیممان هم خوب بود و وب را هم خوب 
می شــناختیم اما واقعا دیگر نفسمان بریده بود، چون بلد 
نبودیم پــول دربیاوریم. به تجربه بازار و کســب وکار نیاز 
داشتیم. مهم ترین چیزی که من در آواتک به دست آوردم 

شبکه ای از افراد بادانش بود.

 اگر استارت آپی اصال نخواهد برود چه؟
رشیدی: هنــوز هستند اســتارت آپ هایی که به درآمد 
رســیده اند اما بــاز دنبال این هســتند که بروند ســراغ 

بچه ای که از پدر می آموزد

رضا جمیلی
گپ وگفت

مصاحبه
I n t e r v i e w

 پیــش از بحث درباره شــتاب دهنده، باید به 
این سوال پاســخ دهیم که وقتی از اکوسیستم 
استارت آپی ایران صحبت می کنیم از فضایی با 

چه اندازه و کیفیت حرف می زنیم؟
اسدی: وقتی از اکوسیستم در هر مفهومی صحبت 
می شود باید دو موضوع را از هم جدا کرد. یکی صحنه 
استارت آپ است که شــامل همه عناصری است که 
اســتارت آپ ها با آن درگیرند. اکوسیستم مجموع 
این صحنه و تاثیر آن بر فضای اطرافش اســت. پس 
اکوسیستم اســتارت آپی ایران آدم هایی هستند که 
دارای ایده های کسب وکار هستند که می خواهند در 
سریع ترین زمان ممکن آن ها را عملی کنند و در این 
راه نیاز به برخی ابزارها مانند تجربه و سرمایه و البته 
کار کردن دارند. اکوسیســتم استارت آپی ایران هم 
زمانی شکل گرفت که در هر یک از این زمینه ها آدم ها 
به میدان آمدند و خودشان را معرفی کردند و دور هم 
جمع شدند. یکی خودش را برنامه نویس معرفی کرد 
یکی گفت من سرمایه گذارم و یکی هم ایده ای داشت 

که می خواست با آن کسب وکاری راه بیندازد و...
رشیدی: این اکوسیستم با یکی دو داستان موفقیت 
خبرساز و شروع شد. جمعی که در ایونت ها و جمع های 
محدود همدیگر را پیدا کردند به این نتیجه رسیدند 
که باید اکوسیستم خودشان را بنا کنند. امروز ولی به 
دو شکل با این فضا مواجه می شوند. افرادی که خیلی 
در آن فعال هســتند و دسته دیگر کسانی که به ویژه 
در شهرســتان ها اصال از وجود آن خبــر هم ندارند. 
به این فکر هســتند که روی ایده جذابی کار کنند و 
حتی مقصد خود را آمریکا و اروپا می دانند و نمی دانند 
که در ایران هــم چنین فضایی به همــراه تعدادی 
شتاب دهنده وجود دارد. این فضا درحال توسعه است 
اما نیاز به مراقبــت زیاد دارد. چراکه اگر حباب ایجاد 
شود عده ای ممکن اســت شتاب زده وارد آن شوند و 
نتیجه مورد نظرشــان را نگیرند و حتی فضا را خراب 
کنند. با این حال هنوز تمرکز این فضا تنها در تهران 

است و شهرهای دیگر مانند شیراز کم کم دارند به آن 
اضافه می شوند. نکته مهم این است که استارت آپ های 
موفق نسل اول باید همین حاال برای انتقال تجربه خود 
به این تازه واردها وارد میدان شوند و نگذارند دیر شود.

علیدوست: من فکر می کنم فضای استارت آپی ایران 
خیلی وقت است که شروع شده، فقط عناوین و اسامی 
وجود نداشته. اما از یک نقطه ای به بعد بزرگ تر شده 
و عناوین شــکل  گرفته و این اعتمادبه نفس به وجود 
آمده که در ایران هم می شــود ایده های نو را اجرایی 
کرد. این فضا خیلی جوان و حتی نوزاد یا نهال است؛ 
بنابراین حتی من با این نتیجه گیری که ممکن است 
حباب شکل بگیرد و یا اتفاق های بدی در راه باشد زیاد 
موافق نیستم. چون راه زیادی برای رشد و تجربه در 
پیش دارد و طبیعتا در این راه فرازوفرودهای زیادی 
وجود خواهد داشــت و آن موقع بهتر می توان گفت 

چگونه پیش می رویم.
جعفری: ما اکوسیستم داریم ولی کامیونتی نداریم. 
کامیونتی یا اجتماع استارت آپی فقط این نیست که 
دور هم جمع شویم، بلکه جایی است که در آن با هم 
ارتباط سازنده داشته باشیم. هنوز جزیره های کوچکی 
هستیم که گهگاه سری هم به یکدیگر می زنیم. آواتک 
و دیموند در فاصله دویست متری در دانشگاه تهران 
هستند ولی عمال تعاملی با هم ندارند. پس اسم این را 
نمی توان اجتماع استارت آپی گذاشت. هنوز هم اگر 
در یک ایونت کسی از کنار ما رد شود یا احساس کنیم 
کسی موفق است، به چشم اسطوره به او نگاه می کنیم 
یا رقیب، و در حد سالم و علیک با او ارتباط می گیریم.

 تاریخ و پیشینه شتاب دهنده را تا کجا می توان 
عقب کشید؟ یعنی پیش از آواتک یا دیموند جایی 
بوده که با مفهوم امروزی شــتاب دهنده قرابت 

داشته باشد؟
رشیدی: جشنواره وب را می توان نخستین سنگ بنای 
شکل گیری این اکوسیستم و درنتیجه شکل گیری 
شتاب دهنده ها دانســت. آنجا بود که اشتیاق برای 
داشــتن یک اجتماع دیده شــد. وقتی هم داستان 
موفقیت دیجــی کاال و کافه بازار دیده شــد، کم کم 
فرهنگ به اشتراک گذاشتن تجربه های موفق آن ها 
برای شتاب دهی به اســتارت آپ ها شکل گرفت. در 
مرحله بعد این ضرورت پیدا شــد کــه به جای این 

همفکری ها و انتقال تجربه های موردی مراکزی شکل 
بگیرد که مداوم این کار را انجام دهند و این گونه بود که 

شتاب دهنده ها پا به میدان گذاشتند.
جعفری: نکته دیگر در این بحث، شکست مراکز رشد 
بود. چون این مراکز هم با چنین هدفی شکل  گرفته 
بودنــد اما به دلیل عمومی  بــودن حوزه های آن ها و 
مهم تر از آن دولتی بودن ساختار آن ها تجربه موفقی 

از آب درنیامدند.

 چرا مراکز رشد نتوانستند نقشی را که در حال 
حاضر شتاب دهنده ها دارند بر عهده بگیرند؟

اســدی: یکی اینکه ســرعت انجام امور در آن ها با 
سرعت و ریتم اســتارت آپ ها همسان نبود. ارزیابی 
قضایا در اســتارت آپ ها موضوع بسیار مهمی است. 
این اتفاقات در مراکز رشــد به کندی انجام می شود. 
از طرف دیگر این مراکز با بازار هدف ارتباط نداشتند 
و نمی توانســتند کمک زیادی به ایده هایی کنند که 
یک طرف آن ها وصل می شد به بازار. اما نکته ای که 
می خواهم به این بحث اضافه کنم نقش استارت آپ 
ویکندها در شکل گیری شتاب دهنده هاست. بیش از 
ده سال است که این رویداد در ایران برگزار می شود. 
استارت آپ  ویکندها نقش شتاب دهنده ها را در مدت 
مثال سه روز برعهده می گرفتند. وقتی کسی مثل رضا 
هاشمی در این رویداد با بچه ها صحبت می کرد تاثیر 

زیادی روی آن ها می گذاشت.
رشیدی: من تجربه ای سه ونیم ساله در یکی از بهترین 
مراکز رشــد آی تی ایران دارم. زیرساخت های آن ها 
عالی است، امکانات خوبی دارند و دسترسی به پول و 
ســرمایه هم وجود دارد. اما چیزی که یک تیم جوان 
برای ورود به بازار نیاز دارد دانش کســب وکار  است. 
خود ما در فرانش با اینکه ایده را داشتیم، چون دانش 
کسب وکار را نداشتیم بعد از ســه سال و نیم به این 
نتیجه رسیدیم که در آنجا خروجی نخواهیم داشت. 
اما وقتی وارد شتاب دهنده شدیم دو مزیت را به دست 
آوردیم؛ یکی اینکه برای به نتیجه رساندن پروژه مان 
محدودیت زمانی باالی سر ما گذاشتند و دوم اینکه 
افراد باتجربه بسیار خوبی کنار ما قرار گرفتند. و این 
افراد کسانی بودند که این راه را رفته بودند. منابع مالی 
که در مراکز رشــد اولویت اول است در شتاب دهنده 
تبدیل به اولویت چندم ما شد. در مراکز رشد به یک 

نهال نگاه گلخانه ای دارند که چون در کنار سایرین در 
یک فضای مشخص و ایده آل است پس رشد خواهد 
کرد ! اما هــر نهال مراقبت ویژه خــود را می خواهد. 
دولتی بودن فضای این مراکز چون بقا و حیات آن ها 
به خروجی ها چندان بستگی ندارد و بودجه مشخصی 
هرســال به آن ها تعلق می گیرد. رشد هریک از این 
نهال ها درست تعریف نمی شــود. در شتاب دهنده 
براساس تعداد کاربر و سایر متغیرها رشد شما به شکل 
کمی مدام اندازه گیری می شود. چون باید خیلی زود 
به بازدهی برسید وگرنه شتاب دهنده ضرر خواهد کرد.

جعفری: دانشگاه تجربه ای ناموفق در ارتباط گیری با 
صنعت دارد. بهترین دانشگاه ما یعنی دانشگاه شریف 
خیلی برای این کار تالش می کند ولی وقتی به مرکز 
رشــد آن می روید باید 60 فرم پر کنید که برای همه 
یکسان اســت؛ چه در زمینه  های تک کار کنید چه 
در یک اســتارت آپ حوزه آی تی. من به عنوان یک 
استارت آپ اگر می توانستم جواب 60 صفحه سوال را 
بدهم که نمی آمدم مرکز رشد. من چون به کمک نیاز 
دارم آمده ام! پیگیری و نظارت هم وجود نداشت. یعنی 
حتی وقتی ما شکست خوردیم و از آنجا رفتیم کسی 
نیامد بپرسد چرا رفتید و اصال سرنوشت استارت آپتان 
چه شد؟ البته دانشــگاه شریف هم بعدها فهمید که 
این روش جواب نمی دهــد و آن را تغییر داد و مرکز 

کارآفرینی را شکل دادند.

 می توان گفت شــتاب دهنده ها مراکز رشد را 
کنار زدند؟

رشــیدی: حضور مراکز رشد اشــتباه نیست، باید 
به عنوان بخشی از زنجیره رشد استارت آپ ها به آن ها 
نگاه کرد. اما یک استارت آپ بعدازاینکه کسب وکار را 
یاد گرفت و پروژه اش اعتبارسنجی شد و بعد از خروج 
از یک شتاب دهنده می تواند مدتی کوتاه وارد مراکز 
رشد شود. در شتاب دهنده باید کسب وکارتان را درک 
کنید و چشم انداز آن را ترسیم کنید و بعد وارد مرکز 
رشد شــوید و زود هم از آن خارج شوید، چون از یک 

جایی به بعد شما را محدود می کند.
علیدوست: نکته جالب در رابطه بین استارت آپ ها 
و شتاب دهنده ها این است که استارت آپ های موفق 
بودند که این اعتمادبه نفس را به شتاب دهنده ها دادند 
که وارد این حوزه شوند. اگر نمونه های موفقی چون 

توضیح میالد نوری 
درخصوص مصاحبه شنبه 

با نازنین دانشور
مدیرعامل تخفیفان

در مصاحبه اخیر هفته نامه شــنبه با موسس 
تخفیفان، ســوالی از مصاحبه شونده در مورد 
همکاری اینجانب )میالد نوری( با دو شرکت 
رقیب پرســیده شــد که الزم اســت جهت 
جلوگیری از ایجاد شــائبه از سوی آن دسته از 
خوانندگان محترم که شناخت کافی نسبت به 

موضوع ندارند، توضیحاتی ارائه شود.
بنده در طول بیش از ۱2 ســال فعالیت خود 
به جز یک بازه زمانی تقریبا ده ماهه، همواره به 
صورت فریلنسر )آزاد کار( فعالیت داشته ام و با 
شرکت ها و مجموعه های بسیاری در این زمینه 
همکاری کرده ام و در حال حاضر به عنوان مدیر 
و موسس شرکت فناوران توکان )توکان تک( 
به فعالیت مشــغول هســتم. در سال ۱۳۹2 
طی جلساتی با شرکت نت برگ، برای توسعه 
اپلیکیشن موبایل نت برگ قراردادی عقد کردم و 
توسعه اپلیکیشن را خارج از مجموعه و به صورت 
فریلنسر )آزادکار( انجام دادم و با تحویل موضوع 
قرارداد، قرارداد مذکور پایان یافت. سپس در 
خرداد ۹۳، با عقد قراردادی یک ساله به عنوان 
سرپرست تیم موبایل به استخدام این شرکت 
درآمدم و با توجه به سابقه طوالنی ام در فعالیت 
به عنوان فریلنسر و داشتن پروژه های شخصی 
خارج از شــرکت، هنگام عقد قرارداد توافقی 
حاصل شد که در مدت قرارداد منعی در انجام 
پروژه های خارج از شرکت )جز اپلیکیشن های 
مشابه فعالیت شرکت( برای من وجود نداشته 
باشد. اما پس از ده ماه همکاری، به دلیل برخی 
تصمیمات شخصی ازجمله تاسیس و راه اندازی 
شرکت توکان تک، در اسفند ۱۳۹۳ از سمت 
خود اســتعفا دادم. در مدت همکاری فوق، از 
طریق موســس تخفیفان )به واسطه آشنایی 
قبلی( جهت تشکیل یک جلسه به یک دوست 
آلمانی معرفی شــدم که محتوای آن جلسه، 
بررسی امکان و ابعاد همکاری با شرکت آلمانی 
بود و هیچ ارتباطــی به همکاری با تخفیفان و 
اپلیکیشــن تخفیفان نداشت. به هرحال بنده 
هرگونه همکاری با شرکت آلمانی را به بعد از 
اتمام قرارداد کاری جاری خود موکول کردم. 
همان طور که مصاحبه شونده در پاسخ عنوان 
کرده: »یک جلسه با من صحبت کرد ولی چند 
ماه غیبش زد.« و برخالف آنچه در مصاحبه درج 
شده، آن زمان هنوز تصمیمی مبنی بر استعفا 
نداشتم و استعفای من ماه ها بعد صورت گرفت. 
لذا در زمان فعالیتم در شرکت مذکور، به کلیه 
تعهدات و مفاد قرارداد کاری خود پایبند بوده ام.

بعد از اســتعفا نیز در اندیشه تاسیس شرکت 
جدید خود )توکان تک( بودم تا به ارائه خدمات 
برنامه نویسی موبایل به شرکت های متقاضی 
بپردازیم. درنهایت ســه ماه پس از اســتعفا، 
شرکت خود را راه اندازی کردم و در بازه زمانی 
سه ماه استعفا تا راه اندازی شرکت جدید، با هیچ 

مجموعه ای هیچ گونه همکاری نداشتم.
پس از راه اندازی شــرکت جدید و پایان یافتن 
کلیه قراردادهای همکاری گذشــته، با توجه 
به اینکه هدف ما ارائه خدمات برنامه نویســی 
موبایل به شــرکت ها بود، به عنــوان یک تیم 
مستقل،  عدم فعالیت به صورت انحصاری و در 
عین حال پایبندی به حفظ اسرار و محرمانگی 
اطالعات مشتریان را به عنوان سیاست کاری 
خــود برگزیدیم که به گواه کلیه مشــتریان، 
تا این لحظــه در این مورد عملکــرد موفق و 
قابل قبولی داشــته ایم و حفظ اسرار مشتریان 
جزو جدایی ناپذیر خط مشی های تیم توکان تک 
بوده و خواهد بود. پس از شروع رسمی فعالیت 
شــرکت و آغاز ارائه خدمات به شــرکت ها، با 
شرکت تخفیفان نیز به عنوان یکی از متقاضیان 
خدمات شرکت توکان تک، جلساتی داشتیم و 
پس از توافقات اولیه مقرر شد طراحی و توسعه 
اپلیکیشن موبایل تخفیفان نیز توسط تیم ما 
انجام شود. الزم به ذکر است در این پروژه نیز 
ما در عین حال که به حفظ اسرار کاری پایبند 
بودیم، همکاری به صــورت انحصاری و عدم 
همکاری با سایت های مشــابه را نپذیرفتیم. 
در حالی که در این زمان هیچ گونه قراردادی با 

نت برگ و سایت های مشابه نداشتیم.
در ادامه فعالیت خود، پس از شــروع توســعه 
اپلیکیشن تخفیفان، با شــرکت نت برگ نیز 
به عنوان یکی از مشــتریان متقاضی خدمات، 
توافقاتی حاصل شــد و این بار خدمات رسانی 
به نت برگ به عنوان یکی از مشــتریان شرکت 
توکان تک با مجموعه ای از توسعه دهنده ها آغاز 
شد و نه شخص میالد نوری. در قرارداد توسعه 
جدید همــکاری به صورت انحصاری پذیرفته 
نشد و قبل از عقد قرارداد، احتمال همکاری با 
سایر سایت های مشابه به اطالع مدیر آن رسید 
و پس از عقد قرارداد، توســعه نسخه جدید و 
به روزرسانی اپلیکیشــن نت برگ نیز به تیم 

توکان تک سپرده شد.
و همکاری با نت بــرگ و تخفیفان به عنوان دو 
مشتری قابل احترام توکان تک تا لحظه نگارش 
این مطلب همچنان ادامه دارد و خود مدیران 
هردو مجموعه به حفظ اســرار کاری شان در 
همکاری با مجموعه ما گواه اند. ما نیز در موارد 
مشــابه، برای مجموعه هایی که خود را رقیب 
یکدیگر می دانند، از توسعه دهنده های مختلف 
داخل تیم اســتفاده می کنیم و توســعه هر 
اپلیکیشن را در یک خط کاری مستقل مطابق 
با نیازها و خواسته های همان مجموعه پیش 
می بریم. لذا توجه به این موضوع که بنده پس 
از استعفا حتی یک روز نه در شرکت تخفیفان 
و نه در هیچ شرکت دیگری استخدام نشده ام، 

سوال مصاحبه کننده را از پایه مردود می کند.
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از مخالفــت نهراســید؛ بادبادک تنهــا زمانی 
می تواند باال برود که با باد مخالف مواجه شود.

جوابیه

وینستون چرچیل

شتاب دهنده ها و نقش آن ها در اکوسیستم استارت آپی ایران موضوعی 
اســت که می توان ســاعت ها در مورد آن بحث کرد. اینکه این نقش 
اغراق شده و غیرواقعی اســت یا حقیقی؟ دوقطبی آواتک-دیموند یا 
آواتک-راکت چه مزایا و معایبی برای اســتارت آپ ها دارد؟ آیا راهی 
به غیر از شتاب دهنده ها برای موفقیت اســتارت آپ ها وجود دارد یا 
خیر؟ دغدغه هایی از این دســت را با چهار بنیان گذار جوان از چهار 

استارت آپ در میان گذاشتیم؛ اســتارت آپ هایی که دوتای آن ها در 
شتاب دهنده آواتک رشــد کرده اند و دوتای دیگر در شتاب دهنده 
دیموند. دو شتاب دهنده ای که اگرچه در دانشگاه تهران فعالیت می کنند 
اما گویا ارتباط و تعاملی کــه باید را با هم ندارند. همان نقدی که حمید 
اسدی، بنیان گذار نوار، و محمد رشیدی، بنیان گذار فرانش که آواتک 
شتاب دهنده آن ها بوده از یک سو و علی رضا جعفری، بنیان گذار نواک، و 

علی رضا علیدوست، بنیان گذار نیُو، که در دیموند رشد کرده اند، در این 
میزگرد مفصل مطرح می کنند. با وجود آسیب شناسی و انتقادهای صریح 
این چهار نفر، باز هم تاکید می کنند که برای رشد ایده هایی که صاحبان 
آن ها دانش کسب وکار ندارند شــتاب دهنده هاجایی مناسب است. 
شتاب دهنده هایی که شاید وقت آن رسیده باشد در کنار درس هایی که 

به این جوان ها می دهند، کمی هم نقدهای آن ها را بشنوند.
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آیا  استارت آپ ها باید برای موفقیت وارد شتاب دهنده ها شوند؟ 
بنیان گذاران نواک، فرانش، نوار و نیُو که در شتاب دهنده ها رشد کرده اند به این سوال پاسخ می دهند

اتوبوس موفقیت!



شتاب دهنده. من به آن ها می گویم اگر کسب وکار آنالین را 
بلدید نیازی نیست بروید شتاب دهنده بلکه به کارتان ادامه 
دهید. اما اگر کســب وکار بلد نباشند با وجود درآمدی که 

دارند در آینده مشکل خواهند داشت.
اسدی: خارج از شــتاب دهنده هم شــانس وجــود دارد. 
دیجی کاال و کافه بازار نمونه آن هستند، اما باز بحث دانش مهم 
است. اگر دانش داشته باشید می توانید خودتان بروید در خانه 
سرمایه گذار را بزنید و آن را جذب کنید. در هر صورت بیرون 

از شتاب دهنده شانس هست اما هم سخت است و هم کم.

 سازوکار قراردادی که بین شتاب دهنده و استارت آپ 
شکل می گیرد چگونه است؟

اسدی: در آواتــک قراردادها یکســان است. 25 میلیون 
تومان ســرمایه می گیرید و ۱5 درصد از سهام شرکت را 
به آن ها می دهید. در ترکیــب هیئت مدیره هم یک رای 

خواهند داشت.
جعفری: در دیموند قراردادها یکســان نیســت. ما ۱60 
میلیون تومان سرمایه گرفتیم و 20 درصد شرکت را واگذار 

کردیم. یک رای هم در هیئت مدیره دارند.

 حاال که اســتارت آپتان رشــد کرده به خودتان 
نمی گویید که چرا به خاطر مثــال 25 میلیون تومان 

بخشی از شرکتتان را واگذار کرده اید؟

اســدی: من کامال راضی ام. چون روزی را به یاد می آورم 
که سه نفر بنیان گذار بودیم و به جایی رسیده بودیم که از 
دیدن قیافه همدیگر حالمان به هم می خورد. شتاب دهنده 
بــود که ما را روی ریل قرار داد. اگر از یک نفر بخواهید یک 
بیزینس پلن برای شما بنویســد که یک شرکت روی آن 
سرمایه گذاری کند، بیش از این مبلغ از شما خواهد گرفت. 
بنابراین کمکی که به ما شده خیلی بیشتر از این ها می ارزید.

جعفری: اضافه شدن شــتاب دهنده ظرف محدود ما را 
بزرگ تر کرد. پولی که داده بودند ســریع تمام شــد، ولی 
ارتباط هایی که به خاطر دیموند شکل گرفت هنوز ادامه 
دارد. هنوز ســرمایه گذارهایی که به ســراغ ما می آیند به 
خاطر این است که دیموند را پشت ما می بینند. حتی برای 

دانش بنیان شدن خیلی کمک می کند.
علیدوست: مــا هم 22 درصد از شــرکت را دادیم، ولی 
پول کمتری نســبت به نواک گرفتیم اما نکته اینجاست 
که ســرمایه گذارها به این نگاه نمی کنند که شما چه کار 

می کنید، به شتاب دهنده شما نگاه می کنند.
رشیدی: بله مــی ارزد. از طرفی باید بگویم این قراردادها 
کامال باید تعهدات دوطرفه داشــته باشند. استارت آپ ها 
باید یاد بگیرند که تعهد بدهند. نمی توان انتظار داشت که 
طرف هم پول بدهد و هم امکانات، ولی شما تعهدی نداشته 
باشید. حتی به نظرم اگر شتاب دهنده یا سرمایه گذاری از 
شما بخواهد بدون اجازه او از کشور خارج نشوید حق دارد.

دیجی کاال و کافه بازار نبودند ممکن بود ده سال دیگر 
این رابطه شکل بگیرد. از طرف دیگر نقطه ضعفی که 
در شتاب دهنده می بینم این است که تمرکز کافی در 
آن ها وجود ندارد. بیشتر هیاهوی رفت وآمد آدم هاست 

تا تمرکز بر استارت آپ ها برای رشد و موفقیت.
اســدی: سیســتم دولتی بایــد قبــول کند که 
کســب وکارهای خرد متعلق به مردم است. توسط 
مردم ســاخته می شــوند، به مردم خدمــات و کاال 
می فروشند و خود آن ها هم اداره اش می کنند. نیازها 
و جواب هــا از مردم می آید. اگــر دولت این موضوع 
را خوب درک کند نیازی نیســت که حتما به شکل 
بخشنامه ای از طرف دولت کمکی شود، اما این نگاه 
هنوز وجود ندارد. مشکل مراکز رشد همین ساختار 
و نگاه دولتی است. در همه  جای دنیا دولت ها حضور 
دارند اما الیه های مختلفی را ایجاد می کنند که فقط 
الیه آخر که با دولت خیلی فاصله دارد با کسب وکارها 
یا مشخصا استارت آپ ها ارتباط دارد. نقش دولت هم 
در این میان تنظیم روابط این الیه های مختلف است.

 شــتاب دهنده ها در ایران بیشتر چه کارکرد و 
مزایایی برای استارت آپ ها داشته اند؟ سرمایه، 

زیرساخت، تجربه یا...؟
جعفری: ما هم با دانشگاه شــریف کار کرده ایم هم 
با دیموند. در دیموند بیشــتر بحث تامین ســرمایه 
و تسهیل مجوزها پررنگ اســت و در شتاب دهنده 
شریف تجربه و تیم ورک و ساختارسازی اهمیت دارد. 
به عبارتی شتاب دهنده ها ساختارهای یکسانی ندارند. 
من آواتک نرفته ام اما شنیده ام مثل پدری سخت گیر 
است که وقتی ۱8ســاله شدی باید از او خداحافظی 
کنی و مســتقل شــوی. دیموند اگرچه در پروژه ات 
سرمایه گذاری می کند، رفاقت هم به وجود می آید اما 

در عمق کار تو ورود نمی کند.
علیدوست: شتاب دهنده ها خیلی سلیقه ای اداره 
می شوند چون عالوه بر جوان بودن اکوسیستم، خود 
 شتاب دهنده ها هم جوان هستند و به بلوغ نرسیده اند. 
به عبارتی خود شــتاب دهنده ها هنوز استارت آپ 
هستند! فرآیند شتاب دهنده ها برای صاحبان آن ها 
هم هنوز در بسیاری بخش ها تاریک و مبهم است. در 
خارج از کشور این فضا آنقدر بالغ شده که اگر فردی 
بخواهد شتاب دهنده راه بیندازد می داند دقیقا چه 
کار باید کند. چون یک کســب وکار شکل گرفته و 

باسابقه است.
رشیدی: با توجه بــه محدودیت ها و طرز فکری که 
وجود داشت استارت آپ ها اعتمادبه نفس موفقیت 
را نداشتند. اما ورود شتاب دهنده ها این امید را زنده 
کرد که اگر درســت تالش کنند فارغ از نتیجه کار 
می توانند سرمایه جذب کنند. اما این موضوع خیلی 
بزرگ شد. یعنی سرابی از سرمایه ساختند که باعث 
شد عده زیادی به طرف شتاب دهنده ها سرازیر شوند 
اما بلوغ نه در شرکت کننده ها وجود داشت و نه در خود 
شتاب دهنده ها. کسی این اصل کلیدی را نمی گفت 
که باید در شتاب دهنده ها بجنگید تا به سرمایه برسید. 

این تصور به وجود آمد که شتاب دهنده ها نقش یک 
اتوبوس موفقیت را دارند که وقتی ســوار آن شوید 
دو ایستگاه آن ســوتر در نقطه موفقیت شما را پیاده 
خواهند کرد! در حالی که این تفکر اشتباه بود. درست 
این بود که بگویند به این فضا وارد می شــوید و باید 
نهایت استفاده را از امکانات و شبکه افراد و تجربه ها 
بکنید. هنوز از من می پرسند می شود هفته ای یک روز 
برویم شتاب دهنده؟ این نشان می دهد که شناخت و 

تصویر درستی از آن ایجاد نشده است.

 این ضعف ناشــی از اغــراق در مورد کارکرد 
شتاب دهنده هاست یا اســتارت آپ ها تصویر 

درستی ندارند؟
رشیدی: در مورد اســتارت آپ  ویکندها هم تجربه 
چنین هیجان و ذهنیت اغراق شده ای را داشته ایم. 
اینکه در 54 ســاعت می توانید ایده تان را تبدیل به 
کسب وکار و پول کنید. این هیجان تا یکی دو ماه بعد 
از پایان آن هم در شرکت کننده ها وجود داشت تا بعد 
از دو ماه مثال متوجه می شدند که نتیجه گرفتن به 
این راحتی و سادگی نیست. چراکه قدم های بعدی 
این رویداد شــکل نگرفته بود. اســتارت آپ  ویکند 
سکوی پرشی به ناکجا بود. بعدها بود که رویدادهایی 
چون نکست مکمل آن شدند و استارت آپ ها را دنبال 
می کردند تا گام های بعدی را بردارند و بعد اکوسیستم 
رسید به شتاب دهنده ها. شتاب دهنده ها برای شروع 
کار خود جو و تبلیغات رسانه ای فوق العاده ای درست 
کردند که تــا حدی هم اتفاقا الزم بــود، اما این جو 
اســتارت آپ ها را هم دربرگرفت و آن ها که شکست 
خوردند شکستشــان خیلی برایشان سنگین شد و 
تعداد زیادی از این حوزه کامال طرد شــدند و حتی 

کسی تجربه شکست آن ها را نشنید. 
اســدی: بازار مخاطــب بزرگ تریــن چالش هر 
کســب وکار اســت. یکی از بزرگ ترین ضعف های 
شــتاب دهنده این اســت که مخاطبانشان را غلط 
تعریف کرده اند. این شــعار جا افتاده که »هر ایرانی 
یک استارت آپ« و این خیلی اشتباه است. اتفاقا باید 
به خیلی ها گفت جای شما در شتاب دهنده ها نیست! 
کارآفرین ها در همه جای دنیا اقلیت هســتند. افراد 
معدودی هســتند. هر آدمی دوست دارد موفقیت 
مالی داشــته باشــد. وقتی جوان ها چهره برادران 
محمدی یا حسام آرمندهی را می بینند دوست دارند 
به جایگاه آن ها برسند و فکر می کنند همین  که وارد 
شتاب دهنده ها شوند کافی است. شتاب دهنده ها این 
تصویر را از خود ساخته اند و البته استارت آپ ها هم به 

آن دامن زده اند که ورود به آن یعنی موفقیت.

 یعنی این ذهنیت شــکل گرفته که با رفتن به 
شتاب دهنده ها می شود یک شبه پولدار شد؟

اســدی: این ســوال را باید پرســید کــه چرا دو 
شــتاب دهنده بزرگ ایران در دانشگاه هستند. شما 
وقتی در شــتاب دهنده بزرگی چون تک هاب را باز 
می کنید وارد خیابان می شوید. ولی در آواتک رو به 

دانشجویان باز می شود. این ذهنیت به وجود می آید 
که همین که دانشجو باشی می توانی بروی آواتک و 
کارآفرین شوی. در صورتی که شتاب دهنده جایی 
اســت که در آن کار می کنی و عرق می ریزی و تنها 
تفاوت آن این اســت که به شــما می گویند چطور 

قدم هایتان را منظم بردارید.

 اما خود شما محصول شتاب دهنده هستید!
اسدی: بله. ولی باید پذیرفت شتاب دهنده تنها برای 
20 درصد کسانی که به آنجا می روند جواب می دهد. 

باید به 80 درصد بقیه این واقعیت را گفت.

 نفع شتاب دهنده ها از این همه استقبال یا بهتر 
بگویم مشتری، آن  هم در اکوسیستمی که هنوز 

بالغ نشده، چیست؟
اسدی: نفع آن ها ســهم بازار اینترنت است. بیشتر 
اســتارت آپ ها در فضای اینترنت فعالیت می کنند. 
اتفاق های خوبی هم رخ  داده که به این اشتیاق دامن 
می زند. تعدادی داســتان موفقیت داریم، تحریم ها 
برداشته شده، سرمایه گذار برای این حوزه پیدا شده 
و... پس برای اینکه سهم بیشتری از این بازار داشته 
باشید بهترین راه این اســت که تازه واردها از کانال 

شما وارد شوند.
رشــیدی: مثل این می مانــد که یــک کارخانه 
شرکت سازی با تولید انبوه وارد بازار اینترنت شود تا 
برخی از تولیداتش به سود برسند. البته سختی های 

خاص خودش را هم دارد.

 کمی غیرمنصفانه نیســت که چنین نگاهی 
به شــتاب دهنده ها داشته باشــیم و آن ها را 

بیزینس من های فضای وب ایران بدانیم؟
جعفری: نه اصال. چون اگر غیر از این باشد باید به عقل 
این افراد شک کرد! بنیان گذار دیموند ظرفیت های 
این بازار را می داند و فرصت هایی را دیده که به آن وارد 
شــده و اتفاقا تمرکزش را بر این حوزه گذاشته و اگر 
کسی ایده خیلی خوبی هم در حوزه های تک داشته 
باشد آن ها حاضر نیســتند روی آن سرمایه گذاری 
کنند. چون دنبال سهمی از بازار اینترنت ایران هستند. 
و طبیعی است که وقتی سرمایه گذاری می کنید دنبال 
سود باشید. اتفاقا برای من شتاب دهنده شریف کمی 
عجیب است که شبیه خیریه عمل می کند و سودی 
برای خود تعریف نکرده اســت. البته خیریه موفقی 
اســت و حتی رشــد اولیه کافه بازار و نت برگ را هم 

می توان محصول آن دانست.

 برای مثال، در اینکه فروختن کتاب کار درستی 
است شکی نیست، ولی اگر کسی بگوید این کتاب 
را بخرید و یک شبه پولدار شوید دیگر نمی توان 

گفت کسب وکار درستی انجام می دهد؟
جعفری: کسی که تازه از دانشگاه بیرون آمده و چیز 
زیادی هم از آن دســتگیرش نشــده دنبال فرصت 
می گردد. اســتارت آپ زدن هم یک فرصت جذاب 
است. نباید فراموش کنیم که بسیاری از این اشتیاق ها 
هم توسط شــتاب دهنده ها انتخاب نمی شوند و رد 

می شوند. 
اســدی: وقتی فرد خوش تیپی فوتبالیست است 
و مازراتــی ســوار می شــود، اگر فکــر کنیم همه 
فوتبالیست ها پولدارند ایراد آن فوتبالیست نیست. 
هرکسی که وارد آواتک می شود می گوید شبیه گوگل 

است. جذابیت دارد. این گناه آواتک نیست.
علیدوست: یک فضای جدید است که قبال نبوده. 
اینکه شما ایده ای داشته باشید که کسی حاضر باشد 

ســرمایه گذارتان شود یک اتفاق 
جدید است. البته در شتاب دهنده 
تاکیــد می کنند کــه روی ایده 
سرمایه گذاری نمی کنند، روی تیم 
و کار آن سرمایه گذاری می کنند. 
روی تالشی که می کنید، اما این 

تاکید باید بیشتر شود.
اسدی: باید پذیرفت که در بســیاری موارد مقصر 
فرهنگ و ذهنیت کسب وکار ماست. اینکه موفقیت 
را پیوند نزده ایم به کار و تالش. شتاب دهنده مجبور 
است از بین همه تجربه هایش داستان های موفقیتش 
را پررنگ کند و یا محیط کار جذابش را تبلیغ کند، 
اما شــرکت کنندگان باید بدانند که هیچ موفقیتی 
بدون تالش حاصل نمی شــود. همین دوره آیسک 
که در آواتک برگزار می شود فرصت خوبی است که 
این توهم توانایــی و موفقیت های بدون زحمت را از 

شرکت کنندگان دور کند.

 بــا این اوصاف چشــم انداز و رســالت یک 
شتاب دهنده چه باید باشد؟ یک نگاه بیزینسی 

صرف یا بر عهده گرفتن نقش پدری دلسوز؟
رشیدی: ما اگر دنبال یک پدر یا مادر مهربان باشیم 
باید برویم همان مراکز رشد دولتی و احتماال در آخر 
هم شکست خواهیم خورد. یکی از چیزهایی که به 
فرانش خیلی کمــک کرد این بود که در آواتک هر 
شنبه من به خاطر کم کاری هایم یک سیلی محکم 
می خوردم! این اتفــاق هم رخ نمی دهد مگر اینکه 
منافع عده ای در خطر باشد. وقتی شتاب دهنده ای 
مثل آواتک برای کسی مثل من هزینه می کند اگر 
ببیند که من کاری نمی کنم مدام مرا بازخواســت 
می کنــد و به راه درســت هل می دهــد. بنابراین 
شــتاب دهنده باید نگاهی تجاری داشته باشد اما 
یک نــگاه تجاری واقع گــرا. بیزینس منی که فضا 
را می شناســد نه اینکه بگویند کارشناس رسمی 
دادگستری باید قیمت استارت آپ ها را ارزیابی کند. 
نمی گوییم شتاب دهنده مقصر است که تصویری 
از موفقیت می سازد بلکه می گوییم برای ساختن 
این موفقیت هم باید تا می تواند تالش کند. از طرف 

دیگر وظیفه ما که در ســوی دیگر این اکوسیستم 
هســتیم این اســت که واقع گرایانه تالش کنیم و 
شکست ها را هم بازگو کنیم. خود آمریکایی ها هم 
وقتی در مورد توییتر و فیس بوک صحبت می کنند 
می گویند آن ها استثنا هستند و خیلی ها شکست 
خورده اند. واقع بین بودن را باید گســترش دهیم. 
یکی از ذهنیت های نادرســت بــرای مثال همین 
است که همه می گویند نمی خواهیم کارمند کسی 
باشــیم، می خواهیم برویم کسب وکار خودمان را 
راه بیندازیم. اتفاقا باید بگوییم که اول بروید برای 
شرکت دیگران کارمندی کنید بعد که تجربه کسب 

کردید استارت آپ راه بیندازید.

 حمایــت شــتاب دهنده ها تنهــا از برخی 
اســتارت آپ ها و در حوزه های خاص، این خطر 
را به وجود مــی آورد که جهت خاصی به کل این 

اکوسیستم داده شود؟
جعفری: در دیموند که این گونه نیست. اگر در آواتک 
این کار را می کنند اتفاقا به نظر من خیلی هم خوب 
است. اینکه به طور تخصصی تر روی یک حوزه خاص 
تمرکز کنند استارت آپ هایی که انتخاب می شوند هم 

می توانند با هم بیشتر همکاری کنند.
علیدوست: برای من بیشتر این نکته عجیب است 
که چرا دنبال ایده های عجیب و جدید هستند. خیلی 
به نیازهای بدیهی مردم توجه نمی شــود. وقتی ما 
وارد حوزه مالی می شدیم همه می گفتند این  همه 
شرکت در زمینه مالی کار می کنند شما وارد نشوید! 
فضای کلی که حاکم است می گوید استارت آپ هایی 
موفق هستند که وارد حوزه های بکر می شوند که این 

درست نیست.

در فرآیند ورود تا خروج از شتاب دهنده مهم ترین 
چالشی که پیش روی استارت آپ هاست چیست؟

اسدی: مرحله انتخــاب و گزینش ایرادهای خاص 
خودش را دارد. در تمــام دنیا در حوزه های مختلف 
همان گونه که آقای جعفری گفتند شتاب دهنده های 
تخصصــی وجــود دارد. اما اگر عده معــدودی کار 
امتیازدهــی و گزینــش اســتارت آپ هایی که در 
حوزه های مختلف فعالیت می کنند را برعهده بگیرند 
ممکن است قضاوت درســتی نتوانند انجام دهند. 
همین موضوع باعث می شود که ورودی ها زیاد باشند 
و آن ها که به ســیکل های آخر می رسند کم! باید در 
بخش های مختلف بازار شتاب دهنده های کوچک اما 

بادانش تر داشته باشیم.

همکاری شتاب دهنده های موجود مثل دیموند و 
آواتک هم چندان جالب نیست؟

اسدی: هنوز جزیره ای عمل می کنیم.
علیدوست: در این زمینه تفکر کمی سنتی است. 
کســانی که خودشان تبلیغ ســاختن کامیونتی را 
می کنند وقتی به خودشان می رسد آمادگی ذهنی 
برای ساختن این همکاری را ندارند. یعنی نمی توانند 

برای شتاب دهنده ها این فضا را بسازند.
رشیدی: یک ضرب المثل هست که می گوید »مادر 
را ببین، دختر را بگیر!« ما می رویم با یک استارت آپ 
برای همکاری صحبت می کنیم اما در آخر می گویند 
شما از بچه های آواتک هستید و نمی شود! در صورتی 
که بعید می دانــم دیموند و آواتک با هم مشــکلی 
داشته باشــند. وقتی خود شتاب دهنده ها نتوانند با 
هم همکاری کنند مشخص است که استارت آپ های 
آن ها هم نتوانند. اینکه شما را با سرمایه گذار اولیه تان 
قضاوت کنند زیاد درست نیست. یا مثال می گویند 
فالنی از بچه های راکت اینترنت 

است یا ...
جعفری: ما یــک مدتی خیلی 
خودمان را وابســته به دیموند 
تعریــف می کردیم ولــی حاال 
وضعیت بهتر شــده. چند وقت 
پیش کمپینی با اسنپ برگزار کردیم و رابطه خوبی با 
راکت اینترنت گرفتیم. اما نمی دانم چرا این رابطه با 

آواتک برقرار نمی شود.

 مرام نامه یا قــراردادی وجود دارد که دیموند 
بگوید حق ندارید بــا آواتک ارتباط یا همکاری 

داشته باشید؟
جعفری: اصال چنین چیزی وجود ندارد.

 این دوقطبی بودن به خصــوص میان راکت و 
سرآوا در حال گسترش است؟

علیدوست: چون بازار انحصاری شده است. کال سه یا 
چهار بازیگر بزرگ بیشتر نداریم و آن ها استارت آپ ها 
را بین خودشان تقســیم می کنند. شاید علنا گفته 
نشود، ولی حتما آن پشت گفته می شود که در فالن 
حوزه وارد نشوید یا این استارت آپ برای ماست یا برای 
شما. چون در مورد آینده یک بازار و حجم بسیار زیادی 
از پول صحبت می کنیم. این جنگ انجام می شود تا 

فضایی برای تازه وارد دیگری باقی نماند.
جعفری: این رویکرد شتاب دهنده ها خیلی مسخره 
است. چون این برخوردها جا را برای تازه واردها بیشتر 
باز می کند. تفکر بچگانه ای اســت که جلوی بزرگ 

شدن اکوسیستم را هم می گیرد.
اسدی: اتفاقا اولین باری که »شنبه« را دست گرفتم 
یک نفر گفت این نشریه متعلق به سرآواست. یعنی این 
تفکر وجود دارد که هر تازه واردی در این اکوسیستم 
یا باید سهم ســرآوا باشد یا راکت یا دیموند! در مورد 
تک راسا هم همین دیدگاه وجود دارد که حتما باید 

متعلق به یکی از این شتاب دهنده ها باشد.
 اتفاقا بعد از چاپ مصاحبه با مدیرعامل  بامیلو 
گفتند شنبه متعلق به راکت اینترنت است و بعد 

هم کافه بازار و دیجی کاال!

وقتی جوان ها 
چهره برادران 

محمدی یا 
حسام آرمندهی 

را می بینند 
دوست دارند 

به جایگاه 
آن ها برسند و 
فکر می کنند 

همین  که وارد 
شتاب دهنده ها 

شوند کافی 
است. 

شتاب دهنده ها 
این تصویر را از 
خود ساخته اند 

و البته 
استارت آپ ها 

هم به آن دامن 
زده اند که ورود 

به آن یعنی 
موفقیت

شتاب دهنده ها 
خیلی سلیقه ای 

اداره می شوند 
چون عالوه بر 

جوان بودن 
اکوسیستم، 

خود 
 شتاب دهنده ها 

هم جوان 
هستند و به بلوغ 

نرسیده اند. به 
عبارتی خود 

شتاب دهنده ها 
هنوز 

استارت آپ 
هستند! فرآیند 
شتاب دهنده ها 
برای صاحبان 
آن ها هم هنوز 

در بسیاری 
بخش ها تاریک 
و مبهم است. در 

خارج از کشور 
این فضا آنقدر 

بالغ شده که اگر 
فردی بخواهد 
شتاب دهنده 

راه بیندازد 
می داند دقیقا 

چه کار باید 
کند

گپوگفت
D i a l o g u e
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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 
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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

.ir
اینترنت پاک، بدون اسپم و پاپ آپ

#IrSt
opSp

am

Powered by Ane
twor

k

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

5

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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مدرسهاستارتآپ
S t a r t u p S c h o o l

8
ویلیام جیمز

هنر عاقل بودن عبارت اســت از هنر آگاهی از 
اینکه از چه چیزهایی چشم پوشی کنید.

ستون

قبال در مورد شکســت اســتارت آپ ها مطلبی 
منتشــر کرده بودیم. این روزها به واسطه سفرم 
به ســیلیکون ولی فرصت حضور در کارگاه های 
مختلف و به روزرسانی خودم را پیدا کردم. جالب 
است بدانید که موضوع بسیاری از کارگاه ها بر پایه 
انتقال تجربیات شکست بود. تصمیم گرفتم یک 
جمع بنــدی کلی از آموزه های ایــن کارگاه ها در 
زمینه دالیل شکست یک اســتارت آپ را با شما 
به اشــتراک بگذارم. به نظر می رسد که موسسان 
استارت آپ ها همیشه باید به این نکات توجه داشته 
باشند تا ضریب شکست خودشــان را به حداقل 
برسانند. این دالیل بر اساس تحقیقات دانشگاهی 

جمع آوری شده اند، آن ها را جدی بگیرید.

چرا اینقدر در مورد شکســت استارت آپ ها 
هشدار می دهیم؟

مهم ترین منبع شــما زمان است. شما قرار است 
بسیاری از ســاعات عمر خود را صرف راه اندازی 
یک استارت آپ کنید، آن هم به  صورت فشرده، 
پس هرچقدر از چالش های این مسیر آگاهی پیدا 
کنید به نفع شماست. با آگاهی از این نکات، دقت 
خود را در مسیر پیشــبرد اهداف کسب وکارتان 
باال ببرید و ریســک خودتــان را کاهش  دهید. 
شما قرار است یک کسب وکار پایدار را پایه ریزی 
کنید و از آن لذت ببرید. پس این نکات را به دقت 

مرور کنید.

نبود منابع مالی کافی
 بسیاری از اســتارت آپ ها به دلیل 

نبود منابع مالی، یا هدر دادن منابع 1
مالی دچار مشکل می شوند، معموال 
موسسان مهارت مدیریت مالی را ندارند و از طرفی 
استراتژی های نادرستی را در راهبری استارت آپ 
خود اتخاذ می کنند که درنهایت باعث هدر رفتن 

منابع مالی می شود.

تیم ضعیف
برای راه اندازی یک استارت آپ در 

طول زمان نیاز به تشکیل یک تیم 2
چند منظــوره دارید، برنامه نویس، 
بازاریاب، طراح و... معموال یکی از مهم ترین عواملی 
که سرمایه گذاران به آن توجه می کنند، تیم کاری 
و توانایــی این تیم در عبور از بحران های مســیر 
کارآفرینی است. بسیاری از استارت آپ ها به دلیل 
ترک اعضای تیم، از بین رفتن انگیزه، مشــکالت 

بین فردی و... منحل می شوند.

محصولی اشتباه
 استارت آپ ها، همانطور که قبال هم 

به آن اشاره کردیم، متاسفانه معموال 3
محصوالتی اشتباه تولید می کنند! 
یعنی محصولی را تولید می کنند که اصال کسی به 
آن نیــاز نــدارد. بــا اســتفاده از تکنیک هــای 

اعتبارسنجی می شود از این کار اجتناب کرد.

زمان بندی نادرست
منظور این هشدار این است که شما 

در زمان نادرســتی اقدامی را انجام 4
دهید، مثــال ارائه محصول در زمان 
نامناســب، یا تولید محصولی که مربوط به آینده 
است و نیاز بازار امروز نیست. یا یک امکان و ویژگی 
محصول را در زمان نامناســبی ارائه دهید، این ها 
همه مثال هایی هســتند که ممکن اســت باعث 

شکست شما شوند.

نبود مشتری به اندازه کافی
ممکن است شما محصول مناسبی 

را تولیــد کرده باشــید، ولی حجم 5
مشــتریان و توان مالی آن ها آنقدر 
محدود باشد که نشود یک کســب وکار پایدار را 
براســاس آن برنامه ریزی کرد. پس حجم بازار را 

همیشه مد نظر قرار دهید.

رقابت
 وجود رقیبان زیاد و رقابت فشرده در 

یک بازار خاص نیــز یکی از دالیل 6
شکســت استارت آپ هاست. سعی 

کنید در اقیانوس قرمز وارد نشوید )منظور بازاریی 
است که رقابت در آن زیاد است( یا اگر قرار است 
وارد شوید، مطمئن شــوید که از ارزش کلیدی و 

مزیت رقابتی ویژه ای برخوردار هستید!

عدم تمرکز
قبال مطلبی در زمینه تمرکز منتشر 

کــرده بودیــم. شــما بایــد در 7
استارت آپتان متمرکز بر ایده تان کار 
کنید، آن هــم با اولویت هایی خاص. پیشــنهاد 
می شود روی 3 مشکل اصلی که ایده استارت آپی 
شما قرار است آن را تسهیل کند تمرکز کنید. در 
بعضی از تیم هــای اســتارت آپی، معموال دیده 
می شود که می خواهند همه جوانب ایده را یکجا 
پیاده سازی کنند. این کار اشتباه است، شما باید 
یک روال تدریجی را برای ارائه ارزش و محصول به 

مشتری پیش بگیرید.

نداشتن عشق و عالقه و انگیزه کافی
هنگامی که تصمیم به راه اندازی یک 

استارت آپ گرفتید، به این نکته فکر 8
کنید که آیا حاضر هستید دو سال از 
عمرتان را بــدون وقفه و با تمرکز بر روی این ایده 
صرف کنید؟ یک سوال کلیدی تر، اصال می دانید 
به چه چیزهایی عالقه دارید؟ استعدادهای شما 
چیســت؟ شــما فقط با داشــتن عالقه و انگیزه 
می توانید این مسیر را طی کنید. در آینده مطلبی 
ویــژه در زمینه ویژگی های کارآفرینان منتشــر 
می کنیم که خیلی می تواند در این زمینه به شما 

کمک کند.

موقعیت جغرافیایی مناسب
یک واقعیت را قبول کنیم )البته آن 

را به یک محدودیت تبدیل نکنیم(، 9
در برخی شــهرها و موقعیت های 
جغرافیایی ممکن اســت امکانات و منابع بهتری 
برای استارت آپ شما فراهم باشد. نمی گویم باید 
حتما مهاجرت کرد، ولی شــاید بتوان به صورت 
ریموت هم از این منابع بهره مند شد. با این حال 
در تحقیقات انجام شده، این فاکتور مطرح شده که 
موقعیت مکانی در موفقیت استارت آپ ها نقش 

شما قرار است 
بسیاری از 

ساعات عمر 
خود را صرف 
راه اندازی یک 

استارت آپ 
کنید، آن هم به 
 صورت فشرده، 
پس هرچقدر از 
چالش های این 

مسیر آگاهی 
پیدا کنید به 
نفع شماست. 

با آگاهی از این 
نکات، دقت 

خود را در مسیر 
پیشبرد اهداف 
کسب وکارتان 

باال ببرید و 
ریسک خودتان 
را کاهش  دهید

اگر این موارد را رعایت نکنیدمی تواند هم پروژه تان را زمین بزند، هم خودتان را به جمع نامبارک افسرده ها وارد کند!
12 هشدار مهم برای ا ستارت آپ ها 

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

واژه نامه استارت آپی - خالقیت
خالقیــت )Creativity( مفهومــی اســت که 
تعریف های آن در طول زمان تغییراتی کرده  است 
و پژوهشگران مختلف تعاریف متعددی برای آن 
ارائه کرده اند که البته اشتراک معنایی زیادی دارند. 
تورنس، خالقیت را به عنوان نوعی مسئله گشایی 
مد نظر قرار داده  اســت. به نظــر وی تفکِر خالِق 
مختصر عبارت است از فرایند حس کردن مسائل 
یا کاستی های موجود در اطالعات، فرضیه سازی 

درباره حل مســائل و رفع کاســتی ها، ارزیابی و 
آزمودن فرضیه ها، بازنگــری و بازآزمایی آن ها و 

سرانجام انتقال نتایج به دیگران.
حمید رجایی خالقیت را مهارت ذهنی برای تولید 
ایده تازه می داند. همچنین می گوید حدس موتور 

محرکه خالقیت و علوم است.
خالقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل 
و هم ارزشمند باشد و نشات گرفته از فرایندهای 

خودآگاه و ناخودآگاه انســان باشد. البته برخی 
هم معتقدند جان مایــه خالقیت تولید یک ایده 
اســت و ارزشــمندی امری افزون شده است که 
در زمینه هایی دیگر مانند ارزشمند بودن از نظر 
تجاری ســازی، فرهنگ، علم، فن آوری و ســایر 
زمینه ها مطرح می شود. اما به لحاظ روان شناختی، 
توانایی )به مثابه یک مهــارت تقریبا قوام یافته( 
نوفهمی و ساخت ایده نو و تازه، تمام جوهرخالقیت 

است. از نظر یک دیدگاه علمی محصوالت تفکر 
خالق گاهی اوقــات به تفکر واگــرا ارجاع داده 
می شــوند. همانند دیگر پدیده هــا در علم یک 
دیدگاه یا تعریف یگانه از خالقیت وجود ندارد و به 
طور متنوع به موارد زیر منسوب شده است: فرایند 
شناختی، محیطی اجتماعی، ویژگی فردی، شانس 
و همچنین مواردی مانند نبوغ، بیماری های روانی 

و شوخ طبعی.

خالقیت 
شامل تولید 
چیزی است 

که هم 
اصیل و هم 

ارزشمند باشد 
و نشات گرفته 
از فرایندهای 

خودآگاه و 
ناخودآگاه 
انسان باشد

3

مهمی دارد.

عدم سودآوری
 ایده خوب است، منطبق بر نیازهای 

بازار است، ولی شاید هزینه ارزش 10
تولیدشــده با درآمد کسب شــده 
تناســب منطبق نداشته باشد. یعنی چه؟ یعنی 
اینکه شــما ســود آن چنانی از این محصول و 
خدمتی که ارائه می دهید نمی توانید کسب کنید! 
بعضی مواقع دیده شده که هزینه هایی بی دلیل 
که به راحتی می توان مانع آن ها شد، باعث کاهش 
سود شده اســت. عدم ســودآوری باعث بروز 
مشکالت مالی، کم شدن انگیزه و... می شود. پس 
در فاز اعتبارســنجی این مــوارد را مد نظر قرار 

دهید.

فرسودگی فرآیند استارت آپی
این نکته خیلی مهم است که در طی 

کردن مســیر کارآفرینی، تعادل را 11
حفظ کنید، خودتــان را محدود به 
کار نکنید، و به تفریح و سالمت خودتان هم توجه 
داشته باشید. برخی مواقع باید صبور باشید و انرژی 
خودتان را حفــظ کنید. فرســودگی زمانی رخ 
می دهد که ساعت های زیادی کار می کنید و هیچ 
خروجی مناسبی حاصل نمی شود، اینجاست که 
ممکن است کم بیاورید. پس مراقب باشید و کمی 

به خودتان برسید.

مشکالت قانونی
یکــی از دالیلی کــه در کارگاه ها و 

جلساتی که شرکت کردم در زمینه 12
شکست استارت آپ ها به آن اشاره 
شد مســائل قانونی بود. حفظ محرمانگی، نحوه 
تقسیم سهام، ثبت برند، مالیات، ارزش گذاری و... 
ازجمله مســائلی اســت که باعث شکست تعداد 
زیادی از استارت آپ ها شده است. واقعیت این است 
که در این زمینه خیلی در ایران اطالعات جامعی 
وجود ندارد ولی مشورت با یک وکیل و حسابدار 

می تواند در این زمینه به شما خیلی کمک کند.
امیدوارم این هشــدارها را جدی بگیرید و کمتر 

دچار مشکل شوید. 

افراد خالق عموما ویژگی هایی دارند که آن ها 
را از سایر مردم متمایز می کند. این ویژگی ها 
که همان ظهور و بــروز نیروهای تفکری و 
تخیلی انســان در منظر و دیــدگاه دیگران 
و تحقق عملکردهای آن هــا در عالم خارج 

است، عبارت اند از:
 هوش

افراد خالق همــواره به اندازه کافی از هوش 
برخوردارند. یعنی لزوما انســان های دارای 
هوش باال، انسان های خالقی نیستند، بلکه 
کسانی خالق هستند که توانسته اند هوش 
خود را به نحو مطلوبی تربیت و سازماندهی 

کنند.
 سیالیت فکری

از توانایی ایجاد ســریع تعــداد زیادی ایده 
برخوردارند.

 انعطاف پذیری ادراکی
توانایی دست کشیدن از یک قاعده و قانون 
و چارچوب و یافتــن چارچوب های جدید 
را دارند. بــه بیانی دیگر، ذهــن آن ها بهتر 
و ســریع تر می تواند قالب شــکنی کند و به 

الگوهای جدید دست یابد.
 ابتکار

توانایــی و تمایــل بــه ایجــاد جواب های 
غیرمعمــول و مرســوم را در واکنــش به 
محرک های محیطی دارنــد. تنوع طلبی و 
بیزاری از انجام کارها به صورت روتین از دیگر 

خاصیت های این ویژگی است.
 استقالل رای و داوری

به خــود متکی بــودن و ســنجش افکار و 
ایده ها بر مبنای منطق و استدالل به دور از 
وابســتگی ها و غوغاساالری ها و عدم تمایل 
به همرنگی بــا جماعت از دیگر ویژگی های 

این افراد است.
 اعتمادبه نفس

به توانایی خود اعتماد و باور دارند و تصویری 
واقعی از امکانات و حــدود توانمندی های 

خود دارند.
 خطرپذیری

از انتقاد و شکست ترسی ندارند و اشتباهات 
را فرصت هایی برای یادگیری تلقی می کنند.

 تمرکز ذهنی
به طور فعال و پرتالش، هم از نظر ذهنی و هم 

از نظر عملی، به ایده می پردازند.
 دانش

افراد خالق ســال های زیادی را برای کسب 
دانش و تســلط بــر موضوع مــورد عالقه 
خود صرف می کنند و عــالوه بر آن همواره 
درحال توســعه دائمی دانش و آگاهی خود 

هستند.
 پیشینه تاریخی

افراد خالق عموما در زندگی دچار رخدادهای 
متنوعی بوده انــد و بعضا فقدان های بزرگی 
نظیر والدین یا امکانات مالی داشته اند. این 
فقدان ها عموما موجب برانگیختن احساس 
نیاز شده و فرد را واداشته در جهت رفع نیاز 

خود به راه حل های خالقانه بیندیشد.
 نیاز به کسب موفقیت

افراد خالق نیاز دارند در کســب هدف های 
خود به موفقیت هایی دســت پیــدا کنند. 
این نیاز منبعی قــوی و دلگرم کننده برای 
تالش مضاعف فرد در زمینه دســتیابی به 
راه حل های تازه، ریســک پذیری بیشــتر و 

تمرکز قوی تر بر موضوع است.
ســوالی که مطرح می شــود این است که 
چطور بفهمیم که فرد خالقی هستیم یا نه. 
یک آزمون علمی بسیار خوب در این زمینه 
توسط آقای تورنس طراحی شده که پیشنهاد 
می دهم حتما این آزمون را انجام دهید. کافی 
اســت عبارت آزمون خالقیت تورنس را در 
اینترنت جستجو کنید. وب سایت های زیادی 
این آزمون را به صورت آنالین ارائه کرده اند.

خصوصیات و ویژگی های 
افراد خالق
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بیزینس اینسایدرنگاهی دارد به فرصت ها و بازیگران اکوسیستم اشتراک گذاری عکس در موبایل و مدل درآمدزایی آن

هافینگتون پست می گوید که این پروژه چگونه دنیا را متحول خواهد کرد

زندگی بعد از اینستاگرام!

 قابلیت دوربین دیجیتال یکی از محرک های اصلی 
فروش تلفن های همراه در این دهه بوده است. اما 
فروش اینستاگرام نســبت به فیس بوک در سال 
گذشته برای صنعت اشتراک گذاری عکس بسیار 

حائز اهمیت بود.
به عالوه، این موضوع نشــان داد که اولین خدمات 
اشتراک گذاری عکس تلفن های همراه می تواند یک 
میلیارد دالر ارزش داشته باشد، و اقتصاد فروشگاه 
برنامه های کاربردی می تواند به سرعت یک شبکه 
اجتماعی متمرکز بر عکس را توسعه دهد به طوری 
که یک شــرکت مانند فیس بوک وادار می شود با 

خرید سهام تهدیدهای موجود را خنثی کند.
در یــک گــزارش خبــری نگاهــی بــه صنعت 
اشتراک گذاری عکس از طریق تلفن همراه انداخته 
شده و داده ها تجزیه وتحلیل شده اند تا مشخص شود 
که چگونه اینســتاگرام خوش شانس بوده و موفق 

شده اســت. به عالوه درباره رقبای در حال ظهور 
مانند Snapchat تحقیق صــورت گرفته و نحوه 
استارت آپ های تلفن همراه و ایجاد کسب وکارهای 

وب محور بررسی شده اند.
در اینجا خالصه ای از اکوسیستم اشتراک گذاری 

عکس از طریق تلفن همراه را مرور می کنیم:
 برنامه مشهور اینســتاگرام هنوز در صدر جدول 
قــرار دارد. به عنــوان بخشــی از اعالمیه قابلیت 
ویدئویی جدید خود در این ماه، اینستاگرام اعالم 
کرد که اکنون 130 میلیون کاربر دارد، که حدود 
16 میلیارد عکس تا به حال به اشتراک گذاشته اند. 
این مقدار خیلی بیشتر از 5 میلیارد اشتراک عکس 
است که سپتامبر گذشــته فیس بوک اعالم کرده 
بود و نشــان داد که ماهانه به طور میانگین بیش از 
یک میلیارد عکس به اشتراک گذاشته می شوند یا 
میانگین روزانه آن بیش از 40 میلیون عکس است.

 اما سایر برنامه ها مانند Snapchat هنوز در حال 
پیشــرفت هســتند. هر روز بر تعداد شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پیام رســانی تلفن همراه که 
قابلیت اصلی آن ها اشــتراک گذاری عکس است، 

افزوده می شــود. Snapchat به طور مشخص در 
حوزه عکس فعالیت دارد و پایگاه کاربر آن بســیار 
جوان اســت. این شرکت اعالم کرد که کاربران آن 
هر روز 200 میلیون عکس ارســال می کنند، این 
مقدار در چند ماه گذشته 150 میلیون عکس بود. 
برنامه Flickr iPhone در ماه های اخیر شهرت پیدا 
کرده است، و خدمات Twitter's Vine )فیلم های 
6 ثانیــه ای( درواقع عکس نیســتند، اما معموال 
فیلم برداری شــده و به همــان روش عکس ها به 
Twit�اشتراک گذاشته می شوند. به لطف پشتیبانی 

ter، خدمات Vine در سه ماه گذشته در 10 برنامه 
برتر دنیا جای گرفت و در حال حاضر 13 میلیون بار 

دانلود شده است.
 روش های مختلفی برای کسب درآمد در حوزه 
برنامه های دوربین وجود دارد. اینســتاگرام اولین 
برنامه عکــس دارای فیلترهای مختلــف نبود و 
آخرین آن ها نیز نخواهد بود. با یک نگاه به فروشگاه 
برنامه های آیفون می تــوان فهمید که هزاران نوع 
برنامه های دوربین مختلف وجود دارد که هریک 
ابزارهای مختص به خــود را دارند و برخی از آن ها 

بدون جلوه های اجتماعی هستند. دسته بندی های 
مختلف کسب درآمد عبارت اند از برنامه های پولی 
و دارای نسخه آزمایشی رایگان با یک بار خرید برای 
بازگشــایی قفل قابلیت ها، برنامه های رایگان در 
خدمات مبتنی بر وب پولی یا دارای نسخه آزمایشی 
رایگان، برنامه های رایگانی که برای ایجاد یک شبکه 
اجتماعی طراحی شده اند، و خدمات پشتیبانی شده 

توسط تبلیغات و خدمات اشتراکی.
 برندهای مختلف درمی یابند که چگونه باید وارد 
عمل شوند. بســیاری از فعالیت های اجتماعی به 
تصویر یا عکس مربوط می شوند. این نوع فعالیت ها 
اگر به طور ویروسی منتشر شوند، می توانند ارزش 
برنامه را به طور غیرقابل باوری افزایش دهند بدون 
اینکه مانند روش های ســنتی پــول زیادی برای 
تبلیغات خرج شود. برای مثال اینستاگرام محیطی 
را ایجاد کرده که برندها می توانند پیروهای زیادی 
داشــته باشــند، عکس ها و تصاویر زیبایــی را با 
طرفداران خود در روز به اشــتراک بگذارند. برای 
مثال Starbucks 3.1 میلیون فالوئر در اینستاگرام 
دارد و هر عکس آن 50 هزار الیک دریافت می کند.

پروژه جدیــد Google Mine چه اثری بر اینترنت 
خواهــد داشــت؟ در این مطلب بــه این موضوع 
می پردازیم که این پروژه چگونــه دنیا را متحول 
خواهد کرد. در اخبار آمده اســت که گوگل پالس 
قصد دارد به کاربــران خود امکان دهد تا اجناس و 
محصوالت را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، به جای 
اینکه آن ها را از خرده فروشی ها و برندهای تجاری 
خریداری کنند. درواقع، این کار باعث کاهش درآمد 
برندهای تجاری و شرکت هایی خواهد شد که در 
مدل های فروش قدیمی خود غرق شــده اند. خبر 
خوب این است که یک راهکار برای این شرکت ها 
وجود دارد به نام »اقتصاد جمعی«. این راهکار عبارت 
است از اینکه مدل کسب وکار شرکت ها باید تغییر 
کند تا امکان اشتراک گذاری محصوالت و اجناس 
فراهم شود و درنهایت مشتریان بتوانند در کارهای 

تجاری بزرگ مشارکت داشته باشند.
چندین ماه است که تعداد دیگری از شرکت ها این 
قابلیت را فعال کرده اند و فهرستی از بیش از 200 
استارت آپ در این زمینه وجود دارد، اما اینکه شرکت 
گوگل به تنهایی این قابلیت را فعال کند می تواند 

تاثیرات شدیدی بر اکوسیستم بگذارد.
اول از همه، ما نمی دانیم که گوگل آن را فعال خواهد 
کرد یا خیر، این شرکت در حال انجام چندین پروژه 
جانبی است که هنوز تمام نشده اند. به عالوه، گوگل 

بسیاری از محصوالتی را که کار نمی کنند )و عمر 
آن ها از چند سال گذشته است( پیگیری می کند 
بنابراین هیچ تضمینی وجــود ندارد که این پروژه 
موفق باشد. گزارش پیگیری محصوالت اجتماعی 
 Sidewiki، گوگل با تالش هــای ناموفق ماننــد
Dodgeball، Wave  و بسیاری دیگر بدون بررسی 
باقی مانده اســت. اما تصور کنید اگــر این پروژه 
راه اندازی شود، چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت.

ســناریو: برای تحقق آن، تصور کنید می خواهم با 
خانواده دوچرخه سواری کنم، اما دوچرخه ندارم.

این قابلیت کاربران را ملزم می کند تا محصوالتی 
را که ممکن اســت بخواهند به اشتراک بگذارند، 
توضیح دهند و موجودی آن را ذکر کنند. به عالوه 
محصوالتی را که می خواهند از دوستان خود قرض 
بگیرند نام ببرند. این کار به دو مرحله نیاز دارد: 1( 
یک بــازار پررونق برای مالــکان و قرض کنندگان  
2( اینکه کاربران داده های خــود را آپلود کنند و 
به صراحت بگویند چه چیزی می خواهند. به عبارت 
دیگر یکی از همســایگان من باید در گوگل آپلود 
کند که دوچرخه هایــی دارد و می خواهد آن ها را 
قرض دهد، و من نیز باید به صراحت اعالم کنم که 

می خواهم دوچرخه قرض کنم.
اگر این پروژه اولیه مورد استقبال قرار بگیرد، گوگل 
می تواند منبع بزرگ تری از موتور جستجوی خود را 

وارد کار کند، و این محصوالت رایگان را در صفحه 
نتایج موتور جستجوی خود در دسترس قرار دهد. 
بنابراین وقتی من محصــوالت جدید را در گوگل 
جســتجو می کنم، گوگل می تواند نشان دهد که 
تعدادی دوچرخه در خیابان پایینی موجود است 
و دیگر نیازی نیســت دوچرخه بخــرم. در عوض، 
نرم افزار گوگل فردی را که دوچرخه قرض می دهد، 
جســتجو می کند و او را به من وصل می کند تا از او 
دوچرخه قرض کنم. انتظار می رود چندین سیستم 

اعتبار در این پروژه کار  کنند.
از طریــق آن می توان دریافت که آیــا این دو فرد 
همدیگر را می شناسند یا دوستان مشترک دارند 
 Google یا خیر، و آن ها می توانند امتیــاز اعتبار
Mine یکدیگر را نیز مشــاهده کنند. این گونه فرد 
می تواند دوچرخه مورد نیاز خود را از همســایگان 
قرض کند و از دوچرخه ســواری لذت ببرد. انتظار 
نداشته باشید که شرکت های زرنگ بیکار بنشینند. 
این شــرکت ها باید وارد این پروژه شوند و امکانات 
الزم برای اشتراک گذاری محصوالت خود را فراهم 
کنند و به طور بالقوه پیشــنهادهای جدیدی برای 
اجاره دوچرخــه ارائه دهند، یا حتی دوچرخه های 
موجود در محله خود را تبلیغ کنند. حتی می توانند 
مشتریان را تشویق کنند تا یک برند خاص دوچرخه 
را امتحــان کنند یا حتی خدمات اشــتراک برای 

دسترسی به دوچرخه را در صورت تقاضا ارائه دهند.
اســتارت آپ های  وســیع تر  اکوسیســتم 
 Yerdle اشتراک گذاری مختل شــده اند، به ویژه
که یک استارت آپ است که همسایگان را تشویق 
می کند برای یافتن دوســتانی که محصوالت و 
 Facebook اجناس مورد نظر آن هــا را دارند، از
Connect استفاده کنند و درنتیجه دیگر نیاز به 
خرید محصول نداشته باشند. بنیان گذار این پروژه 
مسئول ارشد سابق Walmart است. به عالوه، اگر 
گوگل این خدمات اشــتراک گذاری را راه اندازی 
کند، انتظار مــی رود که فیس بــوک این کار را 
انجام دهد زیرا می دانیم که اکثر وب ســایت های 
 Facebook اشــتراک گذاری در حال حاضــر از

Connect استفاده می کنند.
به طور خالصــه، این پــروژه جدید )کــه در آن 
مشتریان به جای خرید اجناس، آن ها را به اشتراک 
می گذارند( قریب الوقوع است و نمی توان جلوی آن 
را گرفت. خبر خوب آنکه مطالبی منتشر شده است 
که نشان می دهد چگونه از طریق پیوستن به اقتصاد 
جمعی می توان از ایجاد مشــکالت در کسب وکار 
جلوگیری کرد. در این مطالب اسالیدها و ویدئوهایی 
نیز ارائه  شده که بسیار مفیدند. قصد داریم تمام دنیا 
را برای این تغییر بزرگ در زمینه خرید و معامالت 

اجناس آماده کنیم.

خیز گوگل برای بزرگ ترین خرده فروش جهان شدن

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

فوربس:
فروش محصوالت اپل بعد 
  UBS از تهدیدهای شدید

یک اشتباه بزرگ است

 Backupify چرا شراکت
با گوگل اهمیت دارد؟

UBS در اطالعیه خود درباره تهدیدهای جدی 
درباره شرکت اپل صحبت کرده است. در این 

اطالعیه سه سناریو گسترده ذکر شده است.
این شرکت تهدید کرد که مشتریان محصوالت 
آیفون یا سایر محصوالت اپل را دیگر خریداری 
نخواهند کرد زیرا فکر می کنند که محصوالت 
اپل که مشــتریان قبــال آن هــا را خریداری 
کرده اند »آنقدر خوب« هستند که نیاز به خرید 
محصوالت جدید نیست. دلیل اول هرگز اتفاق 
نخواهد افتاد زیرا مهم نیست محصوالت قدیمی 
اپل چقــدر جذاب و کامل باشــند؛ همانطور 
که همه بچه هــا از دیدن اســباب بازی های 
جدید و زیبا به ســمت آن ها جذب می شوند، 
ما نیز با دیــدن محصوالت جدید با تغییرات و 
طراحی های تازه به وجد می آییم و وسوســه 
می شویم که این اسباب بازی جدید را خریداری 
کنیم. کل اقتصاد ما بر پایه عالقه ما به چیزهای 
جدید استوار است. وقتی زمان آن فرا برسد که 
دیگر هیچ کس برای هیچ وسیله جدیدی پول 
خرج نکند، حتی تلفن همراه آیفون، مرسدس 
بنز جدید، یا خانه جدید یا هر چیز دیگر، اقتصاد 
ما به شدت سقوط خواهد کرد. تهدید دوم یک 
تهدیــد بالقوه از ســوی برنامه های جایگزین 
ربات های پیام رسان بود که برای اکوسیستم 
فروشگاه برنامه های اپل نوعی تهدید محسوب 
می شــد. در نهایت نیز آخریــن تهدیدی که 
شــرکت UBS درباره آن صحبت کرده است، 
پیامدها در چین بود. وقتی درباره دلیل ســوم 
فکر می کنیم، باید ابتدا بازار شرکت را در مناطق 
مختلف بررسی کنیم. آیا سهم بازار چین در رشد 
و و توسعه شرکت اپل بسیار باالست یا خیر؟ آیا 
در صورت عدم پشتیبانی دولتی از این شرکت 
در کشور وسیعی مانند چین مشکالت مهمی 
برای اپل به وجود می آید یا خیر؟ اگر دولت چین 
تصمیم بگیرد فروشندگان محلی را پشتیبانی 
کند، همان گونه که در خصوص محاســبات 
شرکتی انجام داد، این عمل پیامدهایی را برای 
شرکت اپل به بار خواهد آورد. تا جایی که من 
می دانم حداقل وقتی صحبت از سرمایه گذاری 
در اپل برای چند سال آینده می شود، تمام این 
سه دلیل خیلی دور از ذهن نخواهند بود. این 
سه تهدید بسیار تامل برانگیزند و قبل از هرگونه 
سرمایه گذاری روی محصوالت هر شرکت به 
ویژه شرکت محبوب و معروفی مانند اپل باید 

به چنین مواردی دقت کرد.

شــرکت Backupify از سال 2010 با گوگل و 
برنامه های گوگل همکاری داشته است. با اینکه 
این مدت طوالنی به نظر نمی رسد، اما باید در 
نظر داشت که Gmail نیز از سال 2006 ساخته 
شده است. Backupify اولین شرکت پشتیبان 
بود که با تیم گوگل شراکت کرد و راهکاری را 
ارائه داد تــا از تمام برنامه های گوگل حفاظت 
شــود. اخیرا Backupify وارد برنامه شراکت 
فناوری برتر برنامه های گوگل شده است که در 
آن شرکای گوگل سرمایه گذاری های بزرگی 

انجام می دهند.
 چرا این برنامه آنقدر مهم است؟

این برنامه یک معیار بسیار مهم برای گوگل بوده 
و چیزی فراتر از بازار برنامه های گوگل است که 
در آن شرکت ها به سادگی برنامه های خود را 
فهرست می کنند و نشان می دهند که گوگل به 
صورت استراتژیک در ساخت یک اکوسیستم 
شریک قدرتمند سرمایه گذاری می کند. گوگل 
برای پشتیبانی از جامعه شرکا که به آن کمک 
می کنند در سطح شــرکتی با سایر شرکت ها 
رقابت کنند، سرمایه گذاری های الزم را انجام 
می دهد. گوگل به تنهایی نمی تواند این کار را 
انجام دهد. این شرکت روی فروش برنامه های 
گوگل به شرکت های بزرگ تر تاکید می کند. 
برای دستیابی به موفقیت های بیشتر، گوگل 
دریافته اســت که باید برنامه فروش شرکت را 
ایجاد کند و روابط با فروشــندگان نرم افزاری 
مستقل را به وجود آورد. Backupify همیشه 
بر ایجاد بهترین راهکار پشتیبانی فضای ابری 
در بازار تمرکز کرده اســت. با برنامه شراکت 
فنــاوری، فرصت بهتری برای گــوگل ایجاد 
می شود تا اطالعات درباره محصوالت را با تیم 
Backupify به اشــتراک بگذارد. این شرکت 
اولین تشــکیالت برای دریافت اطالعات فنی 
مورد نیاز برای ساخت بهترین راهکار پشتیبانی 
از برنامه های گوگل برای مشتریان فعلی و آینده 
خواهد بود. به عالوه مشتریان برنامه های گوگل 
می توانند دریابند که کدام یک از فروشندگان 
نرم افزار مســتقل در بــازار برنامه های گوگل 

بهترین انتخاب ممکن برای سازمان هستند.

برنامه هایی 
مانند اسنپ چت 

هنوز در حال 
پیشرفت هستند 
و هر روز بر تعداد 

شرکت های 
ارائه دهنده 

خدمات 
پیام رسانی تلفن 
همراه که قابلیت 

اصلی آن ها
 اشتراک گذاری 

عکس است، 
افزوده می شود
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امروزه استفاده از رســانه های مجازی برای معرفی و تبلیغ 
برندها، راهکاری موثر و خالق به شــمار می رود که بسیاری 
از تولیدکنندگان برندهای معتبر و حتی معمولی از آن سود 
جســته اند. لذا روند روبه رشد این رســانه ها را در بازاریابی 
جهانی نمی توان نادیده گرفت. با قرار گرفتن تلفن های همراه 
در دســت اکثر افراد جهان، کمپین های تبلیغاتی می توانند 
بر روی خطوط آنالین به معرفی و تبلیغ محصول مورد نظر 
خود بپردازند و فاصله بین تولیدکننــده و مصرف کننده را 
کمتر کنند. در این میان آدیداس نیز به عنوان نامی آشنا در 
برندهای پوشاک ورزشی به اهمیت تلفن های همراه به منظور 

تبلیغات گسترده تر پی برده است و کمپین تبلیغاتی این برند 
در فیلیپین، در سال 2013، با ارائه یک بازی قابل نمایش در 
تلفن های همراه، به تبلیغاتی خالقانه دســت زد و از طریق 
بازی مذکور یکی از کفش های تازه تولیدشــده این شرکت 
را معرفی کرد. در این تبلیغ به جای نمایش مشــخصات این 
 HTML 5 کفش در اطراف آن، با طراحــی یک واحد تعاملی
شرایطی برای کاربران مهیا شده تا در نواحی و موقعیت های 
دشوار قادر به دویدن باشند. یکی از نوآوری های منحصربه فرد 
این آگهی این نکته است که هر کاربر می تواند عملکرد خود 
را در مقایســه با دیگر دوندگانی که در نزدیک وی هستند، 

بسنجد که این امر نیز با توجه به قابلیت ردیابی محل در این 
بازی امکان پذیر اســت. همچنین هر کاربر می تواند بر روی 
نقشه سفارشی نتایج دویدن خود و دیگر کاربران را نیز ببیند. 
ازجمله دیگر نقاط مثبت آگهی مذکور این است که کاربران 
تلفن های همراه از پشت صفحات نمایشی خود می توانند با 
کفش جدید آدیداس بدوند و تجربه مجازی منحصربه فردی 
را داشته باشند. همچنین کاربران در انتها می توانند امتیازات 
خود را در بازی مذکور به نمایش بگذارند و با امتیازات دیگر 
کاربران مقایســه کنند و در صورت رضایت مندی، در دیگر 

رسانه های اجتماعی نیز آن را به نمایش بگذارند.

ستون
C o l u m n

برند و تبلیغات
B r a n d & A d s

10
ناپلئون هیل

اگر باور داشــته باشــی که می توانی، بی شک 
می توانی.

10 نکته مهم
در تبلیغات آفالین

 اگرچه در دنیای امروز بازاریابی آنالین ســهم 
بســیار مهمی در برنامه های تبلیغاتی جهان 
پیدا کرده، اما هنوز هم هســتند شرکت هایی 
که به صورت ســنتی تر از راه تبلیغات آفالین 
به معرفی محصوالت خود می پردازند؛ ضمن 
اینکه این روش های سنتی را نمی توان نادیده 
گرفت و افراد جامعه همان گونه که در فضاهای 
مجازی حضور دارند، در دنیای واقعی نیز زندگی 
می کنند و بســیاری از تبلیغات سطح شهر را 
هرروزه مشــاهده می کنند. بنابراین استفاده 
از تبلیغات دیجیتــال و آنالین به معنای کنار 
گذاشــتن تبلیغات آفالین نیست و هنوز هم 
سهم بسیار مهمی از برنامه های تبلیغی جهان بر 
مدار تبلیغات سنتی و خارج از خطوط می گردد. 
لذا در اینجا تالش می شــود با معرفی ده ایده 
تاثیرگذار و خالقانه در بازاریابی آفالین، به نقاط 

مثبت این شیوه های تبلیغاتی پرداخته شود.
 طراحی خالقانه یک کارت برای معرفی 

کسب وکار خود
یکــی از موثرترین راه ها در شناســاندن یک 
کسب وکار جدید، طراحی و چاپ کارت های 
کسب وکار مذکور اســت که عموما باید همه 
کارمندان شرکت آن را به همراه داشته باشند 
تا در هر لحظــه و موقعیتی بتواننــد آن را به 
افراد مختلف بدهند. ســعی کنید با استفاده 
از تجربیات یک تیــم طراحی مجرب به طرح 
کارت خود بپردازیــد که هم ارزش نام تجاری 
کسب وکار شــما را نشان دهد و هم به گونه ای 
خالقانه و منحصربه فرد طراحی شده باشد تا 
نظر مخاطبان را در وهله اول به خود جلب کند. 
هرچه بیشتر این کارت ها در کیف ها و جیب های 
مردم روانه شوند، نام تجاری شما نیز زودتر در 
ذهن آن ها حک می شود، بنابراین در قدم اول 
طراحی یک کارت ویزیت را برای کسب وکارتان 

فراموش نکنید.

 با بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ دیده شوید
استفاده از تابلوهای تبلیغاتی یکی از روش های 
ســنتی بازاریابی اســت که در دنیای حاضر 
نیز کماکان ارزش خود را حفظ کرده اســت 
و خصوصا در نواحی پرترافیک و شــلوغ، تاثیر 
زیادی بر بیننــدگان دارد. از طرفی آنچه یک 
بیلبورد تبلیغاتی را ماندگارتر می کند، استفاده 
از ایده های خالقانه در طراحی آن است، بنابراین 
برای ایســتادگی و تاثیرگذاری بیشــتر این 
تابلوهای تبلیغی، از تیم های مجرب و کارآزموده 
استفاده کنید تا طرحی را رقم بزنند که با یک بار 
دیدن در ذهن مخاطبان حک شود. همچنین 
از دیگر نکات مهم در ایــن بیلبوردها، وضوح 
اطالعات تماس با شرکت است که مخاطبان 

به خوبی آن را ببینند و قابل ثبت باشد.
 بسته بندی محصول خود را متفاوت کنید

اگر محصوالت کسب وکار شما کاالهای فیزیکی 
است که نیاز به بســته بندی دارد، سعی کنید 
به صورتی خالقانه آن را ارائــه دهید. درواقع 
بسته بندی یک محصول فرصتی برای معرفی و 
تبلیغ آن است و هرچقدر خالقانه تر و متفاوت تر 
ارائه شود، مصرف کنندگان بیشتری را به سوی 
خود جلب می کند. کاربرد برچسب های خاص 
و متفاوت که قابل جدا شــدن از روی بســته 
باشند نیز می تواند راهکاری خالقانه باشد که 
مصرف کنندگان با جدا کردن آن ها، نام تجاری 
محصولتان را به صورت گســترده تری پخش 

می کنند.
 ارائه تخفیف های خاص

یکی از راهکارهای مهم بازاریابی که نیاز به تیم 
طراحی و تبلیغاتی خاصی ندارد، وفادار کردن 
مشتریان به برند تجاری خود از راه ارائه تخفیف 
است. بهتر است در موقعیت های خاصی از سال 
به مناسبت های مختلف، در فروش محصوالت 
خود تخفیف قائل شوید و یا گروه های خاصی 
مانند مادران، تازه ازدواج کرده ها، دانشجوهای 
سال اول و... را برای این تخفیف در نظر بگیرید. 
با اتخاذ این رویکــرد می توانید در مدت زمان 
کوتاهی، مشتریان ثابت خود را پیدا کنید که 
در هنگام خرید، برند شــما در ذهنشان باقی 

مانده است.
 گرفتن جشن تعطیالت با مشتریان

مناسبت های مختلف خصوصا تعطیالت سال 
نو می تواند زمان مناسبی برای دوستی بیشتر با 
مشتریان باشد. می توانید با چاپ کارت  پستال 
و یا تهیه هدایای کوچکی مانند کتاب و یا حتی 
ارائه یک کوپن تخفیف به مشتریان خود، هم 
جشن ســال نو را به آن ها تبریک بگویید و هم 
تبلیغی غیرمستقیم از برند خود داشته باشید. 

 داشتن یک تیم روابط عمومی قوی
هرچقدر اعضــای روابط عمومی قوی تر عمل 
کنند، شــانس یافتن بازارهای تازه و بکر برای 

ارائه محصوالت بیشتر می شود.

با آدیداس بدوید

دیگر تنها 
توجه به ظاهر 

و مدل یک 
اتومبیل باعث 
جذب خریدار 
نمی شود، بلکه 

نوع حرکت 
و جابه جایی 
آن بیشتر بر 

خریداران تاثیر 
می گذارد و یک 

تبلیغ خالق 
باید به این وجه 

بیشتر توجه 
داشته باشد. به 

همین خاطر 
کمپین های 

تبلیغاتی مزدا 
نیز بیشتر بر 
روند سرعت 
و حرکت و 

تاثیری که بر 
احساسات مردم 
می گذارد تمرکز 
دارند. آنچه در 

کمپین های 
تبلیغاتی 

کمپانی مزدا 
بسیار اهمیت 

دارد، بار 
عاطفی تبلیغات 

است که به 
صورتی اقناعی 
مخاطبان را به 
سوی اتومبیل 

جذب کند

مزدا یکی از چهار برند خودروسازی ژاپن است که 
خصوصا به خاطر کوپه های ورزشــی اش در غرب 
شناخته شده اســت. یکی از مهم ترین مسائلی که 
در اســتراتژی های تبلیغاتی کمپانی مزدا به چشم 
می خورد، تمرکز آن بر مسائل روان شناختی است؛ 
یعنی به جای تاکید بر جمعیت مصرف کنندگان، 
هدف اصلی کمپین های تبلیغاتی مزدا مسائل روانی 
مخاطبان است. افرادی که عاشق رانندگی هستند، 
به عنــوان مخاطبان اصلی این تبلیغات شــناخته 
می شــوند، افرادی که احساســات و عالیقشان با 
ایــن اســتراتژی های منحصربه فرد تحــت تاثیر 
قرار می گیرد. بنابراین تبلیغــات عاطفی ازجمله 
راهکارهای اصلی این شــرکت بــرای ماندگاری و 
شناســاندن محصوالتش است. در اینجا به معرفی 
چند راهکار تبلیغاتی برند مزدا پرداخته می شود تا 
میزان موفقیت این شرکت در ارائه تبلیغات احساسی 
نشان داده شــود. از جدیدترین شعار تبلیغاتی این 
شرکت که »مســائل مربوط به رانندگی« نام دارد 
گرفته، تا تبلیغات قدیمی تر مانند »تعویض کننده 
بــازی«، »زندگی یک راننــده« و تبلیغات آنالین 

این کمپانی.

 ایجاد احساسات قوی در مشتریان
تا چند سال پیش طبق آمارهای گرفته شده، یک سوم 
از خریداران خودرو به الگوی آن توجه نشان می دادند 
اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که تعداد بیشتری 
از مردم مایل به خرید اتومبیل هایی هســتند که 

از نقطه آ به نقطه ب برســد؛ یعنی دیگر تنها توجه 
به ظاهر و مدل یک اتومبیــل باعث جذب خریدار 
نمی شود، بلکه نوع حرکت و جابه جایی آن بیشتر بر 
خریداران تاثیر می گذارد و یک تبلیغ خالق باید به 
این وجه بیشتر توجه داشته باشد. به همین خاطر 
کمپین های تبلیغاتی مزدا نیز بیشتر بر روند سرعت 
و حرکت و تاثیری که بر احساسات مردم می گذارد 
تمرکز دارند. آنچه در کمپین های تبلیغاتی کمپانی 
مزدا بسیار اهمیت دارد، بار عاطفی تبلیغات است 
که به صورتی اقناعی مخاطبان را به سوی اتومبیل 
جذب کند. کمپین تبلیغاتی مزدا با داشتن بیش از 
47 آگهی تبلیغاتی در 26 مجله و وب ســایت های 
معروفــی مانند یوتیوب و... ازجمله ســازمان های 
تبلیغاتی فعال به شــمار می رود. قابل ذکر است که 
آنچه تیم بازاریابی مزدا در تبلیغات فوق به آن رسیده، 
این نکته است که مشتریان آن ها احساساتی قوی 
ندارند، طبق نظر مدیران این شرکت آن ها به مردم 
بیشتری برای داشتن یک عقیده نیاز دارند. چراکه 
عالوه بر نشــان دادن ویژگی های اتومبیل، موتور 
کارآمد و دیگر نقاط مثبت آن، ایجاد یک احساس 
قوی نیز در مخاطبان بســیار مهم است. گروه های 
بازاریابی این شرکت در تالش هستند که در تبلیغات 
تلویزیونی، اینترنتی و عکس های خود، به جای یک 
رانندگی کسل کننده، یک رانندگی سرگرم کننده و 

جذاب را به مخاطبان خود نشان دهند.

 شعار جدید تبلیغاتی مزدا: مسائل رانندگی
پانزده ســال پس از شــعار تبلیغاتــی مزدا تحت 
عنوان »زوم زوم« )Zoom Zoom( که رانندگی با 
اتومبیل های خود را بیشتر یک لذت برای مشتریان 
می دانست تا کاری ســخت و طاقت فرسا، شرکت 
مزداموتور با راه اندازی بزرگ ترین کمپین تبلیغاتی 
خود در ایاالت متحده آمریکا، شعار تبلیغاتی جدیدی 

 Driving( »با عنوان »مســائل مربوط به رانندگی
Matters( را مطرح کرد. راسل ویگر، معاون بازاریابی 
مزدا، معتقد است که آن ها به دنبال ایمنی خودرو و 
رانندگی سرگرم کننده برای مشتریان خود هستند؛ 
به این معنا که رانندگی مشتریان و مسائل مربوط به 
آن برای آن ها بسیار حائز اهمیت است. طبق تعریفی 
که واژه نامه آکسفورد از کلمه راندن )driving( ارائه 
می دهد، این لغت به معنای کنترل جهت و سرعت 
خودرو اســت، اما گردانندگان مــزدا معتقدند که 
رانندگی مفهومی بسیار بیشتر از این را دربرمی گیرد. 
از نظر آن ها رانندگی یک تجربه است که می تواند 
زندگی شــما را تحت تاثیر قرار دهد. این کمپین 
تبلیغاتی ســعی دارد با ایجاد یک ارتباط عاطفی 
قوی بین مصرف کنندگان و برند مزدا، در راستای 
راهکارهای تبلیغاتی پیش از خود گام بردارد و این 

ارتباط را قوی تر کند.

 تغییردهندگان بازی
یکــی دیگــر از شــیوه های تبلیغاتــی مــزدا به 
»تعویض کننــدگان بــازی« معروف اســت که با 
ســاختن کلیپ ها و یا عکس های تبلیغاتی که در 
شــبکه های تلویزیونی و یا صفحــات اجتماعی به 
نمایش درمی آیند، سعی در ارائه تصویری متفاوت تر 
و زنده تر از اتومبیل های مــزدا دارد. در این تبلیغ 
از رنگ های تیره بیشتر اســتفاده می شود و اغلب 
اتومبیل های قرمز در پس زمینه سفید و مشکی به 
نمایش درمی آیند. این راهکار یک روش تبلیغاتی 
متفاوت اســت که بــا اســتفاده از رنگ های کدر، 
فضاهای سیاه وسفید، و یک رنگ تند و زنده مانند 
رنگ قرمز، پویایی این خودرو را نشان می دهد. جالب 
است بدانید این استراتژی تبلیغاتی توانست منجر 
به افزایش آگاهــی مصرف کنندگان از ویژگی های 

کاربردی خودروهای مزدا شود.

 زندگی یک راننده
یکی از تبلیغات خالقانه مزدا، ساختن یک کلیپ 60 
ثانیه های با عنوان »زندگی یک راننده« است که در 
بسیاری از شبکه های تلویزیونی و سالن های سینما 
پخش شده است. در این تبلیغ، سیر زندگی یک فرد 
 MX-5 را با ماشین مشاهده می کنیم: زمانی که با یک
Miata به سوی دانشکده خود می راند در اوج جوانی 
است؛ بعد از ازدواج او را سوار بر یک مزدا 3 می بینیم 
 CX 5  که با گســترش خانواده جای خود را به یک
می دهد. جالب اینجاســت که در سنین میانسالی 
همین فرد را می بینیم که دوباره بر یک MX-5 جدید 
سوار شده تا به او یادآور شود که زمانی چه کسی بوده 
اســت و خاطره ای از جوانی اش را برایش زنده کند. 
مزدا با این تبلیغ توانست جایگاه خود را در زندگی 
یک فرد، از جوانی تا میانســالی نشان دهد، ضمن 
اینکه حس همراهی و همدلــی را نیز به مخاطب 
منتقل می کند؛ به این معنا که احســاس می شود 
مزدا برندی است که هیچ گاه ما را تنها نمی گذارد و 

در همه سنین در کنار ماست.

 تبلیغات دیجیتال
طبق تحقیقات صورت گرفته، حــدود 80 درصد 
از مصرف کنندگان و خریداران، به منظور تحقیق 
در مورد وســیله نقلیه مورد نظرشان از موتورهای 
جستجوگر استفاده می کنند و بنابراین راه اندازی 
وب ســایت های تبلیغاتی و اســتفاده از صفحات 
اجتماعــی پربازدید می تواند یکی از شــگردهای 
تبلیغاتی باشد که باعث آشنا شــدن مخاطبان با 
محصوالت این برند می شود. در همین راستا برنامه 
»وب ســایت فروشــنده مزدا« یکی از مولفه های 
مهم اســتراتژی تبلیغاتی این برند است که تجربه 
یک خرید با کیفیت باال را به مشــتریان خود نشان 

می دهد.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

 )Adro( ادرو
ASP.NET Developer

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

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

  )Anetwork( ای نتورک
کارشناس حسابداری

تهران، تمام وقت

   )Parchsaz co( شرکت تولیدی پرچ ساز 
پشتیبان سایت و سئو

تهران، تمام وقت

  )Mojmedia( موج حامی رسانه
طراح و برنامه نویس بازی های رایانه ای

تهران، تمام وقت، دورکاری
از 800 هزار تومان تا ۵ میلیون تومان

   )Bazijoo( بازیجو
طراح قالب سایت

تهران، پاره وقت، دورکاری

)Bazijoo ( بازیجو
تولیدکننده محتوا )محصوالت اسباب بازی(

تهران، پاره وقت، دورکاری
از 200 هزار تومان تا یک میلیون و ۵00 هزار تومان

)Cyber( سایبر
مدیر فروش قطعات کامپیوتر و نوت بوک

تهران، تمام وقت

   )Nebeek( نبیک
برنامه نویس برنامه های تحت وب

تهران، پاره وقت، دورکاری
از یک میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 

۵00 هزار تومان

  )Tastyflour( بوتیک شیرینی آرد خوشمزه
کارشناس فروش

تهران، تمام وقت، دورکاری

خودروساز ژاپنی استراتژی های تبلیغاتی اش را بر مسائل روان شناختی بنا کرده است

تبلیغ خالقانه آدیداس  در تلفن همراه

مزدا با احساسات رانندگانش به پیش می راند

)Parchsaz co( شرکت تولیدی پرچ ساز
کارشناس فروش و بازاریابی

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 2 میلیون و ۵00 هزار تومان

)Cyber(  سایبر
تعمیرکار قطعات کامپیوتر و لپ تاپ

تهران، تمام وقت

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

بال های لوگوی مزدا چه می گویند؟
شــرکت مزداموتور یک تولیدکننده موفق ژاپنی 
اســت که کار خود را در ســال 1920 با شرکتی 
کوچک آغــاز کرد و امــروزه یکــی از مهم ترین 
تولیدکننــدگان خودرو در جهان اســت. این بار 
لوگوی منحصربه فرد این شرکت مورد توجه ما قرار 
گرفته است تا از طریق بررسی عناصر رنگ و طرح 
و فونت آن، ارتباطش را با اهداف این شرکت پیدا 

کنیم. لوگوی مزدا تاکنون ۵ بار از ســال 1997 تا 
حال حاضر از نظر اندازه، وضوح تصویر، شکل و رنگ 
به روز شده اســت. دو بالی که در وسط این لوگو به 
دو طرف کشیده شده اند، به صورت نگاه یک جغد 
به نظر می رسند. طبق نظر تحلیل گران این دو بال 
کشیده شــده نمادی از آینده نگری شرکت است 
که خصوصا با یادآوری نــگاه جغد دقت نظر را نیز 

می رساند. همچنین از دیگر چیزهایی که با دیدن 
دو بال کشیده این لوگو به ذهن می رسد تصویری از 
یک گل الله است. رنگ لوگوی مزدا نیز با ترکیبی 
از نقره ای و آبی حالتی از سکون و آرامش را به ذهن 
می آورد؛ به این معنا که اگرچه در خودروهای این 
برند ســرعت را تجربه می کنیم، اما در عین حال 
ســالمت و آرامش ما نیز حفظ می شــود. به طور 

کلی می تــوان گفت این برند احساســی از 
استواری و قدرت را ارائه می دهد که در تمام 
محصوالت مزداموتور به چشم می خورد. 
همچنیــن دایره موجــود در این برند به 
همراه دو بال کشیده آن، قدرت مزدا را در 
گسترش بال هایش به سوی پیشرفت های 

بیشتر در آینده نشان می دهد.
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ایده های پیشــرفت در آمازون با نــگاه به دیگر 
شــرکت های موفق گرفته می شود. ایده هایی که 
کارمندان آمازون را در مسیر موفقیت قرار می دهد، 

تا پا را فراتر از وظایف معمولشان بگذارند.

 آیا کارکنان واقعا عاشق شرکت هستند؟
یکی از ایده های موفق آمازون »پاداش ترک کار« 
است! این ایده از نحوه اخراج کارکنان در شرکت 
کوچک فــروش آنالین کفش به نــام »زاپوس« 
گرفته شده است. در زاپوس وقتی کارکنان بعد از 
ماه های طوالنی، از مسیر پیشرفت عقب می افتند، 

در صورت تمایل با پیشنهاد 2 هزار دالر با شرکت 
خداحافظی می کنند! روش آمازون اما کمی فرق 
دارد. در سال اول شرکت به کارکنان پیشنهاد 2 
هزار دالر برای ترک کار می دهد، اما در عین حال 
اعالم می کند که اگر یک ســال دیگر بمانند سال 
بعد، وقت ترک شرکت، هزار دالر بیشتر خواهند 

گرفت. 
این روند تا ۵ هــزار دالر ادامه پیدا می کند. البته 
مدیران آمازون امیدوارند که کارکنان پیشنهادها 
را رد کننــد و در شــرکت بماننــد. دادن چنین 
پیشنهادی، دادن یک فرصت دوباره به کارکنان 
است تا خودشــان را پیدا کنند. با این تاخیر این 
امکان وجود دارد که کارکنان به این فکر بیفتند 
که واقعــا از کار چه می خواهند؟ اگــر واقعا فکر 
می کنند که کار در آمازون به دردشان نمی خورد، 
خیلی زود خداحافظــی کنند و اگر فکر می کنند 

که آمازون جایی اســت که همیشه فرصتی برای 
پیشرفت هست، بمانند.

 آن هایی که دوست دارند خانه نشین باشند 
را اخراج نکنید!

یاهــو برای کارکنانی که بــه کار از راه دور تمایل 
دارند، محدودیــت ایجاد کرده اســت. اما روش 
آمازون راحتی کارکنان اســت، چه در محل کار، 
چه خانه. مرکز ارتبــاط مجازی آمازون روزبه روز 
گسترده می شود. بسیاری از کارکنان این شرکت، 
مخصوصا والدینی کــه فرزندان کوچک دارند، به 

کار در خانه هایشان تمایل دارند. 
آمازون هم از این درخواست استقبال می کند، این 
مرکز همین االن در 10 ایالت آمریکا فعال است و 
آمازون تصمیم دارد تا در سال 201۵ تعدادشان 

را به بیشتر از 14 مرکز افزایش بدهد.

 خالقیت جدا از شکست نیست
به عقیده آمازون، ایده های خوب فقط از کله روسا 
بیرون نمی آید. همه کارمندان شرکت می توانند 
خالق باشند و البته بسیاری از ایده های خالقانه 
می تواند با شکست روبرو شود. آمازون می داند که 
شکســت جزئی از فرایند خالقیت در کار است. 
بنابراین با درک این موضوع، شکست ها تا رسیدن 
به پیــروزی ادامه پیدا می کنند. درســت وقتی 
شرکت از طریق ایده یکی از کارکنان به موفقیت 
می رسد، شکست های قبلی خیلی کوچک به نظر 
می آیند. عالوه بر این، اگر این موفقیت کمکی به 
بهبود فرایندهای مشــتری مداری کند، موفقیت 
بزرگ تر هم جلــوه می کند. البته فرایند خالقیت 
در کار به این سادگی ها هم نیست، مطمئنا خیلی 
از شرط بندی های دستیابی به موفقیت، شکست 

می خورد.

در سال اول 
شرکت به 
کارکنان 

پیشنهاد 2 
هزار دالر 

برای ترک 
کار می دهد، 
اما در عین 
حال اعالم 
می کند که 

اگر یک سال 
دیگر بمانند 

سال بعد، وقت 
ترک شرکت، 

هزار دالر 
بیشتر خواهند 

گرفت

روش جدید آمازون برای بروز خالقیت کارکنانش: پاداش ترک کار 
پاداش بگیر و محل کارت را ترک کن!

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

لینکداین یک شــبکه ارتباط جمعی برای یافتن 
شغل اســت. این شرکت به داشــتن روش های 
خاص بــرای ایجاد اشــتیاق و ترغیب کارمندان 
خود مشهور است. این کمپانی در سال های اخیر 

فهرست کارمندانش را به 4200 نفر افزایش داده 
با این حال مدیران این شرکت به بهترین شکل با 

این همه افراد برخورد می کنند.

 یوگای رایگان، امتیاز رایگان
در بســیاری از شــرکت های جهان کارمندان از 
باشگاه ورزشی رایگان برخوردارند. لینکداین یک 
قدم جلوتر است. در باشگاه ورزشی این کمپانی 
انواع کالس ها مانند تایچی، زومبا، اینشیپ، بسو، 

تی.آر.ایکس، یوگای قدرتی و کالس های آمادگی 
جسمانی به صورت رایگان برگزار می شود. افراد 
با شــرکت در این کالس هــا از امتیازات ویژه ای 

برخوردار می شوند.
الگوی شماره 1: کارمندان سالم خوشحال ترند 
و کارمندان خوشــحال پربارتر و سازنده تر عمل 

می کنند. کارمندان را تشویق به ورزش کنید.

 تخصیص زمان برای انجام پروژه های ویژه!
در شرکت های بسیاری برای زمان خارج از محل 
کار، از طرف شرکت پروژه هایی به عنوان اضافه کار 
پیشــنهاد می شــود. در لینکداین این پروژه ها 
»روزانه« نــام دارد و یک جمعه در هرماه در یک 

جلسه معرفی می شوند.
لینکدایــن تــالش می کنــد به هریــک از این 
»روزانه«ها رنــگ و بویی تازه ببخشــد و برای 
جذابیت آن، زمینه و موضوعی تازه برای هریک 
از آن ها در نظر بگیرد. بــرای مثال آخرین پروژه 
که هدف آن مشارکت کارمندان در فعالیت های 
داوطلبانه و خیرخواهانه بود، »لینکداین مهربان« 

نام داشت.
الگوی شماره 2: با طراحی و اجرای پروژه هایی 
از این قبیل به ایجاد تنوع در محل کار و همچنین 

اجرای کارهای خیرخواهانه بپردازید.

 سخنرانی افراد تاثیرگذار برای کارمندان
لینکداین به ســبب برگزاری جلساتی که در آن 
از افراد تاثیرگــذار و موفق جهانی دعوت به عمل 
می آید تا برای کارمندان سخنرانی کنند مشهور 
است. هرماه این شــرکت میزبان 3 نفر برای این 
 Seth( جلسات اســت. آخرین آن ها سث مییرز
Meyers(، نویســنده ارشد شبکه ان بی سی، فرد 
کافمن )Fred Kofman(، نویسنده کتاب تجارت 
 ،)Deepak Chopra( هوشــیار، دیپک چاپــرا
نویســنده هنــدی و حتی مارتیــن لوتر کینگ 

بوده است.
الگوی شــماره 3: برگزاری ســمینارهایی با 
سخنرانی افراد تاثیرگذار دنیا جهت الهام بخشی 

به کارمندان

 دریافت ســاالنه 5 هزار دالر جهت ادامه 
تحصیل 

لینکداین همواره کارمندان را به پیشــرفت و 
کســب انواع حرفه ها و مدارک تشــویق کرده 
است. این شــرکت این هدف را با پاداش های 
مالی تشــویق می کند. همچنین کالس های 
آموزشی آنالین را که شــامل انواع دوره های 
دانشگاهی و دوره های مدیریتی آنالین است، 

برگزار می کند.
 الگوی شــماره 4: برای تحصیالت کارمندان 

سرمایه گذاری کنید.

 پشتیبانی از ایده پردازی
از دیگر روش های تقویت خالقیت در لینکداین 
ایجاد پروژه ای به نام »ماشــین جوجه کشــی« 
اســت. در هرماه هریک از کارمندان در تیم های 
مختلف لینکداین، ایده های خــود را به مدیران 
گروه تحویل می دهنــد. در صورت جذاب بودن 
ایده توسط مدیران، 3 ماه از زمان های آزاد که در 
باال توضیح داده شد به پروبال دادن به ایده جدید 
و پیشرفت آن اختصاص داده می شود. این همان 
 Hans Van( روشــی اســت که هنزمندیبروگن
Debruggen( بــا آن بر روی پروژه خود کار کرد 
و چند ماه بعد موتور جستجوی جدید لینکداین 

شروع به فعالیت کرد.
الگوی شماره 5: قوانینی برای پیگیری و اجرای 

ایده های کارمندان وضع کنید.

 رقابت های درون شرکتی!
فرهنگ غالب در لینکداین فرهنگ شوخ طبعی 
و خودمانی است. از عجیب ترین رویدادها در این 
شرکت برگزاری ساالنه مسابقات آسانسور فضایی 
)Space Lift( است. در این مسابقات که با جوایز 
متنوعی همراه است، فضای شرکت با المان های 
مختلفی به طور کامل تغییر شــکل می دهد. در 
آخرین مســابقه امسال سعی شــده بود فضای 

شرکت یادآور انیمیشن آپ )up( باشد.
الگوی شماره 6: ایجاد تنوع و تحول با برگزاری 

مراسمی مانند مسابقه و مانند آن.

لینکداین 
تالش 

می کند به 
هریک از این 

»روزانه«ها 
رنگ و بویی 

تازه ببخشد و 
برای جذابیت 
آن، زمینه و 

موضوعی تازه 
برای هریک 
از آن ها در 
نظر بگیرد. 
برای مثال 

آخرین پروژه 
که هدف 

آن مشارکت 
کارمندان در 
فعالیت های 
داوطلبانه و 
خیرخواهانه 

بود، 
»لینکداین 

مهربان« نام 
داشت

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تیم ورک
T e a m W o r k

11
ناپلئون هیل

مهم نیست چه می خواهید بکنید، مهم این است 
که در این لحظه چه می کنید.

راهکارهای 
جلوگیری از افت 

اعضای تیم 

با حسادت در محیط 
کار چه کنیم؟

چیزی که این روزها درگیرودار ظهور تکنولوژی 
گم می شود، روابط انسانی است. گاهی اوقات 
اصول ساده مدیریت، مثل رهبری تیم، از یاد 
می رود و مدیران تنها بــه تکنولوژی و به کار 
گرفتنش در محیــط کار دل می بندند، غافل 
از اینکه آن ها با انسان روبرو هستند نه ماشین!

نیازهای اساسی انسان ها در محل کار فارغ از 
هر جنســیت و قومیت و جغرافیای زیستی، 
هیچ وقــت تغییر نمی کند. همــه ما به عنوان 
انســان دوســت داریم در محل کار اطالعات 
مفید و کاربردی در اختیارمان گذاشته شود، 
ایده هایمان به حســاب بیایند، در تغییرها و 
فرایندهای بهبود ســازمان مشارکت داشته 
باشیم و نسبت به تالش هایمان بازخورد بگیریم. 
وقتی تیمی را مدیریت می کنید، این نیازها را 
به چهار مرحله ساده زیر تقسیم کنید و مسئله 

کارکرد ضعیف اعضای تیم را حل کنید:
قدم اول، روشنگری: به روشنی برای افراد 
تیمتان توضیح دهید که چــرا تغییر خاصی 
باید اتفاق بیفتد. پاسخ دادن به »چرا«ها موتور 
محرکه تیم اســت، این پاسخ ها به کار مفهوم 
می بخشد. چه کارکنان این سوال ها را بپرسند و 
چه نپرسند، برای جواب دادن به این سوال های 
اساسی اشتیاق نشان دهید: به کجا می رویم؟ 
)استراتژی(، چه کنیم تا به اهدافمان برسیم؟ 
)برنامه(،از دســت من چه کمکی برمی آید؟ 
)نقش ها(،این کار چه نتیجه ای برای من دارد؟ 
)پاداش(، به  طور کامل برای اعضای تیم تشریح 
کنید که عملکردشان چه طور بر کارکرد تیم اثر 
می گذارد، و این تاثیر، در نهایت چطور امنیت 
شــغلی، فرصت ترقی، اعتبــار، فرصت انجام 
پروژه های بیشتر و پاداش های مالی را برایشان 

فراهم می کند. 
قدم دوم، ســوال کنید: تا وقتی مطمئن 
نیســتید که همه اعضای تیم مسئله را درک 
کرده اند، کار را ادامه ندهید. 80 درصد گوش 
دهید و 20 درصد حرف بزنید! در موقعیت بروز 
پیامدهای کاری ضعیف، احساســی برخورد 
نکنید. در فرصت مناســب، در مورد عملکرد 
پایین کارمند، صحبت کنیــد و قضاوت را تا 
شنیدن همه حرف های او به تعویق بیندازید. 
هفته آینده در مورد دو قدم بعدی می نویسم، 
قدم هایــی که مســیر بهبود اعضــای تیم را 

به راحتی هموار می کند.

حســادت یکی از صفات انسانی است، البته از 
نوع نادرستش! در محیط کار موفقیت دیگران 
خواه ناخواه ممکن اســت ایــن حس منفی را 
برانگیزد. البته حســادت دو جنبه دارد، یکی 
بــرای آن که به دیگران حســادت می کند، و 
دیگری برای کسی که مورد هجوم فرد حسود 
قرار می گیرد. ایــن هفته در مورد راه حل های 
ضدحســادت فردی صحبــت می کنیم و در 
هفته آتی به این می پردازیــم که با همکاران 

حسودمان چه کنیم؟ 
رها کنید: رها کردن موضــوع از آنچه فکر 
می کنید آسان تر است. به عنوان یک انسان بالغ، 
ابزارهایی برای تغییر این وضعیت و تمرکز بر 
کار خودتان وجود دارد. کار و زندگی خودتان را 
بر آنچه دیگران انجام می دهند متمرکز نکنید. 
افــکار مزاحم را رها کنیــد و به موفقیت های 

آینده فکر کنید.
از مقایســه کردن دســت بردارید: بر 
روی اهدافتان تمرکز کنید. چیزی که شــما 
نتوانسته اید به دست آورید، ارتباطی به موفقیت 
دیگران ندارد. اگر شادی ها و موفقیت هایتان را 
با موفقیت های دیگران مقایسه کنید، همیشه 

ناامید می شوید! 
حمایت کنید: وقتی یکــی از همکارانتان 
موفقیتی به دست می آورد، به جای بدجنسی 
کردن و احساس ناراحتی، او را تشویق کنید. 
خودتان را جای آن ها بگذارید و به این فکر کنید 
که در چنین مواقعــی از اینکه مورد حمایت 

دیگران قرار بگیرد چقدر خوشحال می شوید.
احساســاتتان را وارونه کنید:  می توانید 
احساس منفی حســادت در محیط کار را به 
رفتارهــای مثبت بدل کنید. بــه جای اینکه 
موفقیت یک شــخص ناامیدتان کند، از این 
انرژی برای برطرف کردن نواقص استفاده کنید. 

ستون
c o l u m n

شرکت پیام افزار پیک آسا
)Payam Afzar Peykasa ( 

کارشناس مانیتورینگ و پشتیبانی )کار شیفتی(
تهران، تمام وقت

شرکت پیام افزار پیک آسا
)Payam Afzar Peykasa ( 

)Big Data(  کارشناس تحلیل داده های حجیم
تهران، تمام وقت

  )SharifVisa( شریف ویزا
کارشناس پشتیبانی تلفنی مشتریان و وب سایت

تهران، تمام وقت
از ۵00 هزار تومان تا یک میلیون تومان

)ATC GROUP( آیتک تفکر
مدیر مالی

تهران، تمام وقت

)SkinBox ( اسکین باکس
طراح و ادیتور رابط کاربری سایت

اراک، پاره وقت، دورکاری 

)Arna( آرنا
Front-end  برنامه نویس

تهران، تمام وقت

   )Persian Apple( پرشین اپل
کارشناس فروش
تهران، تمام وقت

   )Dana Ravesh( داناروش
برنامه نویس وب

تهران، تمام وقت، دورکاری
از یک میلیون تومان تا 3 میلیون تومان

دانش افزاری فرانگار
   )Knowledge Ware Faranegar( 

Public Relations Manager
تهران، تمام وقت

از  یک میلیون تومان تا 2 میلیون و 100 هزار تومان

نماد تجارت الکترونیک پارس
    )ePars Advertising(

بازاریاب تبلیغاتی
تهران، پاره وقت

   )ModiranCo( مدیران تحلیلگر
برنامه نویس وب

اصفهان، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 2 میلیون و ۵00 هزار تومان

استراتژی و روش های لینکداین برای باالبردن بهره وری نیروهایش
لینکداین مهربان چطور شادی را بین کارکنانش تقسیم می کند؟

 Payam Afzar (  شرکت پیام افزار پیک آسا
)Peykasa

 )Java/J2EE( کارشناس تولید نرم افزار
تهران، تمام وقت
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چرا 50 سال پیش حسین گرجی کارخانه اش را در رباط کریم و در منطقه ای کشاورزی بنا کرد؟

پنجاه و پنج سال زمان مناســبی برای نوستالژی 
شدن یک برند در کشوری است که تمام خاطرات 
خوب و بدش به ســرعت برای مــردم رنگ و بوی 
نوستالژیک می گیرد. قصه گرجی هم همین است، 
برندی که نیم قرن از حضورش در خانه های مردم 

ایران می گذرد. بیسکوییت هایش نه تنها چاشت 
صبحگاهــی و عصرانه ما بــوده، که ملودی 

تبلیغات تلویزیونی اش هنوز به گوشمان 
آشنا است. شاید نوستالژیک ترین محصول 
گرجی برای ما، بیسکوییت های باغ وحشی 
اش باشد که بســته بندی زرد رنگشان، 
نگاه های کودکانه مــا را می ربود و همراه 

همیشگی مان در کیف های مدرسه بود. 
شرکت گرجی پنجاه ســال پیش برای تولید 

بیسکوییت و عرضه محصولی ایرانی در بازاری 
که مملو از محصوالت خارجــی بود، پا گرفت و 

امروز باید ســیر تحوالتش را در تابلوی بازار بورس 
اوراق بهادار تهران جست و جو کرد. جایی که سهام 
گرجی هــر روز باال و پایین مــی رود و خریداران و 
فروشــندگان زیادی این سهام شیرین را دست به 
دست می کنند. بیسکوییت گرجی که در روزهای 
آغاز تولدش یک شرکت سهامی خاص بود، اکنون 

بیش از 3 هزار سهامدار دارد.
این روزها بیش از نیم قرن از حیات گرجی می گذرد 
و افت و خیزهای این برند داخلی در طول سالها کم 
نبوده اســت. در ســال های 86 و 87  ارزش سهام 
گرجی افزایش یافت و در ســال 91 هم توانست با 
گرفتن مجوز از اداره نظارت بر بازار اولیه ســازمان 
بورس و اوراق بهادار سرمایه اولیه خود را با انتشار 
سهام افزایش دهد. بر این اساس گرجی 20 میلیون 
برگه سهم به ارزش هر ســهم هزار ریال منتشر و 
عرضه کــرد تا به گفته خود بــرای جبران مخارج 
ســرمایه ای و تامین ســرمایه در گردش دست به 
اصالح ســاختار مالی خود بزند. بیسکویت گرجی 
با وارد کردن ماشــین آالت پیشرفته از کشورهای 
آلمان، ســوییس و انگلستان خطوط تولیدی خود 
را در چند مرحله توسعه داده و توانسته هم اکنون 
ظرفیت تولید خود را از مرز 10 هزار تن در ســال 

عبور دهد. محصوالت خود را نه تنها در ایران که در 
شیخ نشین های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، 

آفریقا، عراق و افغانستان نیز روانه بازار می کند.

 گرجی از آغاز تا امروز
شاید شاهکار گرجی در همان ابتدای شکل گیری 
این بود، که مرحوم گرجی کارخانه شرکت را در رباط 
کریم راه اندازی کرد. منطقه ای برخالف حال حاضر 
که شهری بزرگ و صنعتی است، در آن روزها دور 
افتاده و محروم بود، که تنها راه امرار معاش مردمش 
از کشاورزی بود. در طی سی سال پس از انقالب افراد 
زیادی بودند که در گرجی پرورش یافتند و خود پس 
از مدتی به دنبال تولید و تاسیس واحدهای صنعتی 

کوچک رفتند.
 مرحوم گرجی خود پیش از راه اندازی گرجی بیست 
سال در هند ساکن بود و کاالهای ایرانی مثل فرش 
و چای را به هندوســتان می برد. پس از بازگشت از 
هند نیز چند شرکت بسته بندی چای را راه اندازی 
کرد و به کارهای تولیدی پرداخت. پس از آن بود که 
با ایده پسرش حسین گرجی و کمک پسر دیگرش 
فرخ گرجی شرکت بیســکویت گرجی را برپا کرد. 
حسین گرجی در انگلستان درس خوانده بود و ایده 
تولید بیسکویت را نیز از این کشور که میتوان آن را 
مهد بیسکویت دانست، به پدر داد و پس از استقبال 
پدر، خود امور بازرگانی و فروش شرکت را بر عهده 
گرفت. فرخ گرجی هم جوانی تحصیل کرده بود، که 

مدیریت تولید در کارخانه را برعهده گرفت. پس از 
درگذشت مرحوم گرجی برادران نیز سهام خود را 
واگذار کردند و از مجموعه خارج شــدند، اما فائزه 
دختر مرحوم گرجی هم چنان راه پدر را ادامه داد. 
گرجی پس از انقالب به مدت 17 سال تحت نظارت 
شــرکت مالکیت های صنعتی بود که پس از فراز و 
فرودها به سازمان خصوصی سازی تغییر پیدا کرده 
اســت. هم اکنون خانواده فائزه گرجی با در اختیار 
داشتن 33 درصد سهام بزرگ ترین سهامدار گرجی 
است و دومین سهم هم از آن شرکت سرمایه گذاری 
ملی ایران است. بقیه سهام در دست افراد حقیقی 
اســت و جای خوشــبختی است که بســیاری از 

کارگران گرجی جزو سهامدارانش هستند.

راز خوشمزگی همیشگی برند گرجی
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چگونه آرش فردوسی ودرو هوستون، دراپ باکس را از استارت آپی ساده به برندی 10 میلیارددالری  تبدیل کردند؟
وقتی استیو جابز به آرش »نه« گفت

زمانی که بخواهیم داســتان شــکل گیــری دراپ 
باکس و تبدیل آن از یک اســتارت آپ هوشمندانه 
به برندی چند میلیارد دالری را روایت کنیم، شاید 
بد نباشد پیش از هر چیز نامی از استیو جابز ببریم. 
جابزی که حاضر نشد گوشه ای از سرمایه شرکت اپل 
ارزشمندش را در اختیار مهندسی جوان به نام »درو 
هوستون« بگذارد. هر چند اگر اپل ایده ذخیره و به 
اشتراک گذاری فایل ها و داده ها در فضای مجازی 
را از آن خود می کرد، هرگز استارت آپی به نام دراپ 
باکس کلید نمی خورد و درو هوستون به جای لوگوی 
باکس آبی رنگ، احتماال مجبور می شد از طرح یک 
جعبه سیب گاززده استفاده کند. با این وجود، یک بار 
از نزدیک استیو جابز را مالقات کردند و از او یک »نه« 
قاطعانه شــنیدن، برای ورود درو هوستون و همکار 
ایرانی اش، آرش فردوسی، به سیلیکون ولی کافی بود.

 ایده ای که به اپل فروخته نشد
در ســال 2009 وقتــی دو فارغ التحصیل رشــته 
مهندسی از دانشگاه ام.آی.تی وارد دفتر استیو جابز 
شدند و تنها چند دقیقه فرصت داشتند تا ایده اصلی 
خود که یک سرویس دیجیتال ذخیره سازی اطالعات 
بود را مطرح کنند. جابز در پایان حرف های درو و آرش 

تنها یک پیشنهاد داشــت: ایده را به اپل بفروشید! و 
دو جوان بلند پرواز که به دنبال راه اندازی شــرکتی 
مستقل بودند و به حامی مالی احتیاج داشتند، حاضر 
نشدند نوزادشان را طاق بزنند، از مبلغ پیشنهادی نه 
رقمی صرف نظر کردند و راه خودشــان را در پیش 
گرفتند. جابز به آنها گوشزد کرد که دست روی ایده 
ای گذاشته اند، که از توانشان خارج است و به آن گفت: 
»شما هرگز یک برند خلق نخواهید کرد، در بهترین 
حالت قابلیتی اضافه شده به یک برند خواهید شد.« 

یکی از لحظه های طالیــی در تاریخ دراپ باکس، 
زمانی بود که استیو جابز در آخرین سخن رانی اش 
از قابلیتی به نام »کالود« در فضای مجازی ســخن 
گفت. هر چند آن زمان شــرکت اپل »آی. کالود« 
را به محصوالت هوشــمندش اضافه کرده بود، درو 
هوســتون باور دارد که در آن زمــان دراپ باکس 
پیشــرفته ترین کالود در فضای مجازی را داشت 
و استیو جابز، کامال ناخواســته یکی از مبلغان این 
استارت آپ نوپا شد. در سال 2010، تعداد کاربران 
دراپ باکس از 50 میلیون نفر به بیش از 100 میلیون 
نفر رسید و هر ثانیه یک کاربر تازه در این وب سایت 
نام نویســی می کرد. قابلیت اولیه استفاده از دراپ 
باکس ذخیره و به اشــتراک گــذاری 2 گیگابایت 
اطالعات به شکل رایگان است. اطالعاتی که از طریق 
لپ تاپ، موبایل و تبلت قابل دسترسی هستند و می 
توان آنها را هر کاربر دراپ باکس به اشتراک گذاشت. 
امــروز 96 درصد کاربران این شــرکت، از خدمات 
رایگان آن اســتفاده می کنند، اما دراپ باکس می 

گوید که حاضر نیست در ازای دریافت حق عضویت 
در سایت، از شمار کاربرانش بکاهد.

 دراپ باکس از کجا به ذهن من خطور کرد؟
درو هوستون که ایده پرداز اصلی دراپ باکس است، نه 
یک دانش آموز اخراجی مدرسه بوده و نه از فرط نبوغ 
دانشگاه را رها کرده است. شروع شکل گیری ایده ای 
به نام دراپ باکس برمیگردد به دوران دانشجویی اش 
در ام.آی.تی، زمانی که او همیشه فلش مموری اش 
را در خوابگاه جا می گذاشــت و وقتی به کالس می 
رسید، هیچ دسترسی به اطالعات ذخیره شده اش 
نداشــت. خودش در این باره می نویسد: »فکر می 
کردم در آشفته بازاری اینترنت، با آن همه اطالعات 
بی سر و ته، خال فضایی برای ذخیره داده ها به چشم 
می خورد. فضایی که از طریق هر وســیله متصل به 
شبکه بتوان به آن دسترســی داشت و در لحظه هر 
فایلی را آپلود کرد و به اشــتراک گذاشت.«  به این 
ترتیب، دراپ باکس در سال 2007 متولد می شود 
و آرش فردوسی که خودش ســال آخر درسش در 
دانشگاه ام.آی.تی را می گذراند، به کمک هوستون 
می آید. یک سال بعد، زمانی که دامین دراپ باکس در 
فضای وب باال می آید، بنیان گزارانش آن را در »تک 
کرانچ« یا همان کنفرانس ساالنه تکنولوژی معرفی 
کرده و سرمایه گزاران را مسحور ایده خالقشان می 
کنند. این ابر مجازی آنچنان به ســرعت در فضای 
وب پخش می شــود، که تا ســال 2009 به بیش از 
40 میلیون کاربر دست پیدا می کند. کم کم قابلیت 

آپلود کــردن عکس و ویدیو تا 3 گیگابایت را به خود 
اضافه می کند، تا در مقابل رقبایی چون گوگل درایو و 
وان درایو ماکروسافت قد علم کند. نقطه عطف دیگر 
برند دراپ باکس زمانی است که دست به دست فیس 
بوک می دهد و به کاربران فیس بوکی اش اجازه آپلود 
کردن داده ها بدون نیاز به خروج از دامین فیس بوک 

را می دهد. 

 تب فراگیر دراپ باکس
ایــن روزها دراپ باکس دیگر نه تنها یک اســتارت 
آپ، که یک برند در فضای وب شــناخته می شود. با 
یک دانلود ساده روی وسایل الکترونیکی کاربران جا 
خوش می کند و حتی اگر 2 گیگابایت برای ذخیره 
اطالعاتشان ناکافی به نظر برسد، در ازای حق شارژ 
20 دالری، 100 گیگ دیگر بــه آنها فضا می دهد. 
اســتارت آپی که با ســرمایه 15 هزار دالری، یک 
آپارتمان کوچک و یک مک بوک کارش را شروع کرد، 
در ســال 2015 اعالم کرد که 400 کاربر فعال دارد. 
تب دراپ باکس آنچنان فضای مجازی را پر کرد که 
ماکروسافت در یک همکاری مشترک با این شرکت، 
اپلیکیشن های ماکروسافت آفیس در سیستم عامل 
های ویندوز، اندرویــد و آی.او.اس را با دراپ باکس 
ادغام کــرد. ارزش دراپ باکس طبق تخمین های 
وب سایت تک کرانچ و بیزنس اینسایدر، بین 5 تا 10 
میلیارد دالر برآورده شده است، اما محبوبیتی که این 
حافظه مجازی در میان کاربرانش پیدا کرده، نشان 

ارزش عمیق تری میان فعاالن شبکه است.
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shanbemag
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

اســتارت آپ های تازه نفس در مرز بین برند 
شدن و محو شدن از دنیای تکنولوژی قدم برمی 
دارند. بازار استارت آپ ها تیغ دولبه ای است، 
همانقدر که می توان چند هزار دالر ســرمایه 
را بدل بــه ارزش میلیاردی کند، می تواند یک 
کارآفرین را به زمین بزنــد و جایش را به ایده 
دیگری بدهد. استارت آپ »زنفیتس« یا همان 
شرکتی که ایده تاسیس اش زندگی پارکر کونراد 
را دگرگون کرد، هم پیرو همین قواعد رشد کرده 
است. زنفیتس ساخته شــده از یک نرم افزار 
تحت وب برای مدیریت منابع انســانی است، 
که در سال 2013 شروع به کار کرد.. نرم افزار 
این وب  ســایت، آن را در فهرست خالق ترین 
شــرکت-های مجازی آمریکا در سال 2015 
قرار داده است و ارزش آن حدود 4 میلیارد دالر 

برآورد شده است.
زنفیتس بــا دریافت اطالعات منابع انســانی 
یک شرکت، هزینه دقیق حقوق  و مزایا، اضافه  
کاری ها، مرخصــی کارمنــدان و بیمه های 
درمانی آنها را به ســرعت محاسبه کرده و آن 
را در اختیار مدیران قرار می دهد. ضمن اینکه 
اگر کسب وکاری نیاز به مشاوره منابع انسانی 
داشــته باشد، وب ســایت با تماس با شرکت، 
اطالعــات دقیقی از چگونگی جــذب نیرو به 
آن داده و در نقش مشاور، شرکت را راهنمایی 
می کند. در واقع زنفیتس یک دیتابیس مجازی 
از سابقه منابع انسانی شرکت ها است و نقش 
تســهیل گری در امور مالی را بــر عهده دارد. 
این اســتارت آپ نوپا برای رسیدن به جایگاه 

فعلی اش راهی طوالنی پیموده است.
پارکر کونراد در گفت وگو با مجله آی.ان.سی 
می گوید کــه در زندگی هیچ وقــت با تلخی 
ناکامی بیگانه نبوده اســت. او با وجود قبولی 
در دانشگاه هاروارد، عالقه ای به درس خواندن 
نشان نداد و وارد تحریریه مجله داخلی دانشگاه 
شد. »روزهایی که در مجله دانشگاه یادداشت 
می نوشتم، باور داشتم که به آنچه می خواستم، 
رسیده ام. نوشتن برایم از هر کاری خوشایندتر 
بود و شب و روزم در تحریریه می گذشت. زمانی 
که معدل پایینم مرا از دانشگاه بیرون انداخت، 
نه از اخراج، که از بیرون آمدن از مجله احساس 

شکست می کردم.«
پارکر به دنبال اخراج از دانشگاه و به پیشنهاد 
یکی از هم کالسی هایش وارد فضای کسب و 
کارهای خالق می شود و در این باره می گوید: 
»صادقانه بگویم که شــش سال از زندگی ام را 
وقف »ویکین وست« کردم. فضایی مجازی که 
امکان سرمایه گذاری در کسب وکارهای کوچک 
را فراهم می کرد و به ســرمایه داران مشــاوره 
می داد. نمی گویم که این ایده، تنها متعلق به من 
بود، اما خودم را کامال در آن سهیم می دانستم. 
بعد از مدتی با دوســت قدیمــی به اختالف 
برخوردیم و من که در همان روزها از سرطانم 
آگاه شده بودم و در ناامیدی به سر می بردم، تن به 
اخراجی خود خواسته دادم. در آن زمان احساس 
شکست می کردم. از کار خودم بیرون انداخته 
شدم و مطمئن بودم که روزهای آخر زندگی ام 

از راه رسیده اند.«
کونراد شرکت زنفیتس را در شرایطی راه اندازی 
کرد که هیچ امیدی به موفقیت نداشت. اخراج 
شده بود و ســرطانش عود کرده بود. او نه تنها 
در کار که در زندگی احساس ناکامی می کرد. 
»ایده زنفیتس را مدیون استارت آپ پیشینم 
هستم. با اینکه این دو بیزنس، ارتباط چندانی 
با هم ندارند، زمانی که در ویکین وست مشغول 
مشــاوره بودم، متوجه شــدم شــرکت ها در 
مدیریت منابع انسانی خود ناتوان  هستند و با 
وجود سرمایه فراوان، معموال نیروهای انسانی 
از وضعیــت پرداخت ها و بیمه ها و  بی برنامگی 
آنها ناراضی اند و همین مرا به ســمت طراحی 
نرم افزاری برای رســیدگی به منابع انســانی 

سوق داد.«
»امروز دو سال از حیات وب سایت ما می گذرد. 
شاید رشد دو ساله یک کسب وکار مجازی در 
سطحی که ما تجربه کردیم، بی سابقه باشد و 
این تحقق رویای هر کسی است که پا در عالم 
استارت آپ می گذارد. اگر شما هم قصد دنبال 
کردن ایده-هایتان را دارید، باید آماده روزهای 
سخت و نامهربانی های زندگی باشید. من در 
روزگار جوانی نه تنها شغل و ایده، که سالمتی ام 
را از دســت دادم. اما یاد گرفتــم که باید برای 
به دســت آوردن همه چیز مبارزه کرد، از پای 

ننشست و روی شکست را کم کرد.«

کونراد شرکت زنفیتس را در شرایطی 
راه اندازی کرد که هیچ امیدی به 

موفقیت نداشت
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اســتارت آپ ها از لحظه خلق یک ایده چالش ها و 
فرصت هایی را در برابر خود می بینند که عدم تجربه 
و یا نبود امکانات برای پیشــرفت، اغلب آن ها را در 
چالش ها غرق می کند و مهلت استفاده از فرصت ها 
را نخواهند داشت. اما برای استفاده از فرصت ها چند 
مسیر تعریف شده که یکی از آن ها کمک های دولتی 
اســت. وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ازجمله نهادهای دولتی هستند 
که با ایجاد مراکزی نقش حمایتی برای استارت آپ ها 
ایفا می کننــد؛ حمایت هایی ازجملــه معافیت از 
مالیات، قوانین مربوط به سربازی و تسهیالت مالی.

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای 
حمایت از استارت آپ ها دو مسیر تعریف کرده است؛ 
اســتارت آپ هایی که تازه می خواهند شروع به کار 
کنند با استفاده از خدمات مرکز شتابدهی نوآوری 
معاونــت علمی )زیر نظر پارک فنــاوری پردیس( 
حمایت می شوند. استارت آپ هایی که کمی جلوتر 
رفته و ثبات پیدا کرده اند و شخصیت حقوقی خود 
را شکل داده اند هم می توانند به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان نوپا شناخته شوند و از »قانون حمایت از 

شرکت های دانش بنیان« استفاده کنند.
مرکز شــتابدهی نوآوری برای ایجاد و شکل گیری 
استارت آپ ها دو کار اصلی انجام می دهد. اولین کار، 
حمایت از برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزش 
مهارت های کارآفرینی است که ازجمله آن ها اردوی 
استارت آپ است. این رویدادها برای افرادی که ایده 
دارند ولی نمی دانند ایده شان چقدر اجرایی است و 
آیا می تواند مشتری و بازار داشته باشد، مناسب است. 
افراد با حضور در این رویدادها بازخورد خوبی از ایده 
خود می گیرند و با مشارکت تیمی، روش پرورش ایده 

را به صورت عملی آموزش می بینند.
دومین کاری که در مرکز شتابدهی نوآوری معاونت 

علمی و فناوری انجام می شــود، حمایت از ایجاد 
استارت آپ ها با ظهور و فعالیت شتابدهنده هاست. 
اکبر قنبرپــور، مدیر مرکز فن بازار ملــی ایران، در 
مورد شتابدهنده ها می گوید: »موضوع شتابنده ها 
تقریبا دو سال است که در کشور اجرایی شده. اولین 
شــتابدهنده ها با همکاری این مرکز ایجاد شدند 
و در حــال حاضر حدود 8 شــتابدهنده از مجموع 
شــتابدهنده ها زیر نظر مرکز شــتابدهی نوآوری 

فعالیت می کنند.«
او می گویــد: »معاونــت بــرای راه انــدازی این 
شــتابدهنده ها چند اقدام اساسی انجام داده است. 
اول اینکه برای شروع فعالیت های آن ها حمایت هایی 
را انجام می دهد و باعث می شود با سرعت بیشتری 
ایجاد و راه اندازی شوند. البته تیمی که می خواهند 
شــتابدهنده را راه اندازی کنند باید دانش و تجربه 
کافی در این خصوص را داشته و شبکه ای از مربیان 
و سرمایه گذاران را همراه داشته باشند. دوم اینکه 
بین همین شتابدهنده ها یک شبکه ایجاد می کند 
و امکان اشــتراک تجربیــات و اطالعات بین آن ها 
را فراهم می سازد. ســوم اینکه مجوز فعالیت آن ها 
را صادر می کند و امــکان همکاری و تعامل آن ها با 
بدنه های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی تسهیل 
می شود. نکته دیگر این است که می تواند خروجی 
این شتابدهنده ها را عضو مرکز رشد پارک فناوری 
پردیس یا مرکز توسعه کسب وکار فناوری )که عمال 
یک مرکز رشد مجازی است( کند که در ادامه راه، از 

خدمات این مراکز استفاده کنند.«
به گفته قنبرپــور، از آنجایی که طراحی و اداره یک 
شتابدهنده کاری تخصصی و دانشی است، معاونت 
علمی برنامه ای دارد تا شــتابدهنده ها را به عنوان 
یک شــرکت دانش بنیان شناســایی کند تا خود 
شتابدهنده ها هم از مزیت های قانون استفاده کنند. 
اولین شتابدهنده ها در سال 93 در این مرکز ایجاد 
شدند که در حال حاضر سیکل چهارم خود را طی 
می کنند. شتابدهنده های دیگر هم با ظرفیت خوبی 
مشغول به کار هستند و ان شاءاهلل در آینده نزدیک 
خروجی این شــتابدهنده ها تبدیل به شرکت های 

موفقی خواهد شد.

برنامــه دومی که معاونت در مورد اســتارت آپ ها 
دارد این است که وقتی استارت آپ ها به مرحله ای 
رسیدند که فرد و ایده به یک تیم، شرکت و محصول 
تجاری شده تبدیل شدند و سرمایه اولیه خود را هم 
جذب کردند، معاونت در قالب قانونی تحت عنوان 
»قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان« از آن ها 

حمایت کند.
 در حال حاضر 3 نوع شــرکت دانش بنیان وجود 
دارد که یکی از آن ها »شــرکت های دانش بنیان 
نوپا« است. اغلب اســتارت آپ ها شرایط شرکت 
دانش بنیان نوپا را دارا هســتند به طور مثال باید 
دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کاالها و خدمات 
دانش بنیــان )مطابق فهرســت کاالها/ خدمات 
دانش بنیان مصوب کارگروه( باشــند، حداقل دو 
نفر نیروی انسانی معادل تمام وقت داشته باشند. 
همچنین نباید بیش از 5 سال از زمان ثبت شرکت 

گذشته باشد.
مدیر مرکز فن بــازار ایران حمایت هــای معاونت 
علمی و فناوری از این شرکت ها را این گونه توضیح 
می دهد: »بعد از اینکه استارت آپ ها به عنوان شرکت 
دانش بنیان شناخته شدند از یک سری حمایت های 
این قانون می توانند اســتفاده کنند. این شرکت ها 
به منابعی برای توســعه محصول خود نیاز دارند تا 
کار را پیش ببرند. اگر یک استارت آپ برای دریافت 
تسهیالت به بانک مراجعه کند بانک به دارایی های 
مشهود آن ها نگاه می کند در صورتی که آن ها دارایی 
مشــهودی ندارند که به بانک ارائه کنند؛ اما طبق 
قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده تا نگاه 
جدیدی به این نوع شرکت ها داشته باشد و دارایی 
آن ها را به این صورت در نظر نمی گیرد. ممکن است 
اختراع یا دانش آن ها را به عنوان آورده لحاظ کند و 
منابعی را به صورت قرض الحسنه به این شرکت ها 
پرداخت کند. فعال مصوبه این صندوق این اســت 
که حداکثر تسهیالت 300 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده اســت. موضوع بعدی این است که این 
شرکت ها ممکن است به زودی به درآمدهایی برسند 
که این درآمدها اوال کم است و دوما صرف گسترش 
استارت آپ می شود. بنابراین این عالقه وجود داردکه 

»مرکز توانمندســازی و تســهیل گری کسب وکارهای 
نوپای فاوا« ســال گذشــته تحت نظر وزارت ارتباطات 
شروع به کار کرد. مرکزی که دکتر واعظی وزیر ارتباطات 
در مورد آن گفت: »وزارت ارتباطات برای فعالیت مردم، 
بخش خصوصی، دانشــگاهیان و فارغ التحصیالن نقش 
همراهی خواهد داشت، نه نقش قیم بودن.« وی وظیفه 
وزارت را کمک به آن ها دانســت و برای این کار پیش از 

این جای  چنین مراکزی را خالی دانست.
یک اســتارت آپ از لحظه ای کــه از دل یک ایده بیرون 
می آیــد تا وقتی می خواهد به یــک محصول قابل قبول 
تبدیل شــود، مراحل مختلفی را طی می کند. این مرکز 
در تمامی این مراحل استارت آپی ها را حمایت می کند. 
در این مسیر حمایت، آموزش و راهنمایی های مشاوران 
و مربیان کسب وکار و فناوری نقش کلیدی دارد؛ کسانی 
کــه دارای دانش عمیق و تخصصی هســتند و پیش از 
دیگران مسیر خلق یک استارت آپ موفق را طی کرده اند. 
در پایان مسیر، ایده باید تبدیل به یک حداقل محصول 
قابل قبول )Minimum Viable Product( همراه با یک 
برنامه کسب وکار )Business Plan( واقعی و جذاب شود 
و بتواند برای تأمین مالی به سرمایه گذاران ارائه شود. در 
توضیح عملکرد این مرکز آمده است: در »مرکز حمایت 
و تسهیل گری کسب وکارهای نوپا فاوا« تالش می کنیم 
به شــما در این فرایند تجاری سازی کمک کنیم. اینجا 
در مراحل مختلف کار می توانید انتظار دریافت خدمات 
گوناگونی را برای ایجاد و توسعه استارت آپ خود داشته 
باشید. اما اگر توانمندی کسب وکاری، فنی و سرمایه ای 

برای اجرای ایده هایتان در فضــای فناوری اطالعات و 
ارتباطات ندارید، نگران نباشید! ما در مرکز توانمندسازی 
و تسهیل گری کســب وکارهای نوپای فاوا به شما کمک 
می کنیم تا »فرصت پیاده سازی« ایده های نوآورانه تان 

را در عمل به دست آورید.
برای این منظور باید این مسیر را طی کنید:

1. در وب سایت مرکز ثبت نام کنید.
2. با تکمیل فرم مخصوص، ایــده خود را در مرکز ثبت 

کنید.
3. بازخورد ایده تان را از مربیان و مشاوران مرکز دریافت 

کنید.
4. در صورت نیاز ایده تان را اصالح کنید.

افــرادی که قصد راه اندازی اســتارت آپ خود را دارند، 
معموال افرادی کم تجربه هســتند که از مشــکالت و 
چالش هــای مســیر کارآفرینی و راه حل هــای آن ها 
باخبر نیســتند و راهی را با آزمون وخطا طی می کنند و 
اشتباهاتی را مرتکب می شوند که قبال بارها تجربه شده 
و راهکارها و راه حل های آن ها نیز یافته شــده اســت. 
این موضوع خاص ایران نیســت و در سراسر دنیا، حتی 
در موفق تریــن اکوسیســتم اســتارت آپی دنیا یعنی 
ســیلیکون ولی، هم مصداق دارد. راهــکاری که برای 
جلوگیری از رخ دادن این اتفاقات و تســهیل مســیر 
راه اندازی اســتارت آپ در دنیا تجربه شده، استفاده از 
خدمات مربیان و مشــاوران باتجربه است، افرادی که 
از دانش و تجربــه کافی در زمینه های مختلف و مرتبط 
با راه اندازی، رشــد و توسعه اســتارت آپ برخوردارند. 

مربیان و مشــاوران بــا تکیه بــر توانمندی های خود 
می توانند تیم های اســتارت آپی را در مسیر طراحی و 
توسعه محصول در فضای ارتباطات و فناوری اطالعات 
و راه اندازی، مدیریت و توســعه کسب وکار راهنمایی و 

راهبری کنند. در مرکز توانمندســازی و تسهیل گری 
کســب وکارهای نوپای فاوا به شــما امکان »مشارکت 
در کســب وکارها«، »ارائه خدمات مشاوره و مربی گری 

استارت آپ« را ارائه می دهیم.

فرصتی برای پیاده سازی ایده های نو
مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا چه کمکی به استارت آپ شما خواهد کرد؟ 

استارت آپ ها،اینگونه دانش بنیان شوند

طهورا شهبازی

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

88346791

ارزش افزوده
V a l u e A d d e d
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میالن کوندرا

هرگــز نباید بگذاریــم آینده زیر بار گذشــته 
فرو بپاشد.

نقدی بر فرهنگستان 
Big Data +مه واژه

در نظــر فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
»علم آموزی به زبان بیگانه بســیار دشوارتر از 
علم آمــوزی به زبان مادری اســت، زیرا درک 
ظرایــف و پیچیدگی های زبان بیگانه میســر 
نیســت، مگر با صرف وقت و هزینه بســیار. از 
این رو، اگر علم به زبان بیگانه تدریس شــود، 
کســانی بیشــترین بهره را از آن خواهند برد 
که بر آن زبان مسلط هستند. بـــه این ترتیب، 
فاصله میان تحصیل کــردگان و مردم عادی 
بیشتر می شود و اشاعه دانش محدود می شود 
و در جامعه تبعیضی سخت ناروا پدید می آید.« 
 Big Data فرهنگستان معادل »مه واژه« را برای
معین کرده، ولی متاسفانه این معادل مصطلح 
نشده و کاربرد فراگیر پیدا نکرده است. در نبود 
معادل استاندارد و مصطلح، چطور این اصطالح 
را ترجمــه کنیــم؟ بــزرگ داده؟ کالن داده؟ 
داده های بزرگ؟ داده های کالن؟ عدم انتخاب 
و استفاده از یک معادل استاندارد چه هزینه ای 

برای ما خواهد داشت؟
معادل فارســی کلمه Utopia چیســت؟ 
آرمان شهر؟ مدینه فاضله؟ ناکجاآباد؟ مشخص 
اســت که صاحب نظران هنوز اجماع نظر پیدا 
نکرده اند. این چندگانگــی در انواع گونه های 
کاربردی زبان فارســی به شیوه های مختلفی 
نمود پیدا می کند. در زبــان کوچه وبازار البته 
ایــن اثر آن چنان محســوس نیســت، اما در 
گونه های علمی زبان این چندگانگی اثر بسیار 
مخربی دارد. اگر نویســنده در متنی فلسفی 
عبارت مدینه فاضله را برگزیده باشد، شما در 
جســت وجو با کلیدواژه آرمان شهر نتیجه ای 
نخواهید یافت )بحث کلمات معادل و چگونگی 
اســتخراج و برخورد با آن ها در پردازش زبان 
طبیعی، بحث دیگری است(. این آثار مخرب با 
بررسی ماهیت زبان علم که البته زبان رایانه را 
نیز دربرمی گیرد، مشخص تر می شود. به گفته 
فرهنگستان »نقش اصلی زبان علم اطالع رسانی 
است نه زیبایی آفرینی و بیان عاطفی. از همین 
رو، زبان علــم ترجمه پذیرتریــن گونه زبانی 
اســت«. بنابراین مالحظات زیبایی شناختی 
نقش مهمــی در تصمیم ما ایفــا نمی کنند. 
فرهنگستان در جای دیگری می گوید: »در زبان 
علم، برای انتقال درست مفاهیم باید از واژه های 
تثبیت شده ای بهره گرفت که همه جا نزد گوینده 
و مخاطب معنی مشترکی داشته باشد.« کلمه 
Irreversible را در نظــر بگیرید. تنها در علم 
شیمی از معادل هایی مانند »برگشت ناپذیر«، 
»غیربازگشتنی«، »یک طرفه«، »یکطرفی«، 
»وانَگشَتنی«، »بازگشت ناپذیر«، »ناواَگشَتنی«، 
»یکجانبه«، »یک جهتی« و »نابرگشتنی« برای 
آن استفاده شده اســت. اضافه بر این، در زبان 
رایانه به دلیل تعــدد باورنکردنی اصطالحات، 
باید گاه به کل از ترجمه خــودداری کرد و در 
غیر این صورت معادل استانداردی برگزید تا از 
لجام گسیختگی متون علمی و فنی رایانه ای به 
زبان فارسی جلوگیری شود. دسته ای دیگر از 
مالحظات بسیار مهم، مالحظات دستوری اند. 
اصطالح Big Data برخــالف کلمه Data در 
ترکیب های دستوری شرکت فعالی ندارد. شما 
 Obfuscated یا Sale Data بسیار می شنوید
 Big Sale ولــی هرگز با عبارتی ماننــد Data
 Big Data برخورد نمی کنیــد. از این رو Data
را نمی توان با کلمه ای مانند »گلخانه« مقایسه 
کرد تا بگوییم بهترین معادل آن »کالن داده« 
اســت. اگر از »خانه گل« بــه جای »گلخانه« 
استفاده می کردیم دیگر نمی توانستیم صفت 
»گلخانه ای« را تولید کنیم و درنتیجه ترکیب 
»گازهای گلخانه ای« را از دست می دادیم ولی 
در مورد Big Data این گونه نیست. پس دلیلی 
برای تولید کلماتی جدید مانند »کالن داده« 
یا »بــزرگ داده« وجود نــدارد. مــا هرگز از 
»کالن داده های اینترنتی« صحبت نخواهیم 
کرد. انتخــاب دیگر ما اســتفاده از گروه های 
نحوی است؛ عباراتی مانند »فاصله کانونی« یا 
»حرکت وضعی« یا »قهوه فوری«. البته در مورد 
گروه های نحوی باید این نکته را در نظر داشت 
که چنین اصطالحاتی را نمی توان به سهولت 
در فرآیندهای ترکیبی و اشــتقاقی به کار برد 
ولی این مســئله در مــورد Big Data ما را آزار 
نمی دهد. استفاده از عبارت »داده های کالن« 
یا »داده های بزرگ« مسبوق به سابقه است در 
عباراتی مانند »آموزش از راه دور«.  با استفاده 
از عبارت »داده های بزرگ«، به دلیل پرکاربرد 
بودن صفت »بزرگ«، در متن فارســی عبارت 
ازهم گســیخته و به صورت ترکیبی روزمره از 
صفت و موصوف به نظــر می آید مانند »چرخ 
بزرگ« یا »اسب سفید«. دقت کنید که عبارت 
انگلیسی Big Data با عبارت فارسی »داده های 
بزرگ« قابل مقایسه نیست. در انگلیسی شما با 
Big Govern� دعباراتی مشابه و مصطلح مانن

ment یــا Big Farma برخورد می کنید که به 
چشم خواننده آشــنا می آیند و قابل مقایسه با 
عباراتی مانند Big Chair نیســتند. با در نظر 
گرفتن توصیه های فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارسی، به نظر من بهترین انتخاب در ترجمه 
Big Data »داده های کالن« است. با فراگیری 
روزافزون کاربرد داده هــای کالن در تحلیل و 
استخراج روابط نهفته میان رفتار ما در فضای 
مجازی و عالئق و جهت گیری های شخصی مان، 
توافق روی معادل فارسی این اصطالح و تثبیت 
آن در متون فنی و غیرفنی باعث اشاعه فرهنگ 
آگاهی در عموم کاربران ایرانی اینترنت می شود 
و مقدمه ای خواهد بود بر پرداختن به مســائل 
مهم تری مانند حریم خصوصی و حقوق فردی 

در فضای آنالین.
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آشنایی با حمایت هایی که دولت از کسب وکارهای نوپا می کند

گزارش
R e p o r t

کل این درآمد در آن شرکت صرف شود.«
به گفته قنبرپور، دولت برای تسهیل ایجاد و رشد 
این شرکت ها، معافیت های مالیاتی را برای 15 سال 
در نظر گرفته اســت. یعنی اگر در پایان سال مالی 
سودی اظهار کردند این ســود از پرداخت مالیات 
معاف اســت. حال اگر آن اســتارت آپ داخل یک 
پارک علم و فناوری مســتقر باشد نیروی انسانی 
آن شــرکت هم از پرداخت مالیــات حقوق معاف 
می شود. هر استارت آپی برای اینکه وارد یک پارک 
علم و فناوری شــود می تواند درخواست خود را به 
پارک علم و فناوری استان خود ارائه کند و معموال 
به اعتبار اینکه این ها شــرایط دانش بنیان را احراز 
کرده اند عمده شرایط عضویت در پارک ها را دارند. 
فقط یک سری شــرایط خاص است که هر پارکی 
باید اعالم کند که اگر آن ها را هم داشــته باشــند 
می توانند دفتر خود را به پارک منتقل کنند و از این 
مزیت استفاده کنند. بعضی از این شرکت ها نیاز به 
خدمات دارند که هزینه این خدمات را بعضا ندارند. 
معاونت در قالب برخی خدمات خاص مثل حضور 
در نمایشگاه ها یا برخی مشاوره ها، این خدمات را 
ارائه می کند که لیست آن ها در سامانه دانش بنیان 

قابل مشاهده است.
مدیر مرکز فن بازار ملی ایران در مورد قوانین جدید 
دیگری که به کمک اســتارت آپی ها آمده اســت 
می گوید: »قانون دیگر متوجه اســتارت آپ هایی 
اســت که موضوع آن ها آی تی یا نرم افزار نیســت. 
شرکت هایی که قصد دارند محصوالتی تولید کنند، 
براســاس ضوابط وزارت صنعت باید خارج از شعاع 
120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و... 
مستقر شوند؛ اما براســاس این قانون، شرکت های 
دانش بنیان )ازجمله شــرکت های نوپا( می توانند 
داخل شهرها هم مستقر  شوند. همچنین شرکت ها 
می توانند برای پرســنل خود سربازی دانش بنیان 
را که از سال 93 شروع شــده اجرایی کنند، یعنی 
افرادی که داخل آن شــرکت هســتند با شرایطی 
که اعالم شده سربازی خود را برای نیروهای مسلح 
طی کنند و همزمان بتوانند داخل همان شرکت نیز 

فعالیت کنند.«
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بهرام جوهر شمشیری



مچ دستتان را 
نمی توانید بچرخانید؟

زیاد نشستن یبوست 
می آورد، اما این گیاه صورت 

مسئله را پاک می کند

در میان کسانی که کارشان با کیبورد و موس 
گره خــورده، التهاب تانــدون یک بیماری 
بســیار شایع اســت. مچ دردی که به خاطر 
التهاب تاندون ایجاد شــده، فقط در زمان 
تایپ یا کلیک کردن روی موس ســراغ این 
افراد نمی آید، بلکه حتی در زمان استراحت 
هم آن ها را راحت نمی گذارد. در حالت تورم 
شدید، هرکسی می تواند آسیبی که به دست 
فرد مبتال واردشده را ببیند اما اگر ورم ناشی 
از التهاب تاندون زیاد نباشد، تنها خود فرد 
این وضعیت آزاردهنده را احساس می کند.

اگر شما هم به چنین مشــکلی دچار شده 
باشید، هیچ چیز مثل اســتراحت کردن و 
کار نکشیدن از دست آسیب دیده نمی تواند 
حالتان را خوب کند. در صورتی که می توانید، 
تا چند روز قید کار کردن با موس و کیبورد را 
بزنید و کارتان را با روش های سنتی تر انجام 
دهید. اگر امکان اســتراحت کردن، الاقل تا 
مدتی برایتان وجود ندارد، از مچ بند یا بریس 
آتل دار استفاده کنید. در پوشش پارچه ای 
این مچ بندها، یک الیه نازک فلزی قرار داده 
شده است. این الیه فلزی از مچ آسیب دیده 
دســتتان حمایت می کند و با قرار دادن آن 
در زاویه مطلــوب، به مچتان اجازه چرخش 
و دوباره قرار گرفتن در وضعیت نامناســب 

را نمی دهد.
برای کمتر کردن التهاب و تســکین دادن 
دردتان می توانید از کمپرس گرم هم کمک 
بگیرید اما اگر این روش های خانگی مشکل 
شــما را حل نکرد، ممکن است متخصصان 
برای کمتر کــردن التهاب از تزریق موضعی 

کورتون و فیزیوتراپی کمک بگیرند.
شاید توان شــما برای تحمل درد زیاد باشد 
اما به این موضوع افتخار نکنید و به خاطرش 
درمان دردتان را بــه تعویق نیندازید. اگر از 
دست آسیب دیده تان همچنان به اندازه قبل 
و به روش قبل اســتفاده کنید، ممکن است 
در معرض خطر پارگی تاندون قرار بگیرید و 

کارتان به عمل جراحی بکشد.

اســترس، زیاد نشســتن و کم آبــی بدن، 
برای دچار شــدنتان به یبوستی که حتی با 
داروهای مختلف هم درمان نمی شود کافی 
است و شمایی که ســخت مشغول کارید و 
یادتان می رود که هوای سالمتتان را داشته 
باشــید، احتماال روده هایتان را به کم کار و 
بیمار شدن تشــویق می کنید. اگر کار زیاد 
و ســبک زندگی نادرست شما را به یبوست 
دچار کرده، در اولین قدم باید عوامل خطری 
که این مشــکل را ایجاد کرده اند را از سر راه 
بردارید. با نوشیدن آب بیشتر، قدم زدن در 
میانه روز و پشت میز کار نکردن، آرام کردن 
خودتان و از میان برداشتن عوامل استرس زا 
و خوردن غذاهای ســالمی که از سبزیجات 
برگ ســبز و مواد غذایی فیبردار پر شده اند، 
تا اندازه زیــادی می توانید این مشــکل را 
برطرف کنید. امــا اگر این راه ها به تنهایی از 
پس حل مشکل شــما برنیامدند، می توانید 
با کمک گیاهان دارویی مشــکلتان را کمتر 
کنید. »اســفرزه« یکی از گیاهانی است که 
به درمان مشــکالت روده مثل یبوســت و 
اســهال کمک می کند و زمینه را برای بهتر 
هضم شــدن غذایتان فراهم می سازد. برای 
خالص شدن از چنین بیماری هایی، کافی 
اســت تخم یا پودر اسفرزه را حدود یک ربع 
قبــل از خوردن غذا میل کنید. اســفرزه به 
کم شــدن اشــتهایتان کمک می کند، قند 
خونتان را پاییــن می آورد و با پاکســازی 
کردن روده هایتان هم شما را از این مشکل 
آزاردهنده نجات می دهد، هم زمینه را برای 

پایین آمدن وزنتان فراهم می کند.

سالمت
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آرزو کردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.

از آن طرف بوم نیفتید امروز چند کیلویی؟

شــاید آنقدر گرفتار محقق کردن ایده هایی که حتی در 
خواب هم راحتتان نمی گذارند شده باشید، که خودتان 
هم ندانید خوشــحالی خیلی وقت اســت از زندگی تان 
رفته. اگر این ادعای ما را نمی پذیرید، خودتان کالهتان 
را قاضی کنید و همین حــاال بگویید آخرین باری که از 
ته دل خندیدید کی بــوده؟ آخرین باری که به خودتان 
گفتید امروز بهترین روز زندگــی ام بوده را می توانید به 

خاطر بیاورید؟
بعید اســت در این روزهای پرمشــغله که محقق کردن 
رویاهایتــان تنها فکــر و ذکرتان شــده، بتوانید به این 
سوال ها پاسخ روشنی بدهید. شــاید در این چند خط، 
نتوانیم با دادن یک خبر خوب یا محقق کردن رویایی که 
فاصله زیادی از شما دارد، دلشادتان کنیم. اما می توانیم 
میانبرهایی را به شما یاد دهیم که می توانید در پرکارترین 
روزهایتان هم از آن ها عبور کنید و شادی را در مشتتان 

بگیرید.

 اتاق را از بوی سیب زمینی کبابی پر کنید
اگر اتاق کارتان یــک بالکن کوچک دارد، با کباب کردن 
ســیب زمینی و بو کشــیدنش حال خودتــان را خوب 

کنید. محققــان می گویند رایحه 
ســیب زمینی کبابی حتی در 

زندگی تان  تلــخ  روزهای 
هم می تواند شــما را سر 

حال بیاورد. بررسی ها 
ثابت کرده اســت که 
ســیب زمینی  بوی 
کبابی باعث می شود 
خوشایند  احساسات 
بیشــتری را تجربــه 

کنید و انــرژی مثبت 
را در خــود  بیشــتری 

احساس کنید.

 ساالد ماکارونی بخورید
اگر زود از کوره درمی رویــد، تحملتان کم 

اســت و همکارهایتان می گویند بداخالق شده اید، نان 
ســبوس دار، پاســتا و تخمه کدو را در رژیم غذایی تان 
قرار دهید. محققان می گویند این خوراکی ها سرشار از 
تریپتوفان هستند و این اسید آمینه می تواند اخالق شما را 

خوب کند و به شادتر شدنتان کمک 
کند. البته محققان می گویند 
حبوبات، گیالس و شکالت 
هم  چنین تاثیری روی 
و  می گذارنــد  مغــز 
زندگی تان را شــادتر 

می کنند.

 تخمه بشکنید
انــگار قدیمی هــا از 
ایــن راز باخبر بوده اند 
کــه آجیــل را در برنامه 
غذایی شــان جــا داده اند. 
محققان می گوینــد از آنجا که 
در آجیــل مقدار زیــادی ویتامین  
E و منیزیم اســت، با خوردنشان می توانید 
احساس شادی بیشــتری را تجربه کنید. گذشته از این 
مغزهایی مثل بادام سیرکننده هم هستند و با خوردنشان 
هم شادتر می شوید و هم در طول روز میلی به هله هوله 

خوردن پیدا نمی کنید.

 بو کنید و بنوشید
برای شــاد بودن همیشه به پول و کاری که هر روز در آن 
موفق تر شــوید نیاز ندارید. گاهی یک فالسک کوچک 
چای هم می تواند زمینه را برای خوشحال تر بودن فراهم 
کند. بررسی های محققان نشان می دهد اگر هر روز 5-4 
فنجان چای سیاه بنوشید، هم کمتر احساس خستگی 
می کنید و هم اســترس هایتان کم می شود. از نظر آن ها 
خوردن 2-3 فنجان چای سبز در روز هم می تواند چنین 

اثری را روی شما بگذارد و خلقتان را بهتر کند.

 مایع حیات شادی آور است
از نظر محققان کم آبی بدنتان شــما را به فردی عبوس و 
پراســترس تبدیل می کند. درست است که آب نه طعم 
خاصی دارد و نه بوی شگفت انگیزی اما بررسی ها نشان 
می دهد با نوشیدن آب می توانید حالتان را خوش کنید. 
شاید وقتی حسابی سرگرم کارید، ساعت ها نوشیدن آب 

را فراموش کنید. 
اما اگر همیشــه یک پارچ و لیوان آب خنک روی میزتان 
باشد، بعید است که هر ساعت چند بار برای نوشیدن آب 

وسوسه نشوید.

خود امروزتان را با فردی که یک سال پیش به 
این دفتر پا گذاشت مقایسه کنید. موهایتان 
سفیدتر شــده؟ وزنتان باال رفته و انرژی تان 
برای باال رفتن از پله ها پایین آمده؟ اگر اینطور 
است باید هرچه زودتر فکری به حال خودتان 
و همکارانتان بکنید. شاید امکان اختصاص 
دادن قسمتی از دفتر کار کوچکتان به باشگاه 
ورزشــی وجود نداشته باشــد اما می توانید 
تجهیزات ســاده ای را کــه همکارانتان را از 
وضعیت سالمتشان باخبر می کند، تهیه کنید. 
یکی از تجهیزات ضروری برای دفترکاری که 
قرار است ســالمت محور باشد، یک ترازوی 
دیجیتال دقیق است. اگر همکارانتان مرتب 
خودشــان را وزن کنند و از تغییرات وزنشان 
آگاه شوند، بیشتر مراقب وضعیت بدنی شان 
خواهند بــود. پر کردن قندان هــا از خرما و 
توت خشک و سرو کردن هر روزه میوه برای 
همکاران، شــاید کمی هزینه هایتان را باال 
ببرد، اما احتمال از دســت دادن همکارانتان 
به خاطر مشکالت سالمت را کمتر می کند. 
گذشــته از این موارد، می توانید الاقل ماهی 
یکبار با همکارانتان قرار کوه بگذارید و چند 
ساعت از یکی از روزهای کاری تان را در چنین 

فضایی بگذرانید.

حتما شنیده اید که خم کردن سر به پایین 
می تواند به مهره های کمر و گردن آســیب 
بزند. بــرای اینکه از چنین مشــکلی فرار 
کنید، مانیتورتان را باالتر ببرید تا خیالتان 
از آسیب گردن و مهره ها راحت شود. اما اگر 
بعد از عملی کردن این تصمیم، ســردرد و 
گردن درد کالفه تان کرد و در شــانه هایتان 
احســاس کوفتگی کردید، بایــد بار دیگر 
ارتفــاع مانیتورتان را تنظیم کنید. شــاید 
کسی به شــما نگفته باشــد که بسیاری از 
ســردردهایی که آزارتان می دهد، به خاطر 
آســیب دیدگی های گردنتان است. اگر به 
خاطر باالتر از اندازه اســتاندارد گذاشــتن 
مانیتورتان، سرتان به سمت عقب کج شود، 
احتماال چنین دردهایی ســراغتان می آید. 
بهترین حالت بــرای تنظیم ارتفاع مانیتور، 
حالتی اســت که لبه باالیی آن هم ســطح 
چشــم هایتان باشــد. می توانید با توجه به 
نقطه مرکزی مانیتور هم ارتفاع آن را تنظیم 
کنید. مرکز مانیتور شما باید بین 10 تا 20 
سانتی متر پایین تر از سطح چشم شما باشد 
تا شــانه و گردنتان کمتر احساس خستگی 
کند. پس امروز با توجــه به این معیار، یک 

بار دیگر ارتفاع مانیتورتان را تنظیم کنید.
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خوراکی هایی که دلتان را خوش می کنند
عطر سیب و بوی چای

خوب می دانید 
که پشت 

 میزنشینی 
چه بالهایی 

بر سر سالمت 
می آورد. 

برای اینکه 
همکارانتان 

گرفتار چنین 
مشکالتی 

نشوند، چند 
میز بلند آزاد 
تهیه کنید و 
رویش رایانه 

قرار دهید 
تا گاهی 

همکارانتان 
لذت ایستاده 
کار کردن را 
تجربه کنند

کار کردن در چنین محیط هایی عمرتان را طوالنی می کند
الهی صدساله شی

اینجا خانه شماست! خانه ای که حداقل 6-7 ساعت 
از زمان مفید بیدار بودنتان را در آن سپری می کنید. 
پس نباید از کنار چیدمان آن و چشــم اندازی که 
مقابل میز کارتان داریــد بی اعتنا بگذرید. تبدیل 
کردن محیط آشفته کارتان به فضایی آرامش بخش 
که وقت گذراندن در آن برایتان لذت بخش اســت، 
کار سختی نیست. برخی از ریزه کاری هایی که برای 
سالمت محور کردن محیط کارتان باید رعایت کنید 

را با شما در میان می گذاریم.

 دورتان را شلوغ نکنید
اصــراری به پر کــردن همه گوشــه های اتاقتان 
نداشته باشــید. برای اینکه در اتاق کارتان آرامش 
بیشتری داشته باشید، باید بخشی از فضا را سفید 
و خالــی بگذارید. اگر هم قصد پوشــاندن دیوارها 
با کاغذدیــواری را داریــد، روی برخــی دیوارها 

کاغذدیواری رنگی بچسبانید.

 نور طبیعی را با نور مصنوعی تلفیق کنید
نور کافی می تواند به ســالمت روانتان خدمت کند 
و انرژی تان بــرای کار کردن را بیشــتر کند. پس 
پنجره های دفتر کارتان را با پرده های ضخیم و تیره 
کور نکنید و از پرده های کرکره یا نازک اســتفاده 
کنید. اما اســتفاده از نور طبیعی، به معنای حذف 
نورهای مصنوعی نیست. شــما باید تلفیقی از نور 
ســفید و زرد را با کمک المپ های مناسب در دفتر 

کارتان ایجاد کنید.

 میز گفت وگو فراموش نشود
همکارهای شما باید فضایی دنج برای خستگی در 
کردن و گپ زدن با هم داشته باشند. اگر دفتر کارتان 
بالکن دارد، با گذاشــتن یک میز و چند صندلی در 
بالکــن می توانید این فضا را ایجــاد کنید و در غیر 
این صورت، بخشــی از محیط داخل ساختمان را 
می توانید بــرای این منظور آمــاده کنید. مبلمان 
راحتی یا صندلی های غیراداری، گلدانی که روی میز 
قرار داده شده و رومیزی های زیبای رنگی، می تواند 
حس بودن در خانه را به همکارانی که می خواهند 

خستگی در کنند بدهد. البته این فضا باید از میز کار 
همکاران دیگر فاصله داشته باشد تا گپ زدن آن ها 
مشکلی برای کار کردن همکاران دیگر ایجاد نکند. 
می توانید به جای استفاده از میز و صندلی، از میزهای 
بلند بــدون صندلی کمک بگیرید تــا همکارانتان 

ایستاده با هم گپ بزنند و چای بنوشند.

 دسترسی را آسان کنید
ایجاد یک بانک اطالعاتی خوب و قفســه مدارک 
مرتب، می توانــد کار همکارانتان بــرای دریافت 
اطالعــات مختلــف را آســان کند. محیــط کار 
به هم ریخته و آشفته در همکارانتان استرس زیادی 
ایجاد خواهد کرد و روی سالمت روان و فعالیت های 

کاری شان تاثیر خواهد گذاشت.

 از میزهای بلند استفاده کنید
خودتان هم خوب می دانید که پشت میزنشــینی 
چه بالهایی بر ســر ســالمت می آورد. برای اینکه 
همکارانتان گرفتار چنین مشکالتی نشوند، چند 
میز بلند آزاد تهیه کنید و رویشان رایانه قرار دهید 
تا گاهی همکارانتان لذت ایستاده کار کردن پشت 

این میزها را تجربه کنند.

 دیوار سالمت را بنا کنید
اگر همکارانتان در آشپزخانه نهار می خورند، از در 
یخچال به عنوان دیــواری برای مرور نیازهایتان در 
حوزه سالمت اســتفاده کنید و اگر چشمگیرترین 
دیــواری که در دفتــر کارتان داریــد، دیوار یکی 
از راهروهاســت، آن را تبدیــل به دیوار ســالمت 
کنید. کار ســختی نیســت؛ کافی است خودتان و 
همکارانتان برای انتقال تجربیات خوشایندی که 
به سالمتتان کمک کرده دســت به کار شوید و با 
کوتاه نوشتن این تجربیات و چسباندنشان به دیوار 
یا قرار دادن عکس های شاد دسته جمعی روی آن، 
چنین تجربیاتی را به همــکاران دیگر هم منتقل 
کنید. جای عکس مناظر زیبا، پیام ها و شــعرهای 
آرامش بخش و حتی هشــدارهایی که شــما را از 
اشتباهات آسیب زننده به سالمتتان آگاه می کند 

روی همین دیوار است. 
می توانید روی بخشــی از این دیــوار، یک تخته و 
ماژیک قرار دهید تا هر روز شعار انرژی بخشی را روی 
آن بنویسید. می توانید یک قلم و چند کاغذ هم کنار 
دیوار بگذارید تا هرکس هوس به اشتراک گذاشتن 
تجربیاتش در این زمینه را داشــت، همان لحظه 

پیامش را بنویسد و روی دیوار بچسباند.

لی لی اسالمی

گــزارش
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اگر دفتر کارتان تهویه مناسب نداشــته باشد، به خاطر منتقل 
شدن ویروس هایی که یکی از همکاران با خود به محیط آورده، 
هرروز شاهد بیمار شــدن یکی از همکارانتان خواهید بود. اما با 
رعایت برخی نکات می توانید خطر جمع شــدن آلودگی ها در 

هوای محل کارتان را کمتر کنید.
 حاال که هوا خوب شــده، به جای مرتب روشن کردن کولرها، 
پنجره هــا را باز کنید تا هم به خاطر گرمای بیش از اندازه کالفه 
نشوید و هم با به جریان انداختن هوای تازه در محیط، به سالمت 

جسم و روان همکارانتان خدمت کنید.

 مرتب سرویس کردن دستگاه های تهویه و نصب دستگاه های 
تصفیه هوا در محل کار، به کاهش آلودگی محیط کارتان کمک 

می کند.
 برای اینکه همکارانتان آلودگی محیط بیرون را با خود به دفتر 
کار نیاورند، به جای پادری های نمدی، در قسمت ورودی، حصیر 
پهن کنید. چند قدم راه رفتن روی این حصیرها، باعث می شود 

آلودگی کمتری وارد محیط کار شود.
 در چند گوشه دفتر کارتان دستگاه بخور بگذارید. رطوبت به 
کاهش آلودگی محیط کمک می کند و کار کردن در محیطی که 

هوای خشکی دارد،  به سالمت افراد آسیب می زند.
 فکر خریــدن مبلمان تیره را از ســرتان بیــرون کنید. 
شــما با این کار تنها صورت مســئله را پاک می کنید و با 
ندیدن آلودگی روی صندلی ها و مبل ها، فشار کمتری به 
نظافتچی ها برای پاک کردنشان می آورید. گذشته از این، 
فضایی که با وسایل بزرگ و تیره پر شده، آرامش کارکنان 

را هم کم می کند. در حالی که کمک کردن در فضای تمیزی 
که وســایل روشن دارد، می تواند احســاس بهتری را در افراد 

ایجاد کند.

دفتر کارتان را پاک سازی کنید

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

4 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره هفتم



برتراند راسل
اگر خوب زندگی کنی به حتم شــاد نمی شوی، 

اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.

کارگاه
W o r k s h o p

15
 اینترنت پر 
از بالگ های 

بی کیفیت 
با محتوای 
غیرمفید 

است. محتوا 
باید همیشه 

فوق العاده باشد 
تا خوانندگان 

احساس 
کنند خواندن 

آن مفید و 
ارزشمند است. 
این گونه رابطه 

داخلی که 
نقش مهمی 
در تضمین 

جایگاه شرکت 
ایفا می کند، 

مستحکم 
خواهد شد

بازاریابــی یــک اســتارت آپ فناوری بســیار 
چالش برانگیــز و هزینه بر اســت. چهــار راهکار 
ارائه شده برخی از فعالیت های قدرتمندانه را نشان 
می دهد که در هر کســب وکار جدیدی باید آن ها 

را در نظر گرفت:

تمرکز بر تولید یک محصول واقعا عالی
بدون اغراق باید گفت که محصوالت 

و خدمات جدید بسیار زیادی وجود 1
دارند که نسبتا خوب هستند، اما در 
هر اســتارت آپ، افراد باید به دنبــال عالی بودن 
باشند. دستاوردهای ناشی از محصوالت و خدمات 
فعلــی آنقدر قانع کننده نیســتند کــه بتوان از 
راهکارهای آن ها استفاده کرد. نکته مهم آن است 
که باید از ابتدا روی محصول یا خدمات قدرتمند 

و مبتنی بر طراحی تمرکز کرد.

ایجاد محتوای فوق العاده
 اکثر کارفرمایان از اهمیت استفاده 

از محتوا برای ایجاد روابط و تعیین 2
مخاطبان مطلع هستند. کافی است 
یک بالگ WordPress را اضافه کنید تا فهرستی 
از کلیدواژه های مربوطه ایجاد شود. اما اینترنت پر 
از بالگ های بی کیفیت با محتوای غیرمفید است. 
محتوا باید همیشه فوق العاده باشد تا خوانندگان 
احساس کنند خواندن آن مفید و ارزشمند است. 

این گونه رابطه داخلی که نقش مهمی در تضمین 
جایگاه شرکت ایفا می کند، مستحکم خواهد شد. 
این یک راهکار کم هزینه بــرای جذب مخاطب 

است.

Google AdWords  ارسال آگهی در
 Google AdWords ارسال آگهی در

فرصت بی نظیری را برای کارفرمایان 3
فناوری فراهم می کنــد تا آگاهی 
دهند و خودشــان را به مخاطبان معرفی کنند. 
همه افراد از قدرت رسانه باخبر هستند. اول اینکه 
قصد خریــد از »نیت جســتجوی« کاربر کامال 

قابل تشخیص است. از یک ســو، شما می توانید 
شــرایط عمومی را هدف قرار دهید که نشــان 
می دهد کاربر توجــه می کند. از ســوی دیگر، 
می توانید کاربرانی را هدف قرار دهید که در حال 
خرید هســتند و به دنبال محصوالت یا برندهای 

خاصی می گردند. 
بنابرایــن آگهی دهنــدگان می تواننــد در این 
شــرایط خدمات خود را تبلیغ کنند. دوم اینکه، 
به کارفرمایــان امکان می دهــد بودجه خود را 
مدیریت کنند تا بتوانند مطمئن شوند که مخارج 
بازاریابــی از ســود فروش جبران خواهد شــد. 
درنهایت، اســتفاده از گوگل به معنای جستجو 

برای راهکار است.

ایجاد روابط قوی
افراد از افراد خرید می کنند، و یکی 

از نقاط قوت جامعه فناوری آن است 4
که افراد دوست دارند محصوالت و 
خدمــات جدیــد را امتحــان کننــد. تبلیغات 
دهان به دهان نیز نقش بسیار مهمی در کمک به 
بازار و فروش استارت آپ های فناوری دارند. از آنجا 
که برخی از روابط ممکن است به طور آنالین ایجاد 
شوند، هیچ روش جایگزین دیگری برای ارتباط با 

مشتریان به جز شبکه وجود ندارد.

اگر یک استارت آپ در حوزه فناوری راه انداخته اید خواندن این مطلب را از دست ندهید

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

برنامه  کسب  وکارتان به این 
سوال ها جواب می دهد؟

مزایای رقابتی کسب وکار شــما باید در تمام 
برنامه کســب وکارتان منعکس شده باشد. از 
اطالع رســانی به رقبای خود گرفته تا بخش 
توضیحات دقیــق درباره محصــوالت، باید 
مشــخص کنید که در کدام قسمت نسبت به 
رقبا برتری دارید. باید این برتری و مزیت را به 
مشتریان و مخاطبان خود نشان دهید و برنامه 
کاری منظم خود را ارائه کنید. این کار اعتماد 
افراد را به شــما جلب می کند. برای تشخیص 

مزیت رقابتی خود از خودتان بپرسید:
1. چرا مردم به جای اینکه از رقبای من خرید 
کنند، از من خرید می کنند؟ به این ســوال از 
نقطه نظر مشــخصات محصول فکر کنید. از 
مشتریان خود بپرســید که چرا از شما خرید 
می کنند. از افرادی که مشــتری شما نیستند 
بپرســید که چرا از شــما خرید نمی کنند. از 
تامین کنندگان، همکاران و هر فردی که با او 
مواجه می شوید سوال کنید. از نظرسنجی های 
آنالین اســتفاده کنید، نظرات ارائه شــده در 
مکان هایــی مانند Yelp یا لیســت Angie را 
مطالعه کنید و دریابید که افراد از چه لحاظی 
یک کسب وکار را دوست دارند و از چه لحاظ آن 

را دوست ندارند.
2. چه چیز من را از دیگران متمایز یا حتی بهتر 
می کند؟ اگر شرکت شما در مراحل اولیه یک 
صنعت شــروع به کار کند، مزیت رقابتی شما 
آنقدر اهمیت نخواهد داشت. وقتی سود و فروش 
در یک حوزه جدید به سرعت در حال رشد است، 
شــما می توانید در آن کسب وکار باقی بمانید 
و حتی اگر بهتر از دیگران هم نباشــید موفق 
می شوید. با این حال، اگر قصد دارید سهم بازار 
را از رقبای موجود در یک صنعت بالغ بگیرید، 
اینجاست که رقابت بسیار اهمیت پیدا می کند. 

یک طرح بازاریابی ساده 
برای استارت آپ ها

یک طــرح بازاریابی جزئیات مربوط به نحوه 
تعیین اهداف شرکت را مشخص می کند. این 
طرح فعالیت های بازاریابی را با اهداف بازاریابی 
و استراتژی پیوند می دهد و برای اطمینان از 
تمرکز و مسیر درست شرکت ضروری است. با 
اینکه یک الگوی طرح بازاریابی برای کمک به 
شرکت در ایجاد طرح بازاریابی مفید است، اما 
بسیاری از این الگوها به استارت آپ ها مربوط 

نمی شوند.

 استارت آپ باید طرح بازاریابی را ساده 
نگه دارد

یکی از دالیل آن اســت که ایجــاد و اجرای 
یک طــرح بازاریابی جامع مســتلزم زمان و 
سازماندهی بیشتری است. استارت آپ ها نیز 
به توانایی آن ها در چابک بودن هنگام پیگیری 
فرصت های ویژه بستگی دارند. به عبارت دیگر 
برای آن ها بی معناست که زمان خود را صرف 
ایجاد یک طــرح بازاریابی تمام عیار کنند. با 
رشد شرکت، افزایش مشتریان، و ایجاد تیم 
بازاریابــی و فروش، نیاز بــه ایجاد یک طرح 

بازاریابی جامع تر نیز احساس خواهد شد.

 یک MAT تهیه کنید
از آنجا که اســتارت آپ ها باید طرح بازاریابی 
ساده ای داشته باشند، آن ها یک MAT )معیار، 
فرضیه، وظایف( تهیه می کنند. این رویکرد 

نسبت به طرح های جامع تر بهتر است.
MAT یک ساختار کافی را برای سازماندهی 
فعالیت های الزم در میان تیم و متمرکز نگه 
داشــتن همه افراد روی اهداف یکسان ارائه 
می دهد. به عالوه، یک چارچوب مناسب برای 
مشارکت تیمی در گفتگو درباره فرضیه های 
مهم درباره کســب وکار، و دستیابی به اتفاق 
نظر درباره چشــم انداز کلی شــرکت ارائه 
می دهد. سایر مزایای MAT عبارت اند از اینکه 
به سرعت می توان آن را تهیه کرد، عمل محور 
است و به آسانی می توان آن را تغییر داد. هدف 
از ایجاد  MAT  آشــنایی بــا محدوده وظایف 
شما، آزمایش سریع فرضیه ها، یافتن و رفع 

اشتباهات حساس در طرز فکر شماست.
معیارها: معیارها نشــان دهنده پیشــرفت 
شــرکت هســتند. هر اســتارت آپ باید بر 
معیارهای زیر تمرکز کند تا بتواند زنده بماند:

اثبات مفهوم خــود، تکمیــل ویژگی های 
طراحی، پایان یک نمونه اولیه، ارائه یک نسخه 
بتا به مشتریان، ارائه نسخه نهایی به مشتریان

فرضیه ها: فرضیه های اصلی در استارت آپ 
نیز به شرح زیر است:

معیارهای عملکردی محصوالت یا 
خدمات، اندازه بازار، مشتری هدف، 
سود ناخالص، درخواست فروش 
به ازای هر فروشنده، مدت 
بازگشت  چرخه فروش، 

سرمایه
وظایف: یک فهرست 
از وظایــف  کامــل 
نیاز  اصلــی مــورد 
برای طراحی، تولید، 
و  ارســال  فــروش، 
از محصوالت  پشتیبانی 
یا خدمات خود تهیه کنید. 
 شناسایی روســای اصلی که 
باید با آن ها ارتباط برقرار کنید، 
توســعه شرکت،استخدام برای 
آزمایــش محصول،برنامه ریزی 
بــرای یــک کمپیــن پیشــرو  

نمونه هایی از این وظایف اند.

نکته 
P o i n t

ایده  بدون اجرا مفت نمی ارزد
دستورالعملی دهگانه برای کسانی که می خواهند بدانند کدام ایده شان موفق خواهد بود

باید یک هدف 
مشخص و 
تعریف شده 

داشته باشید 
و بدانید که 
به چه دلیل 

می خواهید ایده 
خود را دنبال 

کنید. آیا برای 
منفعت جامعه 

این کار را انجام 
می دهید یا 
می خواهید 
پول زیادی 

به دست 
آورید؟ 

هیچ هدف 
درست یا 
نادرستی 

وجود 
ندارد

وقتی خیلی جوان بودم و اینترنت تازه شکل گرفته 
بود، یک نام دامنه ثبت کردم. ایده من این بود که 
یک منبع آنالین ایجاد کنم. ایده بسیار خوبی بود 
اما مشکل آن بود که آن را اجرا و پیگیری نکردم. به 
همین دلیل یک فرد دیگر از نام دامنه من استفاده 
کرد و دقیقا همان کاری را انجــام داد که من در 
ذهن داشــتم. درنهایت نیز با همین ایده توانست 
به میلیون ها دالر دارایی آنالین دست یابد. هردو 
ما یک ایده داشــتیم، اما من باختم و او برنده شد، 
فقط به این دلیل که او مرحله اجرا و پیگیری را نیز 

پشت سر گذاشت.
کارفرمایان در ارائه ایده بســیار ماهر هستند اما 
ایده تضمین کننده موفقیت نیســت. اگر شما نیز 
ایده خوبی در ذهنتان دارید، بهتر است نکات زیر 

را رعایت کنید تا به موفقیت برسید.

اعتمادبه نفس داشته باشید
شما باید کامال از خود مطمئن باشید 

و اعتمادبه نفس داشته باشید. باید 1
بدانید که می توانید به هر چیزی که 
فکر می کنید برسید. آیا همیشه پاسخ پرسش ها 

را می دانید؟ خیر.
آیا گاهــی اوقــات ســردرگم می شــوید؟ بله. 
اعتمادبه نفس باال به شــما امــکان می دهد تا با 
بسیاری از شرایط ســخت مقابله کنید و آن ها را 

از بین ببرید.

ریسک پذیر باشید
دنبال کردن یک ایــده به چتربازی 

شباهت زیادی دارد. شما انتظار دارید 2
که چتر نجات شما باز شود، اما هربار 
که می پرید، این ریسک را قبول می کنید که همیشه 
احتمال دارد چتر نجات شما باز نشود. کارفرما بودن 
ریسک های خاص خود را دارد، از قبیل مسائل مالی، 
روابط شخصی و حتی سالمتی. وقتی شما ایده خود 
را اجرا می کنید، کامال ریسک های مربوط به آن را 
پذیرفته اید و درنتیجه احتمال اینکه به خط پایان 

برسید بیشتر خواهد بود.

هدف خود را مشخص کنید
باید یک هدف مشخص و تعریف شده 

داشته باشید و بدانید که به چه دلیل 3
می خواهید ایده خود را دنبال کنید. 
آیا برای منفعت جامعه این کار را انجام می دهید یا 
می خواهید پول زیادی به دست آورید؟ هیچ هدف 
درست یا نادرستی وجود ندارد. این هدف به شما 
انگیزه می دهد تا در برابر مشکالت طاقت بیاورید.

یک طرح تهیه کنید
هر فردی ممکن است یک ایده و یک 

هدف دلخواه داشته باشد. این قسمت 4
آسان ماجراست. یک طرح کامل که به 
شما امکان دهد از شروع تا پایان را طی کنید، قسمت 
دشوار راه اســت. همه چیز را یادداشت کنید و یک 
طرح را مهندسی معکوس کنید تا دریابید که چگونه 
باید به هدف خود برســید. تا جایــی که می توانید 
جزئیات را در نظر بگیرید و تمام مراحل را پوشش 

دهید.

یک تیم تشکیل دهید
اگر فکر می کنید که می توانید همه 

کارها را به تنهایی انجام دهید، سخت 5
در اشــتباه هســتید و به طور قطع 
درنهایت شکست خواهید خورد. حجم زیاد کارها، 
سررسید و استرس باالخره شما را از پا درمی آورد. 
افــرادی را در اطراف خود بــه کار گیرید که صد 
درصد بــه آن ها اعتماد دارید. آن ها باید با شــما 
هم نظر و به اندازه شما سختکوش باشند تا موفق 

شوید.

به طور مستمر به جلو حرکت کنید
تبدیل ایده از یک مفهوم ذهنی به یک 

عمل انجام شده مانند سفری دشوار 6
است. شما باید به طور مستمر حرکت 
کنید و متوقف نشوید. در غیر این صورت، انرژی و 
تالش موردنیاز برای جبران عقب افتادگی ها خیلی 
بیشتر خواهد بود. حتی اگر در اوقات فراغت خود و 
به غیر از شــغل تمام وقت خــود روی یک ایده کار 
می کنید، کار مستمر روزانه به مدت 2 ساعت از کار 

تمام وقت اما پراکنده خیلی مفیدتر است.

انتظار موانع را داشته باشید
کارفرمایی آن افســانه ای که شما در 

رسانه ها می بینید نیست. مشکالت و 7
مســائل دائمی از قبیــل بودجه کم 
همیشه از موانع و واقعیت های موجود در اجرای ایده 
است. وقتی شما انتظار رویارویی با این موانع را داشته 
باشــید و خودتان را از نظر ذهنی آماده کنید، بهتر 
می توانید دوام بیاورید و احتمال موفقیت شما بیشتر 

خواهد بود.

تعادل حرفه ای/شخصی برقرار کنید
شــما باید حتما بیــن کار و زندگی 

شخصی خود تعادل برقرار کنید. یک 8
فرمول معجزه آسا درباره این موضوع 
وجود ندارد. فقط خودتان باید به این تعادل برسید. 
این کار به تعهدات و مسئولیت های شما در زندگی 
شخصی تان بســتگی دارد. وقتی به تعادل مطلوب 
دست پیدا کنید، از هر دو جهت حرفه ای و شخصی 

پیشرفت خواهید کرد.

اهداف کوچک تعیین کنید
حتی سخت ترین مسیرهای کاری نیز با 

تقسیم بندی و تبدیل آن به قسمت های 9
کوچک تر دست یافتنی خواهند شد. 
اینجاســت که تعیین اهداف کوچک می تواند نقش 
مهمی در تحقق ایده ایفا کند. نه تنها به پیشرفت مستمر 
شما کمک می کند، بلکه احساس رضایت حاصله پس 
از دستیابی به هدف، به شما انگیزه می دهد تا قدم بعدی 

را بردارید، هرچند این هدف کوچک باشد.

صبور باشید
»موفقیت یک شبه« اتفاق می افتد 

اما بسیار نادر اســت. اگر شما روی 10
دستیابی به موفقیت یک شبه حساب 
کرده اید، بهتر اســت زودتر از خواب غفلت بیدار 
شوید. باید صبور باشــید و اگر شکست خوردید، 
دست برندارید. برخی از موفق ترین کارفرمایان بعد 
از چندین ســال زحمــت بی امان، توانســته اند 
»موفقیت یک شبه« را تجربه کنند. صبر، پشتکار 
و زحمــت ترکیبــی بی نظیر برای دســتیابی به 

موفقیت است.

روشنک نامدار 

گزارش
R e p o r t

1. تمرکز بر تجربه مشتریان: این اولین پاسخ به بسیاری از 
پرسش هاست. واقعیت آن است که اگر شما یک خدمات 
یا محصول فوق العاده ارائه دهید، مردم از آن اســتفاده 
خواهند کرد، درباره آن صحبت می کنند و درنتیجه سایر 
افراد نیز به استفاده از آن ترغیب می شوند. این بهترین 
روش برای ایجاد یک اهرم ویروســی در مدل شماست. 
همیشــه به پایگاه کاربر اصلی خود نزدیک باشــید، از 
فعالیت هــا و نظرات آن ها درس بگیرید و ســعی کنید 
خدمات را ارتقا دهید. همیشه برای بهتر کردن خدمات 

و محصوالت جا هست.
2. تبلیغــات متقاطــع: پایگاه های کاربــری مقصد را 
دســته بندی کنید و به مکان هایی فکر کنید که آن ها 
در آنجــا گرد هم می آیند، اعــم از آنالین و آفالین. فکر 

کنید که چگونه می توانید سایت خود را به 
جامعه معرفی کنید. آیا مخاطب هدف 

شما والدین هستند؟ شاید بتوانید از 
طریق فوق برنامه های مدرسه، مطب 
پزشکان اطفال و کسب وکارهای 
محلی مربوط به کودکان تبلیغات 
خود را ارائــه دهید. اکثــر افراد و 

کسب وکارها دوست دارند از طریق 
محتوا مخاطبان خــود را جذب کنند، 

بنابرایــن به آن ها موضوعــی برای صحبت 
کردن ارائه دهید.

3. راهکارهای محتــوا: آیا می توانیــد پلتفرم هایی را 
شناســایی کنید که در آن مشتری شما وجود دارد و از 

طریق افزودن محتوا یک دیدگاه مرتبط 
را ارائه دهید؟ برای مثال، اگر شــما 
یک شبکه اجتماعی هستید که 
به موضوعات مربوط به سالمت 
و تندرستی می پردازید، درباره 
ســایر ســایت ها یا مکان هایی 
فکــر کنید که کاربــران مقصد 
شما برای اطالع پیدا کردن درباره 
آن موضوع به آنجــا رجوع می کنند. 
اکثر کســب وکارها به دنبال آن هستند 
که تجربه مشتری خود را بهبود بخشند، بنابراین 
اگر شــما یک مطلب اضافی به آن هــا ارائه دهید، برد 

خواهید کرد.

4. دسترسی رسانه ای: هنوز دسترسی رسانه ای به روش 
قدیمی مفید است. یک داستان کسب وکار و مشتری برای 
شرکت خود بسازید و درباره مرتبط ترین مکان ها برای 
توزیع فکر کنید. این روزها باید خیلی مراقب باشید. باید 
بدانید که چرا یک فرد به انتشار یا خواندن مقاله و مطلب 
شما اهمیت می دهد. اطالعات شخصی، باارزش و معتبر 
در دسترس آن ها قرار دهید. اگر نمی توانید نظر مطبوعات 
را به خود جلب کنید، مهم نیست. از بالگ ها شروع کنید 
تا بتوانید به تدریج یک پایگاه پشتیبانی ایجاد کنید و به 

سمت جلو پیش بروید.
اگر در هر استارت آپ به نکات باال و سایر نکات مهم دیگر 
توجه شود، آن استارت آپ در بازاریابی و جلب مشتری 

بسیار موفق خواهد بود.

روش های موفقیت آمیز برای بازاریابی استارت آپ ها
خوب ها مثل ویروس تکثیر می شوند!

درهرشروعیاین4راهکاربهدادشمامیرسند
4 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره هفتم
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هراقدامبزرگابتدامحالبهنظرمیرسد.

برگزیدهها

4اردیبهشت1395.سالاول.شمارههفتم

بااستفادهازبرنامهکاربردیضربانکودک
من،میتوانیدصدایضربــانقلبنوزاد
خودراباتلفنهمراهیاتبلتبشنوید.این
برنامهبههیچلوازمجانبــیدیگرینیاز
ندارد.شمامیتوانیدصداراضبطکنیدو
آنراازطریقایمیل،فیسبوک،توییترو

واتسآپبهاشتراکبگذارید.
My Baby’s beat برایاولینباردرســال

2011راهاندازیشدودربینبرنامههای
مربوطبهباردارییکیازبرترینهابهشمار
میرود.باکمکایــنبرنامهتلفنهمراه
بهیکنمایشــگرجنینتبدیلمیشود.
برنامــهMy Baby’s beatجزوبرنامههای
کاربردیبرتردرحوزهپزشکیدرآمریکا،
انگلستانو40کشوردیگردرسراسردنیا
شدهاست.اینیکبرنامهمنحصربهفردو
پیشرفتهاستکهباعثمیشودرابطهبین

شماونوزادتاننزدیکترشود.
ایــنبرنامهبــرایهفتههــای30تا40
بارداریطراحیشــدهاســت.امابرخی
ازکاربرانمیگوینــددرهفته20امنیز
توانستهاندازآناســتفادهکنند.توصیه
میشودهنگاماستفادهازاینبرنامهتلفن
خودرادرحالتهواپیماقراردهیدتاتمام
انتقاالتتلفنهمراهواینترنتقطعشوند.
اینبرنامههیچیــکازقابلیتهایتلفن
همراهراکهازخودامواجساطعمیکنند،
فعالنمیســازد.بلکهفقطازمیکروفون
اســتفادهمیکند،صدایشکمراضبطو

سپسآنراپخشمیکند.

Minute Workout 7یکبرنامهورزشــی

تحقیقاتیاســتکهدرسطحبینالمللی
بسیارشــهرتوطرفدارپیداکردهویکی
ازبرترینبرنامههایکاربردیشــناخته

شدهاست.
کاربااینبرنامهآسانومفیداست.محققان
12ورزشراانتخابکردهاندکههرکدامبه
مدت30ثانیهوهرباربافاصله10ثانیهای
انجامشــوند.اینتمرینفشــردهبامدت
استراحتکمموجبافزایشسوختوساز
روزانهبدنمیشودومعادلباورزشباالی
یکساعتاست.بهترینقسمتاینبرنامه
آناستکهانجامآنبسیارسادهاست،نیاز
بهتجهیزاتنــدارد،وبنابرایندرهرکجا
میتوانآنراانجامداد.اینبرنامهکاربردی
ازورزشهایتاییدشدهتوسطاینتحقیق

استفادهمیکند.
بهعالوهنتایجشــماراپیگیریمیکندو
شــماراتشــویقمیکندتابهورزشخود
ادامــهدهیــد.متخصصانتناســباندام
وبرنامهنویســانقدرتمندایــنبرنامهرا

ساختهاند.
ویژگیهایاینبرنامهعبارتاستاز:

 طراحیبینظیر
 مربیانخانموآقاکهازطریقویدئو،صدا،

تصویرومتنشماراراهنماییمیکنند
 بدونهیچگونههزینهاضافیوبدوننیاز

بهاتصالبهاینترنت
 قابلیتپیگیریوزن

 قابلیتپیگیریفعالیتهابااســتفادهاز
تقویمفعالیتها

 ورزشوبازشدنمراحلموفقیتبعدی
 اپلواچنیزازآنپشتیبانیمیکند

برنامهکاربردی
تخفیفان

میتواندبه
شمااطالع
دهدکهدر
حالحاضر

درکنار
مکانهایی
هستیدکه
تخفیفهای
باورنکردنی

دارند.
میتوانید

یکیازاین
پیشنهادهارا
انتخابکنید
وازیکشام
خوشمزهیا
بلیتتئاتر
لذتببرید

تخفیفاناپلیکیشنیاستکههمانکارکردهایسایتمعروفهمنامشراداردامادرگوشیشما

اپلیکیشنهایمنتخباینهفتهامکانهایمتنوعیدراختیارشماقرارمیدهند

ا پی که به جای شما چانه می زند!

برنامــهکاربردیتخفیفــانکاربرانخــودرااز
تخفیفهایویژه50تــا98درصدیمربوطبه
رســتورانها،مناسبتها،ســرگرمیها،سفرو
محصوالتیکــهدرایرانارائهمیشــوند،مطلع

میکند.
بادانلوداینبرنامهکاربــرانمیتوانندبههزاران
محصولوخدمــاتدارایتخفیفومکانهای
نزدیکبهخود،ازرســتورانگرفتهتابزرگترین
مناسبتهادسترســیپیداکنند.اگرقصددارید
درتعطیالتبهســفربرویدیایکدســتلباس
جدیدخریداریکنید،تخفیفانتماممحصوالت
موردنیازشمارابهطورمستقیموباتخفیفهای

فوقالعادهدراختیارشماقرارمیدهد.
هرروزتعدادمعامالتانجامشــدهدراینبرنامه
افزایشمییابد.میتوانیــدبرنامهرابازکنیدواز
پیشنهادهایروزانهمطلعشوید.بهعالوه،برنامه
کاربردیتخفیفانمیتواندبهشمااطالعدهدکه
درحالحاضردرکنارمکانهایبینظیریهستید
کهتخفیفهــایباورنکردنیدارنــد.میتوانید
یکیازاینپیشــنهادهاراانتخابکنیدوازیک
شامخوشــمزه،بلیتتئاتر،ســفر،یایکماساژ

آرامشبخشلذتببرید.

بااستفادهازبرنامهتخفیفانمیتوانید:
 معامــالتوتخفیفهایتخفیفــانرابهطور

مستقیمازبرنامهخریداریوبازخریدکنید.
 هزارانمعاملهرابراساسموقعیتمکانیخود

مروروجستجوکنید.
 پیشنهادهایویژهرابادوستانوعزیزانخودبه

اشتراکبگذارید.
 ازمعامالتوپیشنهادهادرنزدیکیخودباخبر

شوید.
 معامالتتخفیفانخریداریشدهخودراپیگیری

وآنهارابازخریدکنید.
 خودیادوســتانخودراعضواینبرنامهکنید

تااولازهمهازآخرینپیشنهادهامطلعشوید.
 درهرکجایایرانازدســتهبندیمحصوالت
بزرگاینبرنامهســفارشدهیدوخریدخوبی

داشتهباشید.
برایاینکهاینبرنامهبتواندشماراازتخفیفهای
موجوددرنزدیکیمحلشــمامطلعکند،بایدبه
موقعیتمکانیشمادسترسیداشتهباشد.مانند
تمامبرنامههایدیگرکهبهGPSنیازدارند،بهاین
موضوعتوجهکنیدکهمصرفمــداومازGPSو
اجرایمستمرآندرپسزمینهمیتواندعمرباتری

شمارابهشدتکاهشدهد.
درنســخههایجدیدتراینبرنامــهپرطرفدار
گزینههــایورودبهسیســتمبیشــتریاضافه
شدهاندوســرعتعملکردبرنامهافزایشیافته
است.اشکاالتموجوددربرنامهبرطرفشدهاند

وکاربرانتجربهبهتریازاســتفادهازاینبرنامه
خواهندداشت.

تخفیفاناولینوبزرگترینگروهدرزمینهخرید
ازوبســایتوخریداینترنتیدرایراناست.این
گروهدرماهژوئن2011تاسیسشدهودر7شهر
بزرگایراناعمازتهرانو6شــهردیگرفعالیت
دارد.اینگروهروازنه18تا20پیشــنهادخرید
رادرتهرانونیز1-3پیشــنهادخریدرادرسایر

شهرهاارائهمیدهد.
نازنیندانشــورمدیرعاملوموســستخفیفان
استوبیشاز12سالاستکهدرزمینهتجارت
الکترونیکســابقهفعالیــتوکاردارد.اوقبلاز
راهاندازیتخفیفاندراروپامشــغولبهکاربوده
وهمینامرموجبشــدبهفکرراهاندازیچنین
مدلکسبوکاریدرایرانبیفتد.بنابراین،اوبعد
ازکسباعتباروتوسعهشرکتخوداینبرنامهو

وبسایترادرسال2011راهاندازیکرد.
درابتدایکارنازنینهمــراهباخواهرش،نگین،
فعالیتمیکردامااکنونبیشاز60نفردردفتر
مرکزیوسایرشهرهامشغولبهکارندوتاکنون
بدونهیچگونهســرمایهگذاریتاسیساتآنها
توسعهیافتهاســت.آنهادرسال2011بهترین
کارآفرینشناختهشدندوجایزهبهترینگروهدر
زمینهوبسایتخریدرادرسالهایبعدیازآن

خودکردند.
تخفیفاندرحالحاضربیشاز10هزارتاجردارد
کهبااینبرنامههمکاریمیکنندواینهمکاریها

درمناطقمختلفدرحالافزایشوگســترش
است.نازنیندانشــورمعتقداستکهامروزوقت
آنرسیدهکهتمامکسبوکارهابهصورتآنالین
انجامشوندوبازاریابیسنتیوقدیمیدیگرکارآمد

نخواهدبود.
تخفیفانبرنامهکاربردیتلفــنهمراهخودرااز
همانســالاولراهاندازیکردوتماممعامالتو
اطالعاترابهصورتآنالیندرآنقرارداد.دراین
برنامهقابلیتدیگریبهنام»تخفیفانهمیناالن«
وجودداردکهبااســتفادهازآنکاربرانمیتوانند
بهطورمســتقیمکوپنهایخودراخریداریواز

آنهااستفادهکنند.
گروهتخفیفانمتوجهشدکهبهیکپلتفرممرور
وبررسینیازداردودرنتیجهآنهادرسال2012 
Tarinan.comراآغازکردندکهیکپلتفرمبررسی

وجســتجویمحلیرایگاناست.اینپلتفرمنیز
بسیارموفقبودهاستوبرنامهتلفنهمراهآننیز

بهزودیراهاندازیخواهدشد.
پیداکردنیککارآفرینخانمدرحوزهفناوری
اطالعاتایرانکهبتواندیککســبوکارموفق
راادارهکندکارسادهاینیستونازنیندانشور
نمونهخوبیاســت.اوچندســالپیشمالک
Meydoonak.comبــودکهاولینفروشــگاه

خواروبارفروشــیآنالینایرانیبود.ازآنجاکهاو
درزمینهتجارتالکترونیکیدرداخلوخارجاز
ایرانچندینسالســابقهکاردارد،بهموفقیت

چشمگیریدستیافتهاست.

برنامهSky Guideبرنــدهجایزهطراحی2014
شرکتاپلشدهاســتویکیازپرطرفدارترین
برنامههایکاربردیبهشــمارمیرود.فقطکافی
اســتبرنامهرااجراکنیدوآنرابهسمتآسمان
بگیرید،تابــهطورخــودکارصورتهایفلکی،

سیارات،ماهوارههاو...راپیداکند.
بااینبرنامهدیگربهآســانیمیتواندریافتکه
شــبهادرآســمانچهمیگذرد.میتوانیدبین
هزارانمنظرهآســمانیجســتجوکنیدودقیقا

جایستارهیاسیارهموردنظرخودراپیداکنید.
اگرمیخواهیدماهوارههاییراتماشــاکنیدکه
 Skyباالیسرشماهستند،میتوانیدازقابلیتهای
Guideاستفادهکنید.اینبرنامهتمامماهوارهها

رابرایشماشناساییوردیابیمیکند.بهعالوه
میتوانیدیادآوریهاراتنظیمکنیدیااعالنهای
مربــوطبهپروازایســتگاههوایــیبینالمللیرا

دریافتکنید.
Sky Guideعکسهاییبــاکیفیتباالرانمایش

میدهدودراینتصاویرمیتوانیدمیلیونستاره
راتماشاکنید.اینبرنامهباوبدونWi-Fi،داده،یا
سیگنالGPSکارمیکند.میتوانیددرهرزمان
ودرهرکجادرجاییچادربزنیدوباالیسرخود

راتماشاکنید.
برخیازقابلیتهایاینبرنامهآناستکهقابلیت
لمسســهبعدیدارد،اپلواچازآنپشــتیبانی
میکند،ویکمرکزاعــالنداردکهزمانطلوع
وغروبخورشید،ماهوسیاراترااعالممیکند.

روشنکایرانیار

بازار
M a r k e t

کارمندانتان را زیر نظر بگیرید و کمی هم شکلک دربیاورید

Enlight
اگرمیخواهیدبدونزحمتوبهراحتیعکسهایخودراویرایشکنید،
حتمابرنامهEnlightرادانلودکنید.اینبرنامهتمامآنچهراکهکاربرنیاز
دارددراختیاراوقرارمیدهد.اینبرنامهیکویرایشگرعکسقدرتمند

باطراحیزیباست.
Enlightدر128کشوردرسراسردنیامقاماولرادرزمینهبهترینبرنامه

عکسوویدئوکسبکردهودر121کشورنیزبهعنوانبرنامهپولیبرتر
انتخابشــدهاســت.اینبرنامهکاربردیقابلیتهایفراوانیداردوبه
دلیلاستفادهازرابطیکهاستفادهازآنآساناست،بهسرعتجایگزین

برنامههایبزرگدراینحوزهشد.
ازویژگیهایپیشــرفتهاینبرنامــهمیتوانبهشــکلهایمنحنی،
تنظیمهایسفارشیازپیش،وفیلترهایفوقالعادهزیباوقابلتنظیمآن
اشارهکرد.همینویژگیهایمنحصربهفرداستکهEnlightرابهیکیاز

بهترینوبرترینویرایشگرهایتصویرتبدیلکردهاست.
اینبرنامهبسیارشبیهبهبرنامهPhotoshopاستوبهاندازهاینبرنامه
نیزقدرتمندوحرفهایاست.Enlightیکبرنامهپیشرفتهبرایساخت
تصاویربینظیردرتلفنهمراهاســت.اینبرنامهکیفیتبســیارباالیی
داردوکاربرپسنداســت.کاربرانبعدازدانلودEnlightبرنامهدیگریرا

دانلودنخواهندکرد.

HotSchedules
HotSchedulesدربینبرنامههایمربوطبهبرنامهریزیکارمندانرتبهیک

راازآنخودکردهاســتوسریعترینوآسانترینروشبرایرسیدگیبه
برنامهکاریوهرچیزدیگریاست.بااستفادهازاینبرنامهمیتوانیدبرنامهها
رابررسیکنیدوهشدارهاییراازطریقمتنیاایمیلبرایکارمندانارسال
کنیدتاازبرنامهکارییاسایراخبارمهممطلعشوند.اعضایتیممیتوانند
بایککلیکشــیفتخودرابردارندیالغوکنند.برنامههابهطورخودکار
بهروزرسانیمیشوند.برایاســتفادهازHotSchedulesبایدیکحساب

کاربریHotSchedulesمعتبرداشتهباشید.
ویژگیهایاینبرنامهبرایمالکانومدیرانبهشرحزیراست:مشاهدهفروش،
مقایسهواقعیتباکاربرنامهریزیشده،مشاهدهبرنامههایارسالشدهفعلی
وآتی،راهاندازیاعالنهایویژه،بهروزرسانی،تاییدیارددرخواستهااعماز
درخواستمرخصی،ارسالپیامبهکارمندانازطریقکدشغلی،جستجوی
پیامهابااستفادهازکلیدواژه،مشاهدهاطالعاتتماسکارمندانوتماسبا

آنهافقطبایککلیک.
ویژگیهایبرنامهبرایاعضایتیمنیزاینگونهاست:مشاهدهبرنامهکاری
هرکجاوهرزمان،همگامسازیبرنامهخودباتقویم،بررسیشیفتهایبازو
درخواستبرایمرخصی،ارسالپیامبرایهمکارانازطریقپیامک،ایمیل

.HotSchedulesیاپلتفرم

Face Swap
اگرتصاویریرادیدهایدکهدرآنافرادچهرهخودراتغییردادهاندودوست
داریداینکاررارویعکسهایخودتانانجامدهید،تنهاچیزیکهبهآن
نیازداریدبرنامهFace Swapاست.بااینبرنامهکافیاستازخودتانعکس
بگیریدیایکیازعکسهایگالریتانراانتخابوباآنبازیکنید.برنامه
Face Swapیکیازپرطرفدارترینبرنامههایسال2015شناختهشده

کهدردونســخهاندرویدوآیاواسموجوداست.برخیازویژگیهایاین
برنامهعبارتاستاز:تشخیصخودکارصورت،تنظیمصورت)برایتنظیم
صورتبایدازکادربیضیشکلاستفادهکنید(،چرخشصورت)یکصورت
راانتخابکنیدوبرایحفظچرخشصورتانتخابشده،ازاسالیدرچرخش
استفادهکنید.(،تغییرصورت،ذخیرهدرکارتحافظه،اشتراکگذاریدر
فیسبوک،توییتر،گوگلپالسو...اینبرنامهبهکاربرانامکانمیدهدتا
درزمانواقعیوبهطورزندهصورتخودراتغییردهندوســپسویدئوها
وعکسهاراضبطکنندوآنهارابهاشــتراکبگذارند.کاربرانمیتوانند
عکسهاییراانتخابکنندوصورتآنهارارویصورتخودقراردهندیا
آنرابهصورتماسکبپوشند.یکقابلیتجستجویاینترنتفوقالعادهنیز
وجودداردکهتاکاربرانبتوانندصورتشخصیتهایمحبوبخودراپیدا
کنندورویصورتخودقراردهند.همچنینتعدادیقابلیتهایپیشرفته

برایتنظیموتغییرچشم،بینی،ویادهانوجوددارد.

Sky Guide: View Stars Night or Day

صدای نوزاد توراهی تان را 
با تبلت بشنوید

به خودتان تکانی بدهید! 


