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محبوب ترین پیام رسان دنیا هم روی ارتباطات و محتواهایی که 
می تواند در اختیار کاربرانش بگذارد حساب باز  کرده و هم 
به اشتراک گذاری محتواهایی چون ویدیوهای یوتیوب

راه های تازه 
پول درآوردن واتس اپ

9

16 صفحه / 1000 تومانشـــنـبـه/ 1 خـــرداد/ سـال اول/  شـــمـاره11
11 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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در حال حاضر واتس اپ سریع ترین و قابل اعتمادترین برنامه پیام رسانی در 
دنیاست. اما چند روز پیش، این شرکت اعالم کرد که می خواهد از شر 
هزینه اشتراکی که از بیش از یک میلیارد کاربر خود مطالبه می کند، 

خالص شود. در نگاه اول به نظر می رسد این یک استراتژی کاری اشتباه باشد. 
درنهایت این شرکت فقط هر کاربر را در هر سال یک دالر شارژ می کند...
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سرمایه گذاری پامگرنت در سرآوا نوید بخش اتفاقات 
بزرگی در اکوسیستم استارت آپی ایران است

فلورین هلمیک، مدیرعامل  شرکت پامگرنت:
پامگرنت بر این باور اساسی خود استوار است که سرمایه گذاری 

خوب از درک مشترک، اعتماد، همکاری، انتقال تجربه در کنار 
تعهد شخصی ما با یک کسب وکار خوب صورت می پذیرد. این 
بدان معناست که مدیریت ما و افرادی که در ما سرمایه گذاری 

کرده اند و کسب وکارهایی که ما روی آن ها سرمایه گذاری 
می کنیم به واسطه احترام مشترک و تالش برای به دست آوردن 

موفقیت متقابل به سوی یکدیگر جذب می شوند.
ما در کنار همکاران ایرانی و سرمایه گذاران داخلی 

از کارآفرینان ایرانی حمایت می کنیم و برای توسعه 
کسب وکارهایشان و ایجاد اشتغال، که نیاز مبرم اقتصاد ایران 
است، با حفظ تمرکز بر توسعه بازارهای جدید این راه را ادامه 

خواهیم داد.«
پامگرنت متعهد به انتقال دانش و تجربه فنی و مدیریتی برای 

تحقق این مشارکت شده است.

انار سوئدی 
در ایران

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 
12 تا 13 میلیون تومان در ماه 
بوده است و سودشان به 3/5 
میلیون تومان می رسد

قیمت یاب، کار شما را برای 
ارزان خریدن راحت می کند

روی این بوم 
نقش شرکتتان را بزنید

هشت راهکار که به شما کمک می کند با سرمایه اندک 
 ایده تان را عملی کنید

سازندگان آیریس می گویند با هزینه یک میلیاردتومانی 
نرم افزاری ساخته اند که به زودی سودده خواهد شد 

این وب سایت قیمت محصوالت فروشگاه های اینترنتی را با 
هم مقایسه می کند تا کاربر مناسب ترین خرید را داشته باشد

آموزش بوم مدل کسب وکار با نگاهی به تجربه کافه بازار در 
به کارگیری این مفهوم

بی پول های عشق 
استارت آپ بخوانند!

مدیاپلیری ایرانی 
که می خواهد جهانی شود
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بزرگ ترین نشست کارآفرینان 
موفق ایرانی سراسر جهان

داستان فرازو وفرود 
بهروز فروتن و برندش که سومین 

تولیدکننده سس ایران است

میهمانی باشکوه در 
سیلیکون ایران

دوست من سالم!

نخستین 
استارت آپ سیتی 
لرستان برگزار شد

2

12

2

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

2

دومین نشست 
کـارآفرینی شیراز 

برگزار می شود

زمان بندی ایونت های
تا 5 خرداد را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!

2

اقتصاد ایران در برابر سرمایه گذار خارجی به دو قطب 
مخالف و موافق تقســیم شده است. تکلیف موافقان 
ورود ســرمایه گذاران خارجی با خودشان مشخص 
است اما آنچه به آشفته حالی وضعیت اقتصاد ایران 
دامن زده، بالتکلیفی مخالفان است. تا سرمایه گذاری 
وارد ایران می شــود بالفاصله حمله و هجمه ها آغاز 
می شود که چه نشسته اید که این ها آمده اند نفوذ کنند 
و شاه بیت سخنانشان هم استناد به فرمایشات مقام 
معظم رهبری است که نسبت به نفوذ دشمن هشدار 
داده اند. اما اگر همین مخالفان گرانمایه به فرمایشات 
معظم له دقت کنند، ایشان با درایت کامل بین نفوذ و 
سرمایه گذار خارجی تمیز قائل شده اند. مگر نه اینکه 
در دیدارشــان  با رئیس جمهور سوئیس به صراحت 
می فرمایند: »حجم مبادالت تجاری ایران و سوئیس 
کم و نامتوازن است و تجار و سرمایه گذاران سوئیسی با 
آگاهی از ظرفیت های فراوان ایران می توانند این تراز را 
بهبود بخشند.« و در دیدار مردم آذربایجان شرقی در 
28 بهمن ماه سال گذشته »اقتصاد مقاومتی« را نه تنها 
»حصارکشی به دور کشــور« ندانستند بلکه تعامل 
اقتصادی با کشورهای دنیا را مفید خواندند و در بخشی 
از ســخنان خود یکی از اهداف مذاکرات هسته ای را 
گشایش اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 
عنوان کردند. پس نمی شود.  هر سرمایه گذاری که 
وارد ایران می شود بگوییم آمده است نفوذ کند. بستن 

راه ورود سرمایه گذاران خارجی...
ادامه درصفحه 11

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

سرمایه گذار خارجی
بد است؟

نیازمندی های کارآفرینی

10



بزرگ ترین نشست کارآفرینان موفق ایرانی سراسر جهان

میهمانی باشکوه  ایرانی در سیلیکون ایران

نخستینکنفرانسدورهایاماتکدرمشهدبرگزارمیشود

همان طور که هفته قبل خبر دادیم رویداد سیلیکون 
ایران دو روز دیگر در تاریخ 3 و 4 خردادماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، 
سیدعلی هزاوه، دبیر نشست سیلیکون ایران و عضو 
شورای راهبری مرکز شتاب دهی نوآوری، گفت: »این 
رویداد برای تبادل نظر بین کارآفرینان موفق ایرانی 

با تجربه داخلی و بین المللی برنامه ریزی شده است 
تا در نتیجه آن تجربه های ســخت و دشواری که در 
مسیر ناهموار کارآفرینی اتفاق می افتد، همچنین 
روش های موفقیت و عبور از این چالش ها بررســی 
و به اشــتراک گذاشته شــود.« برای حضور در این 
رویداد بزرگ به نشــانی siliconiran.ir  مراجعه و 

ثبت نام کنید.

برنامههاینشست
روزاول،۳خرداد
پذیرش و خیرمقدم

معرفی مرکز شــتاب دهی نوآوری و اکوسیستم 
کارآفرینی کشور

پنل ایــده: چگونگی انتخاب ایده مناســب برای 
کسب وکار

پنل شتاب دهنده: تجربه شتاب دهنده های نوآوری 
خارجی و داخلی

ناهار
پنــل مالی: بررســی روش های تامیــن مالی در 

شرکت های نوآور
استراحت و شبکه سازی

پنــل نــوآوری: روش های مدیریت نــوآوری در 
شرکت های نوآور

پذیرایی و شبکه سازی

روزدوم،۴خرداد

پذیرایی
پنلبازار: چگونگی توســعه بازار بــه خارج از 

مرزهای ایران
استراحت و شبکه سازی

پنلسرمایه: چالش های ســرمایه انسانی در 
شرکت های نوآور

اختتامیه
ناهار و شبکه سازی

تور بازدید از شرکت های نوآور
تهران )دیجی کاال و شتاب دهنده های عضو مرکز 
شــتاب دهی نوآوری( یا بازدید از پــارک فناوری 
پردیس )فناپ و شتاب دهنده فناوری های همگرای 

شزان(

شتاب دهنده اماتک نخســتین کنفرانس دوره ای خود را با 
حضور اســاتید اســتارت آپی برگزار می کند. این کنفرانس 
به منظور ایجاد همبستگی بین اســتارت آپ ها و صاحبان 
کسب وکار با بدنه دانشجویی برگزار می شود و در آن بزرگان 
استارت آپ با حضور در جمع دانشجویی عالقه مند به مباحث 
استارت آپی مسیر پیش روی آن ها برای ورود به این حوزه را 
ترسیم می کنند. شتاب دهنده اماتک متشکل از تیمی است 
که اعضای آن در زمینه وب و فعالیت های استارت آپی حدود 
هشت سال سابقه دارند. این شتاب دهنده که در شهر مشهد 

فعالیت دارد، با بهره گیری از بهترین مشاوران و متخصصان 
داخلی و خارجی به استارت آپ ها در زمینه چگونگی پروراندن 
ایده و تبدیل آن به اجرا مشــاوره می دهد. این شتاب دهنده 
عالوه بر فعالیت های اســتارت آپی خود، بین شــبکه های 
اســتارت آپی و شــتاب دهنده های دیگر هم ارتباط برقرار 
می کند و از این طریق به بهبود فرهنگ کارآفرینی و پیشرفت 
فعالیت های استارت آپی کمک می کند. مهدی علی پور )دکتر 
استارت آپ(، نوید فالحت )طراح و مشاور برندینگ(، آرش 
ماهر )نماینده اســتارت آپ ویکند جهانی( و حمید فدایی 

)مشاور دیجیتال مارکتینگ( به عنوان کارشناسان استارت آپی 
در این کنفرانس سخنرانی می کنند. سهرابیان معتقد است که 
دانشگاه ها هم باید هرچه بیشتر خود را با ضرورت فعالیت های 
استارت آپی آشنا کنند و با فراهم آوردن زمینه های مورد نیاز 
برای شتاب دهنده ها به پیشرفت صنعت استارت آپ کمک 
کنند. وی می گوید: »شــتاب دهنده اماتک بیشتر از آنکه به 
دنبال اهداف تجاری باشــد، به دنبال فرهنگ سازی است و 
اگر کار تجاری هم می کند به دلیل رشد فضای استارت آپی 
است.« اماتک با برگزاری کارگاه های برندسازی استارت آپ، 

کارگاه های دیجیتــال مارکتینگ و کارگاه های طراحی وب 
نقش شایانی در تقویت مهارت های عالقه مندان استارت آپی 
به ویژه در شــهر مشــهد ایفا می کند. کافه استارت آپ یکی 
دیگر از برنامه های شتاب دهنده اماتک است که هردو هفته 
یک بار برگزار می شود و در آن کارشناسان فضای کسب وکار 
حضور پیدا می کنند و ضمن بحث و گفت وگو به عالقه مندان 
مشاوره های الزم را ارائه می کنند. نخستین کنفرانس دوره ای 
شتاب دهنده اماتک 5 خردادماه از ساعت 9 تا 3 بعدازظهر در 

دانشگاه صنعتی سجاد شهر مشهد برگزار می شود.

 

نخستینرویدادمشهدپاور
نخستین رویداد مشهدپاور با هدف آشنایی 

3
خرداد

با ظرفیت های کســب وکار در شاخه های 
گوناگون مهندسی برق برگزار می شود. در 
این همایش اســاتید مجرب در زمینه های مربوط به 
ایــن حوزه حضور پیــدا می کنند و ضمــن تعامل با 
مخاطبان ظرفیت های فضای کسب وکار در زمینه برق 
را تشریح می کنند. این رویداد 3 خردادماه در دانشگاه 

صنعتی سجاد برگزار می شود.

دومیندورهپولسازیازمهارتها
فرقی ندارد آشپزی بلد باشید یا نقاشی تان 

3
خرداد

خوب باشــد و یا حتی ماشین باز باشید! هر 
مهارت و اطالعاتی که داشته باشید، حتما 

در این رویداد شــرکت کنید! در ایــن رویداد افراد با 
مهارت هــای مختلف حضــور پیدا می کننــد و یاد 
می گیرند که چگونه از دانســته های خود درآمدزایی 
کننــد. دومین دوره این رویداد 3 خــرداد در کانون 

جهادانشگاهی شهر اهواز برگزار می شود.

ازآیندهحرفهایخودچهمیخواهم؟
در این رویداد که با حضــور یک مدیر و یک 

4
خرداد

کارآفرین برگزار می شــود مدیــر از موانع، 
چالش ها و تجربیات خود ســخن می گوید و 
کارآفرین درباره مسیر شغلی و نحوه کارآفرین شدن خود 
صحبت خواهد کرد. هدف از برگزاری این رویداد آشنایی 
با ریسک ها، چالش ها و موانع موجود بر سر راه هرکدام از 
این افراد اســت. این کارگاه در روز 4 خردادماه در مرکز 

نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

رشدینویدوم
رشدینو رویدادی است که افراد موفق در آن 

4
خرداد

به تعریف داستان های موفقیت هک رشد 

)خلق رشد( دعوت می شوند در رشدینوی دوم، پرژام 
داودی )مدیرعامل آژانس بازاریابی دیجیتال مایداس( 
و عطا و محمد خلیقی )بنیان گذاران ارانیکو و پرشین 
بالگ( به گپ و گفت وگو می پردازند. این رویداد در 4 

خردادماه در شتاب دهنده آواتک برگزار می گردد.

کارگاهمهارتهایکارتیمیموثر
نبود مهارت های کار تیمی، یکی از مهم ترین 

4
خرداد

علت های شکست کسب وکارهای نوپا است. 
در همین راســتا کارگاه مهارت های تیمی 
موثر از سوی »استارت آکادمی« برگزار می شود. در 
ایــن کارگاه عناوینــی ماننــد »شــناخت خود« و 
روش های تعامل و شبکه سازی با دیگران آموزش داده 
می شــود. این کارگاه در روز 4 خردادماه در موسسه 

بهار تهران برگزار می شود.

استراتژیهایبازاریابی
نخســتین همایش نقش اســتراتژی های 

5
خرداد

بازاریابی در اقتصاد مقاومتی از سوی انجمن 

علمی مدیریت بازرگانی دانشــگاه بجنــورد برگزار 
می شود.

در این همایش دانشــجویان و اعضای علمی حضور 
پیدا می کنند و با بررسی استراتژی های مقتضی برای 
عملی کردن اقتصاد مقاومتی راهکارهای مناسب را 
جســتجو خواهند کرد. این همایش 5 خردادماه در 

بجنورد برگزار می شود.

سومینرویدادکارآفرینیاستارتآپویکند
نیشابور

این رویداد 54 ساعته به مراحل گوناگون 
5
خرداد

ایده پردازی تا کارآفرینــی می پردازد. 
شرکت کنندگان در این رویداد در چهار 
گروه کسب وکار، فنی مهندسی صنعت، طراحی 
و گرافیک و فناوری اطالعات دسته بندی شده و 
در حوزه هــای مربوطــه بــه فعالیــت و رقابت 

می پردازند. 
زمان برگزاری این رویــداد 5 خردادماه و مکان آن 

دانشکده هنر دانشگاه نیشابور است.

استارتآپیهابخوانند!

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

این رویداد 
برای تبادل 

نظر بین 
کارآفرینان 

موفق ایرانی با 
تجربه داخلی 
و بین المللی 
برنامه ریزی 

شده است تا 
در نتیجه آن 

تجربه های 
سخت و 

دشواری که 
در مسیر 
ناهموار 

کارآفرینی 
اتفاق می افتد، 

همچنین 
روش های 
موفقیت و 

عبور از این 
چالش ها 
بررسی و 

به اشتراک 
گذاشته شود

نخستیناستارتآپویکندگردشگریگیالنبرگزارمیشود
گیالن نخستین استارت آپ ویکند گردشگری خود را برگزار می کند. این رویداد طی 3 

روز متوالی در انتهای هفته برگزار می شود و در آن عاشقان استارت آپ در قالب یک 
برنامه جذاب دورهم جمع می شوند و اهداف استارت آپی خود را دنبال می کنند. 
در اولین برنامه از سری برنامه های استارت آپ ویکند گردشگری گیالن قرار 
است افرادی در زمینه های گوناگون ازجمله فعاالن حوزه گردشگری، هتلداری 
و صنایع وابسته حضور پیدا کنند. همچنین شرکت کنندگان پرانگیزه شامل 
فعاالن حوزه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته، برنامه نویسان، مدیران 

تجاری، عاشقان استارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا 
طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده های 

مورد نظر خود را اجرا کند. دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی )معاون پژوهشی دانشگاه 
گیالن(، روزبه منیری )رئیس هیئت مدیره راه گشایان گردشگری ایران(، نیما قاضی )قائم مقام 

مدیرعامل علی بابا( و غزل شیشــوانی )مدیر تولید سرآوا پارس( ازجمله سخنرانان و داورانی هستند که حاضران را در این 
رویداد همراهی می کنند. همچنین پویا کندری )نماینده جهانی استارت آپ ویکند(، کیان شلیله و سمیرا نصیری ازجمله 
نمایندگان جهانی استارت آپی هستند که در این رویداد حضور دارند. این رویداد چهارشنبه 5 خردادماه در دانشگاه گیالن 

شروع می شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

سمنانمیزباننخستینایدهتاب
دانشگاه سمنان 3 خردادماه میزبان نخستین رویداد ایده تاب این استان خواهد 

بود. در این رویداد ایده پردازان دور هم جمع می شوند و هرکدام فرصت دارند 
در مدت یک دقیقه در مورد ایده دلخواه خود مقابل جمعیت شرکت کننده 
صحبت کنند؛ به گونه ای که بعد از تمام شدن این زمان کوتاه به هیچ وجه 
امکان ادامه توضیحات را ندارند. این رویداد با هدف انتقال سریع و موثر 
ایده و افزایش مهارت جذب و متقاعدسازی سرمایه گذاران انجام می گیرد 

و در آن افراد باید در قالب تیم های چهار و پنج نفره ثبت نام کنند.
افراد حاضر در این رویداد باید برای انتقال ســریع ایده خود تمرین کنند 

و در روز برگزاری به نحوی ایده های خــود را انتقال دهند که ابعاد موضوع 
موردنظر به خوبی روشن شود و نیروی محرکه اولیه را برای ادامه مسیرشان در 

مخاطبان برانگیزد. 
از آنجا که رعایت اصول اولیه ســخنرانی در این رویداد نکته ای مهم و ضروری اســت، برگزارکنندگان این رویداد 
برای شرکت کنندگان در کنار برنامه اصلی دوره آموزشــی ارائه موثر را برگزار می کنند. در پایان این رویداد کلیه 
شرکت کنندگان به ایده های مطرح شــده رای می دهند و از بین ایده ها، بهترین آن ها انتخاب خواهند شد و برای 

جذب سرمایه و اقدامات بعدی به مراحل بعد راه پیدا خواهند کرد.

نخستیناستارتآپ
سیتیلرستانبرگزارشد

نخستین اســتارت آپ سیتی استان لرستان 
روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در دانشگاه 
لرستان آغاز شد. شهر الکترونیکی نیازی است 
که زمانه بشریت را به سمت آن سوق می دهد. 
نیازی که خواستگاهش رشد سریع جمعیت، 
سبک جدیدی از زندگی، پیشرفت تکنولوژی، 
آســیب های زیســت محیطی نگران کننده 
و در پی تغییر نیازهای بشــر امروزی اســت. 
در همین راستا شهر اســتارت آپ لرستان با 
رویکرد آموزشــی-تجربی در سه روز متوالی 
چهارشنبه تا جمعه برگزار شد؛ برنامه ای که 
در آن شــرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل 
برنامه نویســان، مدیران تجــاری، طراحان 
گرافیک، عاشقان کسب وکار و بازاریاب ها گرد 
هم جمع آمدند و طی 54 ساعت ایده هایشان 
را مطرح کردند و ایده های مطرح شــده را با 
تشکیل گروه های چند نفره به اجرا درآوردند. 
در افتتاحیــه این رویداد دبیر اســتارت آپ 
ســیتی با بیان اینکه شرکت کنندگان مسیر 
پرپیچ وخمی پیش رو دارند، به ارائه توضیحاتی 
درباره اهداف برگزاری این رویداد پرداخت و 
پس از آن به هر شرکت کننده ۶۰ ثانیه فرصت 
داده شــد که ایده نوآورانه خود برای شــروع 
یک کســب وکار جدید را مطرح کند. از بین 
ایده های مطرح شده، بهترین آن ها از طریق 
آرای حاضران و کارشناســان انتخاب شدند 
و هر گــروه روی یکی از ایده هــای برگزیده 
شــروع به کار کرد. روز دوم فعالیت تیم ها با 
کمک مربیان خبره کــه از میان کارآفرینان 
موفق انتخاب می شوند ادامه پیدا کرد. برخی 
تیم ها سعی کردند مدل تجاری ایده مربوطه را 
طراحی کنند و با صحبت با مشتریان بالقوه آن 
را اعتبارسنجی کنند. تیم های دیگر نیز سعی 
کردند نمونه اولیه محصول یا کاالی مربوط به 
ایده را برنامه ریزی کنند تا بتوانند آن را برای 
آزمایش به مشتریان بالقوه عرضه کنند. در روز 
جمعه که روز ســوم و پایانی این رویداد بود، 
تیم ها آخرین مراحل کار بر روی طرح را پشت 
سر گذاشــتند و پس از اتمام کار، فرصتی در 
اختیار داشتند تا محصول خود را ارائه دهند. 
درنهایت داوران طرح ها را ارزیابی و تیم های 
برتر را معرفی کردند تا برای ادامه کار و اجرایی 
شدن طرح ها مورد حمایت سازمان فناوری 
اطالعات شهرداری، پارک علم و فناوری استان 

لرستان و سرمایه گذاران قرار بگیرند.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

کنفرانس تجربه کاربری) ux shiraz ( در تاریخ 23 
و 24 اردیبهشت ماه در سالن حکمت دانشگاه شیراز 
برگزار شــد. امید امرایی )موسس تجربه کاربری 
شــیراز( در این رویداد گفــت: »هدف کنفرانس 
تجربه کاربری این است که نشان دهیم  Ux روشی 
برای افزایش کیفیت محصوالت و خدمات است.« 
امرایی به شــنبه می گوید: »حدود یک ســال و 
نیم اســت که نشســت های تجربــه کاربری در 
شــیراز برگزار می شــود. ما به احترام هوایی که 
تنفس می کنیم نــام ux shiraz را بر آن نهادیم. 
اما تشکل آن صرفا از شــیرازی ها تشکیل نشده 
اســت. حدود 17۰ نفر در این کنفرانس شرکت 
کرده اند که حدود 5۰ درصد آن ها غیرشــیرازی 
هســتند.« او در پایان صحبت هایــش از مردم و 
فعاالن این حوزه درخواست کرد که از این دست 
کنفرانس ها حمایت کنند، بــه این خاطر که به 
گفته او ux اتفاقی مردمی اســت برای باال بردن 
کیفیت و ارتقای زندگی. در روز اول، این کنفرانس 
نازنین اویســی درباره تجربه کاربری در سالمت 
صحبت کرد و صنم نصیرپور از استخراج شفافیت 
از پیچیدگی ها با استفاده از طراحی سخن گفت. 
به گفته او، »مشکل را باید از بیرون نگاه کنیم. چه 
چیزهایی مشکل دارد؟ بعد با محیط و کسانی که با 

این موضوع درگیرند و کسانی که در حوزه پروژه ای 
که مــا می خواهیم انجام دهیــم تخصص دارند، 
صحبت کنیم. و به دنبال حل مشــکل باشیم.« 
نصیرپور در گفته هایش به این نکته اشــاره کرد 
که ux  مختص به دنیای مجازی نیســت و همه 
حوزه ها را دربرمی گیرد. ســعیده شکوهی، دبیر 
اولین کنفرانس تجربه کاربری شیراز، هم تاکید 
کرد: »سعی کنیم در ارائه محصوالتمان به مشتری 
کیفیت را حفظ کنیم و بــه ارتقا و حفظ کیفیت 
اهمیت دهیم.« تورج صابــری درباره دیزاین در 
برابر نرمالیته ســخنرانی کرد و با ارائه لوگوهایی 
که طراحی کرده بــود و تحلیل آن ها، تجربیاتش 
را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. در پایان روز 
اول، تریبون آزادی برگزار شد به همراه دو کارگاه 
توسط امید امرایی )طراحی نقشه سفر مشتری( 
و علی دل زنده روی )فهم بصری، هویت سازمانی، 
شناخت مخاطب و آموزش بوم CVI (. در تربیون 
آزاد، عاطفه محب، که از مشهد آمده بود و هدفش 
افزایش درصد کتابخوانی در ایران بود، از حاضرین 
درباره بهتر کــردن کارش نظرخواهی کرد. امید 
راد دربــاره motion design صحبت کرد، دکتر 
جمشیدی درباره حذف مانیتور و آینده تکنولوژی 
بحث کرد، و حامد تکمیل درباره اینکه سادگی از 

پیچیدگــی می آیــد و... در روز دوم،  ابتدا کتاب 
»المنت های طراحی تجربــه کاربری« معرفی 
شــد و مصطفی آروند درباره طراحی محصول با 
چاشــنی تجربه کاربری سخنرانی کرد. به گفته 
او،ux  تمام نمی شود بلکه از مرحله ای به مرحله ای 
دیگر می رود، و در حین پروژه رشــد می کند. او 
همچنین تجربیاتش را از طراحی محصوالتی که 
تاکنون ارائه داده بود در اختیار حضار قرار داد. در 
این کنفرانس مقاله مصطفی پورعلی با محوریت 
تجربه کاربری بهتر به واسطه بومی سازی رابطه 
کاربری به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شــد. او 
درباره چگونگی طراحی وب سایت ها به فرهنگ 
جامعــه و رعایت  آیتم ها بعد از ترجمه قالب ها از 
خارجی به فارسی نکاتی را ارائه کرد. به گفته او، 
پررنگ کردن اشتراکات فرهنگی کمک زیادی به 
بهبود تجربه کاربری در بازدید از یک وب سایت 
می کند. داود تراب زاده درباره کشف دنیای کاربر 
و اینکه واقعا کاربــر چه می خواهد صحبت کرد: 
»چراها را همیشه بپرسید، یک طراح ux  واقعی 
تقلید نمی کند.« پویا کندری و نیما قاضی نیز از 
راهکار علی بابا برای بهبود چالش تجربه سفر در 
ایران صحبت کردند. گفتنی است هفته نامه شنبه 

اسپانسر رسانه ای این همایش بود.

کنفرانستجربهکاربریدرشیرازبرگزارشد

گروه »کاشف« در اقدامی جالب و با رویکردی 
جدید به فکر افتاده تا طی یک کارگاه آموزشی 
شیوه نهادینه سازی مهارت های کارآفرینی در 
کودکان را به پدر و مادر آن ها بیاموزد تا آن ها 
بتوانند از این طریق فرزنــدان خود را طوری 
تربیت کننــد که در آینده جــزو کارآفرینان 
موفق شــوند. در این کارگاه انواع شــیوه های 
فرزندپروری، روش های پرورش اســتقالل، 
عزت نفس و نقش درک و باورهای انسان ها در 
موفقیتشان آموزش داده می شود. همچنین 
خود پــدر و مادرها با اصــول اولیه کارآفرینی 
آشــنا می شــوند و مباحث الزم برای پرورش 
روحیه کارآفرینی در کودکان را یاد می گیرند. 
این کارگاه ۶ خردادماه در دانشکده کارآفرینی 

دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

دومیننشست
کارآفرینیشیراز

شهر شیراز دومین نشست کارآفرینی خود را 
با هدف پایش اکوسیستم کارآفرینی منطقه و 
شبکه ســازی تصمیم گیران و مدیران برگزار 
می کنــد. در این نشســت که از ســوی اتاق 
بازرگانی شــیراز طراحی شده است، وضعیت 
زیرساخت ها در اکوسیستم کارآفرینی بررسی 
می شود و نقش دانشگاه ها، صنایع و کارآفرینان 
در این اکوسیستم تشــریح می شود. مدیران 
بانک ها ازجمله مهمانان این نشست هستند 
و به تحلیل نقش بانک ها برای سرمایه گذاری 
و صندوق هــای خطرپذیر در اکوسیســتم 
کارآفرینی می پردازنــد. در بخش دیگری از 
همایش به اســتارت آپ ها و کسب وکارهای 
SME پرداخته می شود و قرار است جنبه های 
نوآوری و فناوری در اکوسیســتم کارآفرینی 
مورد بررسی قرار گیرند. در پایان این نشست 
جایزه ملی توســعه دهندگان اکوسیســتم 
کارآفرینی به منتخبان این زمینه اهدا خواهد 
شــد. بنیاد نخبگان استان فارس و پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهــران ازجمله حامیان 
برگزاری این مراسم هستند. این مراسم 1۰ و 
11 خردادماه در محل اتاق بازرگانی شهر شیراز 

برگزار خواهد شد.

فرزندپروریبارویکرد
کارآفرینی!

راکفلر
شکســت بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی 
که هیچ گاه اشــتباه نمی کنــد، هرگز به جایی 

نمی رسد.



ما اطالعات 
به روز هر 

محصول را در 
اختیار کاربر 

قرار می دهیم. 
همچنین از 

طریق ارسال 
پیامک امکان 

اطالع رسانی از 
هرگونه تغییر 
قیمت کاالی 
انتخابی برای 
کاربر وجود 
دارد. نمودار 
هر تغییر و 

مقایسه را نیز 
ارائه می دهیم. 
فروشگاه های 
اینترنتی هم 
در قیمت یاب 

ثبت نام می کنند 
و بعد از اینکه 

توسط ما 
تایید می شوند 

می توانند با 
خرید بسته های 
ماهانه و ساالنه 
قیمت های خود 

را وارد سایت 
کنند

قیمت یــاب )Gheymatyab.com( وب ســایتی 
تخصصی اســت برای مقایســه قیمت های به روز 
محصوالت مختلــف که این امــکان را نیز به همه 
کاربران می دهد تا بعد از مقایســه با فروشــندگان 
مورد نظر خود تماس بگیرند و کاالی مورد نظر خود 
را خریداری کنند. گفت وگویی داشــتیم با احسان 

داوودی بنیان گذار قیمت یاب.

قیمتیــابقیمتهایچندفروشــگاه
اینترنتیراباهممقایسهمیکند؟

اطالعات حدود 15۰ فروشــگاه را در اختیار کاربر 
قرار می دهد.

مطمئنافروشگاههایباقیمتباالتربخشی
ازمشــتریانخودرابهواسطهاینمقایسهاز
دستمیدهند.اینفروشگاههاازروندکاری

قیمتیابشکایتینداشتهاند؟
نه، خوشــبختانه این روند باعــث ایجاد رقابت بین 
فروشــگاه ها برای فروش ارزان تر می شود. البته در 
عین حال دالیل قیمت باالتر را نیز به نقل قول از خود 
فروشگاه ها ذکر می کنیم، مواردی مثل نوع گارانتی 

که ارائه می شود، تنوع رنگ، هدیه های جانبی و...

فروشــگاههایباقیمتپایینترچطور؟
کیفیــتپایینتــرونامطلوبــی

نداشتهاند؟
ما بــا توجه بــه تمام آنچه در شــرح 

کیفیت و خدمات هر فروشگاه در 
سایتشــان آورده شده، هرگونه 
علتی را که باعث قیمت پایین تر 
شــده از قول فروشــنده ذکر 
می کنیم. بنابراین مسئولیت 
آن با صاحبان فروشــگاه های 

معرفی شده بوده و حق انتخاب نیز با خریدار است.

قیمتیابدرازایهــرتراکنشمالیاین
فروشگاههاتوسطمشتریانیکهازاینکانال
باآنهادرارتباطهستندکسبدرآمدمیکند

یابرروش cpc متکیاست؟
ما بــه روش cpc عمل می کنیم؛ به این شــکل که 
فروشــگاه های اینترنتی در وب ســایت قیمت یاب 
ثبت نام می کنند و بعد از اینکه توســط قیمت یاب 
تایید می شوند می توانند با خرید بسته های ماهانه 
و ســاالنه قیمت های خود را وارد سایت ما کنند. از 
طرف دیگر کاربــران اینترنتی از کانال های مختلف 
جستجو می کنند و وارد سایت قیمت یاب می شوند و 
قیمت محصول مورد نظر خود را در بین فروشگاه های 
مختلف بررسی می کنند و زمانی که فروشگاه مورد 
نظر خود را انتخاب و روی آن کلیک می کنند به اندازه 

مشخصی بابت هر کلیک از حساب فروشگاه مذبور 
کسر می شود.

پسمدلدرآمدیقیمتیابارسالترافیک
هدفمندبهفروشگاههایاینترنتیاست؟

بله، دقیقا.

چگونهمشتریجذبمیکنید؟
از طریق کانال های مختلف بازاریابی. ولی اهم فعالیت 
ما بر تولید محتوای باکیفیت و همچنین بهینه سازی 

موتورهای جستجو متمرکز است.

چندرقیبداخلیداریــدکهعملکردی
شبیهبهشماداشتهباشد؟مزیترقابتیخود
رانسبتبهآنهادرچهچیزهاییمیدانید؟

هر محصول را در ما اطالعــات به روز 

اختیار کاربر قرار می دهیم. همچنین از طریق ارسال 
پیامک امکان اطالع رسانی از هرگونه تغییر قیمت 
کاالی انتخابی برای کاربر وجود دارد. نمودار هر تغییر 

و مقایسه را نیز ارائه می دهیم.

نمودارهــایتغییراتقیمــتیککاالی
مشــخص،درطولبازههایزمانیمعین،که
شماارائهمیدهیدازجملهدیتاهایاقتصادی
بازارهرصنعتاستکهخودبهصورتمستقل
میتواندیکیازمنابــعدرآمدزاییومنبعی
برایتحلیلهایاقتصادیدرآنحوزهباشد.

بله، ما نیز این دیتــا را پراهمیت می دانیم و آمادگی 
ارائه آن را به هر متقاضی حقیقی و حقوقی داریم. در 
حال حاضر نیز اطالعات قیمت های به روز محصوالت 
مختلف را که با در اختیار داشتن سرویس rss به آن 
دسترســی پیدا می کنیم به چندین نشریه مرتبط 

متقاضی ارائه داده ایم.

اینجستجووثبتاطالعاتبهصورتدستی
انجاممیشودیاتوسطربات؟

ربات قیمت خوان بــه زبان #c قیمت محصوالت را 
به صورت خودکار سرچ و ثبت می کند.

اگربهگذشــتهبرمیگشتیدچهقسمتیاز
مسیرتانرااصالحمیکردید؟

سریع تر استارت آپ را النچ می کردیم تا نتیجه کار را 
زودتر متوجه شویم.

چهچشماندازیازآیندهاینسایتدارید؟
فراهم کردن امکان مقایسه سایر محصوالت 
و خدمــات نظیر خدمــات اینترنت، 
بیمه، بانــک در آینده نزدیک و 
تبدیل شدن به وب سایتی 
جهت مقایســه قیمت و 
محصــوالت  کیفیــت 
ارائه شــده  خدمــات  و 
توســط عرضه کنندگان، 
فروشگاه ها و شرکت های 

خدماتی در ایران.

قیمتیاب،کارشمارابرایارزانخریدنراحتمیکند

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
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هرمن کین
موفقیت کلید شــادی نیســت، شــادی کلید 
موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست 

بداری، موفق خواهی بود.

منافعمشترکدر
فروشبیمهنامهها

ماندگارینامها

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line

۳

سازندگان آیریس می گویند با هزینه یک میلیاردتومانی نرم افزاری ساخته اند که به زودی سودده خواهد شد  

این وب سایت قیمت محصوالت فروشگاه های اینترنتی را با هم مقایسه می کند تا کاربر مناسب ترین خرید را داشته باشد

تا مرحله 
ورشکستگی 
رفتیم. شاید 

بارها تا خروج 
و انصراف 

از ادامه این 
کسب وکار 

پیش رفتیم 
ولی در 

حد معجزه 
صبوری 
کردیم و 

روی کیفیت 
و تازگی 
محصول 

تمرکز کردیم 
تا خالصه به 
نتیجه ای که 

منتظرش 
بودیم نزدیک 

و نزدیک تر 
شدیم

نرم افــزار آیریس ادعــا می کند مشــکل دیرینه 
زبان دوستانی را حل کرده که عالقه مند به تقویت 
زبان خود از طریق دیدن فیلم، شنیدن موسیقی و 
یا خواندن کتاب هســتند.نرم افزاری که محصول 
شرکت فناوران آیریس اســت که با شعار ارتقای 
سطح کیفی تولید نرم افزار در کشور شروع به فعالیت 
کرده است و محصوالت مختلفی هم تولید کرده اند 
و در این راه موفق به ثبــت اختراع اولین پلیرهای 

هوشمند کمک آموزشی زبان هم شده اند.
امیرحســین فتحــی و امیــن کمــال همدانی، 
بنیان گذاران iristed.ir، در گفت وگو با شنبه از این 

نرم افزار برای ما می گویند.

چراآیریسیکاختراعاست؟
اختراع هر آن چیزی است که از مواد و محصوالت 
موجود بتواند به تولید جدیدی برسد که خدمتی 
جدید به صنعتی کند. ما در آیریس با دیکشنری های 
آنالین و پلیرهایی که قبال تولید شده بودند خدمتی 

جدید را با دسترسی آسان تر و کامل تر آفریدیم.

باتولیدچهمحصــوالتوخدماتیموفق
بهگرفتنتنهاگواهیثبتاختراعنرمافزار

موجوددرایرانشدید؟
در مدیاپلیر خدمــات آفالینی مثل تولید نرم افزار 
ترجمه همزمــان زیرنویس فیلــم، تولید امکان 
ثبت یادداشــت بر روی هر ســکانس از فیلم و به 
اشتراک گذاری یادداشت نوشته شده در فضاهای 
آنالین، ارائه زیرنویس برای هر زیرنویس، به معنی 

زیرنویس توضیحی برای کلماتی که در زیرنویس هر 
فیلم توسط کاربر انتخاب می شوند، نمایش نمودار 

چامسکی برای هر زیرنویس ...
در موزیک پلیــر خدمــات آنالینــی مثل معرفی 
خواننده، ارائه تصویر اورجینــال آلبوم،  ارائه متن 
موزیک و تمامــی خدماتی که در مدیاپلیر بر روی 

زیرنویس ها انجام می شد بر روی این متن ها...

آیریسمدیاپلیریاستکهدرنسخهویندوز
واندرویدوبررویهرفیلمیاینســرویسرا
ارائهمیدهدیاصرفابررویفیلموموزیکهای

پیشنهادیخودآیریسقابلاستفادهاست؟
آیریس جــدا از اینکه بانک آنالینــی از فیلم های 
پیشــنهادی را در اختیار کاربر قــرار می دهد، در 
فضای ویندوز و اندروید به صورت آفالین قابل نصب 
و استفاده است و بر روی هر فیلمی که کاربر در این 
نسخه ها باز کند قابل اجراست. به این شکل که در 
صورت وجود زیرنویس در هر فیلم، آیریس امکان 
ترجمه لغات انتخابی توسط کاربر را در اختیارش 

می گذارد.

اگرفیلمیزیرنویسنداشــتهباشدامکان
استفادهازاینسرویسوجودندارد؟

ایــن امکان وجود ندارد، ولی خــود آیریس لینک 
آنالینی را برای ســرچ زیرنویــس در اختیار کاربر 
می گذارد تا بعد از دسترســی به آن آیریس طبق 

زیرنویس ارائه شده سرویس را ارائه دهد.

آیــابرایآمــوزشصرفاترجمــهلغاتو
اصطالحاتکفایتمیکند؟

مطمئنا خیر. آیریس بر اســاس نمودار چامسکی 
درخت دســتوری نیز رســم می کند و ســاختار 
دستوری جمالت شامل فاعل، فعل، مصدر، صفت، 

قید و... را نمایش می دهد. ما با استفاده از تکنیک 
الیت باکس فلــش کارت هایی را بــرای کاربر به 
نمایش می گذاریــم که بعد از اتمام فیلم تا 31 روز 
به نمایش درآمده و معنی واژه مورد نظر را طی این 
مدت هرروز از او می پرسد، حتی سکانس مرتبط با 
آن واژه را در فیلم به نمایش درمی آورد تا معنی آن 

ملکه ذهن کاربر شود.

آیریــسمخاطبجهانــیداردوصرفابرای
کاربرانایراننیست.بااینبازارهدفچندزبان

راپوششمیدهد؟
بله، دقیقا هفت زبان.

طیچهبازهایچقدرهزینهکردید؟وبرآورد
میکنیدچهزمانیبهنقطهسربهسربرسید؟

طی سه سال که از شروع کار می گذرد حدود یک 
میلیارد تومان هزینه کردیم و برآورد می کنیم طی 

چهار ماه آینده به نقطه سربه سر برسیم.

موزیکپلیرآیریسبهرایگانامکاندانلود
داردومدیاپلیرآننیزباقیمت69هزارتومان
عرضهمیشــود.باچهتعدادمشتریدرروز
برآوردمیکنیددرچهارمــاهآیندهبهنقطه

سربهسربرسید؟
شاید باورتان نشــود ولی ما مدیاپلیر آیریس را با 
قیمت 5 هزار تومان با حمایت همراه اول به فروش 
رسانیدم و با فروش روزانه 2۰۰ الی 3۰۰ نسخه به 

این برآورد رسیدیم!

همراهاولازشــماحمایتمالیکردهاست
یامعنوی؟

آیریس در بهمن سال 94 در دپارتمان ارزش افزوده 
همراه اول دیده و برگزیده شد و مشروط بر ارائه آن 

به ارزش 5 هزار تومان به ما قول تبلیغات و معرفی 
در بین 4۰ میلیون کاربر همراه اول داده شــد. ما 
فقــط از همین طریق حتی با شکســتن قیمت تا 
این حد به این ســطح از فروش رسیده ایم و تا االن 
آیریس بیشترین سطح رضایت مشتریان نسبت به 
سرویس های ارزش افزوده همراه اول را داشته است.

حمایتهایدولتیچطور؟باداشتنگواهی
ثبتاختراعازپرداختمالیاتمعافهستید؟

این یکی از نگرانی های اصلی ماســت و امیدواریم 
و یا بهتر است بگویم توقع داریم که این طور باشد.

گفتیدطیسهسالیکمیلیاردتومانهزینه
شدهاستوهمراهاولنیزبیشاز۴ماهنیست
کهدربحثتبلیغاتسهمیدرپیشبردفروش
آیریسداشــتهومنجربهدرآمدزاییشده
است.دراینبازهنســبتاطوالنیازادامهراه

ناامیدنشدید؟
ما تا مرحله ورشکســتگی رفتیم. وام هایی با سود 
27-28 درصد که پنج ماه از مهلت سررسید اقساط 
آن ها گذشته بود و... شاید بارها تا خروج و انصراف از 
ادامه این کسب وکار پیش رفتیم ولی در حد معجزه 
صبوری کردیــم و روی کیفیت و تازگی محصول 
تمرکز کردیم تا خالصه به نتیجه ای که منتظرش 

بودیم نزدیک و نزدیک تر شدیم.

دراینمرحلهدوستداریدسرمایهگذاریاز
آیریسحمایتکند؟

بلــه، هرچند ما در حال حاضر بــازار ایران را برای 
مدیاپلیر آیریس به دســت آورده ایــم ولی برای 
تجاری ســازی موزیک پلیر و کتابخوان آیریس به 
ترتیب در بازار جهانی و داخلی به دنبال سرمایه گذار 

هستیم. 

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

ایشر بخشــی از یک فعالیت تجاری بیمه ای و 
درواقع یک سیستم برد-برد فعالیت مستقیم 
همگان در صنعت بزرگ بیمه است که امکانی 
را فراهم کرده تا همه بتوانند در هر زمان و مکانی 
که هستند در کنار شغل و مهارت خود فعالیت 

مالی دیگری نیز داشته باشند.
ایشر سعی دارد در کنار افزایش دانش عمومی در 
مورد بیمه و ارائه نکات کاربردی برای خرید بهتر 
نیازهای بیمه ای به عموم مردم و کاربران سایت، 
محلی برای کســب درآمد برای هر سه گروه 

خریداران، معرفان و شرکت بیمه آسیا باشد.
بنیان گذار این وب ســایت می گوید: »ایشر به 
سفارش نمایندگی رســمی بیمه آسیا به کد 
5۰89 توســط گروه طراحی و توسعه دیوان، 
طراحی و راه اندازی شده است. این نمایندگی با 
در نظر گرفتن تمامی موارد قانونی بیمه مرکزی 
و طبق بخشنامه های شرکت بیمه آسیا عالوه 
بر دفتر نمایندگی به شکل گسترده در ایشر نیز 

فعالیت خود را انجام می دهد.«
وی در خصوص تجارت کاربر در ایشر افزود: »در 
این مجموعه یا بیمه گذار هستید یا معرف. در 
هردو حالت با ثبت اطالعات بیمه نامه درصدی 
از ســود هر بیمه نامه در پروفایل شما ذخیره 
می شود که پس از وصول کارمزد بیمه نامه ها 
از شرکت بیمه آســیا، و طبق درخواست شما 
از طرف ایشر به کارت بانکی شما واریز می شود. 
زمانی که بیمه نامه صادر می شود و بیمه گذار 
حق بیمه را پرداخت می کنــد درواقع تمامی 
تخفیف هایی که شــامل حال وی می شود را 
دریافت کرده است اما با ثبت بیمه نامه بخشی از 
مبلغ مجددا برای خریدار بیمه ثبت می شود.«

معرف کاربری است که با ثبت نام در سایت عضو 
فعال ایشر می شود و با کد ملی منحصربه فرد 
خود شناخته می شود. با معرفی این نمایندگی 
بیمه آســیا و بابت هر خریدی که به واســطه 
معرفی شــما صورت گیرد تنها با ثبت شماره 
بیمه نامه خریداری شده در سایت درآمد کسب 
می کنید. شــما معرف این مجموعه هستید و 
باقی فرایند فروش بر عهده ایشر است. با افزایش 
فعالیت، ســهم سود شــما به صورت خودکار 

بیشتر می شود.
اگر بیمه گذار ایشــر هستید، با ثبت اطالعات 
بیمه نامه عــالوه بر تخفیف هــای بیمه نامه 
صادرشده از ایشر، امتیاز نقدی دریافت می کنید. 
اگر معرف هستید که با معرفی مجموعه و ثبت 
شــماره بیمه نامه های خریداری شده توسط 
دوستان و آشنایانتان ســهمی از سود فروش 
بیمه نامه برای شماســت. اگــر کاربر عمومی 
هستید، نه بیمه ای خریداری کرده اید و نه معرف 
بوده اید، سود شــما آگاهی از اطالعات و نکات 
ریز در مورد بیمه نامه اجباری مانند بیمه ثالث 
خودرویی است که سوار می شوید و یا منافع و 
محدودیت های بیمه های اختیاری مانند بیمه 

عمر و پس انداز.

مدتی اســت تب فراگیر مارک ها باعث شده 
بسیاری از افراد برای خرید لباس هایی با برند 

خارجی تا چندین برابر قیمت آن را بپردازند.
یکی از مهم ترین دالیل گرایــش نوجوانان و 
جوانان به اســتفاده از مارک یا برندی خاص 
تمایل شدید آن ها به شــهرت و برتری جویی 
است، و البته برخورداری از کیفیت این کاالها 

در صورت دسترسی به برند اصلی نه فیک!
 بیــن لباس خارجــی باکیفیت مــارک دار و 
لباس هایی که تنها مارک دارند تفاوت زیادی 
وجود دارد. Branda.ir به عنوان دانشنامه 
برندها با معرفی برندهای داخلی و خارجی و با 
نگاهی ویژه به برندهای داخلی و در حال رشد، 
بستری را برای پوشــش صحیح در این حوزه 

فراهم کرده است.
بنیان گذار »برندا« این وب ســایت را شــامل 
برندشناســی، ارتقای برندها و دانشنامه آن ها 
می داند. این وب سایت اخبار برندها را در اختیار 
کاربر می گذارد شــامل معرفی شعب جدید، 
کالکشن جدید، جدیدترین محصوالت، تاریخ 
و میزان حراج ها، قرعه کشی ها و برندگان آن ها. 
برندا برندهای ســاعت و جواهرات، پوشاک، 
لوازم خانگی، لوازم دیجیتال و ورزشی را معرفی 
می کند و در قسمت فروشگاه نیز امکان خرید 

آنالین را در اختیار کاربر می گذارد.
به گفته بنیان گذار برندا، گروه ساهی با هدف 
اعتالی ســبک زندگی، کاربرد نوین ابزارهای 
فناوری، دسترســی ساده و هوشــمندانه به 
خواسته ها و عالیق شخصی افراد، تصمیم دارد 
ایده برندا را اجرایی کند. در اینجا سعی شده با 
هدف گردآوری اطالعات تخصصی برندهای 
آشنا، کمتر شناخته شده و حتی نوپا، از آنچه در 
زندگی روزمره مان استفاده می کنیم، شناخت 
بیشتری برای لذت بردن بیشتر داشته باشیم. 

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

مدیاپلیری ایرانی که می خواهد جهانی شود



تشخیص سریع عفونت های باکتریایی 
تیمی تحقیقاتی دستگاهی ساخته که می تواند 

مدت زمان مورد نیاز برای تشــخیص سریع 
پاتوژن هایی کــه مســئول عفونت های 
مربــوط بــه مراقبت هــای بهداشــتی 
هســتند را از چنــد روز به چند ســاعت 

کاهــش دهد. یکی از مزایای این دســتگاه 
آن اســت که بــرای تشــخیص عفونت ها به 

تجهیزات و تخصصی که فقط در آزمایشــگاه های 
بیمارستان ها وجود دارد، نیازی ندارد. پزشکان می گویند تشخیص سریع و 
کارآمد این پاتوژن مرحله اول و اصلی در انتخاب رژیم آنتی بیوتیک مناسب 
است و این سیستم می تواند اطالعات الزم را در کمتر از دو ساعت در مطب 
پزشک در اختیار افراد قرار دهد. در مقایسه با روش های سنتی  این روش در 
مدت زمان کمتر و بدون انجام مراحل خاص و پیچیده عفونت را به سرعت 

تشخیص می دهد.

دستگاهی که عواطف شما را برمال می کند
محققان توانســته اند آشکارساز عواطفی 

بســازند که می تواند به شــما بگوید آیا 
در قــرار مالقات اول شــما برای طرف 
مقابل جــذاب بوده اید یــا خیر. تیم 
طراح می خواهند مردم را تشویق کنند 

درباره پیامدهای اخالقــی دنیایی که 
در آن مــا از کامپیوتر برای کنترل و حتی 

دستکاری عواطف خود استفاده می کنیم، کمی 
فکر کنند. نیروهای پلیس از این دستگاه برای شناسایی روبات ها در 
فضای مجازی استفاده می کنند. این دســتگاه عملکردهای بدن از 
قبیل سرخ شــدن، تنفس، ضربان قلب و حرکت چشم را در پاسخ به 
پرسش های عاطفی بررسی می کند. در حال حاضر طراحان درصددند 
برای دستگاه خود یک گوشی بسازند تا واکنش های پوستی و ضربان 

قلب را ارزیابی کند.

پوست دوم شما را جوان تر می کند
دانشــمندان ماده جدیــدی تهیه کرده اند 

که می تواند بــه طور موقت از پوســت 
محافظت و آن را ســفت کند. به عالوه 
این ماده چروک پوست را از بین می برد. 
با دســتیابی به پیشرفت های بیشتر در 
این زمینــه، می توان از ایــن ماده برای 

ارائه داروهایی اســتفاده کرد که به درمان 
بیماری های پوستی مانند اگزما کمک می کند. 

این ماده را که یک پلیمر با پایه سیلیکونی است می توان به صورت یک 
الیه نازک روی پوست قرار داد. محققان دریافتند که از این ماده می توان 
برای تغییر شکل »کیسه های چشم« در زیر پلک پایین استفاده کرد 
و به عالوه این ماده آبرســانی به پوست را افزایش می دهد. از »پوست 
دوم« می توان برای حفاظت طوالنی مدت از پوســت در برابر اشــعه 

فرابنفش استفاده کرد.

روبات هــا می تواننــد ماموریت هــای فضایی را انجــام دهند، 
جورچین ها را تکمیل کنند، داروهای بیمارســتان را جداسازی 
کرده یا حتی پنکیک درست کنند. اما اکثر آن ها نمی توانند یک 
مداد در دست بگیرند. کارهای پیچیده که نیاز به مهارت دست ها 
دارند، اعم از چرخاندن، خم کردن، و ســایر کارهایی که انسان 

با دست خود انجام می دهد، برای روبات ها بسیار مشکل است.
در حال حاضر تیمی متشکل از محققان در رشته علوم و مهندسی 
یک دست روبات ساخته اند که نه تنها می تواند کارهای پیچیده 
را انجام دهد بلکه بدون نیاز به وجود انسان می تواند از تجربیات 

خود درس بگیرد.
کار با دست یکی از سخت ترین مشکالتی است که روبات سازها 
با آن مواجه هســتند. روبات های زیادی وجود دارند که بازوهای 
توانمندی دارند اما دست آن ها به یک چنگک یا دستگیره محدود 

شده است.
این تیم تحقیقاتی ســال های متمادی را صرف ســاخت یکی از 
توانمندترین دست های روباتیک پنج انگشتی در دنیا کرده است. 
آن ها یک مدل شبیه ســازی دقیق ایجاد کردند که به کامپیوتر 
امکان می دهد حرکات را در زمان واقعی تجزیه وتحلیل کند. اخیرا 
آن ها این مدل را روی کارهای سخت افزاری و دنیای واقعی مانند 

چرخاندن یک شیء دراز پیاده کرده اند.
به لطف الگوریتم های یادگیری ماشــین، که بــه روبات کمک 
می کند از فیزیک اولیه مدل بــرداری کند و تصمیم بگیرد کدام 
کارها را انجام دهد تا نتیجه مطلوب را بگیرد، هربار دست روبات در 
چرخاندن لوله ماهرتر عمل می کند. این رویکرد یادگیری مستقل 
با روشی که در آن افراد هریک از حرکات انفرادی دست روبات را 

برنامه ریزی می کنند تا یک کار واحد انجام شود، در تضاد است.

محققان به هریک از حرکت ها برای انجام یک کار مانند گرفتن 
مدادی در دست با دقت نگاه می کنند تا دریابند که دقیقا باید چه 
اتفاقی بیفتد و سپس قوانین و الگوریتم آن را می نویسند و امتحان 
می کنند تا دریابند آن قوانین کارساز بوده است یا خیر. این کار 
شبیه به ساخت فیلم انیمیشن است، به نظر واقعی می آید اما در 
پشت صحنه انیماتورها هستند که آن فیلم را به وجود آورده اند. 
محققان از یک رویکرد جهانی اســتفاده می کنند که به روبات 
امکان می دهد از حرکات خود درس بگیرد و نیازی به هدایت از 

سوی افراد نداشته باشد.
در تولید یک دســت روبات پنج انگشــتی و پیچیده، محققان با 
چالش های زیــادی در طراحی و کنترل مواجه شــده اند. یکی 
از چالش ها ســاخت یک دســت مکانیکی با ســرعت مناسب، 
واکنش پذیری قوی و انعطاف پذیری بــود تا بتواند از رفتارهای 

دست انسان تقلید کند.
اخیرا نیز این تیم تحقیقاتی سعی دارد از مدل های خود برای کار 

روی سخت افزار دســت پنج انگشتی استفاده کند. وقتی این 
دست روباتیک کارهای مختلف را انجام می دهد، سیستم 
داده هایی را از حسگرها و دوربین های ضبط کننده حرکت 
جمع آوری می کند و الگوریتم های یادگیری ماشین را به 
کار می گیرد تا مدل های واقعی تری را ایجاد کند. تاکنون 

محققان به پیشرفت هایی دست یافته اند اما برای دستیابی 
به هدف نهایی به تحقیقات و آزمایش های بیشــتری نیاز است. 
در مراحل بعــدی آن ها باید به یادگیری جهانی بپردازند، به این 
معنا که این دست بتواند دریابد که چگونه باید با یک شیء ناآشنا 
کار کند یا با ســناریویی روبه رو شــود که تا به حال آن را تجربه 

نکرده است.

شنوایی مصنوعی با هدفون های هوشمند

دست هایی واقعی تر 
برای روبات ها

دوربین کوچکی که از فناوری تشخیص کاراکتر نوری 
اســتفاده می کند، روی عینک افرادی که تقریبا نابینا 
هستند نصب شد و نشــان داد که توانایی این افراد در 
خواندن ایمیــل، روزنامه، منو یا یک صفحه از کتاب به 

طور چشمگیری افزایش یافت.
وقتی شــرکت کنندگان در این تحقیق از این دستگاه 
اســتفاده کردند، بسیار بهتر توانســتند فعالیت های 
روزانه خود را انجام دهند. این دستگاه متن را تشخیص 
می دهد و آن را با اســتفاده از گوشی که صدا را منتقل 
می کند برای کاربــر می خواند و به عالوه می توان به آن 
برنامه داد تا چهره ها و محصوالت تجاری را نیز تشخیص 
دهد. این دســتگاه بــه تعداد زیادی از افــرادی که به 
دژنراسیون ماکوال وابســته به سن یا گلوکوم پیشرفته 

مبتال هستند، امید تازه ای می دهد. این دو بیماری علت 
اصلی از دســت دادن بینایی در بین سالمندان است. 

دژنراسیون ماکوال وابسته به سن یکی از شایع ترین 
علل نابینایی در سالمندان است و اگر بیمار 

در مراحل پیشرفته آن باشد، امکان درمان 
بیماری وجود نخواهد داشت. این دستگاه 
به بیمارانی که دیگر درمان پزشــکی یا 
جراحی روی آن هــا تاثیری ندارد، امید 

تازه می دهد.
استفاده از این دســتگاه بسیار ساده است 

و بیماران، به ویژه ســالمندانی که با مشــکل 
نابینایی دســت وپنجه نرم می کنند، بــا کمک آن به 

استقالل می رسند.

در تحقیق انجام شده 12 شــرکت کننده با بینایی کم 
شرکت کردند که شش نفر از آن ها مرد و شش نفر زن 
بودند. میانگین سنی این افراد 62 سال بود و 
علت بینایی کم آن ها نیز بیماری هایی 
مانند دژنراســیون ماکوال وابسته به 

سن و گلوکوم پیشرفته بود.
ابتدا محققان عملکرد بینایی آن ها 
را با استفاده از آزمایشی 10 موردی 
ارزیابــی کردند. ابتــدا هیچ یک از 
آن ها نتوانستند 5 مورد از آن 10 مورد 
آزمایــش را انجام دهند. این موارد عبارت 
بودند از خواندن یک پیام روی دســتگاه الکترونیکی 
مانند تلفن هوشمند یا تبلت، یک مقاله روزنامه، منو، 

نامه یا صفحه کتاب. سپس محققان نحوه استفاده از این 
دستگاه قابل حمل را به آن ها آموزش دادند. یک سیم 
دستگاه را به باتری و کامپیوتر وصل می کرد. این دستگاه 

را می توان به جیب یا کمربند وصل کرد.
پس از اســتفاده از این دســتگاه، شــرکت کنندگان 
توانستند تعداد بیشتری از آن موارد را انجام دهند. به 

گفته آن ها استفاده از این دستگاه آسان و ساده بود.
این اولین تحقیق بالینی مستقل است که این دستگاه 
کمکی جدید را بر اســاس فناوری تشخیص کاراکتر 
نوری ارزیابــی می کند. نتایج نیز نشــان می دهد این 
دستگاه می تواند برای این دسته از بیماران بسیار مفید 
باشــد و به آن ها در انجام فعالیت های روزانه و افزایش 

استقالل کمک کند.

دستگاهی که روی عینک سوار می شود و به کم بینایان کمک می کند

تا بــه حال برایتــان پیش آمده که در اتوبوســی 
شلوغ باشید و صدای مکالمات دیگران از یک سو 
و از ســوی دیگر صدای بلند موسیقی شما را آزار 

دهد؟ در این موقعیت دوست دارید تمام 
ایــن صداهای مزاحــم را از بین ببرید. 
در حال حاضــر هدفون های جدیدی 
معرفی شــده اند که نه تنها می توانند 
شنوایی شــما را تقویت کنند و صدای 

مزاحم را از بین ببرنــد، بلکه مانند یک 
هدفون بی ســیم برای برقــراری تماس های 

تلفنی و گوش دادن به موســیقی عمل می کنند. 
دستگاه های پوشیدنی از لوازم جانبی محبوب بین 

مردم هستند و اخیرا نیز شرکت ها شروع به تولید 
»دستگاه های شنیداری« کرده اند.

این دســتگاه ها هدفون هایی هستند که به طور 
الکترونیکی نحوه شنیدن صداهای اطراف 
 IQbud را کنترل می کنند. هدفون های
می تواننــد از بلوتــوث بــرای اتصال 
بی ســیم تا تلفن هوشــمند استفاده 
کنند. این هدفون ها مانند گوشی های 
بی ســیم عمل می کنند و شما می توانید 
با آن ها به موســیقی، پادکست یا کتاب های 
صوتی به صورت اســتریو گوش دهید و با ســایر 

برنامه های دارای قابلیت صوتی کار کنید.

روبات های انسان نما و آواتارهای کامپیوتری
می توانند به درمان اختالالت اجتماعی کمک کنند

یک تیم تحقیقاتی دریافته که روبات های انسان نما 
و آواتارهای کامپیوتری می توانند به بهبود شرایط 

افراد مبتال بــه اختالالت اجتماعی از قبیل 
اسکیزوفرنی یا فوبیای اجتماعی کمک 
کنند. این روبات ها بر اســاس این ایده 
ســاخته شــده اند که تعامل اجتماعی 
با فــردی که از نظر ظاهــری، رفتاری و 

حرکتی به ما شباهت دارد، آسان تر است. 
محققان توانســته اند سیســتمی ایجاد کنند 

تا یک روبات یــا آواتار کامپیوتــری بتواند با بیمار 
تعامل کنــد و در عین حال با او بــازی کند که در 

آن هردو بازیکن ســعی می کننــد حرکت یکدیگر 
را تقلید کننــد. در ابتدا این آواتار شــبیه به بیمار 
اســت و حرکاتی مانند او انجــام می دهد تا بیمار 
بتواند با او ارتباط برقرار کند. به مرور زمان، 
شباهت این آواتار به بیمار کمتر می شود 
و درنتیجه به بهبود روابط اجتماعی او 
کمک می کند. محققان در حال حاضر 
می خواهند ایــن فناوری را عرضه کنند 
و یک تعامل انسان-ماشین را برای بهبود 
اختــالالت اجتماعی راه بیندازنــد تا مردم و 
آواتارها با یکدیگر در تعامل باشــند و کارهایی را به 

طور مشترک انجام دهند.

تجربه گری باید کجای بینش و دیدگاه ما نسبت به جهان 
هستی قرار بگیرد؟ آدم ها در این دنیای بی ابتدا و بی انتها تلنگر

در پی چه باید باشند؟ حل کردن جهان و مسائل آن یا 
تجربه کردن آن؟ سورن کیرکگارد، فیلسوف معروف دانمارکی، جمله زیبایی 

دارد که می گوید: »جهان مسئله ای برای حل کردن نیست، واقعیتی است 
برای تجربه کردن.« جایی که با دانسته ها و فهم و دانش و توان خود باید 

سهمی از این تجربه گری را در آن بر دوش بگیریم و با نتایج تجربه هایمان به 
چیزی که بوده چیز تازه ای اضافه کنیم. چیز ی که می تواند برای آیندگان 

واقعیتی نو برای تجربه گری فراهم کند!

حل کردن یا تجربه کردن؟

مشکلی که شــناگران با آن روبه رو هستند آن 
است که بازوها را باید به طور چرخشی در تمام 
طول مسیر حرکت دهند. درست همان لحظه 
که شــناگر صبر می کند تا ببیند چقدر پیش 
رفته اســت، از قافله جا می مانــد و به زیر آب 
می رود. یک استارت آپ ایتالیایی و متمرکز بر 
شنا به نام XMetrics تصمیم گرفته است به این 
مشکل بپردازد و دستگاهی ساخته که به شما 
امکان می دهد بدون نگاه کردن متوجه شوید که 
چقدر پیش رفته اید زیرا این ردیاب شنا با شما 
صحبت می کند. کار با این دستگاه بسیار ساده 
است. چهار دکمه روی آن وجود دارد که وقتی 
با کارایی هریک آشنا شوید، می توانید از آن ها 
بدون نگاه کردن استفاده کنید. شما به راحتی 
می توانید با انگشتان خود این دکمه ها را پیدا 
کنید و بازخورد آن در گوش هایتان شــنیده 
خواهد شــد تا مطمئن شــوید که به درستی 
دکمه ها را فشــار داده اید. این دکمه ها شامل 
خاموش/روشــن، توقف/حرکــت، و کنترل 
بلندی صدا هستند. ایکس متریکس تمام آنچه 
را سایر ردیاب های شنا اندازه گیری می کنند 
ارائه می دهد و قابلیت های دیگری نیز دارد. این 
دستگاه طول، سرعت، تعداد حرکت دست وپا، 
سرعت حرکت، و فاصله بین هر حرکت را اندازه 
می گیرد و تعــداد نفس گیری شــناگر را نیز 
می شمارد، اما این مورد روی برنامه وب نشان 

داده نمی شود.
محققان میزان دقت این دســتگاه را با ســایر 
دستگاه های مشابه مقایسه کردند و به نتیجه 
مطلوبی رسیدند. یکی از نقاط ضعف این دستگاه 
آن است که گاه بعد از مدتی خراب می شود و به 

حالت اول بازنمی گردد.

با ایکس متریکس 
شناگر قابلی شوید!

اسباب بازی پوشیدنی 
کودکان

تازهها
N e w s

دستگاهی پوشیدنی به گونه ای طراحی شده 
تا کودکان خودشان آن را بسازند و کدگذاری 
کنند. این دستگاه برای کودکان باالی 8 سال 
است و 15 دقیقه طول می کشد تا ساخته شود. 
می توان به آن برنامه بازی، لباس و اختراعات داد 
تا کودکان فعالیت بیشتری داشته باشند. قیمت 
این دستگاه 65 دالر است. عملکرد این دستگاه 
به گونه ای است که کودکان قطعات الکترونیکی 
)یک بورد مدار با اجزای متصل به آن( را دریافت 
می کنند و آن را از جعبه بیرون می آورند و ماژول 
اصلی را می سازند. لوازمی جانبی وجود دارد اعم 
از یک باند که باید دور مچ دست پیچیده شود و 
یک بند که دور گردن بسته می شود یا می توان 

آن را به اسکوتر یا لباس مرد آهنی وصل کرد.
باالی این دستگاه هشت رنگ ال ای دی مختلف 
قرار دارد به همراه یک شتاب سنج، قطب نما و 
یک باتری قابل شارژ که در هربار شارژ دو ساعت 
کار می کنــد. حالت های ارائه شــده روی این 
دستگاه عبارت است از حالت دوچرخه سواری 
و رنگین کمان به عالوه یک پروژه نوآورانه تر از 
یک مانع که باید هنگام پوشیدن دستگاه متصل 
آن را حل کنند. عالوه بــر این موارد، کودکان 
از پلتفرم Make برای کدگــذاری با یک زبان 
برنامه نویسی ویژوال استفاده می کنند. آن ها 
می توانند خالقیت خــرج دهند، مهارت های 
حل مسئله خود را تقویت کنند و در چالش ها 
شرکت کنند. ورودی های حرکتی عبارت است 
از تکان دادن، دویدن، پریدن، چرخیدن، حرکت 
به راست و چپ و انیمیشن های خروجی برای 
ال ای دی ماننــد چشــمک زدن، چرخیدن و 
رنگین کمان. قطعا این دســتگاه یک ساعت 
هوشمند یا ردیاب تناسب اندام برای کودکان 
نیســت، بلکه درســت برعکس آن است. این 
دســتگاه پوشیدنی قرار اســت در اکتبر سال 

2016 در سراسر دنیا عرضه شود.
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انجام وظیفه، الزمه جهش به ســوی پیشرفت 
است.

پروفسور حسابی

محسن موالیی نسب

غزال های کسب وکار 
ایرانی فرصتی برای جذب 

سرمایه گذاران خارجی

در اسناد متعدد چشم انداز کشور هدف ایران 
در توسعه اقتصادی تبدیل شدن به قدرت 
اول منطقه ترسیم شــده است. این هدف 
در ســال های اخیر با توجه به تحریم های 
گســترده علیه کشور با موانعی مواجه شده 
اســت. براســاس گزارش ســاالنه آنکتاد، 
در ســال 2014 ایران در میان 5 کشوری 
قرار دارد که دارای بیشــترین تغییرات در 
جریان سرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
)شامل جریان ســرمایه گذاری در بورس( 
در منطقه جنوب آسیا بوده است، به طوری 
که خالص ورودی جریان ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی برای ایران در سال 2014 
با 31 درصــد کاهش و خروجــی جریان 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در این 

سال با 315 درصد رشد مواجه شده است.
در این میان کشــورهایی ماننــد ترکیه و 
عربستان با مساعد دیدن اوضاع و با تسهیل 
ورود سرمایه های خارجی گوی سبقت را از 
ایران در جذب منابع برای رشد اقتصاد خود 
ربوده اند. با روند فعلی اقتصاد ایران تا سال 
2050 در رتبه چهارم کشورهای منطقه و 
بعد از کشورهای عربســتان، ترکیه و مصر 
قرار خواهد داشــت که این بــه معنی عدم 

دستیابی به اهداف چشم انداز کشور است.
پســابرجام فرصتــی تــازه بــرای جذب 
ســرمایه گذاران خارجی به ایــران فراهم 
آورده اســت، فرصتی که با برداشته شدن 
تحریم هــا منجر به ایجــاد بازارهایی برای 
کســب وکارهای ایرانی در خارج از مرزها 
و گشــوده شــدن بازارهای ایــران برای 
سرمایه گذاران خارجی شــده است. نکته 
مهم نوع نگاه به جذب ســرمایه است. نگاه 
غالب فعلی در کشــور جذب سرمایه های 
کالن و بزرگ از شــرکت های چندملیتی 
در قالــب طرح های عظیم نفتی و گازی و یا 
طرح های بزرگ است. این طرح ها دوره های 
بازگشت طوالنی مدت دارند و اغلب با خرید 
تجهیزات و دانش فنی از این شرکت ها همراه 
هستند. ســرمایه گذاری هایی از این دست 
در دوره پســابرجام، به دلیــل تاثیراتی که 
شرکت های بزرگ و چندملیتی از روندهای 
سیاســی می پذیرند و همچنین نیازمندی 
این شــرکت ها به تاییدات گسترده مالی و 
تضمین های بزرگ با مشکل مواجه است و 
همان طور که از اخبار و گزارش های فعلی در 
خصوص روند اجرایی شدن برجام مشخص 
است چندین سال طول خواهد کشید تا این 
نوع سرمایه گذاری ها دوباره به روال قبل از 

تحریم بازگردد.
اما می توان از زاویه ای دیگــر نیز به مقوله 
سرمایه گذاری خارجی در ایران نگاه کرد و 
آن هم فرصتی اســت که از جمع تهدیدات 
فعلی ایران می توان خلق کرد. در حال حاضر 
کشور با حجم انبوهی از جوانان متخصص 
و دارای توانمندی هــای بالقوه برای ایجاد 
کســب وکار مواجه اســت و طی سال های 
اخیر فرهنگ راه اندازی شــرکت های غزال 
در کشور رشد ملموسی را شاهد بوده است.

نشــانه هایی کــه از تمایــل و اقــدام بــه 
ســرمایه گذاری های متوســط و کوچک 
خارجی در این شــرکت ها کــه در ماه های 
اخیر مشــاهده شــده، این نوید را می دهد 
کــه می تــوان این نــوع ســرمایه ها را در 
اقتصاد شــرکت های دانش بنیان کوچک و 
متوســط ایران جذب کرد و بــا یک تیر دو 
نشــان زد، هم مســیر را برای عادی شدن 
ســرمایه گذاری های بزرگ در ایران هموار 
کــرد و هم شــرکت های غــزال ایرانی که 
صاحب فناوری و نیروی انســانی مســتعد 

هستند را تامین مالی کرد.
با توجه به استقبال سرمایه گذاری خارجی 
در کســب وکارهای نوپای ایران، پیشنهاد 
می شود سیاست گذاران اقتصادی و نهادی، 
شــرایط و زیرســاخت های الزم را بــرای 
ایــن کار از طریق وضع قوانیــن و مقررات 
تســهیل کننده، ایجاد کنند. در این راستا 
می تــوان چهار پیشــنهاد برای توســعه و 
تسهیل ســرمایه گذاری در این بخش ارائه 

کرد.
1- تدویــن یک قانون واحــد و جامع برای 
ســرمایه گذاری خارجی خرد و متوسط در 
بازار دانش بنیان ایران به نحوی که رابطه برد-
برد در این نوع سرمایه گذاری ها حاکم باشد.

2- روان ســازی و تســهیل ورود و خروج 
سرمایه گذاران و سرمایه ها.

3- شفاف ســازی فرآیند ســرمایه گذاری 
خارجی در کسب وکارهای نوپای دانش بنیان.

4- ایجاد نهادهای مالی واســط برای ایجاد 
گزارش های مالی و ارزیابی های دقیق برای 
جلب اعتمــاد ســرمایه گذاران و بازاریابی 
سرمایه برای شرکت های غزال دانش بنیان.
بنیان گذار بنیاد پرش

ستون
C o l u m n

ســهام به بازارهای جهانی، ضمن ایجاد شفافیت 
بیشتر این شــرکت در تعامل با کارآفرینان ایرانی، 
فرصت های رشد بازار فناوری ایران را بیش ازپیش 
برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی و بین المللی 

نمایان می کند.«
اما در آن سو دیگر رســانه اصولگرا »جهان نیوز« 
از ســرمایه گذاری تهاجمی برخی از شرکت های 
خارجــی در ایران اظهــار نگرانــی می کند. این 
خبرگزاری می نویســد: »در حوزه سرمایه گذاری 
خارجی در بخش آی تی نیز با هجوم شــرکت های 
خارجی به بازار داخلی، زیرساخت اقتصادی کشور 
مورد هجوم فناورانه قرار گرفته است. در یک مورد 
ساده، به علت عدم صیانت حاکمیت از بازار داخلی 
و بی اعتقادی آشکار به اصول »اقتصاد مقاومتی«، 
به راه افتادن اپلیکیشن »اسنپ« توسط آلمانی ها، 
با خدمت رزرو اینترنتی تاکسی، قیمت های بازار را 
30 درصد شکســته است و خسارت قابل تاملی به 
اقتصاد سیســتم حمل ونقل وارد ساخته است. به 
نحوی که رانندگان تاکسی به عنوان ضعیف ترین 
اقشار جامعه، اولین گروهی بودند که طعم تلخ رفتار 
فاجعه بار سیاسی دولت در دوره پسابرجام را به نام 

اقتصاد رقابتی چشیدند.«
با همــه بیــم و امیدهایی کــه در مــورد حضور 
سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، به نظر می رسد 
که اتفاقات مثبت و مبارکی در حال وقوع اســت و 
شفافیت سرمایه گذار خارجی »پامگرنت« و شرکت 
ایرانی »سرآوا« در اعالم جزئیات این سرمایه گذاری 

از دغدغه هــای منتقدان حضور ســرمایه گذاران 
خارجی کاسته است.

شفافیت اعالم اینکه بخش اندکی از سهام شرکت 
ایرانی سرآوا در اختیار شرکت اروپایی قرار خواهد 
گرفت و سهام اســتارت آپ های ایرانی که سرآوا بر 
روی آن ها ســرمایه گذاری کرده، به سرمایه گذار 
اروپایی منتقل نخواهد شــد، همچنین ورود این 
ســرمایه گذار خارجی به بورس و... باعث آرامش و 

اطمینان منتقدان شده است.
نکته قابل تامل دیگر مربوط به تعهد شرکت خارجی 
برای انتقال تکنولوژی و فناوری نوین این حوزه به 
ایران اســت که می تواند جهشی در اکوسیستم به 
همراه داشته باشد. اما مسئله مهم تر و استراتژیکی 
که در این میان وجود دارد این اســت که با همه 
هیاهوهای منفی که بعد از برجام وجود داشــته 
و دارد، ایران توانســته شــرکت های اروپایی را به 
حضور در بازار ایران مجاب کند که برگ برنده ای در 
معامالت ایران در سطح بین المللی به شمار می رود 
و می تواند موجبات حضور سرمایه گذاران بیشتر را 
در ایران فراهم کند، چراکه شرکت پامگرنت دارای 
یک سرمایه گذار نیست بلکه 200 سرمایه گذار از 
چندین کشور اروپایی گرد هم آمده اند و شرکتی 
را تاسیس کرده اند و برای حضور در ایران پیشگام 
شده اند. یکی دیگر از نقاط عطف این سرمایه گذاری 
تاکید بر عدم فروش سهام ســرآوا و شرکت های 
ایرانی به تبعه های آمریکایی اســت. به طوری که 
در بیانیه پامگرنت آمده اســت. »به طور خاص و 

بدون محدود کردن آنچه قبال ذکر شد و بر اساس 
قانون اوراق بهــادار ایاالت متحده مصوبه ســال 
1933 )قانون اوراق بهادار( و یا قانون اوراق بهادار 
هر کشــور دیگری و یا هر حوزه قضایی دیگری در 
ایاالت متحده، سهام عرضه ثبت شده نیستند و ثبت 
نیز نخواهند شد. امکان پیشنهاد، فروختن و انتقال 
این ســهام ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به 
ایاالت متحده و یا به اشــخاصی از آن کشور وجود 
ندارد. )سهام عرضه شده در خارج از ایاالت متحده 
منطبق با مقررات Regulations در قوانین اوراق 
بهادار Security Act است.(« همچنین این بیانیه 
تاکید می کند »این بیانیه مطبوعاتی برای اشخاص 
آمریکایی، افرادی از قبیل شهروندان آمریکایی یا 
افراد مقیم در ایاالت متحده )دارندگان کارت سبز( 
و یا هرگونه نهادی که در ایاالت متحده چه در داخل 
و چه در خارج از آن واقع شــده باشد، توزیع نشده 
است. هیچ نوع درخواستی در ارتباط با عرضه سهام 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایاالت متحده 
ارائه نشده و نخواهد شد.« همه این ها نشان از درک 
سرمایه گذاران خارجی از شرایط جمهوری اسالمی 
ایران پس از برجــام دارد و احترام آن ها به منویات 
مقامات عالی رتبه ایران است. و از طرفی نشان دهنده 
بالندگی و هوشیاری شــرکت های ایرانی ازجمله 
مدیران شرکت ایرانی سرآوا است که در چارچوب 
منافع ملی اقدام به جذب سرمایه خارجی کرده اند 
و راه را بــرای ورود دیگر ســرمایه گذاران خارجی 

هموار کرده اند.

انار سوئدی در ایران

طاهره خواجه گیری
گزارش

گزارش
R e p o r t

مهم ترین مسئله در آمدوشــدهای پس از برجام، 
ایجاد تصویری مثبت از امن ترین کشور خاورمیانه 
در شرایط کنونی است. به نظر می رسد که تالش های 
سیاســی و اقتصــادی کم کم به بار می نشــینند. 
قراردادهایــی بسته شــده و قراردادهایی در حال 

انعقاد است.
با ایــن حال همــواره نگرانی هایی دربــاره هویت 
سرمایه گذاران، نیتشــان و میزان سهم خارجی ها 
و چگونگــی قراردادها وجــود دارد. این نگرانی ها 
منحصر به همه حوزه های صنعت اســت اما شاید 
در حوزه های آی تی و اکوسیستم استارت آپی رنگ 
و بوی دیگری داشته باشــد. طی روزهای گذشته 
خبــری روی خروجی خبرگزاری هــا قرار گرفت، 
به خصوص خبرگزاری های اصولگرا که از منتقدان 
حضور ســرمایه گذاران خارجی در ایران هستند 
که حکایت از تغییر نگاه به ســرمایه گذار خارجی 
می دهد. »با وجود تالش آمریکایی ها برای مبارزه 
با ســرمایه گذاری خارجی،  شــرکتی اروپایی در 
بخش فناوری ایران سرمایه گذاری کرد.« این نگاه 
خبرگزاری فارس نشــان از نگرش مثبت به حضور 
ســرمایه گذاران خارجی است که نگاهی حمایتی 
به ســرمایه گذاری در ایران دارند. در این گزارش 
که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده آمده است: 
»با وجود تالش گروه های البی گر آمریکایی جهت 
انصراف سرمایه گذاران بین المللی از حضور در ایران، 
یک شرکت بزرگ اروپایی از سرمایه گذاری در حوزه 

فناوری ایران خبر داد.«
این خبرگزاری اصولگــرا در این گزارش به ارتباط 
این شــرکت با همتای ایرانی اش یعنی ســرآوا و 
شیوه ســرمایه گذاری آن در ایران اشاره می کند: 
»سرمایه گذاری عمده پامگرنت در ایران از طریق 
افزایش ســرمایه و خرید بخش اندکی از سهام در 
سرآوا انجام گرفته که درنتیجه آن سهام پامگرنت از 
9/6 درصد افزایش می یابد. پس از این سرمایه گذاری 
مالکیت عمده سرآوا همچنان در اختیار سهامداران 
ایرانی اســت و ســهام هیچ یک از شرکت هایی که 
سرآوا در آن ها ســرمایه گذاری کرده به پامگرنت 
منتقل نمی شود. طرف اروپایی همچنین متعهد به 
انتقال دانــش و تجربه فنی و مدیریتی برای تحقق 

این مشارکت شده است.«
خبرگزاری اصولگرا فارس در ادامه با رویکردی مثبت 
اتفاق رخ داده را ارزیابی می کند و می نویسد: »سرآوا 
با جذب این سرمایه جزو شرکت های پیشرو بخش 
خصوصی است که موفق شده اعتماد سرمایه گذاران 
خارجی را برای ورود به بازار فناوری ایران جلب کند. 
سرآوا باور دارد که موفقیت شریک اروپایی در عرضه 

بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص لزوم جذب سرمایه گذاری از کشورهای دیگر
اهمیت جذب سرمایه های خارجی

در راهبردهای کالن اقتصاد برای نیل به رشد و توسعه پایدار، 
الگوها و سیاســت های متنوعی مطرح می شود که با هدف 
دستیابی به چشم انداز مطلوب اقتصادی است، نیم نگاهی به 
افزایش سرمایه گذاری خارجی و متکثر شدن فضای رقابت 
در اقتصاد هم دارند. مسئله ای که سال هاست به دغدغه ای 
اولویت دار بدل شده و کارشناسان اقتصادی کشور بارها به 
توجه جدی تر به آن تاکید کرده اند. موضوعی که در راهبردها، 
بیانات و دیدارهای رهبر معظم انقالب اسالمی اهمیت ویژه 
و پررنگی داشته است. به طور مثال در بندهایی از نامه ابالغی 
مقام معظم رهبری خطــاب به رئیس جمهور روحانی برای 
ابالغ سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه کشور بر لزوم 
توجه بیشتر به سرمایه گذاری خارجی تاکید شده است. در 
بند 5 این نامه چنین آمده است:  »گسترش و تعمیق نظام 
جامع تامین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار ســرمایه و 
بیمه ها( با مشارکت اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی و افزایش ســهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه 
سرمایه گذاری.« »ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت 
بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتــی، بیمه اتکایی و...( با 
مشارکت اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به 
منظور توسعه ســرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش 
خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور« موضوع 
بند 7 این سیاست هاست. بند هشتم نیز بر »جذب سرمایه 
ایرانیان خارج از کشور و ســرمایه گذاران خارجی با ایجاد 
انگیزه و مشــوق های الزم« تاکید کرده است. عالوه بر این 
مقام معظم رهبری در تبصره 3 بند 10 نامه خود به روسای 

قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی 30 بهمن 
1392(، بر تشویق ســرمایه گذاری خارجی برای صادرات 
اشاره کرده اند. »گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های 
تشــویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی 
و بین المللی به ویژه منطقه ای در بازار ســرمایه« موضوعی 
اســت که در بند 17 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت 
از کار و ســرمایه ایرانی از ســوی رهبری در 24 بهمن ماه 
1391 خطاب به رئیس دولت دهم نوشته شده است. تاکید 
رهبری بر افزایش جاذبه های اقتصادی کشور در عرصه های 
مختلف اقتصاد کشور تنها به احکام و سیاست های ابالغی 
محدود نمی شود که ایشان در دیدارهای عمومی و خصوصی 
خود با مردم و مســئوالن نیز بارها بر این مهم توصیه اکید 
داشــته اند. به طور مثال ایشــان در دیدار مردم آذربایجان 
شرقی در 28 بهمن ماه سال گذشته »اقتصاد مقاومتی« را 
نه تنها »حصارکشی به دور کشــور« ندانستند بلکه تعامل 
اقتصادی با کشــورهای دنیا را مفید خوانده و در بخشی از 
ســخنان خود یکی از اهداف مذاکرات هسته ای را گشایش 
اقتصادی از طریق ســرمایه گذاری خارجی عنوان کردند. 
همچنین ایشــان در دیدار 26 مرداد 5 ســال پیش خود با 
فعاالن بخش هــای اقتصادی کشــور در حالی از عملیاتی 
نشدن برخی از اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور انتقاد 
کردند که یکی از موارد محقق نشــده به نظر ایشان افزایش 
سرمایه گذاری هاســت و بر همین اساس عنوان کردند که 

افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی می بایست در 
اجرای برنامه پنجم توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از 
دیگر نشانه های تاکید رهبری بر اهمیت جذب سرمایه گذاری 
خارجی، اظهارات ایشان در دیدار با مقامات رسمی کشورهای 
خارجی است. ایشان در دیدار هشتم اسفندماه سال گذشته 

خود با »یوهان اشنایدر آمان« رئیس جمهوری سوئیس، از 
افزایش همکاری های اقتصادی و علمی اســتقبال کردند و 
اظهار داشتند: »حجم مبادالت تجاری ایران و سوئیس کم و 
نامتوازن است و تجار و سرمایه گذاران سوئیسی با آگاهی از 
ظرفیت های فراوان ایران می توانند این تراز را بهبود بخشند.«

در این گزارش 
که خبرگزاری 

فارس آن را 
منتشر کرده 

آمده است: »با 
وجود تالش 

گروه های 
البی گر 

آمریکایی 
جهت انصراف 
سرمایه گذاران 

بین المللی 
از حضور در 
ایران، یک 

شرکت بزرگ 
اروپایی از 

سرمایه گذاری 
در حوزه 

فناوری ایران 
خبر داد.«

بازتاب های ورود سرمایه گذار جدیدی به نام پامگرنت به ایران

حمیدرضا احمدی حرف هایش بر محور شــرکت 
جذب کننده سرمایه یا ســرآوا است و می گوید: »به 
نظــر من اتفاق خوبی اســت و مهم تــر از آن وجود 
شرکتی مانند سرآواست که توانسته این اطمینان را 
در طرف خارجی ایجاد کند و او را به سرمایه گذاری 
در بازار ایران مجاب کند. فکر می کنم اگر سرآوا نبود، 
شرکت خارجی مســتقیما وارد نمی شد چون هنوز 
بازار ایران بازاری با ریســک باال محسوب می شود و 
خارجی ها برای حضور مستقیم با اماواگرهای زیادی 
مواجه هســتند. وقتی روی ســرآوا سرمایه گذاری 
کرده اند یعنی این شــرکت این اعتبار را داشته تا به 
آن ها تضمین هایی بدهد که ریسک های موجود در 
بازار ایران در حال کاهش اســت و امنیت الزم برای 
سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. درواقع با شرایط 
کنونی این مدل خوبی برای ورود ســرمایه گذاران 
خارجی محسوب می شــود که با شرکتی ایرانی که 
به اصطالح چم وخم بازار را می شناســد، وارد تعامل 
شوند و از این طریق سرمایه خود را وارد ایران کنند. 
این امر درنهایت پیامدهای مثبتی در کوتاه مدت و 
درازمدت خواهد داشت زیرا با حضور واسطه ای این 
سرمایه گذاران، آن ها کم کم بازار ایران را شناسایی 
و آن را از نزدیــک لمس می کنند بنابراین به راحتی 
می توانند ریسک ها و فرصت های پیش روی خود را 

تخمین بزنند و بر اساس آن حرکت کنند.«
احمدی در ادامه اضافه می کند: »یکی دو سال دیگر 
که بگذرد و به ثبات بیشتری در زمینه های اقتصادی 
برسیم و قوانین کار، بیمه و مالیات شفافیت بیشتری 
به خود ببینند و در حوزه استارت آپی هم قوانین ویژه 

تدوین شود، شاهد حضور شرکت ها و سرمایه گذاران 
خارجی بیشتری به ویژه به صورت مستقیم خواهیم 
بود. درواقع شــراکت با ســرآوا و حضور این چنینی 
دروازه ای برای جذب هرچه بیشــتر ســرمایه های 
خارجــی در آینده ای نزدیک اســت و باز هم تاکید 
می کنم که اگــر این کار را ســرآوا نمی کرد، به این 
زودی خارجی ها در ایران سرمایه گذاری نمی کردند.«

وی در ادامه اشاره ای هم دارد به تفاوت سرمایه گذاری 
از این نوع و سرمایه گذاری از نوع شرکتی به نام راکت 
اینترنت که چندین استارت آپ را در ایران راه اندازی 
کرده و می گوید: »راکت  اینترنت که در حال حاضر در 
بازار ایران چندین استارت آپ را مانند بامیلو، اسنپ، 
زودفود و... راه اندازی کــرده به نوعی کارش همین 
است که استارت آپی را در کشورهای درحال توسعه 
کپی پیســت  کند و به نوعی با آزمایش و خطا ببیند 
سرمایه گذاری اش جواب می دهد یا نه؟ این استثنایی 
است که تنها این شرکت آن را انجام می دهد و در همه 
جای دنیا هم آن را انجام می دهد و تنها راکت چنین 
سیاستی در دنیا دارد. اما سرمایه گذاری که مستقیما 
وارد ایران شده باشــد و روی استارت آپ های ایرانی 
سرمایه گذاری کرده باشد، هنوز وارد نشده و شرایط 
هم به گونه ای است که شراکت با طرف ایران بهترین 
گزینه برای ورود به بازار ایران است و به نظر می رسد 
این نوع سرمایه گذاری با بینش و ثبات بیشتری همراه 
باشد که درنهایت سود بیشتری را نصیب این حوزه 
از اقتصاد ایران می کند و مهم تر از آن شفافیت ورود 
یک شرکت به صورت رسمی به بازار ایران است که 

در بستری قانونی و روشن رخ می دهد.«

اگر سرآوا نبود
خارجی ها به این زودی نمی آمدند

حمیدرضا احمدی، بنیان گذار ایوند
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شــرکت ســرمایه گذاری پامگرنت ای بی، شرکتی 
ســوئدی اســت که در ســال 2014 توسط تیمی 
پیشگام تاسیس شــد که دارای سابقه ای طوالنی در 
سرمایه گذاری های موفق در شرکت های درحال رشد 
در بازارهای جدید و به خصوص در حوزه فناوری است. 
ما کارآفرین هســتیم، ســرمایه گذاران ما کارآفرین 
هستند و روی کارآفرینان سرمایه گذاری می کنیم. 
پامگرنت یک شرکت سرمایه گذاری است که عمدتا 
در بخــش فناوری در بــازار مصرف کنندگان تمرکز 
کرده که پس از برداشته شدن تحریم ها فرصت های 
سرمایه گذاری خوبی برای ســرمایه گذاران اروپایی 

فراهم می سازد.

 سرمایه گذاری های پامگرنت
پامگرنــت به عنوان یکــی از اولین ســرمایه گذاران 
بین المللی در چند ســال اخیــر موقعیت خاصی در 
بخش فناوری در بازار مصرفی اینترنتی به دست آورده 
است. عمده ترین و اصلی ترین سرمایه گذاری پامگرنت 
در سرآواست اما به رغم این سرمایه گذاری، پامگرنت 
سهامدار اقلیتی سرآوا باقی می ماند. پامگرنت همچنین 
متعهد به انتقال دانش و تجربه مدیریتی برای تحقق 

این مشارکت است.
سرآوا از پیشروان شرکت های سرمایه گذاری ایرانی 
در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک در ایران است 
که از طریق انتقال دانش و تجربه مدیریتی و خدمات 

مشاوره در تراز جهانی، تجربه بی نظیری در حمایت از 
کارآفرینان ایرانی در ایجاد مثال های موفق ارزش آفرین 
در ایران و منطقه ایجاد کرده است. )الزم به تذکر است 
که درنتیجه همکاری پامگرنت با سرآوا سهام هیچ یک 
از شرکت هایی که سرآوا در آن ها سرمایه گذاری کرده 
به پامگرنت انتقال نیافته است(. پامگرنت همچنین 
دارای سهم اقلیتی در شیپور )به عنوان دومین مرجع 
نیازمندی های کسب وکار در ایران(، گریفون کپیتال 
)شرکت تازه تاسیس سرمایه گذاری و ارائه مشاوره در 
ایران(، کاروانرو )اولین سرویس اشتراک گذاری ماشین 
و سواری خودرو( نیز هست. پامگرنت قصد دارد بین ۵ 
تا 10 سرمایه گذاری با سهام اقلیتی در بخش فناوری 

مصرف کننده تجربه انجام دهد.

 اطالعیه مهم
پخش، انتشار و یا توزیع این بیانیه مطبوعاتی در برخی 
حوزه های قانونی ممکن اســت بــا محدودیت هایی 
مواجه باشد. این بیانیه مطبوعاتی به معنی هیچ گونه 
پیشنهاد و یا دعوت برای خرید یا اشتراک اوراق بهادار 
پامگرنت در هیچ حوزه قضایی نیست. به طور خاص 
و بدون محدود کردن آنچه قبال ذکر شــد و بر اساس 
قانون اوراق بهادار ایاالت متحده مصوبه سال 1933 
)قانون اوراق بهادار( و یا قانون اوراق بهادار هر کشــور 
دیگری و یا هر حوزه قضایی دیگری در ایاالت متحده، 
سهام عرضه ثبت شده نیستند و ثبت نیز نخواهند شد. 

بیانیه پامگرنت: پامگرنت با موفقیتی صد درصدی 
عرضه خصوصی جذب سرمایه خود را پیش از عرضه 

اولیه عموم IPO(( تکمیل کرد.
شرکت سرمایه گذاری پامگرنت ای بی )سهامی عام( 
)که زین پــس در این بیانیه با عنــوان »پامگرنت« 
یا »شــرکت« از آن نام می رود( بر ســرمایه گذاری 
منحصربه فرد در ایران تمرکز دارد و از طریق این بیانیه 
نتایج به دست آمده از عرضه خصوصی جذب سرمایه 
خود را اعالم می دارد. )پامگرنت در فارسی به معنای 

انار است(. 
این عرضه مورد استقبال چشمگیر طیف گسترده ای 
از ســرمایه گذاران حوزه های مختلــف قرار گرفت 
ازجمله شــرکت های مدیریت سرمایه، متخصصان 
درزمینه فناوری، صندوق های سرمایه گذاری فناوری، 
سرمایه گذاران بازارهای نوین و کارآفرینان. و بیش از 
میزان پیش بینی شده پذیره نویسی شد و گزینه افزایش 
میزان عرضه نیز برای پذیره نویسی تماما مورد استفاده 

قرار گرفت.
این عرضه به عنوان عرضه خصوصی سهام جدید پیش 
از عرضه عمومی در نظر گرفته می شود و پامگرنت قصد 
دارد 12 ماه پس از عرضه خصوصی، عرضه اولیه عمومی 

)IPO( در بازار بورس سوئد را عملی کند.

 عرضه سهام در یک نگاه
 هر ســهم به قیمت 24 یورو عرضه  شــده و ارزش 
شرکت بر اساس یک میلیون و 6۵4 هزار و 601 سهم، 

قبل از سرمایه گذاری 40 میلیون یورو بوده است.
 در آغاز عرضه شامل بیش از 2 میلیون و 83 هزار و 
333 سهم جدید بوده )معادل ۵0 میلیون یورو(، اما 
طبق شــرایط عرضه به دلیل استقبال بیش ازاندازه، 
افزایش دیگری با اضافه شدن 416 هزار و 667 سهم 
جدید )معادل 10 میلیون یــورو( روی داد. بنابراین 
عرضه نهایی شــامل 2 میلیون و ۵00 هزار ســهم 
جدید و معادل 60 میلیون یورو اســت که نمایان گر 
60 درصد از سهام و حق رای سهام در پامگرنت )پس 

از عرضه( است.
 شرکت از طریق انتشار سهام جدید به عنوان بخشی 
از عرضه، مبلــغ ناخالص 60 میلیون یورو ســرمایه 

جذب کرد.
 تعداد کل سهام در پامگرنت پس از عرضه 4 میلیون 
و 1۵4 هزار و 601 سهم است و این بدان معناست که 
ارزش شرکت پس از سرمایه گذاری و بر اساس قیمت 

24 یورویی هر سهم به 100 میلیون یورو می رسد.
 این عرضه با اســتقبال زیاد ســرمایه گذاران قبلی 
روبه رو شــد که به طور مشترک 11.6 میلیون یورو از 
عرضه را به خود اختصاص دادند. این رقم بیش از ۵0 
درصد آن چیزی است که پامگرنت پیش ازاین در طول 

دوره های قبلی به صورت جمعی جذب کرده بود. بیش 
از ۵0 درصد از حدود 100 سهامدار کنونی پامگرنت 
در عرضه جدید نیز شرکت کرده اند، از جمله فلورین 

هلمیک، مدیرعامل این شرکت.
 تقربیــا 100 ســرمایه گذار جدیــد در پامگرنت 
سرمایه گذاری کرده اند و ترکیب سرمایه گذاران جدید 
و قدیم )بیش از 200 سرمایه گذار( از نظر جغرافیایی 
بدین صورت اســت: ۵0 درصد از سوئد، 18 درصد از 
انگلیس، 17 درصد از اروپای شــرقی و مرکزی، 12 
درصد از سوئیس و اتریش و 3 درصد از سایر کشورها.

ســرمایه حاصل از عرضه خصوصی، پامگرنت را قادر 
خواهد ســاخت تا برنامه ســرمایه گذاری خود را در 
بخش های در حال رشد در ایران به خصوص در بخش 
فناوری )که پتانســیل منحصربه فردی برای رشــد 
دارد( به  پیش برد. پامگرنت که دارای زمینه و سابقه 
کارآفرینی است خود را متعهد به انتقال دانش و تجربه 
به شرکت های ایرانی می داند و به منظور رویارویی با 
چالش های موجود و دستیابی به رشد سریع در سالیان 
پیش رو همکاری نزدیکی با شرکت های سرمایه پذیر 

خواهد داشت. 

 اظهارات فلورین هلمیک، مدیرعامل پامگرنت
»از اینکه چنین اشــتیاقی را برای ســرمایه گذاری 
در پامگرنت می بینیم احســاس فروتنی می کنیم و 
همچنین از نتایج به دست آمده از طریق عرضه سهام 
بسیار خشنودیم که به ما این فرصت را می دهد که در 
کنار ســرمایه گذاران داخلی در این بازار درحال رشد 
ســرمایه گذاری کنیم. از سرمایه گذاران کنونی خود 
به واســطه حمایت مداوم آن ها تشکر و از سهامداران 
جدید خود در پامگرنت به گرمی استقبال می کنیم. 
ما به دنبال سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری خود با 
استفاده از سرمایه ای هستیم که به صورت موفقیت آمیز 
در این عرضه خصوصی جذب شده است. پامگرنت بر 
این باور اساسی خود استوار است که سرمایه گذاری 
خوب از درک مشترک، اعتماد، همکاری، انتقال تجربه 
در کنار تعهد شخصی ما با یک کسب وکار خوب صورت 
می پذیرد. این بدان معناست که مدیریت ما و افرادی 
که در ما سرمایه گذاری کرده اند و کسب وکارهایی که 
ما روی آن ها سرمایه گذاری می کنیم به واسطه احترام 
مشترک و تالش برای به دست آوردن موفقیت متقابل 

به سوی یکدیگر جذب می شوند.
ما در کنار همکاران ایرانی و ســرمایه گذاران داخلی 
از کارآفرینان ایرانی حمایت می کنیم و برای توسعه 
کسب وکارهایشان و ایجاد اشتغال، که نیاز مبرم اقتصاد 
ایران است، با حفظ تمرکز بر توسعه بازارهای جدید این 

راه را ادامه خواهیم داد.«
 درباره پامگرنت

استفاده هوشمند از 
سرمایه خارجی

حمید اسدی، بنیان گذار نوار

جذب ســرمایه آن هم به صورت هوشــمند 
بسیار مهم اســت؛ یعنی سرمایه ای که جذب 
می شود اســتراتژیک باشــد و این پول، پول 
هوشمندی باشــد. حمید اسدی، ینیان گذار 
استارت آپ نوار می گوید: »ورود سرمایه گذار 
خارجی از طریق شراکت و همکاری با شرکت 
سرمایه گذار ایران نوعی تمهید کارساز است که 
سرمایه گذار خارجی را متقاعد می کند با توجه 
به استانداردهای ایران ســرمایه گذاری کند. 
یعنی تیم استارت آپ، تیم ســازنده و درواقع 
تیم بنیان گذار ایرانی باشد و شرکت واسط هم 
ایرانی باشد و این سرمایه مالی توسط کسانی 
به بازار تزریق شــود که بازار را می شناسند و 
به نوعــی انجامش می دهند کــه درنهایت به 
نفع کشورمان باشــد. نشان دهیم که در ایران 
بیزینس هایی هستند که می توانند گزینه هایی 
برای جذب ســرمایه گذاران از سراسر جهان 
باشند و سرمایه گذاران هم می توانند به نوعی 
وارد شــوند که برای این حــوزه آورده مثبتی 
داشته باشند. وقتی بازار جدی شود، هر شرکت 
سرمایه گذاری قبل از ورود به بازار سعی می کند 
بازیگران اصلی بازار را بشناسد و ارتباطات مهمی 
بگیرد تا اتفاقاتی که مثال در ترکیه برایشان رخ 
داد، در ایران تجربه نکنند. در ترکیه بعضی از 
ســرمایه گذاران خارجی که وارد شدند، بعد از 
مدتی ترکیه را ترک کردند و نتوانستند در آنجا 
کار کنند. این تجربه ترکیه باید درسی برای ما 
باشد تا از حضور سرمایه گذاران خارجی در این 
حوزه اســتفاده کنیم و با ایرانی ماندن بازار و 
ایرانی ماندن کارآفرینــان و بنیان گذاران، از 
هوشــمندی پول خارجی ها استفاده کنیم و 
خودمان را به بازارهای جهانی متصل سازیم.«

ما در کنار 
همکاران 
ایرانی و 

سرمایه گذاران 
داخلی از 

کارآفرینان 
ایرانی حمایت 

می کنیم و 
برای توسعه 
کسب وکارها

یشان و ایجاد 
اشتغال، که نیاز 

مبرم اقتصاد 
ایران است، با 

حفظ تمرکز بر 
توسعه بازارهای 
جدید این راه را 
ادامه خواهیم 

داد. عمده ترین 
و اصلی ترین 

سرمایه گذاری 
پامگرنت در 
سرآواست 

اما به رغم این 
سرمایه گذاری، 

پامگرنت 
سهامدار اقلیتی 

سرآوا باقی 
می ماند
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شکست عاملی نیروبخش است، نه بازدارنده؛ هر 
شکست بذری از موفقیت در دل دارد.

ستون
C o l u m n

ناپلئون هیل

در بیانیه پامگرنت تاکید شده به رغم سرمایه گذاری انجام شده، این شرکت سهامدار اقلیتی سرآوا باقی می ماند
خود را متعهد به انتقال دانش به شرکت های ایرانی می دانیم

وقتی صحبت از جذب سرمایه اســت، یعنی صحبت از رفع بسیاری از 
معضالت به میان آمده اســت. مصطفی امیری با بیان این جمله ادامه 
می دهد: »از مهم ترین مسائلی که درنهایت می تواند رشد را در هر عرصه ای 
رقم بزند، داشتن سرمایه مالی است. اما قبل از هر چیز باید ببینیم که آیا 
در حال حاضر جذب سرمایه مشکل اصلی و مهم استارت آپ های ایرانی 
است یا خیر؟ به نظر من در شرایط کنونی مسئله ای مهم تر از جذب سرمایه 
وجود دارد و آن قابلیت جذب سرمایه در اکوسیستم استارت آپی ایران 
است.«مدیرعامل زرین پال در ادامه توضیح می دهد: »جذب سرمایه آن 
هم سرمایه خارجی در شرایط کنونی کشور می تواند یک موفقیت قلمداد 
شود اما باید بتوانیم به سرمایه گذار تضمین هایی هم بدهیم، تضمین هایی 
به لحاظ قانونی. مثال قانون مالیات در حوزه استارت آپی و دانش بنیان ایران. 
چون در شــرایط فعلی قانون های مربوط به مالیات زمینه های ثابتی را 
تجربه نمی کند. قانون چیزی می گوید و در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد. 
بنابراین پارامترهای زیادی برای ارزش گذاری یک کشور یا یک مقصد 
وجود دارد که امنیت سرمایه مهم ترین آن هاست. مثال زمانی می خواستند 
رایتل را به سرمایه گذار خارجی بفروشند. بعد از اینکه مسئوالن این اپراتور 
بازار داغ ایران و وجود تنها سه اپراتور در ایران را برای سرمایه گذار توجیه 
کردند و از ضریب نفوذ باالی ارتباطات هوشمند و تلفن همراه در ایران 
حرف زدند، وقتی پای مالیات 34 درصد وسط آمد، درنهایت سرمایه گذار 
گفت که رایتل را تنها به مبلغ یک دالر حاضر است معامله کند. بنابراین 

در حــال حاضر معضالتی مانند قانون های مالیاتی داریم و همانطور که 
اشاره کردم قانون چیزی می گوید و در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد. 
االن معافیت های مالیاتی مصوب برای شــرکت های دانش بنیان تا 1۵ 
سال است که به تصویب مجلس هم رسیده است اما زمانی که قرار است 
اجرا شود، کارگروهی تشــکیل شده و آیین نامه داخلی تنظیم کرده اند 
و استارت آپ ها را به دو دســته صنعتی و غیرصنعتی تقسیم کرده اند. 
صنعتی یعنی دانش بنیان هایی که بزرگ شده اند و منظور از غیرصنعتی 
شرکت های نوپاست. برای هرکدام سال به سال مالیات های متغیری وضع 
می کنند.«  امیری اضافه می کند: »هدفم از توضیح این مسائل این است 
که حضور سرمایه گذار خارجی یا جذب سرمایه خارجی به خودی خود 
امری قابل تحسین و خوشحال کننده است اما ما در کشورمان خالءهای 
قانونی زیادی داریم که این سرمایه ها را تهدید می کند و این خطر وجود 
دارد که آن را به حضور یک بار برای همیشه تبدیل کند. در حالی که در 
کشورهایی که به نوعی مهد استارت آپ ها به شمار می روند قانون یکسان 
مالیاتی و معافیت های یکسان مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپی وجود دارد. یعنی سرمایه گذار تکلیف خود را می داند. بنابراین 
اگر نتوانیم تجربه خوبی برای سرمایه گذار ایجاد کنیم، ممکن است به 
این منتهی شود که سرمایه گذاری در ایران ریسک باالیی دارد. در حالی 
که االن سرمایه گذاران زیادی رغبت دارند که در بازار ایران حضور داشته 
باشند. ازجمله پیامدهای مثبت چنین امری این است که فاصله ای که 

االن در این زمینه با جهان داریم، در مدت زمان بسیار کمتری پیموده 
می شــود. بنابراین باید از این فرصتی که پیش آمده و سرمایه گذاران 
خارجی رغبتی برای حضور در ایران دارند، بهترین استفاده را بکنیم و 
تجارب مثبتی را برایشان رقم بزنیم تا پرچم دار تبلیغ ایران به عنوان محیط 

امن سرمایه گذاری باشند. امیری همچنین به امکان عرضه سهام یک 
شرکت در بورس نیز اشاره می کند و می گوید: »مهم ترین مسئله 
برای سرمایه گذار تضمین بازگشت سرمایه است. یکی از راه های 
برگشت سرمایه هم امکان فروش سهام به شخص ثالث است 
که در بازار بورس اتفاق می افتد. بنابراین ورود به بازار بورس به 
نوعی سرمایه را بیمه می کند. این ها همه اتفاقات مثبتی است 
که در حال وقوع است و می تواند نقطه جهشی برای اقتصاد 
استارت آپی ایران باشد که ارزش آفرینی ملی و مالی زیادی 
را برای کشورمان به همراه دارد و باید به نوعی رفتار کنیم 
که منتهی و منحصر به ورود یک کشور نشود و زمینه های 
ورود شرکت های دیگری از سراسر جهان را در ایران فراهم 
کنیم. ما نیاز به این تجربه های خوب داریم و حتی اگر 100 
تجربه خوب دیگر هم بتوانیم فراهم کنیم، نفع اصلی اش 
به اقتصاد کلی کشورمان می رسد و نیروی کار زیادی هم از 
آن منتفع می شود اما همان طور که اشاره کردم باید محیط 
سرمایه گذاری را امن کنیم و این شرطی مهم و حیاتی است.«

ایران را محیطی امن برای سرمایه گذاران معرفی کنیم
مصطفی امیری، بنیان گذار زرین پال
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 شرکت ســرمایه گذاری »پامگرنت« )Pomegranate(، شریک 
اروپایی ســرآوا، موفق به جذب 60 میلیون یورو سرمایه جدید از 
چندین سرمایه گذار اروپایی شده و به زودی عرضه عمومی اولیه 

سهام )IPO( خود را از طریق بورس انجام خواهد داد.
شــرکت ســرمایه گذاری پامگرنت در ســال 2014 به منظور 
ســرمایه گذاری در بازار روبه رشــد مصرف کننــدگان اینترنت 
توسط گروهی از ســرمایه گذاران کارآفرین اروپایی تحت قوانین 
اتحادیه اروپا در سوئد تاسیس  شده است. پامگرنت در حال حاضر 
متشکل از بیش از 200 ســرمایه گذار عمدتا از کشورهای سوئد، 
اتریش، سوئیس، انگلســتان،  و اروپای شرقی و مرکزی است که 
سهام آن را در عرضه خصوصی خریداری کرده اند. در حال حاضر 
سرمایه گذاری عمده پامگرنت در ایران از طریق افزایش سرمایه و 
خرید بخش اندکی از سهام در سرآوا انجام گرفته است که درنتیجه 

آن ســهام پامگرنت از 9/6 درصد به 1۵ درصد افزایش می یابد. 
وجود مالکیت سرآوا همچنان در اختیار سهامداران ایرانی است 
و سهام هیچ یک از شرکت هایی که سرآوا در آن ها سرمایه گذاری 
کرده نیز به پامگرنت منتقل نمی شــود. طرف اروپایی همچنین 
متعهد به انتقال دانــش و تجربه فنی و مدیریتی برای تحقق این 
مشارکت شده است.  گفتنی است سرآوا با جذب این سرمایه جزو 
شرکت های پیشــرو بخش خصوصی است که موفق شده اعتماد 
ســرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار فناوری ایران را جلب 
کند. سرآوا باور دارد که موفقیت شریک اروپایی در عرضه سهام 
به بازارهای جهانی ضمن ایجاد شــفافیت بیشتر این شرکت در 
تعامل با کارآفرینان ایرانی، فرصت های رشد بازار فناوری ایران را 
بیش ازپیش برای سرمایه گذاران و کارآفرینان بین المللی نمایان 

خواهد کرد.

بیانیه مطبوعاتی سرآوا درباره جذب سرمایه گذار خارجی
سهامدار اروپایی سرآوا به بورس می رود

ورود سرمایه خارجی یعنی رشد اســتارت آپ های ایرانی 
و ایجاد رقابت؛ هادی فرنــود حرف هایش را با تاکید بر این 
دو آغاز می کند و می گوید: »سرمایه گذاری را باید به عنوان 
بازاری در نظر بگیریم که رقابت در آن حرف اول را می زند. 
هرچه تعداد سرمایه گذاران و تنوع سرمایه گذاران در یک بازار 
بیشتر باشد، اعداد آن بازار هم منطقی تر می شود. از طرفی 
سرمایه گذاری در کسب وکارهای مبتنی بر حوزه آی تی به 
نوعی از جنس ســرمایه گذاری با خطرپذیری باال به شمار 
می رود که سرمایه گذاران داخل ایران کمتر به آن ها تمایل 
نشان می دهند. بنابراین باید حضور سرمایه گذار خارجی در 
بازار کنونی ایران را به فال نیک گرفت چون تنها بحث سرمایه 
مالی در میان نیســت بلکه ورود تجــارب خوب و موفق به 
کشورمان را به همراه دارد و مهم تر اینکه شبکه های ارتباطی 
خوبی بین ایران و جهان ایجاد می کند و این ظرفیت ها را در 

اختیار کارآفرینان داخلی قرار می دهد.«
فرنود در ادامه اضافه می کنــد: »باالخره در نقطه ای باید 
ترس خود را از حضور خارجی ها در بازار فروبریزیم و این 
توهم را از خودمان دور کنیــم. چون ضرر آن را درنهایت 
خودمان می بینیم چراکه ســرمایه گذار به دنبال سودش 

است و نهایت تالشش را برای موفقیت انجام می دهد و این 
تالش در نهایت سودی چندوجهی برای همه ذی نفعان 
دارد.« وی معتقد اســت: »به جای ترس و ایجاد واهمه از 
حضور خارجی ها باید به کشــورهایی مانند چین، هند و 
آمریکا و حتی کشورهایی چون لبنان و امارات نگاه کنیم 
که بیشترین جذب سرمایه گذار خارجی را دارند و اقتصاد 
کشورشان را با جذب خارجی ها به جهان پیوند زده اند و از 
ســود آن بهره می برند.« وی ادامه می دهد: »این ترس و 
واهمه ناشی از نداشتن دانش سرمایه گذاری و عدم شناخت 
از بازار ســرمایه است. چون هنوز نمی دانیم که مهم ترین 
مسئله برای یک ســرمایه گذار برگشت سرمایه اش است 
و او به دنبال راهی نیســت که سرمایه خود را نابود کند.«  
این فعال حوزه استارت آپی ایران، دیگر وجه مثبت حضور 
سرمایه گذار خارجی در ایران را مربوط به حضور مستقیم 
آن ها می داند و می گوید: »حضور شــرکت های خارجی 
در بازار ایران تاکنون با واســطه بوده و حضور واسطه ای و 
سرمایه گذاری غیرمستقیم بازار را پایدار نمی کند و مهم 
این است که سرمایه گذار خود با کارآفرین ارتباط مستقیم 

داشته باشد.«

 نگرانی ها را برطرف کنیم
هادی فرنود همچنین می گوید: »در حال حاضر بســیاری 
از سرمایه گذاران خواهان حضور در بازار ایران هستند. چه 
خارجی ها و چه ســرمایه گذاران ایرانی که در اروپا و آمریکا 
حضور دارند، ترجیح می دهند سرمایه های خود را به ایران 
بیاورند اما نگرانی هایی دارند و به خاطر دردسرهایی که بعضا 
وجود دارد و نگرانی هایی که بابت امنیت سرمایه شان دارند، 
جرئت انجام این کار را ندارند. بنابراین حاال که سرمایه گذارانی 
راغب شده اند به بازار ایران بیایند، باید بهترین حالت ممکن 
را فراهم کنیم تا امنیت سرمایه گذاری در کشورمان را نشان 
دهیــم.« فرنود در ادامه به تفاوت ســرمایه گذار خارجی با 
داخلی اشــاره می کند و می گوید: »سرمایه گذار خارجی 
ریسک پذیرتر است چون تجربه شکست ها و موفقیت های 
زیادی را در کارنامه خود دارد یــا حداقل از بازاری می آید 
که تجارب این چنینی را در مــورد دیگران از نزدیک دیده 
و مهم تر اینکه توان مالی سرمایه گذار خارجی و تجربه اش 
از حضور در بازارهای بین المللی بیشــتر است و به همین 
دلیل خطرپذیرتر عمل می کند. نتیجه این حضور از جنبه 
دیگری هم قابل بررسی است؛ وقتی سرمایه گذار خارجی 

با تجارب بین المللی وارد شــود و نتایج مثبتی هم بگیرد، 
سرمایه گذار داخلی هم ترغیب می شود در حوزه های مرتبط 
با آی تی ســرمایه گذاری کند. چون در سرمایه گذاری تنها 
بحث پول مطرح نیســت بلکه امری تخصصی است و ورود 
سرمایه خارجی به نوعی ورود تخصص و تجربه بین المللی 
به بازار ایران اســت.« بنابراین می توان امیــدوار بود که با 
ورود این نوع شرکت ها ســرمایه گذاران داخل ایران هم از 
سرمایه گذاری پیاپی در حوزه های سنتی مانند ساختمان 
و... کنار بکشند تا هم رکود حاصل از انباشت سرمایه ها کمتر 
شود و هم شیوه های نوین سرمایه گذاری در کشورمان باب 
شود. از طرفی نوعی تاثیر روانی هم وجود دارد و آن مربوط 
به اعتماد بیشتری است که به سرمایه گذار خارجی وجود 
دارد. بنابرایــن اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شــود، 
همچون اهرمی پیش برنده عمل می کند تا ســرمایه داران 
داخلی که اغلب تفکر سنتی دارند به سمت حوزه تکنولوژی 
سوق پیدا کنند و نتیجه هم مثبت خواهد بود چون اگرچه 
سرمایه گذاری در حوزه های ایکامرس و آی تی خطرپذیری 
باالیی دارد اما برگشت سرمایه آن  نیز باالست و کافی است 
که ســرمایه گذاران داخلی چند تجربه موفق از برگشــت 

ورود سرمایه خارجی یعنی رشد استارت آپ های ایرانی
هادی فرنود، بنیان گذار کاموا

علی رضا علیدوست، بنیان گذار نوو

ورود فرایندهای 
کسب وکاری، مهم ترین 

نتیجه ورود سرمایه خارجی
علی رضا علیدوســت، بنیان گذار نوو با بیان 
این نکته که یکی از مهم ترین دستاوردهای 
ورود سرمایه گذار خارجی و به تبع آن سرمایه 
خارجی ورود تجربه و الزامات و چارچوب های 
کســب وکاری مدنظر طرف خارجی است، 
می گوید: »پول به نوبه خود امری مهم در حوزه 
استارت آپی ایران است اما در کنار این مسئله 
ورود تجارب بین المللی نیز مهم است. الزامات 
کسب وکاری که ســرمایه گذار خارجی وارد 
بازار می کند می تواند به افراد کمک کند تا راه 
خود را بهتر پیدا کنند. بیشترین خال موجود 
در ایران، خال فرایند اســت. اما سرمایه گذار 
خارجی و شرکت های خارجی این فرایندها 
را طی کرده اند و تجاربی در این زمینه دارند 
که می تواند راهگشــای فضای استارت آپی 
ایران باشد. در ایران فرایندها معموال چندان 
به نتیجه نرسیده اند و تعداد معدودی فرایند 
داریم که در مجموعه ای پیاده شده و به نتیجه 
رسیده باشد. اما سرمایه گذار خارجی فرایند 
پایدار و تجربه شده ای را با خودش وارد می کند 
و این امری مثبت است. از طرفی در زمینه های 
فنی بچه های ایرانی قوی هستند و می توان 
گفت در ایــن زمینه ها کم وکاســت زیادی 
مشاهده نمی شود و بیشترین کمبودها مربوط 

به حوزه فرایند کسب وکارهاست.«
علیدوســت در ادامه به برآیند مثبت خود از 
مدلی مانند جذب سرمایه خارجی از طریق 
یک شرکت سرمایه گذار داخلی اشاره می کند 
و می گوید: »حضور شــفاف ســرمایه گذار 
خارجــی آن هــم از طریــق یک شــرکت 
سرمایه گذار ایرانی، مدل بسیار خوبی است؛ 
هم برای حوزه داخلی و هم برای سرمایه گذار 
خارجی. چون برای فرد یا شــرکت خارجی 
توجیه اقتصادی ندارد که مستقیما با یک یا 
چند استارت آپ در ایران مستقیما وارد رابطه 
شود و بدون شــناخت از بازار به سرمایه گذار 
بپردازد. پس بهترین روش این اســت که از 
طریق مجموعه ای وارد شود که بازار و فرهنگ 
ایرانی حاکم بر بازار را به خوبی می شناســد و 
این امر ریسک ها و تهدیدهای سرمایه گذاری 

خارجی را هم کاهش می دهد.«
مدیرعامل نوو در ادامه به نتیجه دیگری که 
حضور شفاف ســرمایه گذار خارجی در بازار 
ایران می تواند داشته باشــد اشاره می کند: 
»سرمایه گذار خارجی عالوه بر سرمایه مالی، 
تیم و افرادش را وارد می کند و شــاید تیمش 
را در ایران هم مستقر کند و کم کم پایه هایی 
را پی ریزی می کند کــه بتواند نظارت های 
مســتقیمی هم داشته باشــد و مستقیما با 
کسب وکارهای بومی ایران تعامل برقرار کند 
و این تیم شبکه ارتباطی بزرگی را بین ایرانی ها 
و فعاالن خارج از کشور ایجاد می کند. بنابراین 
باید از این فرصت نهایت اســتفاده را ببریم و 
با شفاف ســازی بازار، قوانین و شفاف سازی 
تعامالت این حوزه فرصت ســرمایه گذاری و 
به دست آوردن سود برای هردو طرف ایرانی و 
خارجی را فراهم کنیم. چون سرمایه گذار هم 
وقتی تیمی بیاورد و دانشی وارد کند و پولش 
را هزینه کند، می خواهد نتیجه بگیرد و حاصل 

سرمایه گذاری اش را برداشت کند.«
متن کامل را در
شنبه مگ بخوانید

متن کامل را در
شنبه مگ بخوانید



نازنین دانشور بنیان گذار و مدیرعامل استارت آپ 
تخفیفان،  از جذب ســرمایه خارجی استقبال 
می کند و البته بیشترین تاکید را بر دریافت و جذب 
دانش از طرف قــرارداد خارجی دارد. وی با بیان 
این اظهارات ادامه می دهد: »حوزه تکنولوژی در 
ایران حوزه ای جدید محسوب می شود و بنابراین 
احتمال سرمایه گذاری ایرانی های داخل کشور 
در این حوزه بســیار کم اســت، چون این حوزه 
را نمی شناســند و برآوردی از ریسک حاصل از 
این نوع ســرمایه گذاری ندارند. بنابراین یکی از 
راهکارهای مناسب برای رشــد این بازار، جذب 
سرمایه گذارهای خارجی است. این اتفاق خوبی 
است، نه تنها برای ایران بلکه در هر کشور دیگر هم 
که رخ بدهد، امری مثبت تلقی می شود؛ البته اگر 
در راستای حمایت از تولید داخلی و اشتغال زایی 
و کارآفرینی باشد. درواقع اگر رقیبی برای از بین 
بردن کسب وکارهای داخلی کشور ایجاد نکند، 

اتفاق مثبتی است.«

این کارآفرین حــوزه آی تــی در ادامه اضافه 
می کند: »برای به وجود آوردن نمونه های موفق 
در حــوزه آی تی باید ســرمایه خارجی جذب 
شود و اتفاقات مثبت رخ بدهد تا در ادامه روند 
رشد بازار اســتارت آپی ایران، سرمایه گذاران 
داخلی هم جذب این بازار شــوند. این اتفاق به 
نفع همه ارکان حاضر در بازار است. چه شرکت 
ســرمایه گذار و چه اســتارت آپ هایی که این 
شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده و به نوعی 
مادر شــرکت آن ها محســوب می شود. جذب 
ســرمایه می تواند آینده این حوزه را روشن تر و 
شفاف تر کند و به ویژه وقتی از شرکت خارجی با 
دانش روز دنیا این حرکت انجام شود، مهم ترین 
بحث جذب ســرمایه گذار یعنی تزریق دانش 
اتفاق می افتد و به نوعی شــبکه ای از ارتباطات 
بین اســتارت آپ های ایرانــی و فعاالن خارج 
از کشــور ایجاد می شــود که نقش مهمی در 

به روزآوری دانش در این حوزه دارد.«

دانشــور در ادامه و در پاســخ به این سوال که 
سرمایه گذار خارجی چه امتیازاتی می تواند به 
حوزه استارت آپی ایران بدهد که سرمایه گذار 
داخلی در صورت تمایل به سرمایه گذاری در این 
حوزه، نمی تواند، می گوید: »از دید من مهم ترین 
بخش جذب ســرمایه خارجی، جذب دانش و 
تکنولوژی است. دانشی که سرمایه گذار خارجی 
می تواند از تجارب نمونه هــای موفق خارج از 
کشور به ایران وارد کند و به نوعی از اتالف زمان 
و هزینه و انرژی برای با آزمون وخطا رفتن همان 
راه ها جلوگیری کند. چون ما همیشه می گوییم 
که سرمایه گذار ساکت، گره گشای کار نیست و 
شاید بتوان سرمایه مالی را از جای دیگری جذب 
کرد اما تجربه بین المللی و دانش فنی از هر راهی 
به دست نمی آید. بنابراین جذب سرمایه خارجی 
و سرمایه گذار خارجی به نوعی باید بر پایه جذب 
دانش و تکنولوژی باشد تا به دانش بنیان کردن 
حوزه و در نتیجه رشد زیرساخت ها منجر شود.«

امکان پیشنهاد، فروختن و انتقال این سهام ها به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم به ایاالت متحده و یا به اشخاصی 

از آن کشور وجود ندارد.
سهام های عرضه که در بیرون از ایاالت متحده پیشنهاد 
می شوند با قانون اوراق بهادار ایاالت متحده مصوبه سال 

1933 در انطباق کامل هستند.
این بیانیه مطبوعاتــی به منزله امیدنامــه ای برای 
دستورالعمل EC / 71/2003 نیست )در این حالت به 
چنین دستورالعملی به همراه اقدام اجرایی قابل اجرا 
بر اساس چنین دســتورالعملی در کشوری که این 
دستورالعمل را اعمال می کند دفترچه دستورالعمل 
می گوییــم(. پامگرنت اجازه هیچ پیشــنهادی را در 
خصوص عرضه ســهام به عموم در و برای هیچ کشور 
عضو منطقه اقتصادی اروپا نداده است و به عالوه این 
شرکت هیچ دستورالعمل یا سند پیشنهادی دیگری 
را در رابطــه با عرضه خصوصی ارائه نداده اســت. در 
رابطه با هر یک از کشــورهای عضو منطقه اقتصادی 
اروپا و همچنین کشورهایی که قوانین ذکرشده را به 
رسمیت می شناسند هیچ اقدامی تا به امروز برای ارائه 
پیشنهاد عرضه عمومی یا حقوق الزمه برای انتشار این 
دستورالعمل در هیچ کدام از کشورهای عضو صورت 
نگرفته اســت. این بیانیه مطبوعاتی صرفا در خطاب 
به افرادی آماده  شــده که دارای ســوابق تخصصی 
در موضوعات مربوط به ســرمایه گذاری هســتند و 
بر مبنای اینکه این آگهی خطاب به هر شــخص در 
انگلیس انتشار یافته متعارفا یکی از اشخاصی قلمداد 
می شــود که در یکی از ماده های زیر توصیه شــده 
است: ماده 19 )متخصصان ســرمایه گذاری(، ماده 
49 ذکرشــده در قانون بازارها و خدمات مالی 2000 
)شــرکت های دارای ارزش باال یا موسســات قانونا 
تاسیس نشده(، دستورالعمل ارتقای مالی سال 200۵. 
عالوه بر محدودیت های ذکرشده در رابطه با اشخاص 
در انگلیس، این بیانیه مطبوعاتی در کل مختص به آن 
دسته از افرادی است که »سرمایه گذاران واجد شرایط« 
بر اساس تعریف ارائه شده در بخش 86 قانون 2000 
خدمات مالی و بازار آن ها را نیز دربربگیرد. این بیانیه 
مطبوعاتی ممکن است حاوی مطالبی درباره آینده 
شرکت باشــد و درواقع دربرگیرنده مطالبی است که 
در آینده اتفاق خواهد افتاد. این مطالب ذاتا مسائلی را 
مورد خطاب قرار می دهند که تا حدی نامعلوم هستند 
یا می توانند به وسیله عوامل مختلف تحت تاثیر قرار 
بگیرند همچون عملکرد بازارهای مالی، نوسانات در نرخ 
بهره و ارز، کاال و قیمت سهام، ارزش دارایی های مالی، 
تاثیر قوانین و مقــررات، اقدامات تحقیقی و حقوقی، 
اقدامات استراتژیک و مسائل متعدد دیگر در مقیاس 
ملی، منطقه ای و جهانی همچون مســائل سیاسی، 
اقتصادی، کســب وکار و آن هایی که ماهیت رقابتی 
دارند. این عوامل ممکن است آینده واقعی پامگرنت را 
از آنچه در این قسمت بیان  شده بسیار متفاوت کند. اما 
با این حال پامگرنت هیچ تعهدی نسبت به به روزرسانی 

مطالب عنوان شده در این قسمت ندارد.
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بنیان گذار تخفیفان از اتفاق تازه استارت آپی کشور می گوید

جذب سرمایه خارجی 
باید بر پایه انتقال دانش و تکنولوژی باشد

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین 
نمودهای جهانی شدن است. امیرعباس کریم زاده، 
کارشــناس بورس و فرابورس با تاکید بر این جمله 
می گوید: »اقتصاددانان و دولت ها همگی بر اهمیت 
حیاتی ســرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از 
دید آن ها این مســئله نیرویی، به ویژه در کشورهای 
درحال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحوالت 
اقتصادی به حساب می آید. سرمایه گذاری خارجی 
می تواند ابزاری برای رشــد و توســعه باشد و اغلب 
کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که امکانات 
اقتصادی کمتر و نقدینگی پایین تــری دارند، برای 
اجرای طرح های اقتصادی و رشد اقتصادی-صنعتی 
خود، به دنبال جذب ســرمایه های خارجی هستند. 
بدین سبب ســرمایه گذاری خارجی ابعاد سیاسی و 
اقتصادی وسیعی دارد. با وجود اهمیت سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد 
جهانی، متاسفانه سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است و هر گونه ورود 
سرمایه خارجی به بازار ایران باید به چشم خوشنودی 

نگریسته شود.«

 ایجاد مشاغل جدید، پیامد مثبت جذب سرمایه 
خارجی

وی در ادامه اضافه می کند: »ورود سرمایه به یک بازار 
از جنبه های مختلفی قابل بررســی است. چه بازار از 
نوع ســنتی مانند حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی 
و... باشد و چه بازار از نوع دانش بنیان مانند حوزه های 
آی تی و اکوسیستم استارت آپی باشد. وجه اشتراک 
همه این زمینه ها و همه این حوزه ها یک چیز اســت 
و آن هم نیاز به ســرمایه و جذب سرمایه است.« اما 
اینکه جذب سرمایه آن هم از نوع خارجی در شرایط 
کنونی ایران در دهکده جهانی، چه تاثیراتی می تواند 
بر حوزه های مورد نظر داشته باشد، موضوعی است که 
با کریم زاده کارشناس اقتصاد کالن مطرح کرده ایم. 
کریــم زاده صحبت هایش را با تاکیــد بر جنبه های 
مثبت جذب سرمایه خارجی آغاز می کند و می گوید: 
»در هر بازار فرصت های بالقوه ای وجود دارد که شاید 
از دید سرمایه گذاران سنتی آن بازار دور مانده باشد اما 
سرمایه گذار جدید و به ویژه سرمایه گذار خارجی به 
دلیل آشنایی با زمینه های فعالیت های اقتصادی در 

جذب سرمایه خارجی یعنی رشد ارزش ملی
امیرعباس کریم زاده، کارشناس اقتصاد کالن 

سطح جهانی، می تواند با شناسایی ظرفیت ها زمینه ساز 
ایجاد مشاغل جدیدی در آن حوزه شود و پیشنهادهای 
مفیدی در قالب طرح های جدیدی بدهد که قبال در 
آن بازار موجود نبوده است.« وی اضافه می کند: »حتی 
آمار و ارقام هم این مدعی را تایید می کند، کما اینکه 
بر اساس آمار موجود سرمایه گذاری های خارجی قبل 
از وضع شــدید تحریم ها بر علیه ایران و حتی تا قبل 
از سال 90، هر ســال بیش از 12 هزار شغل در ایران 
ایجاد می کرد و هر سال تعداد افراد بیشتری صاحب 
درآمد می شدند. بنابراین یکی از مهم ترین فواید جذب 
سرمایه خارجی زمینه ســازی برای ایجاد شغل ها و 

فرصت های کسب وکار جدید است.«

 بار روانی مثبت در سطح جهانی
این کارشناس اقتصاد کالن در ادامه اشاره ای هم دارد 
به بار روانی مثبتی که حضور ســرمایه گذار خارجی 
می تواند در سطح جهان و در ارتباط با ایران ایجاد کند. 
چون با ورود ســرمایه گذاران خارجی به هر کشوری 
در صندوق ورلد اینوســتمنت ریپورت گزارش هایی 
منتشــر می کند که منبعی برای پژوهش و بررسی 
بازارها توسط سرمایه گذاران سراسر دنیاست. بنابراین 
باال رفتن ترند و حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران 

به معنای افزایش امنیت ایران برای ســرمایه گذاران 
است و به لحاظ روانی تاثیر مثبتی در سطح بین المللی 
برای کشورمان به همراه دارد که موجب می شود در 
سال های آینده سرمایه گذارهای بزرگ تری با حجم 

سرمایه های بیشتر به بازارهای ایران روی بیاورند.

 سرمایه گذاری خارجی و رشد ارزش ملی
وی همچنین به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
بازار اشــاره ای می کند و می گوید: »سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی آمار تولیدات صنعتی را افزایش 
می دهد و موجب رشــد ارزش ملی کشــور می شود 
که نتیجه مثبت آن رشد کشــور در رتبه بندی های 
بین المللی است و کشــور با توجه به افزایش ارزش 
ملی اش می تواند در رنکینگ جهانی رشد کند و اوراق 
مالی آن از ارزش بیشــتری برخوردار شوند. از طرفی 
سرمایه گذاری که وارد کشوری می شود تعهداتی دارد 
برای فروش محصوالت و خدماتش. اینکه مثال تنها 
در بازار ایران بفروشــد یا بازارسازی های بین المللی 
انجام دهد و حتی متعهد می شــود که روی بازارهای 
صادراتی فکر کند که در هر صورت زمینه های فروش 
محصوالت ایرانی را فراهم می کنــد.« کریم زاده در 
ادامه و در مورد پیامدهای مثبت حضور و عرضه یک 

شــرکت در بورس می گوید: »حضور هر شرکتی در 
بورس چندین مزیت هم برای خود شرکت و هم برای 
خریداران سهام شــرکت دربردارد. زیرا با حضور در 
بورس به لحاظ قیمتی، ارائه صورت حساب های مالی، 
کلیه اطالعات درآمدی و قراردادها، شفافیت های الزم 
برای اهالی بازار صورت می گیرد و از فیلترهای بورس 
عبور می کند که برای سرمایه گذار و آینده روشن یا 
غیرروشن شرکت اهمیت دارد. بنابراین وقتی شرکت و 
به عبارتی سهام شرکتی در بازار اول و دوم بورس عرضه 
می شود شــفافیت اطالعات مالی مهم ترین نتیجه 
این امر است. بنابراین شــفافیت موجود مشتریان 
بیشتری را به خرید برگه های مالی شرکت ترغیب 
می کند و این شرکت برای تامین مالی پروژه های 
آتی خود دیگر الزم نیست به سراغ بانک ها برود و 
از بانک ها تسهیالت با بهره های باال دریافت کند، 
بلکه از طریق انتشار برگه های مالی تامین سرمایه 
می کند که ریسک بســیار کمتری را هم متوجه 

کسب وکارش می کند و اتکا به بانک از بین می رود. 
از طرفی چنین شرکتی می تواند از طریق 

ابزارهای اسالمی مانند انتشار اوراق 
مشارکت و... و فروش سهام، سرمایه 

مورد نیازش را تامین کند.«

وقتی شرکت 
و به عبارتی 

سهام شرکتی 
در بازار اول 

و دوم بورس 
عرضه می شود 

شفافیت 
اطالعات مالی 

مهم ترین 
نتیجه این امر 
است. بنابراین 

شفافیت 
موجود 

مشتریان 
بیشتری 

را به خرید 
برگه های 

مالی شرکت 
ترغیب 
می کند
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سرمایه داشته باشند تا رویکردشان تغییر مسیر کلی بدهد 
و این مسئله موجب می شود که عالوه بر رشد استارت آپ ها 
و کسب وکارهای دانش بنیان، دیگر حوزه های اقتصادی نیز 

از رکود خارج شوند.
 از پول و دانش خارجی ها بهره ببریم

هادی فرنود در ادامه صحبت هایش می گوید: »با همه این 
مسائل تاکید می کنم که ما نباید نگران این مسئله باشیم 
که بخشــی از مالکیت یک شرکت داخلی در اختیار فردی 
خارجی باشــد کما اینکه این اتفاق در کشورهای دیگر هم 
افتاده و نه تنها موجبات نابودی شــان را فراهم نکرده بلکه 
شکوفایی اقتصادی آن ها را هم در پی داشته است. مثال اگر 
سرمایه گذار بزرگی پیدا شود که شرکت دیجی کاال را بخرد، به 
ضرر کشور ما نیست چون این سرمایه ای است که وارد کشور 
ما شده و اشتغال زایی ایجاد کرده است. پس با هیچ فرمولی 
نمی توان نکته منفی از آن استخراج کرد. این مدل جدید، 
که سرمایه گذاران جذب شرکتی ایرانی شوند، راهکار مثمر 
ثمری است؛ هم برای ایجاد جو روانی مثبت در کشور خودمان 
و هم برای سرمایه گذاران خارجی، چون ریسک کمتری را 
برایشان به دنبال دارد و طرف حساب خارجی ها مشخص 
است و وجهه قانونی دارد. البته مهم ترین بحثی که باید مد 
نظرمان باشد این اســت که از تخصص خارجی ها استفاده 
کنیم و تنها به پولی که وارد می کنند توجه نداشته باشیم 
و زمینه را به نوعی فراهم کنیم که بر تعداد واردشــوندگان 
به بازار اســتارت آپی ایران اضافه شود. در حال حاضر تعداد 

عالقه مندان به فعالیت در بازار ایران بسیار زیاد است اما تعداد 
واردشوندگان بسیار کم. پس این فرصت همچون غنیمتی 
است که ما کشورمان را و زمینه های سرمایه گذاری در آن 
را امن نشان دهیم تا افراد بیشتری به ورود به ایران ترغیب 
شوند. نباید با ایجاد ترس و واهمه سرمایه گذاران را از ایران 
برانیم. خارجی ها باید این تغییر را از درون کشورمان ببینند. 
زیرا مسئله مهم این است که شاید شرکت سرآوا می توانست 
همین سرمایه و حتی بیشتر را از سرمایه گذاران داخلی هم 
جذب کند اما در شــرایط فعلی کشورمان و اهمیت حضور 
در مجامع بین المللی جذب سرمایه خارجی اهمیت بسیار 
بیشتری دارد و راه را برای ورود دیگران باز می کند، البته به 
شرطی که شرکت فعلی تجربه موفقی را پشت سر بگذارد. 
در این صورت وقتی سرمایه گذار در بازار بزرگ ایران تجربه 
موفقی کســب کند و کار عملی و موفقــی را از او ببینند، 
ســرمایه گذاران دیگر هم به تکاپو می افتند که برای عقب 
نماندن از قافله وارد ایران شوند و همین امر به رقابتی هرچه 
سالم تر منتهی می شود. چون در بازار سرمایه به دلیل وجود 
رقبای تجاری زیاد، اول وارد شدن به هر بازاری بسیار مهم 
است و اگر کمی شرایط را مثبت تر کنیم به دلیل بزرگی بازار 
بکر ایران، سرمایه گذاران زیادی مشتاق حضور در این بازار 
هستند اما ما خودمان از درون فرکانس هایی به امواج منفی 
موجود بر علیه ایران در مجامع بین المللی اضافه می کنیم و 
اجازه نمی دهیم که شرایط به نوعی رقم بخورد که خارجی ها 
بیایند و پول و دانش بیاورند و ما از این فرصت استفاده کنیم 

و برای جوانانمان اشتغال زایی و درآمدزایی کنیم.«
 موانع را از پیش پای سرمایه گذار برداریم

»بنابراین بــه نظر من مهم ترین کاری که در شــرایط 
فعلی باید کنیم این اســت که موانع پیــش پای ورود 
سرمایه گذاران خارجی را برداریم و این مسیر را تسهیل 
کنیم تا سرمایه ها به آسانی وارد کشور شوند. اما در طرف 
مقابل راه های ورود شرکت های استارت آپی به بازار ایران 
را سخت کنیم و موانعی را پیش روی شان بگذاریم. چون 
در ایران پتانســیل فنی روبه بهبود است و با اخذ دانش 
روز و جذب ســرمایه، خودمان می توانیم شرکت های 
استارت آپی تاسیس کنیم. اما اگر موانع را برعکس جلوی 
پای سرمایه گذار بگذاریم این شرکت های استارت آپی 
هستند که وارد بازار ایران می شــوند و بازار را از دست 
ایرانی ها می گیرند و ارزها را از کشــور خارج می کنند. 
مثال شاید تلگرام می توانست یک شرکت ایرانی باشد ولی 
با ایجاد موانع متعدد این امکان را از خودمان گرفته ایم 
چون هیچ کــس نمی تواند برای همیشــه جلوی ورود 
شرکت های تکنولوژی را بگیرد. و االن تلگرام وارد شده 
و بدون فیلتر شدن مجوز فعالیت گرفته است. بنابراین 
جلوگیری از ورود ســرمایه یعنــی تقدیم تمام و کمال 
بازار به شرکت های اســتارت آپی خارجی. در حالی که 
می توانیم از سرمایه گذاری خارجی پول و دانش بگیریم 
و برای شرکت های استارت آپی خارجی در ایران رقیب 
بومی درست کنیم و بازار را در دست خودمان بگیریم.«

متن کامل را در
شنبه مگ بخوانید



فــرض کنید یک تیم خــوب و چابک 
دارید، ایده هم خوب است، از روش های 
درســتی هم برای اعتبارســنجی در 
استارت آپتان اســتفاده کرده اید، در 
مرحله ای هســتید کــه MVP )کمینه 
محصول پذیرفتنی( را آماده کرده اید، 
نتیجه هــای خوبی هــم گرفته اید و 
دیگر تصمیم دارید پروژه را به صورت 
آزمایشــی النچ کنید، تا بازخوردهای 

واقعی تری بگیرید.
در این مرحله با یک ســری چالش ها 
مواجــه می شــوید؛ مثــا اینکه چه 
شــعاری انتخاب کنیم؟ چه کار کنیم 
که بازدیدکننده ها و مشتری ها ارزش 
کلیدی ما را درست درک کنند؟ از چه 
لحنی اســتفاده کنیم؟ چه چیزهایی 
را اول نمایــش دهیــم؟ پیغام ها را به 
کاربرها به چه ترتیبی نمایش بدهیم؟ 
و… در اینجــا اگر با دو مفهوم بســیار 
مهم آشــنایی داشته باشــید خیلی 
می تواند به شــما کمک کنــد؛ یکی 
بحث اســتراتژی محتواست و دیگری 
مبحــث کپی رایتینگ اســت. البته 
شاید اســتراتژی محتوا را باید زودتر 
از این مرحله بــه کار بگیرید )از همان 
روزهای اول که در حال طراحی تجربه 
کاربری هســتید(. در مورد استراتژی 
محتوا، در آینده صحبت خواهیم کرد. 
در اینجا می خواهیم شــما را با مفهوم 

کپی رایتینگ آشنا کنیم. 

معموال اســتارت آپ ها عاقــه دارند 
دقیقا ارائه آسانســوری خودشان را در 
وب سایتشان قرار  دهند، آن هم به عنوان 
اولین محتوایی که مشتری با آن مواجه 
می شــود! این در حالی است که ارائه 
آسانســوری برای ارائه به سرمایه گذار 
خوب است نه برای مشــتری! باید در 
اینجــا خیلی دقیق و هوشــمندانه به 
ارزشی که پیشــنهاد می دهید اشاره 
کنید، آن هــم از دیدگاه مشــتری و 
کاربران احتمالی تان. پیشنهاد می دهم 
یک متخصص محتوا در تیمتان داشته 
باشــید، یا اینکه مشــاوره بگیرید و یا 
حتما خودتــان اطاعاتــی در زمینه 
کپی رایتینگ کســب کنید. از آنجایی 
که استارت آپ ها معموال با هزینه کمی 
باید فعالیت کنند ، بد نیســت خودتان 
هم در زمینــه کپی رایتینگ اطاعات 
کســب کنید. حداقلش این است که 
دیگر اشتباهات فاحش را در ارائه ارزش 

کلیدی خود انجام نمی دهید.
در این زمینــه ســجاد بهجتی عزیز 
یک ویدئوی آموزشــی کامل و رایگان 
در وب سایت وبیاد منتشــر کرده که 

پیشنهاد می دهم حتما آن را ببینید.
در انتها هم دو تعریف از آقای شهیدی و 
تورج صابری وند برای درک بهتر مفهوم 
کپی رایتینگ ارائه می دهم که امیدوارم 

مفید واقع شود.

 کپی رایتینگ چیســت؟ کپی رایتر 
کیست؟

کپی رایتینگ یکی از مشاغل کلیدی 
تبلیغات اســت کــه بــرای افزایش 
»اثرگذاری« تبلیغــات به وجود آمده 
اســت. وظیفه کپی رایتر جســتجوی 
بهترین پاسخ برای این دو سوال اساسی 
اســت: در تبلیغات خود چه بگوییم؟ 

چگونه بگوییم؟
کپی رایتینگ دانش و هنری است برای 
کنار هم چیدن خاقانه کلمه ها. هدف 
آن معرفی ایده های تجاری، شــخصی 
و... است تا از بین حجم عظیم تبلیغ ها 
و پیام ها، بیشتر از رقیب ها مورد توجه 
قرار بگیرد، خوانده شود، ارتباط برقرار 
کنــد، عاقه مند کند و بفروشــد. این 
معرفی چنان است که مخاطب را وادار 
به انجام کاری می کند. مخاطب پس از 
خواندن کلمه هایی که کپی رایتر نوشته 
اســت می خواهد چیزی بخرد، جایی 
برود، تماسی بگیرد، رای به کسی دهد، 

نامه ای را تا انتها بخواند و...
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اگر از درونتان صدایی شــنیدید که می گوید: 
»نمی توانی نقاشی کنی!« هرطور شده نقاشی 

کن تا آن صدا ساکت شود.

شما می توانید 
فرضیات خود 

را بر روی 
قسمت های 
مختلف این 
بوم بنویسید 

و آن ها را 
اعتبارسنجی 

کنید. این بوم 
9 جز دارد که 

شامل بخش 
مشتریان، 

ارزش 
پیشنهادی، 

کانال ها، 
ارتباط با 

مشتریان، 
جریان 

درآمدی، 
منابع کلیدی، 

فعالیت های 
کلیدی، 
شرکای 

کلیدی و 
ساختار هزینه 

است

آموزش بوم مدل کسب وکار با نگاهی به تجربه کافه بازار در بکارگیری این مفهوم
روی این بوم نقش شرکتتان را بزنید

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

 چطور 
می توانیم 

جذابیت های 
یک بازی را 

به گونه ای در 
کسب وکارمان 

ایجاد کنیم 
که کاربران 

بیشتر درگیر 
آن شوند؟

کپی رایت، ضرورت 
موفقیت استارت آپ ها!

واژه نامه استارت آپی: بازیکاری
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در این نوشته قصد دارم بوم مدل کسب وکار را در قالب 
یک مثال به شما آموزش دهم. بوم مدل کسب وکار 
ابزاری مدیریتی و بصری اســت کــه عناصر مهم 
یک کســب وکار را به تصویر می کشد و محلی برای 
ایده پردازی در مورد کسب وکار مربوطه است. این ابزار 
زبانی مشترک است که عناصر یک مدل کسب وکار را 
به تصویر می کشد و افراد مختلف از تیم های مختلف 
می توانند در مورد آن نظر بدهند. شــما می توانید 
فرضیات خود را بر روی قسمت های مختلف این بوم 
بنویسید و آن ها را اعتبارسنجی کنید. این بوم 9 جز 
دارد که شامل بخش مشتریان، ارزش پیشنهادی، 
کانال ها، ارتباط با مشتریان، جریان درآمدی، منابع 
کلیــدی، فعالیت های کلیدی، شــرکای کلیدی و 
ساختار هزینه است. نکته مهم این است که استفاده 
از آن در مراحل ایده پردازی مناسب است ولی برای 
راه اندازی استارت آپ ها به شدت توصیه می شود که 
در کنار این ابزار، از ابزار بوم ناب نیز استفاده شود. ابزار 

بوم ناب نیز در آینده معرفی خواهد شد.

 کافه بازار و بوم مدل کسب وکار
برای اینکه کارکرد این بوم را خوب درک کنید، در 
قالب مثالی عملی اجــزای مختلف بوم را با یکدیگر 
مرور می کنیم. کسب وکاری که قصد داریم در اینجا 
بوم مدل کســب وکار آن را ترسیم کنیم، کافه بازار 
است، اولین بازار  اپلیکیشن های اندرویدی در ایران. 
قطعا اگر گوشــی مجهز به سیســتم عامل اندروید 
داشته باشید با این نرم افزار آشنایی دارید. کافه بازار 
محلی است که برنامه نویســان در آن نرم افزارهای 
بومی موبایل را عرضه می کنند و کاربران نیز در قالب 
این بستر نرم افزارهای مورد نیاز خود را خریداری و 

دانلود می کنند.
نکته مهم: قطعا مدل کســب وکار کافه بازار اجزای 
مفصل تری دارد اما در این مثــال به صورت خیلی 
خاصه و با جزئیات کم، در راستای آموزش بوم مدل 

کسب وکار، اجزای آن را تشریح می کنیم.
حاال 9 جزء بوم مدل کسب وکار را در کافه بازار تحلیل 

و بررسی می کنیم.

)Customer Segment( بخش مشتریان 
از بخش مشتریان شــروع می کنیم. کافه بازار چند 
بخش مشتری مجزا دارد، یک بخش از این مشتریان 
افرادی هســتند که ابزارهای هوشمند اندرویدی 
دارند، بخش دیگر برنامه نویسان اندروید هستند که 
دنبال درآمدزایی هستند و بخش دیگر هم صاحبان 

کســب وکارها هســتند که عاقه دارند تبلیغات 
هدفمندی بر روی محصوالتشــان داشته باشند. 
شاید بازیگران دیگری هم باشند ولی ما فعا همین 

بخش ها را در نظر می گیریم.

)Value Proposition( ارزش پیشنهادی 
ارزش پیشــنهادی کافه بازار بــرای هریک از این 
مشــتریان چیست؟ شــما به عنوان دارنده گوشی 
اندروید چــرا کافه بازار را روی گوشــی خود نصب 
می کنید؟ من شــخصا به واســطه بومی بودن این 
اپلیکیشن و اینکه امکان دسترسی به ابزارها و اپ های 
ایرانی را برایم فراهم می کند این اپلیکیشن را نصب 
کرده ام. به واسطه پلتفرمی که کافه بازار فراهم کرده، 
دسترسی من به محتوای فارسی، اپ های فارسی، 
امکان پرداخت آناین و... فراهم شده و من بابت این 

مسئله خوشحالم.
حاال مسئله را از دیدگاه برنامه نویسان در نظر بگیریم. 
چرا برنامه نویس ها عاقــه دارند اپ های خود را در 
بستر کافه بازار منتشر کنند؟ چون کافه بازار این امکان 
را برایشان فراهم کرده که اپلیکیشن آن ها در معرض 
دید کاربران ایرانی قرار بگیرد و این مســئله باعث 
درآمدزایی آن ها شود. می بینید؟ ما چه برنامه نویس 
باشــیم، چه کاربر عاقه داریم از کافه بازار استفاده 
 کنیم. این مــوارد را می توانید در بخش ارزش های 

کلیدی در نظر بگیرید.

)Channels( کانال ها 
بایــد برای هــر بخش از مشــتریان خــود ارزش 
پیشنهادی مربوطه را بنویسید. معموال برای هربخش 
از مشتریان یکرنگ در نظر گرفته می شود تا خوانایی 
بوم بیشتر شود. حال ســوال این است که کافه بازار 
این ارزش پیشنهادی را از چه طریق به مشتریانش 
می رساند؟ شــما به عنوان کاربر چطور می توانید به 
محتوای بومی و اپ های ایرانی دسترســی داشته 
باشید؟ مشخص است، از طریق اپلیکیشن کافه بازار، 

و بعضا وب سایت کافه بازار.
برنامه نویس ها هم از طریق API هایی که کافه بازار 
در اختیارشــان قرار می دهد و همچنین از طریق 
کنترل پنل وب سایت به این موارد دسترسی خواهند 
داشت. پس در این بخش کانال ها مشخص می شوند: 
اپلیکیشن کافه بازار و Api های برنامه نویسی و پنل 

وب کافه بازار ویژه برنامه نویسان.

)Customer Relation( ارتباط با مشتریان
 کافه بازار چطور مشتریان خود را حفظ می کند و 
آن ها را افزایش می دهد؟ چه ایده هایی برای افزایش 

رضایت شما دارد؟
کافه بازار یک بخش پشــتیبانی قوی دارد. عاوه بر 
این با جشنواره ها و تخفیف هایی که ارائه می دهد، 
رضایت ما را به عنوان کاربر تامین می کند و درنهایت 

ارتباط خوبی بین ما و این سرویس ایجاد می شود. 
حتی واژه هایی که در این زمینه در این اپلیکیشن به 

کار می روند موثرند )استفاده از کلمات خودمانی(.
کافه بازار بــرای برنامه نویس هایش هم یک بخش 
پشــتیبانی دارد و از طرفی هر سال یک برنامه ویژه 
به نام پنج شنبه بازار برگزار می کند که در این برنامه 
از برنامه نویس هایی که بــا این مجموعه همکاری 
کرده اند دعوت به عمل می آید. کارگاه های آموزشی 
و ســخنرانی های ویژه ای در راستای ارتقای سطح 
عملی آن ها برگزار می شود و از برنامه های منتخب 
تقدیر می شود. این موارد همه در رضایت این بخش 
از مشــتریان )تامین کنندگان محتوا( نقش بسیار 

مهمی دارد.

)Revenue Stream( جریان درآمدی 
کافه بازار یک پلتفرم است و مدل اصلی درآمدش این 
است که درصدی از فروش اپلیکیشن های موبایل را 
دریافت می کند. این مدل، مدل 30 به 70 اســت، 
یعنی به ازای هر فروش 30 درصد سهم کافه بازار و 

70 درصد سهم تولیدکننده است.
مدل های درآمدی دیگری هم در کافه بازار هست، 
مثا سیســتم تبلیغات عدد. یادتان باشد که یک 
کسب وکار شــاید مدل های درآمدی زیادی داشته 
باشد، ولی معموال یکی از این مدل ها مدل درآمدی 

اصلی است.

)Key Resources( منابع کلیدی 
کافه بازار برای اینکه سرپا بماند، نیاز به چه منابعی 

دارد؟
مهم ترین منابع کافه بازار عبارت اند از:

 نیروهای انسانی، برنامه نویسان، مدیران، بازاریابان، 
بخش پشتیبانی و...

 پول، حقوق کارمندان، تبلیغات، انواع پروموشن ها 
و...

 مکان! بله، باالخره باید دفتری باشد تا تیم کافه بازار 
آنجا جمع شوند و کار کنند.

 تجهیزات، کامپیوتر، سرور، میز، صندلی، و...
 یک سری حق امتیازها، مثل برند کافه بازار و...

 پلتفرم نرم افزاری و سیســتم طراحی شده برای 
هماهنگی بین اعضا

 و سایر منابعی که هر کسب وکاری نیازمند آن است.

)Key Activities( فعالیت های کلیدی 
برای راهبری کسب وکار کافه بازار، به چه فعالیت های 

کلیدی نیاز است؟ این فعالیت ها را در نظر بگیرید:
 اســتخدام نیروهای انسانی متخصص و مدیریت 

آن ها
 توســعه پلتفرم نرم افزاری ســمت وب و سمت 

اپلیکیشن
 بهینه سازی سرورها

 مدیریــت بــازار و تبلیغات و تحلیل هــای رفتار 
مصرف کننده

 فراهم کردن محیطی برای سهولت کار تیمی
 تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب

 بررسی مسائل حقوقی کســب وکار و جلوگیری 
از چالش ها

 و ســایر فعالیت های کلیدی که نیاز است تا این 
کسب وکار پابرجا بماند.

همان طور کــه می بینید این مــوارد تقریبا خیلی 
واضح هستند و تقریبا سرفصل های مشابهی برای 

کسب وکارهای مختلف است.

)Key Partners( شرکای کلیدی 
شریک کســی است که یک ســری از فعالیت های 
کلیدی شــما را بهتر از شما انجام می دهد، یا اینکه 
برخــی از منابع شــما را می تواند ســریع تر تامین 
کند. مثا شــاید رســانه هایی که در زمینه معرفی 
اپلیکیشن های موبایل با کافه بازار همکاری می کنند 
جزو شرکای کلیدی او باشند، یا اینکه اگر یک شرکت 
سرمایه گذاری، ســرمایه ای را برای کافه بازار تامین 
کرده باشد، یکی از شرکای کلیدی اش باشد. شاید 
شرکتی پهنای باندش را تامین کند و یک نهاد دولتی 
از آن در راستای حمایت از کارآفرینی حمایت ویژه ای 
کنــد. این ها همه می توانند جزو شــرکای کلیدی 

کافه بازار قرار بگیرند.

)Cost Structure( ساختار هزینه 
همه مواردی که توضیح داده شــد، نیازمند پول و 
هزینه اســت. کافه بازار دو دسته هزینه اصلی دارد؛ 
یک سری هزینه های ثابت، مثا اجاره مکانی که تیم 
کافه بازار در آن مستقر است یا حقوق کارمندان. این 
هزینه ها همیشه هســتند چه کافه بازار یک کاربر 
داشته باشــید، چه 18 میلیون کاربر! اما یک سری 
هزینه ها متغیرند، که بســته به بزرگ شدن سایز 
کافه بازار تغییر می کنند، مثا با رشد دانلودها هزینه 
پهنای باند زیادتر می شــود. این هزینه ها به میزان 

استفاده و تعداد مشتریان کافه بازار وابسته است.
در کل هزینه هــای یک کســب وکار هزینه هایی 
مشخص و معین است؛ هزینه نیروی انسانی، اجاره، 
راه اندازی اولیه، خرید تجهیزات، هزینه توسعه پلتفرم 
و... پیشنهاد می شــود اگر قرار است تحلیلی در این 
زمینه برای یک ایده یا کسب وکار انجام دهید حتما 

با یک حسابدار مشورت کنید.

 جمع بندی و نتیجه گیری
امیدوارم این آموزش در قالب مثال برای شما مفید 
واقع  شده باشد. برای کسب اطاعات بیشتر و دقیق تر 
در مورد نحوه تکمیل بوم مدل کسب وکار، می توانید 
فیلم های آموزشی بوم مدل کسب وکار را به صورت 

رایگان از وب سایت DrStartup.ir دانلود کنید.

دادهفیلی

بهرام جوهر شمشیری

  بازیکاری مفهوم جدیدی است که تعاریف متعددی 
برای آن ارائه شده. در تعریف مورد قبول، بازیکاری 
 Game design( استفاده از اندیشه بازی ســازی
thinking( و اســتفاده از مکانیزم ها، تکنیک ها و 

المان هــای بازی، به ویژه بازی هــای کامپیوتری، 
در بســترهای دیگر )به جز بستر بازی( برای ایجاد 
شادی و افزایش اشتیاق کاربران، حل مسائل، بهبود 

فرآیندها و یادگیری در آن بسترهاست.

به عبارتی خودمانی می شــود این طور بازیکاری را 
مطرح کرد که چطور می شود که افراد اینقدر درگیر 
بازی های کامپیوتری می شوند و ساعت ها وقت خود 
را صرف آن می کنند؟ چطور می توانیم جذابیت های 

یک بازی را به گونه ای در کسب وکارمان ایجاد کنیم 
که کاربــران از آن لذت ببرند و بیشــتر درگیر آن 
شوند؟ این تکنیک ها در مباحث مرتبط با بازیکاری 

مطرح می شوند.

Gamification

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

88346791

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

09351088221
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در حالی 
که ال جی 
از خدمات 

اندرویدی به 
نام اپتیموس 
یو آی استفاده 
می کند که به 

اندازه موتوبار 
موتوروال 
و تاچ ویز 

سامسونگ 
پرزرق وبرق 
نیست، این 
شرکت آن 

را برای 
جی اسلیت و 

G2x  قرار نداده 
است 

محبوب ترین پیام رسان دنیا هم روی ارتباطات و محتواهایی که می تواند در اختیار کاربرانش بگذارد حساب باز  کرده و هم 
به اشتراک گذاری محتواهایی چون ویدئوهای یوتیوب

چگونه تلفن ها و تبلت های این  برندکره ای سری میان اندرویدی ها درآورد؟

در حــال حاضــر واتــس اپ ســریع ترین و 
قابل اعتمادترین برنامه پیام رسانی در دنیاست. اما 
چند روز پیش، این شرکت اعام کرد که می خواهد 
از شر هزینه اشــتراکی که از بیش از یک میلیارد 
کاربر خود مطالبه می کند، خاص شــود. در نگاه 
اول به نظر می رسد این یک استراتژی کاری اشتباه 
باشد. درنهایت این شرکت فقط هر کاربر را در هر 
سال یک دالر شارژ می کند و تقریبا تمام افرادی 
که از این برنامه اســتفاده می کنند با این موضوع 
موافق هســتند. با توجه به پایگاه کاربر بزرگ این 
شــرکت، درآمد حاصل از طریق هزینه اشتراک 
برای فیس بوک، که این شرکت را در سال 2014 
به مبلغ 19 میلیارد دالر خریداری کرده، سودآور 

به نظر می رسد.
پس این شــرکت چگونه می خواهد کسب درآمد 
کند؟ طبق گزارش وباگ رســمی این شرکت، 
قرار اســت به کاربران امکان دهد تا در این برنامه 
با کســب وکارها و ســازمان ها در ارتباط باشند. 

برای مثال
 کاربران می توانند با یک بانک در ارتباط باشند 
و بررســی کنند که آیا یک معامله کاهبرداری 

است یا خیر.
 کاربــران می توانند یک شــرکت هواپیمایی را 

پیگیری کنند تا از تاخیر در پرواز مطلع شوند.

این موضوع چگونه چشــم انداز اشتراک گذاری 
اجتماعی را تغییر می دهد:

نفوذ اینترنت در سراســر دنیا در چند دهه اخیر 
بسیار سرعت گرفته است. اتصال باند وسیع و نفوذ 
تلفن های هوشمند در کشورهای درحال توسعه 
نیز به شــدت افزایش یافتــه و درنتیجه مصرف 
محتوای آناین باال رفته است. پیش بینی می شود 
کار محتواسازهای آناین بســیار رونق یابد زیرا 
تبلیغ کنندگان تمرکز خود را از روی رســانه های 
سنتی به رسانه های دیجیتال معطوف می کنند. 
محتواســازهای ویدئویی در این انقاب اینترنتی 

بیشترین سود را خواهند برد.
از زمانی که مــردم مجبور بودند از ســی دی یا 
بلوتوث برای اشتراک گذاری یک ویدئو با دوستان 
خود اســتفاده کنند، زمان زیادی نمی گذرد. اما 
رســانه های اجتماعی همه چیز را تغییر داده اند. 
اشتراک گذاری ویدئو از طریق فیس بوک، توییتر 
و سایر پلتفرم های رســانه های اجتماعی به یک 
هنجار تبدیل  شده اســت و اکنون ما واتس اپ را 
داریم. اشتراک گذاری از طریق واتس اپ آهسته 
دارد به شکل دیگری از اشــتراک گذاری تبدیل 
می شود. این گونه اشــتراک گذاری بسیار سریع 
و فوری است و شــما متوجه می شوید آیا طرف 
مقابل آن را دریافت کرده است یا خیر )برخاف 
فیس بوک که در آن الگوریتم مشــخص می کند 
دوست شــما آن را در فید اخبار خود دیده است 

یا خیر(.
با این حال، واتس اپ محدودیت های خاص خود را 
نیز دارد. شکی نیست که شما می توانید لینک های 

ویدئویی را با ســرعت نور به اشــتراک بگذارید، 
اما ارســال ویدئوهای واقعی از طریق این برنامه 

محدودیت هایی دارد:
1. محدودیت اندازه فایل برای اشــتراک گذاری 
وجود دارد. شما نمی توانید فایل/تصویر/ویدئویی 

را که بیش از 16 مگابایت است ارسال کنید.
2. اکثر افراد دوست ندارند محتوای طوالنی را در 
تلفن های خود تماشا کنند. آن ها ترجیح می دهد 
از یک تبلت یا لپ تاپ برای این کار استفاده کنند. 
بنابراین، واتس اپ بیشــتر برای اشتراک گذاری 
محتوای کوتاه مناسب است )ترجیحا ویدئوهایی 

که کمتر از 10 دقیقه هستند.(

 اشتراک گذاری واتس اپ و یوتیوب
ویدولی)Vidooly( عنوان شرکت تجزیه وتحلیل 
ویدئو اســت که داده های مربوط بــه ویدئوهای 
یوتیوب را بررســی می کند. در ماه های گذشته، 
این شــرکت بررســی کرد که چگونه واتس اپ 
روش اشتراک گذاری ویدئوهای یوتیوب را توسط 
کاربران خــود تغییر می دهد. در اینجا به برخی از 

مشاهدات جالب این گروه اشاره  می شود.
 ویدئوها بیشــتر از طریق واتس اپ به اشتراک 
گذاشته می شوند اما تعداد مشاهدات یا زمان تماشا 
زیادی را به خود اختصاص نمی دهند. فیس بوک 
هنوز برترین پلتفرم اشتراک گذاری است که تعداد 

مشاهدات و زمان تماشای بیشتری دارد.
 محتواهای کوتاه بیشــتر از طریق واتس اپ به 
اشتراک گذاشته می شوند. احتمال اشتراک گذاری 
ویدئوهایی که بیش از 10 دقیقه هستند نسبت به 

ویدئوهای کوتاه تر 40 درصد کمتر است.
 در طول فصــل تعطیات اشــتراک گذاری از 
طریق واتس اپ بسیار زیاد می شود. در ماه دسامبر 
بیشترین تعداد اشتراک گذاری از طریق واتس اپ 
مشاهده شــد. ممکن اســت به این دلیل باشد 
که مردم در این فصل بیشــتر بــا تلفن های خود 
در اینترنت جســتجو می کنند تا بــا کامپیوتر و 

لپ تاپ های کاری شان.
پس از تجزیه وتحلیل های انجام شــده مشخص 
شد که چهار دســته بندی اصلی بیشترین تعداد 
اشــتراک گذاری را در واتــس اپ دارند: کمدی، 

موسیقی، سرگرمی و نحوه کار.

 نکته مهم برای محتواسازها چیست؟
با توجه به تمام دســته بندی ها، ســهم واتس اپ  
30-40درصد از کل اســت. این رقم بزرگی است 
که نمی توان آن را نادیده گرفــت. یکی از دالیل 
تعداد پایین مشاهدات و زمان تماشا در این برنامه 
آن اســت که اکثر ســهم واتس اپ در کشورهای 
درحال توسعه مانند هند، مالزی، و آفریقای جنوبی 
است و در این مناطق سرعت اینترنت نسبتا پایین 
اســت. درنتیجه کاربــران نمی توانند ویدئوهای 

طوالنی را پخش کنند.
این شــرکت که فقط حدود 50 مهندس دارد، 
اخیرا در باگ رســمی خود اعام کرده اســت 
که تعداد کاربران آن به یک میلیارد نفر رسیده 
است. با توجه به سرعت رشد این برنامه، نمی توان 
اهمیت این پلتفرم را درزمینه اشــتراک گذاری 

نادیده گرفت.

درگذشته اچ تی سی و موتوروال دو کارگزار بزرگ و 
قدرتمند در اکوسیستم اندروید بودند که قسمت 
اعظم فروش دســتگاه ها به آن ها تعلق داشت. در 
نیمه دوم سال 2010، سامسونگ به آن ها پیوست 
و با تلفن های هوشمند و تبلت گلکسی، که اولین 
تبلت اندروید در بازار بود )قبل از آنکه گوگل حتی 
آمادگی تولید تبلت را داشته باشد(، تاثیر مهمی 

در بازار گذاشت.
بازیگر مهــم دیگر در ســال 2011 بــه چرخه 
داخلی اندروید پیوســت؛ ال جی. این شــرکت 
در واقع دســتگاه اندروید خود را در سال 2010 
به بــازار عرضه کرد که ویژگــی آن صفحه کلید 
سخت افزاری فوق العاده اش بود و قیمت مناسبی 
داشت. در سال 2011، ال جی به توسعه کار خود 
ادامه داد و پا را از این فراتر گذاشــت. این شرکت 
تصمیم گرفت دستگاه های اندروید پیشرفته تولید 
کند. بعد از تحقیقات و بررســی های فراوان، سه 
محصول ال جی از بین ســایر محصوالت در سال 

2011 به بازار عرضه شد:
 Verizon  تلفن هوشــمند ،LG Revolution .1

4G LTE
T-Mobile G-Slate .2، تبلــت 10 اینچی دارای  

Honeycomb
T-Mobile G2x .3، تلفن هوشــمند HSPA+ با 

سیستم عامل اندروید
در حالی که ال جی از خدمــات اندرویدی به نام 
اپتیموس یو آی اســتفاده می کند کــه به اندازه 
موتوبار موتوروال و تاچ ویز سامسونگ پرزرق وبرق 
  G2x نیست، این شرکت آن را برای جی اسلیت و
قرار نداده است و فقط سیســتم عامل اندروید را 
 ،Revolution روی هردو دستگاه اجرا می کند. در
که یک قطعه سخت افزاری بی نظیر است، بهترین 
ویژگی اپتیموس یو آی آن است که کاربر را اذیت 

نمی کند.
تاریخ راه اندازی رسمی هیچ یک از این سه دستگاه 
مشــخص نبود اما قرار بود در تابســتان از آن ها 
رونمایی شود.جی اســلیت با قیمت 529 دالر با 
تخفیفــی 100 دالری و قرارداد دوســاله )برای 
 T-Mobile’s نســخه 32 گیگابایتی که خدمات
HSPA+ شبکه دارد( با موفقیت بیشتری روبه رو 

خواهــد بود تــا Motorola Xoom  کــه فقط به 
خاطــر زمان بندی بهتــر در بازار بــه موفقیت 
دســت نیافت. وقتی تاریخ عرضه جی اســلیت 
به مدتی بعد موکول شــد، گــوگل این فرصت را 
داشــت تا بازیابی Honeycomb را تکمیل کند و 
توسعه دهندگان می توانستند برنامه های کاربردی 
خود را برای تبلت بهینه سازی کنند. جی اسلیت 
باید با تبلت های جدید سامســونگ که آن هفته 
از آن ها رونمایی شــده بود رقابــت می کرد، اما 
طراحی جی اسلیت  قطعا پیشرفته تر از مدل های 

پاستیکی سامسونگ است.
یکی دیگر از مزیت های این ســه دستگاه ال جی 
آن اســت که آن ها همگــی صفحه نمایش های 
فوق العاده ای دارند. از آنجا که کســب وکار اصلی 
شرکت ال جی تولید ال سی دی است، این شرکت 
در ایــن زمینه تخصص زیــادی دارد و درنتیجه 
دستگاه های آن دارای نمایشــگرهایی است که 
درخشــان ترین، ظریف تریــن و رنگارنگ ترین 
نمایشــگرها در بین تمام تلفن های هوشــمند و 
تبلت های اندروید هســتند. حتــی مدل پیش 

از تولیدجی اســلیت نســبت به موتــوروال زوم 
 G2x صفحه نمایش زنده تری دارد. نمایشگرهای
و Revolution با بهترین صفحه نمایش ها در تمام 

تلفن های هوشمند برابری می کنند.
شرکت ال جی تلفن هوشــمند اندروید دیگری 
تولید کرده است که Optimus 3D نام دارد. در این 
محصول از فناوری سه بعدی بدون عینک استفاده 
شده است که بسیار غلط انداز است و چیز خاصی 
به محصول اضافه نمی کنــد و درنهایت می توان 
گفت با ارائه این محصول شرکت ال جی فقط منابع 
خود را هدر داده اســت. ال جی به عاوه برخی از 
ویژگی های سه بعدی را در محصول جی اسلیت 
خود نیز تعبیه کرده اســت. در هردو مورد، این 
دستگاه ها می توانند ویدئوهای سه بعدی ضبط و 
پخش کنند )و آن را در کانال ســه بعدی یوتیوب 
آپلود کنند(. در هردو مورد، تجربه کاربری چندان 
جالب توجه نبوده است و اکثر فروشندگان لوازم 
الکترونیکی بر این باورند که شرکت ال جی نباید 
این ویژگی های بی فایــده را در محصوالت خود 

بگنجاند.

  ال جی، بازیگر قدرتمند بعدی در اکوسیستم اندروید
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 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!
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نیازمندی های کارآفرینی
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امـروز
ـرهـای

تـیـت

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

8

وزن تبلیغات خود

را محک بزنید

تنش هایی که محیط 

به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 

سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 

متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3

8

10

11

بک تایپ، سیستم عامل 

جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 

ایده برانگیز بپرسید

اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 

پی ریزی کنید

فرصت های 

اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 

چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 

چت برای مسنجر رونمایی کند ...

م را بفروشم کجا سرمایه گذاری کنم؟« 
»زمین های

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

و ارز. وقتی به 
ت دارد و نه خرید ســکه، طال 

جذابی

او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 

کن، می گوید: »اســتارت آپ! خوردنی اســت یا 

پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 

ادامه در صفحه 3

استارت آپ...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید
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سه جمله برای دستیابی به موفقیت: 1( بیشتر 
از دیگران بدان، 2( بیشتر از دیگران کار کن، 3( 

کمتر از دیگران توقع داشته باش.

آنچه در ساختن یک 
کمپین تبلیغاتی در توییتر 

باید رعایت کنیم 

روش تخصیص بودجــه و انتخاب مخاطبان 
از مهم ترین مراحــل اولیه در تبلیغات توییتر 
هســتند که هر کمپین تبلیغاتی برای موفق 
شــدن باید به آن ها توجه داشته باشد. همراه 
بودن هزینه هــا با اهداف مــورد نظر کمپین 
و همچنیــن در نظر گرفتن نــوع مخاطبان 
ازجمله راهکارهــای اصلی برای موفقیت یک 
کمپین بازاریابی در توییتر اســت. در اینجا دو 
نکته اساسی را که در روند ساخت یک کمپین 
بازاریابی در شبکه اجتماعی توییتر مهم هستند 
مطرح و اهمیت آن هــا را در موفقیت و فروش 

بیشتر محصوالت مورد نظر روشن می کنیم.
در حال حاضر با حضور پررنگ رســانه های 
اجتماعی در فضاهای مجــازی، روش های 
و  آســان تر  شــیوه های  بــه  تبلیغاتــی 
مقرون به صرفه تری انجام می شــوند و افراد 
و شــرکت های مختلف می توانند با پرداخت 
مبالغ نه چندان زیاد، در این رسانه ها مقداری 
حجم ترافیکی خریداری کنند و به بازاریابی 
برای محصوالت خود بپردازند. توییتر نیز از 
فضاهای مناسب برای ارائه تبلیغات اینترنتی 
اســت که توجه بســیاری را بــه خود جلب 
کــرده و کاربران زیادی دارد. بــه بیان بهتر، 
توییتر به عنوان یکی از شــبکه های پربازدید 
اجتماعی، برای فعالیت های بازاریابی بسیار 
مناسب است و از طرفی ارائه تبلیغات در این 
شبکه اجتماعی، به نسبت مقرون به صرفه تر 
اســت، بنابراین افراد، برندها و شرکت های 
زیادی با ســاختن کمپین هــای تبلیغاتی 
مخصوص به خود در این شبکه، به بازاریابی 
برای کسب وکار خود مشغول هستند. اما در 
عین حال که شــیوه های تبلیغاتی در توییتر 
تقریبا آسان و قابل اجراست، توجه به دو نکته 
ضروری می تواند به ساخت یک کمپین موفق 
کمک زیادی کند. تبلیغ در این رسانه دشوار 
نیســت و با رعایت چند نکته ساده می توان 
بازاریابی موفقــی را از طریق آن پیش برد. با 
به کار بردن نکاتی کــه در ادامه خواهد آمد، 
می توان تبلیغی مقرون به صرفه و تاثیرگذار 

در این شبکه اجتماعی ارائه داد.
 تعیین بودجه

هر فعالیت بازاریابی هزینه های مخصوص به 
خود را دارد. هنگامی که قصد دارید کمپینی 
تبلیغاتی در شبکه اجتماعی توییتر بسازید نیز 
باید مقداری هزینه کنید، اما تشخیص اینکه 
باید در چه مدت چه مقدار هزینه کنید بسیار 
مهم است. بنابراین در مرحله اول سعی کنید 
بودجه مورد نظــر را در کمپین تبلیغاتی خود 
مشخص کنید تا با توجه به آن بتوانید عوامل 
متعددی را در حد توان خود به کار ببرید. این 
امر به شما در کنترل هزینه های بازاریابی کمک 
می کند، به این معنا کــه باید تصمیم بگیرید 
ارزش هر دنبال کننده )follower( برای شما 
چقدر اســت و تا چه میزان می توانید برای باال 
بردن طرفداران صفحه تان هزینه کنید. در نظر 
داشته باشید که هنگام انتخاب مقدار هزینه، 
مبلغــی را در نظر بگیرید که کمتــر از ارزش 
نتایج مورد نظرتان باشــد، در غیر این صورت 
فقط هزینه اضافی کرده اید که سودی به دنبال 
نداشته است. پس سعی کنید با شناخت دایره 
مخاطبانتان و تعداد روزهایــی که قصد ارائه 
تبلیغات را در آن ها دارید، به تقسیم بندی بودجه 
خود بپردازید و همزمان بازخورد تبلیغات خود 
را نیز دنبال کنیــد و درجه موفقیت خود را در 
نظر داشته باشید. بعد از ایجاد کمپین تبلیغاتی 
مورد نظر می توانید برای آن اسمی انتخاب کنید 
و جایگاه مکانی خود را نیز ثبت کنید. تعیین 
موقعیت مکانــی در مرحله بعدی، که انتخاب 
مخاطبان است، بســیار مهم است؛ با توجه به 
کســب وکاری که دارید، محدوده جغرافیایی 
مخاطبانتان را مشــخص کنید و سعی کنید 
کاربرانــی را انتخاب کنید کــه امکان مصرف 

محصول توسط آن ها بیشتر باشد.
  انتخاب دایره مخاطبان

مرحله بعدی انتخاب فالورها است. سیستم های 
تبلیغاتی توییتر این امکان را به شما می دهند 
که دایره مخاطبان خود را مشــخص کنید، به 
ایــن معنا که چه افــرادی می توانند مخاطب 
تبلیغاتی که شما در کمپین خود ارائه می دهید 
باشند. همچنین می توانید از طریق گزینه هایی 
که توییتر برای تنظیم کمپین در اختیار شما 
قرار می دهد، موقعیت مکانی، جنسیت و زبان 
مخاطبان خود را نیز انتخاب کنید. ضمن اینکه 
می توانید دایره مخاطبان خود را به روش های 
دیگــری نیز افزایــش دهید، مثــا از طریق 
کاربرانی که آن ها را فالو می کنند، عایق آن ها، 
رفتارهــای اجتماعی و جمعیتی آن ها و حتی 
حیوانات خانگی شان. به این معنا که صفحات 
مورد عاقه کاربران توییتر می تواند گزینه ای 
باشــد برای جذب افرادی کــه آن صفحات را 
دنبال می کنند و شما از طریق آن ها می توانید 
مخاطبان بیشتری پیدا کنید. در پایان الزم به 
یادآوری اســت که انتخاب مخاطبان مرحله 
بســیار مهمی در تبلیغات محسوب می شود. 
با مشــخص کردن تعداد فالورها می توانید در 
مرحله اول که تخصیص بودجه است نیز بهتر 
عمل کنید و در تعیین بودجــه و زمان بندی 
مصــرف آن بازبینی هــای بهتــری در آینده 

داشته باشید.

در کنار 
سیستم های 

پیشرفته توزیع 
سنتی در 

فروشگاه های 
زنجیره ای 

بزرگ جهان، 
استفاده از 

فروش آناین 
نیز ازجمله 
راهکارهای 
جدید این 

کمپانی 
است که در 

سال های 
اخیر رشد 

قابل توجهی 
یافته است و 
با اقبال زیاد 

خریداران 
مواجه شده 

است

»حائر« یکی از مهم ترین شــرکت های لوازم برقی 
خانگی در جهان شناخته می شود و بسیاری از مردم 
دنیا با محصوالت آن آشنا هســتند. می توان گفت 
هدف اصلی که این برند دنبال می کند، تبدیل شدن 
به یک نام تجاری جهانی است. برای رسیدن به این 
مهم راهکارهای تبلیغاتی گسترده ای را در نظر گرفته 
است. شناخت مخاطبان و نیازهای آن ها، حضور در 
رویدادهای مهم ورزشــی جهان، بهبود روش های 
تبلیغاتی ســنتی و... ازجمله راهکارهای اصلی این 

شرکت برای تبدیل شدن به یک برند جهانی است.
کمپانی حائر از تولیدکنندگان برجسته لوازم خانگی 
و مصرفی الکترونیکی در سطح جهان است که طیف 
گســترده ای از محصوالت الکترونیکی مانند تلفن 
همراه، سیســتم های تهویه، کامپیوتــر، اجاق گاز، 
یخچال و فریــزر و... را تولید می کند. مقر اصلی این 
شرکت چندملیتی در استان شانگ دانگ چین است. 
جالب است بدانید که در ســال 2014 این شرکت 
بزرگ ترین سهم را در بازار خرده فروشی محصوالت 
سفیدرنگ جهان داشت. سابقه این کمپانی به سال 
1920 برمی گردد که کارخانه کوچک ساخت یخچال 
و فریزر در چینگ دائو بود، اما به عنوان برند حائر در 
سال 1984 تاسیس شد. در حال حاضر این شرکت 
در بسیاری از کشورهای جهان نمایندگی دارد و به 
توسعه خط تولید خود مشــغول است. اگرچه حائر 
بیشتر با لوازم خانگی خود خصوصا یخچال و فریزر در 
سطح جهان شناخته شده است اما در سال های اخیر 
گوشی های هوشمند این برند نیز وارد تجارت جهانی 
شــده و جایگاه قابل توجهی در بــازار پیدا کرده اند.

جالب است بدانید این شرکت در حال حاضر دارای 
29 کارخانه، 19 شرکت تجاری در خارج از کشور و 

8 مرکز تحقیقاتی است که سعی در ارائه محصوالتی 
متنوع مطابق با فناوری های پیشرفته جهانی دارند. 

 چهار مرحله تبدیل شدن به یک برند جهانی
گروه های بازاریابی این کمپانی چهار مرحله اصلی 
را برای توسعه شــرکت خود در نظر گرفته اند که 
عبارت اند از: استراتژی توسعه گوناگونی محصوالت، 
استراتژی ساختن برند داخلی، استراتژی ساختن 
برند جهانی و اســتراتژی جهانی شــدن. تنوع در 
ارائــه محصوالت ازجمله اهــداف اصلی بازاریابی 
این شرکت است که با شناخت طبقه های مختلف 
مصرف کنندگان، سعی در بهبود این بخش دارد. از 
طرفی تبدیل شــدن به یک نام تجاری مشهور در 
ســطح جهان، فعالیت های تبلیغاتی این کمپانی 
را رهبری می کند، به این معنا که برای برند شدن 
در درجه اول باید یک برند داخلی شد، لذا در خود 
چین به تبلیغات گسترده ای دست زده و پس از آن 
در سطح جهانی به این روند ادامه داده است تا نام 
تجاری مطرح شده ای در سراسر جهان شود. سعی 
در جهانی کــردن نام تجاری حائر مهم ترین هدف 
تیم های تبلیغاتی این شــرکت است، طبق عقیده 
آن ها سرمایه گذاری در استراتژی های بازاریابی به 
منظور شناساندن هرچه بیشتر نام حائر، به دنبال 
خود بازگشت سرمایه را به همراه دارد، به این معنا 
که ارائه یک تصویر خوب از این نام تجاری، درنهایت 
به اعتماد بیشتر مخاطبان و درنتیجه فروش بیشتر 

محصوالت منجر می شود.

 محصولی برای همه طبقات جامعه
یکی از نقاط قوتی که برند حائر را به محصولی جهانی 
تبدیل کرده، این اســت که محصوالت این شرکت 
برای هردو طبقه متوسط و سطح باالی جامعه مناسب 
هســتند و افراد مختلف می توانند با ســطح درآمد 
متوسط نیز محصوالت این برند را خریداری کنند. 
این ویژگی در کنار سیستم توزیع مناسب که تقریبا 

در تمام کشــورهای جهان تولیدات این کمپانی را 
قابل عرضه کرده است و سیاست های تبلیغاتی درست، 
باعث شده مصرف کنندگان زیادی در سراسر جهان 
پیدا کند. کمپین های تبلیغاتی این برند بازار مصرف 
این کمپانی را تقسیم بندی می کنند و با معرفی سه 
گروه متوسط، متوســط به باال و طبقه باال سعی در 
ارائه محصوالت متناســب با آن ها دارند، بر این مبنا 
با شــناخت مخاطب می توان تبلیغات بهتری انجام 
داد و محصولی مطابق با نیاز و توان خرید او ارائه داد.

 توزیع و قیمت گذاری، یک استراتژی تبلیغاتی 
سیستم توزیع قوی و قیمت گذاری مناسب نیز ازجمله 
استراتژی های اصلی بازاریابی برند حائر است. در کنار 
سیستم های پیشرفته توزیع سنتی در فروشگاه های 
زنجیره ای بزرگ جهان، استفاده از فروش آناین نیز 
ازجمله راهکارهای جدید این کمپانی اســت که در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی یافته است؛ خرید 
آسان و توزیع به موقع ازجمله خصوصیات اصلی این 
روش است که با اقبال زیاد خریداران مواجه شده است. 
از طرفی قیمت گذاری های مناسب نیز از روش های 
بازاریابی غیرمستقیم این برند محسوب می شود. در 
تعین قیمت هر محصول مواردی مانند هزینه های 
کارخانه، هزینه های مربوط به نیروی کار و همچنین 
هزینه های مالیاتی در نظر گرفته و سعی می شود با 
توجه به نوع محصول و همچنین نوع تقسیم بندی که 
از بازار مصرف آن داشته اند، قیمتی مناسب را روی 

آن بگذارند.

 حامی سبز المپیک پکن
یکی دیگر از روش های تبلیغاتی موثر حائر، حضور 
در بازی های ورزشی جهانی در مقام اسپانسر است، 
به طور مثــال بازی های المپیک پکن و مســابقات 
ان بی ای ازجمله فعالیت های ورزشی جهانی بودند 

که برند حائر در آن ها معرفی شد.
از آنجا که حائر برندی چینی است، برگزاری المپیک 

2008 پکن فرصت خوبی برای فعالیت های بازاریابی 
این برند به شــمار می رفت و تیم های تبلیغاتی این 
شــرکت نیز به خوبی از این فرصت استفاده کردند. 
بازی های المپیک ازجمله فعالیت های بزرگ ورزشی 
در جهان به شمار می روند که مخاطبان زیادی را در 
سطح جهان دارند. بر این اساس در سال های اخیر 
کمپانی حائر از فرصت بازی های المپیک در پکن، 
نهایت استفاده را کرد و یکی از جدیدترین محصوالت 
خــود را معرفــی کــرد: »کولرهایی که بــا انرژی 
خورشیدی کار می کردند«. این محصول جدید که 
مطابق با سلیقه جهانی مبنی بر استفاده از انرژی های 
پاک بود، به خودی خود محصولی متفاوت و محبوب 
در بین مردم جهان است و معرفی آن در بازی های 
مشهور المپیک نیز به تبلیغ هرچه بیشتر آن کمک 
شایانی کرد. به این صورت که در المپیک 2008 پکن، 
نام تجاری حائر با معرفی سیستم های تهویه ای که 
مطابق با انرژی خورشــیدی کار می کردند، همراه 
شد. این استراتژی با نصب این سیستم ها در زمین 
تنیس پکن، رســتوران های ورزشگاه های المپیک 
و... به معرفی نوع جدید ایــن محصوالت پرداخت 
و از این طریق نــام تجاری حائر را در اذهان عمومی 

بیشتر ثبت کرد.

 حضور در رسانه های اجتماعی
در کنار تبلیغات سنتی تر، مانند استفاده از فضاهای 
باز خیابانی و مجات، روزنامه های معروف و نشریات 
تجاری، رســانه های اجتماعی آنایــن نیز که در 
سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده اند ازجمله 
اهداف بازاریابی برند حائر محسوب می شوند. حائر 
نیز مانند بسیاری از نام های مشهور تجاری، حضور 
گســترده ای در این صفحات دارد، صفحاتی مانند 
فیس بوک، توییتر و... که منجر به آشــنایی بیشتر 
کاربران فضــای مجازی با محصــوالت متنوع این 
شرکت شده و به تبدیل شــدن این برند به یک نام 

تجاری جهانی بیشتر کمک می کند.

فهیمه خراسانی
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جهانی شدن. تنوع در ارائه محصوالت ازجمله اهداف اصلی بازاریابی این شرکت است

استراتژی حائر  برای برند جهانی شدن

  )Instagramiran( اینستاگرام ایران
طراح و گرافیست
تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

 )Reyhoon( ریحون
کارشناس فروش
تهران، تمام وقت

 )Zoraq( زورق
Back-End برنامه نویس

تهران، تمام وقت

 )Aron( آرون
طراح و برنامه نویس وب سایت

تهران، تمام وقت

 )Active Idea( ایده پویا
SEO متخصص سئو

تهران، تمام وقت

 )Anetwork( ای نتورک
Administration Assistant

تهران، تمام وقت

 )Instagramiran( اینستاگرام ایران
کارشناس فروش و مدیر ارتباط با مشتریان

تهران، تمام وقت

 )Shooka( )شبکه ویدئوکنفرانس ایران )شوکا
کارشناس منابع انسانی

تهران، تمام وقت

 )Reyhoon( ریحون
طراح گرافیک و وب

تهران، تمام وقت

 )Saya Family( سایا فامیلی
بازاریاب محصوالت و خدمات

تهران، پاره وقت، دورکاری

 )Mehrvision( مهرویژن
گرافیست

تهران، پاره وقت

طراحــی برنامه های تبلیغاتی برای گوشــی های همراه 
یکی از اســتراتژی های جدید و تاثیرگذار تبلیغاتی در 
فضاهای مجازی است که مخاطبان زیادی را در دسترس 
دارد. بسیاری از کمپانی های جهان با شرکت های بزرگ 
تولیدکننده تلفن هــای همراه به منظور ارائه آگهی های 
مورد نظر خود، همکاری می کنند، برای مثال در ســال 
2012 شرکتی معروف برزیلی در زمینه بیمه اتومبیل، 
ضمن مشــارکت با شــرکت اپل،یک برنامــه تبلیغاتی 
موفق برای شناســاندن بیمه خود معرفی کرد و کاربران 
گوشی های هوشمند اپل را مخاطب قرار داد. این تبلیغ 
که ازجمله آگهی های جذاب و خاقانه در سال های اخیر 
بوده و در جشنواره های بزرگ تبلیغاتی نیز جوایزی کسب 
 )Bradesco( کرده، تبلیغی بود که کمپانی برادســکو

ارائه داد. این شرکت برزیلی به منظور نشان دادن ارزش 
خدمــات بیمه اتومبیل خــود، برنامــه قابل اجرایی در 
گوشی های هوشمند ساخته بود تا اهمیت بیمه اتومبیل 
را به مخاطبان خود نشان دهد. البته جالب است بدانید 
که این تبلیــغ فقط در تبلت های آی پــد قابل اجرا بود. 
این برنامه ابتــدا فقط تبلیغی معمولی از اتومبیل به نظر 
می آمد، با این حال وقتی کاربر به صفحه بعدی می رفت، 
اتومبیــل مذکور نیز همراه او حرکت می کرد و به صفحه 
بعد می رفت و با گوشــه صفحه نمایش برخورد می کرد و 
صحنه یک تصادف را نمایش می داد. بعد از این تصادف 
این شعار در مقابل کاربر به نمایش درمی آمد: »حوادث 
غیرمنتظره بدون هشــدار اتفاق می افتند، پس از طرح 

بیمه برادسکو استفاده کنید!«

تبلیغ مذکور در عین خاقانه بودن، ساده و تاثیرگذار است و 
به خوبی روحیه امنیت طلبی مخاطب را به چالش می کشد. 
اتومبیلی که همراه ما حرکت می کند و به هرجا قدم بگذاریم 
می آید، این احساس را به مخاطب القا می کند که نباید از 
آن غافل بــود و حتی در امن ترین مکان ها نیز امکان خطر 
وجود دارد. صحنه ای که از تصادف اتومبیل با گوشه انتهایی 
صفحه نمایش به چشم می خورد نیز بسیار تاثیرگذار است 
و میزان خســارت وسیله شــخصی را به مخاطبان یادآور 
می شود؛ لذا می توان چنین نتیجه گرفت که مخاطب این 
آگهی در عین حال که از تلفن همراه خود استفاده می کند، 
به صورت ناخودآگاه به اهمیت بیمه اتومبیل نیز پی می برد و 
نام برند برادسکو در ذهنش ثبت می شود و این همان چیزی 

است که آگهی فوق به دنبال آن بوده است.

ماشین شما همه جا با شماست
تبلیغی خاقانه برای بیمه ماشین برپایه حس امنیت خواهی مخاطبان

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم



با در نظر داشتن چهار مولفه که در ادامه توضیح خواهیم داد 
از این طریق تجارت خود را با حفظ افراد خبره و کارآزموده 
پیش ببرید. یک استراتژی و برنامه جامع در صورتی که شامل 
روش های کارآمد جهت حفظ افرادی که برای آن ها زحمت 
کشیده اید نباشد، اســتراتژی جامعی به حساب نمی آید. 
منطقی به نظر می رســد. اما اگر نخواهیم از واژه »اغلب« 
استفاده کنیم، شرکت های کوچکی وجود دارند که این مولفه 
بحرانی و ضروری را در برنامه نیروی انسانی خود قرار نداده اند. 
در یک نظرسنجی »ویستون وایات« اعام کرد که بیش از 50 
درصد از این قبیل شرکت ها هیچ گاه در زمان استخدام نیروی 
تازه به این مقوله نیندیشیده اند. علت چیست؟ فکر می کنم 
دلیل آن نداشــتن باور و تصور صحیح از روش های ابقای 
کارمندان باشد. اغلب صاحبان کسب وکار گمان می کنند که 
حفظ کارمندان در گرو مسائلی از قبیل افزایش مزایا، میزان 
حقوق و دستمزد و از طریق ایجاد انگیزه در کارمندان است. 
در حالی که واقعیت به گونه دیگری است. رفتارهایی که به 
ایجاد حس مفید و باارزش بودن می انجامد، رفتارهایی که 
نشان از قدرشناسی از آنان دارد و حس امنیت را برای آنان به 
ارمغان می آورد. در این استراتژی بایستی از لحاظ تکنیکی 
بر روی چهار مولفــه اصلی تمرکز کنیم؛ عملکرد، برقراری 

ارتباط، وفاداری و برتری در رقابت.

عملکرد
مزایای برخــورداری از اهداف مشــخص و 

ملموس بر هیچ یک از مدیــران و صاحبان 1
تجارت پوشیده نیست. اما این آگاهی، که از 
معیارهای عملکردی مهم در ابقای کارمندان است، معموال 
اندکی پس از شروع کار متوقف می شود. مطالعات پی درپی 

براد کرمودی وبالگ نویس و گزارشگر سایت 
خبریSmartCompany  است که سابق بر 
این معاون سردبیر مجله کاتالیست دانشگاه 
RMIT بوده است. RMIT یکی از پررونق ترین 
دانشگاه های استرالیاست که درزمینه آی تی 
و مدیریت مدرن فعالیــت می کند. او درباره 
برخی رفتارهای کارکنان تحلیل های متفاوتی 

ارائه داده است.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که ماه گذشته منتشر شد، 
برای ایجاد یک کســب وکار موفــق و تزریق روحیه 
اشتیاق در افراد بایســتی دانش های فرضی را کنار 
گذاشــت. در این تجزیه وتحلیل که بر روی 60 هزار 
کارمند در تمام کشورها انجام شده، از افراد پرسیده شد 
که تغییرات در محل کار را چگونه ارزیابی می کنند؟ 

در این راستا طبق آمار سایت »نیو تک«، افزایش مزایا 
برای کارمندان در مقایسه با موارد بسیار دیگری که 
از عوامل ابقای آن ها معرفی شده اند، موفقیت باالیی 
نداشته است. حال، با توجه به نتایج این تحقیق به بیان 
چهار افسانه مرسوم در بین مردم و برخی شرکت ها 

می پردازم. افسانه هایی که از پایه اشتباه اند!
 

 افسانه اول: افراد مدیران را ترک می کنند، نه 
خود شرکت را

در دنیای تجارت این جمله مرســوم شــده است 
که افراد مدیران شــرکت را ترک می کنند نه  خود 
شرکت را. اما جیسون مکفرسون، مدیر این پروژه، 
می گویــد که اطاعات جمع آوری شــده توســط 
گروه او خاف این مطلب را نشــان می دهد: »افراد 
از شــنیدن این جمله عصبانی می شــوند و آن را 
نمی پذیرند. در شــرکت های امروزی، وقتی مدیر 
مرتب تغییر می کند، به نظر می رسد که مدیر نقش 
موثری در روند کاری شرکت دارد. اما می بینیم که 
در شرکت های کوچک و درحال رشد، کل شرکت 

موثرتر از مدیر مستقیم است.«

و  منفی گــرا  جوانــان  دوم:  افســانه   
غیرقابل اعتمادند

مکفرســون می گوید این تحقیــق همچنین این 
موضوع را که تعامل با جوانان و راضی نگه داشــتن 
آنان دشوار است، کم رنگ و کم اهمیت می کند. وی 
درحقیقت ضرورت وجود همه رده های سنی 18 تا 
35 ساله در یک گروه را نادرست می شمارد و آن را 
ســاده انگارانه می داند. »به عقیده من فرد 18 ساله 
و 35 ســاله به طور کلی از دو نسل متفاوت هستند 
که دو فکر و عقیده متفــاوت دارند.« همچنین او 
اضافه می کند: »در ایــن تحقیق ما هیچ گروهی را 
مثبت گراتر از جوانان خصوصا سنین 18 تا 24 ساله 
نیافتیم. تنها مورد منفی در این رده ســنی مربوط 
به جوانی 25 ساله است، که به دنبال تغییر شغل و 
کسب درآمد بیشتر بود، که این مورد در میان هزاران 

نفر این تحقیق رقم کوچکی به شمار می آید.«

 افسانه ســوم: مزایا باعث خوشحالی افراد 
می شود

وجود مزایا برای کارمندان ماننــد ناهار رایگان تا 

آن اندازه که گمان می شود نمی تواند رضایت آنان 
را کســب کند. مکفرســون می گوید: »تحقیقات 
عمده ای بر روی انــواع مزایا برای کارمندان انجام 
داده ایــم تا دریابیــم که چه مــواردی برای آن ها 
جذاب تر اســت. اما حقیقتا به مــورد قابل توجهی 
پی نبردیم. حتی در مورد تعدادی از شرکت ها در 
ایاالت متحده آمریکا که تاش می کردند با افزودن 
مزایا جذابیت کار را برای افراد بیشــتر کنند، این 
بدبینی وجود داشت که بدون شک این شرکت ها 

در جایی لنگ می زنند!«

 افســانه چهارم: افزایش حقوق باعث ابقای 
کارمندان می شود

بر اساس این تحقیق رابطه مستقیمی بین افزایش 
حقوق کارمنــدان و رضایت و حفــظ آنان وجود 
ندارد. به گفته مکفرســون: »پول تغییر عمده ای 
در تصمیم یک کارمند برای ماندن یا ترک شــغل 
ایجاد نمی کند. به جز در مواردی که حقوق دریافتی 
توسط فرد در مقایســه با موارد مشابه بسیار کمتر 

باشد.«

بایستی 
دانش های 

فرضی را کنار 
گذاشت. در این 

تجزیه وتحلیل 
که بر روی 60 
هزار کارمند در 

تمام کشورها 
انجام شده، از 
افراد پرسیده 

شد که تغییرات 
در محل کار را 
چگونه ارزیابی 

می کنند
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با این چهار مولفه افراد کلیدی تیمتان را حفظ کنید

چهار برداشت اشتباه از موفقیت شرکت ها و ذهنیت هایی که درباره ابقای کارمندان وجود دارد

ماندن یا نماندن، مسئله کارکنان من این است!

چهار افسانه ای که نبایدباورکنید

 )Robotsaz( ربات ساز
نماینده آموزشی
تهران، پاره وقت

 )Arvand Studio( فناوران آروند پاسارگاد
مسئول دفتر

تهران، تمام وقت

  )Karafarinweb( کارآفرین وب
گرافیست وب

تهران، تمام وقت

 )TelC( ارتباطات بین الملل تل سی
Java و PHP برنامه نویس

تهران، تمام وقت

 )Simava( سیماوا
کارشناس فروش
تهران، تمام وقت

 )Rahnema( رهنما
گرافیست

تهران، تمام وقت

 )Barg( برگ
آنالیزور و تحلیل کننده وب

تهران، تمام وقت

 )Soshiance( فن آوران اطالعات سوشیانس
مسئول دفتر

تهران، تمام وقت

کلینیک تخصصی پوست و موی آرمان
 )Arman Hair Restoration Clinic( 

مشاور تلفنی جهت فروش
تهران، تمام وقت

 )AVAYeRASA( آوای رسا
اپراتور مرکز تماس

تهران، تمام وقت

 )Kimia Asar( کیمیا اثر
)Xamarin( طراح رابط کاربری اندروید

تهران، پاره وقت

  )Jahan Gostar Pars( جهان گستر پارس
Full-stack برنامه نویس

تهران، تمام وقت

ستون
C o l u m n

هانری کپ
موفقیت از آن کســانی نیســت که هرگز دچار 
ناکامی نشــده اند، بلکه متعلق به کسانی است 
که هرگز بــرای ازســرگرفتن مبــارزه، بیم و 

هراسی ندارند.

کارکنان را بی پول 
مدیریت کنید!

همه می دانند تعداد کمی از کارآفرینان هستند 
که در شروع تجارت از سرمایه خوبی برخوردارند. 
جردن ایزنبرگ، کارآفرین و موســس شرکت 
UrgentRX، هشــدار می دهد که در شروع یک 
شغل استارت آپی مواردی مهم تر از سرمایه نیز 
وجــود دارد. او می گوید: »این اصا دور از انتظار 
نیست که در شــروع چنین فعالیتی صاحبان 
و حتی کارمندان برای مدتی نســبتا طوالنی از 
حقوق و دســتمزد خود چشم بپوشند و همه را 
برای تولید محصول بیشتر یا ارائه خدمات بهتر 
به کار گیرند.« این روند، یعنی به تعویق انداختن 
حقوق برای صاحبان این مشاغل، خوشایند است 

اما به مذاق کارمندان خوش نمی آید. 
 مشوق های غیرپولی

همان طــور که گفته شــد اغلب در مشــاغل 
استارت آپی، کارآفرین سرمایه چندانی ندارد، 
بنابراین دســت به دامان موسسان شرکت های 
بزرگ تر یا کارمندانی می شود که بتوانند ستون 
اصلی این گونه مشاغل شوند و برای مدتی کار را 
به جریان بیندازند. این حرکت تنها برای مدتی 

محدود جوابگو است.
 جایگزین های کم هزینه

برای مثال شــرکت StartupDigest در شروع 
Cura- )کار خود از روشی به نام »موزه داران« یا 

tor Model( استفاده کرد. این شرکت آن زمان 
برای جمع آوری اطاعات از روش های داوطلبانه 
اســتفاده می کرد و از افراد می خواست در شهر 
محل ســکونت خود به جمــع آوری اطاعات 
بپردازند. این شــرکت برای انجام این کار هیچ 
پولی به این افراد نمی داد و در عوض مطالب را با 

اسم خود اشخاص منتشر می کرد.
 بهینه سازی 

گاهی در یک اســتارت آپ مجبور می شــویم 
کارمندانی با حقوق اســتخدام کنیم. مطمئن 
باشید با ایجاد تعادل بین درآمد شرکت و توانایی 
استخدام اســتعدادها می توانید به نتایج خوبی 
برسید. با بهینه ســازی نیاز به ولخرجی زیادی 
نیســت. اما این کار، فعالیت در استارت آپ ها را 
بســیار جذاب تر از کار در یک شرکت قدیمی و 
با درآمد بهتر جلوه می دهد. گوگل و فیس بوک 
و امثال این ها کمپانی های بســیار قدرتمندی 
هستند که افرادشان را با آشپزهای درون منزل و 
خودرو با راننده جذب می کنند. راه های دیگری 

نیز برای جذب نیرو وجود دارد:
برنامه ریزی شناور: استارت آپ ها مشاغلی با 
ساعت کاری 9 صبح تا 5 عصر نیستند. به افرادتان 

آزادی بیشتری برای رفت وآمد بدهید.
کار از راه دور: اگــر کارمندان در منزل از بازده 
باالتری برخوردارند، به آن ها اجازه کار در منزل 

را بدهید.
شناخت عمومی: تشویق شدن در مقابل چشم 
دیگران یکی از نیازهای ذاتی هر انســانی است. 
پس حقوق کم را به وسیله سرگرمی در محل کار  

و تشویق کردن  جبران کنید. نشان داده است افراد نیاز عمیقی به احساس موفق و مفید 
بودن دارند. احساسی که بیانگر استفاده از تاش و ذکاوت 
افراد در جهت پیشرفت تجارت است. ثابت شده است که این 
احساســات موجب ایجاد نوعی تعلق خاطر به آن تجارت 
می شود. به طوری که تجارت شما تجارت آنان خواهد بود. 
خوشحال ترین زمان برای یک انســان هنگام دستیابی به 
اهداف است. در بیانی دیگر، اهداف دست یافتنی، آن هایی که 
عملکرد فرد و گروه را اندازه گیــری می کنند، باعث ایجاد 
بازخورد احساس موفقیت و پیروزی برای کارمندان می شود.

برقراری ارتباط
دومین مولفه ضروری در این استراتژی برقراری 

ارتباط با کارمندان است. با توجه به معیار قبل، 2
عملکرد یک شرکت در گرو احساسات و عواطف 
کارمندان در مورد عملکرد خود است. پس سوال کلیدی در 
رابطه با این موضوع این است که »شما به عنوان مدیر چطور از 
احساســات و تفکرات کارمندانتان مطلع می شوید؟« بر این 
اساس ارتباط با کارمندان شما را در فضای احساس کارمندان 
نسبت به کار خود و شرکت شما قرار می دهد. آیا شما به طور 

مداوم با آن ها در ارتباط هســتید؟ آیا جلسات منظمی برای 
برقراری این ارتباط برگزار می کنید؟ البته دو نوع ایجاد رابطه 
وجود دارد. آیا شــما از راه بهتر، صمیمانه و خالی از ترس به 
برقراری رابطه با افرادتان می پردازید؟ از نظرسنجی ها برای 
جمــع آوری نظرات و ایده هــای آنان به طور آزاد اســتفاده 
می کنید؟ مدیران شما شــنونده های خوبی هستند؟ تهیه 
برنامــه ای منظم و موثر بــرای ایجاد یک رابطــه نزدیک با 

کارمندان شما را به موفقیت در این مهم نائل می کند.

وفاداری
سومین عامل برای حفظ کارمندان وفاداری 

آن هاست. وفاداری یک نیاز اجباری نیست، 3
بلکه پاسخی قابل دســتیابی توسط اعتماد، 
احترام و تعهدی است که شما برای افرادتان قائل می شوید. 
زمانی که وفاداری خود را به کارمندانتان نشان می دهید، آنان 
نیز این مهم را در مقابل شما و تجارت شما قائل می شوند. به 
خاطر داشته باشید که افراد کار خود را با شرکت شما به عنوان 
یــک کارمند وفادار آغــاز نمی کنند بلکه آنــان به مرور به 
کارمندانی وفادار تبدیل می شوند، به شرطی که از طرف شما 

مورد اعتماد، احترام و قدردانی قرار بگیرند.

 برتری در رقابت
چهارمین و آخرین مولفه در استراتژی حفظ 

کارمندان برتری در رقابت است. لحظه ای به 4
این موضوع بیندیشید. کارمندان شما تمایل 
دارند برای یک شخص برنده و پیروز کار کنند؟ چه چیزی 
شرکت شما را از دیگر شرکت ها متمایز می کند و شما را وارد 
رقابت می کند؟ برای شناسایی و معرفی نقاط برتر و متمایز 
شــرکت خود به کارمندان و مشتری های خود زمان صرف 
کنید. در صورتــی که محصوالتتان مشــابه با محصوالت 
شــرکت های دیگر اســت تاش کنید در سرویس دهی و 
خدمات از آن ها پیشی بگیرید. فراموش نکنید که درنهایت 
همه افراد دوست دارند برای یک برنده کار کنند. این چهار 
مولفه با یکدیگر می توانند شما را در حفظ کارمندانتان یاری 
کنند. ممکن است شــما هم اکنون در حال اجرای برخی از 
موارد باشید؛ مانند معیارهای عملکرد و یا برقراری ارتباط. اما 
به خاطر داشته باشید که کلید اصلی در این موفقیت اجرای 

هماهنگ این چهار مورد به طور همزمان است.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

سرمایه گذار خارجی
بد است؟

ادامه از صفحه یک
 به ایــران کاما با منویات مقــام معظم رهبری در 
مغایرت اســت. آن ها کــه دل در گرو این کشــور 
دارند و واقعا فرمایشــات مقام معظم رهبری چراغ 
راه تاریکشان اســت، باید تکلیفشان را در دشمن و 
دوست شناسی مشخص کنند. راندن سرمایه گذاران 
خارجی با نوشتن چند مقاله و خبر امکان پذیر است، 
چراکه سرمایه جایی می رود که امنیت در آن باشد. 
اما آن ها که دستی در کار دارند، می دانند که جذب 
سرمایه خارجی در اشــل پاماگرنت ،آن هم پس از 
گذار از دوران ســخت تحریم ها و با کارشکنی های 
آمریکایی ها هم ســخت و دشوار اســت و هم برای 

اقتصاد مقاومتی حیاتی است.
از طرفی رســانه ها و کارشناسان اقتصادی که مدام 
ســرمایه گذاری خارجی را مذموم می دانند و از نظر 
فکری هم به ســرمایه داران به اصطاح ســنتی و 
بازاری نزدیک هســتند، چرا از برخی سرمایه داران 
محترم ایرانی و کسبه متمول بازار دعوت نمی کنند 
سرمایه های خود را وارد این بازار کنند تا دیگر نگران 
نفوذ هم نباشــند، به جای اینکه سرمایه های تنبل 
خود را در موسسات مالی و بانک ها بخوابانند و دل به 
سودهای بانکی ببندند یا بست بنشینند تا بازار مسکن 
تکانی بخورد و سرمایه شان افزایش پیدا کند، یا آن را 
خرج ورود کاالهای مصرفی کنند! از آن ها بخواهید 
بر روی  ایده های جوانان کشورشان سرمایه گذاری 
کنند با پذیرش این واقعیت که در این کســب وکار 
نه از اماک و مســتغات خبری اســت و نه از سود 
سر ســال. باید روی رویاهای جوانانی کم سن وسال 
سرمایه گذاری کنند که معلوم نیست در پایان سال 
سوم سرمایه شان  به بار می نشیند یا نه! دو دهه زمان 
برد و فعاالن کسب وکار خون دل خوردند تا بگویند 
ثروت بد نیست و امروز همه آن را پذیرفته اند. آیا باید 
جوانان مستعد این کشور دو دهه دیگر هم رنج بیکاری 
را تحمل کنند تا عده ای متوجه شوند سرمایه گذاری 
خارجی بد و مذموم نیست؟ همان گونه که مقام معظم 
رهبری در اباغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
کشور بر لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری خارجی 
تاکید می کنند، ما نیز به پیروی از ایشان معتقدیم 
باید از ســرمایه گذار خارجی حمایت کرد. البته نه 
ســرمایه گذاری که غیر قانونی  با کشتی و چمدان 
پول وارد می کند، سرمایه گذاری که به مفهوم واقعی 
سرمایه گذار است نه ســرمایه بر. سرمایه گذاری که 
ضمن لحاظ اصل سودآوری که الزمه هر بیزینسی 
است، ابعاد شــراکتش کاما روشن و شفاف است و 
نگاهش به بازار ایران حمایتی است نه تهاجمی. در 
همین چارچوب معتقدیم بیانیه پامگرنت و شرکت 
سرآوا  و انتشار جزئیات نحوه سرمایه گذاری مشترک 
این دو شرکت جهانی الگویی مناسب و گامی به جلو 
در جهت شفاف ســازی برای ورود سرمایه گذاران 

خارجی به ایران است.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l



حتی هنوز هم باورش چندان آسان نیست، که یک 
اپلیکیشن موبایلی بتواند زندگی بنیان گذارش را 
یک شــبه زیرورو کند و در کمتر از دو سال برندی 
بر سر زبان کاربران آیفون باشد. برندی که زمانی 
توانســت با 4 کارمند به بیش از 4 میلیون کاربر 
دست یابد. بی شک استارت آپ های موفق در دنیای 
تکنولوژی کم نیســتند و افرادی که توانسته اند 
ایده هایشــان را تبدیل به شرکت هایی غول پیکر 
و میلیارد دالری کنند بســیارند. اما شاید سرعت 
محبوبیت و تــب فراگیر هیچ کدام از آن ها به پای 
این استارت آپ شش ساله نرسد. استارت آپ یا به 
عبارت بهتر برندی که در زمان و مکان مســاعد 
شــروع به کار کرد، با حال و روز مخاطبش بهتر از 
هرکسی آشنا بود و چیزی نگذشت که گوشه ای از 
حافظه موبایل های هوشمند را به خود اختصاص 
داد. تمام این گزاره ها شــرح حال »اینستاگرام« 
اســت. اپلیکیشــنی که این روزهــا بزرگ ترین 
بهانه برای اســتفاده از دوربین هــای موبایل و به 
اشــتراک گذاری روایت های تصویــری زندگی 
کاربرانش شــده است. برندی که هرچند به ظاهر 
از ســال 2010 آغاز به کار کرده است، پیش تر با 
نام های دیگری پایش را به دنیای اســتارت آپ ها 

باز کرده بود.

 دو ذهن و یک ایده 
دو بنیان گذاری که اینستاگرام حیاتش را مدیون 
ذهن آن هاست، کوین سیستروم و مایک کرینگر 
هستند. کسانی که هردو پیش تر از تولد اینستاگرام 
ســابقه راه اندازی اســتارت آپ هایی با محوریت 
به اشــتراک گذاری عکس را داشــته اند و همین 
نشان می دهد ایده این اپلیکیشن از مدت ها قبل 
در ذهن آن ها پــرورش یافته بود. مایک در دوران 
دانشــجویی برای یکی از کالس های درسی اش 
برنامه ای را طراحی کــرده بود به نام »برایم کمی 
آفتاب بفرســت«. پروژه ای که محوریت آن ثبت 
عکس از زوایای نور و آفتاب و فرســتادن آن برای 
کســانی بود که در مناطق سرد و با روزهای کوتاه 

زندگی می کنند.
کوین هم ســابقه کار در گوگل را داشــت. اوایل 
 Foursquare سال 2010، زمانی که اپلیکیشن
میان جوانان آمریکایی باب شــده بود، برنامه ای 
به نــام Burbn طراحی کــرد که مبتنــی بر به 
اشتراک گذاری مکان های جذابی بود که کاربران 
به آن ها ســر زده بودند. بعد از مدتی Burbn تنها 
محلی برای به اشتراک گذاری عکس های کاربران 
از رســتوران ها و کافه ها شده بود و متن نوشتاری 
چندانی در آن به چشــم نمی خورد. تالقی این دو 
جوان، که ایده های مشــابهی در سرشــان جرقه 
خورده بود، اینستاگرام را در اکتبر همان سال به 
دنیا آورد. اپلیکیشــنی که در کمتر از 24 ساعت 
از النچ شــدنش، 25 هــزار نفر کاربــر را به خود 

جذب کرد.

 اینستاگرام، فرزندخوانده فیس بوک
ســرعت تاخت وتــاز اینســتاگرام در دنیــای 
اســتارت آپ ها مثال زدنی است، چراکه همزمان با 
روی کار آمدنش، آیفون 4 هم بــه بازار آمد و این 
همزمانــی کاربرانــش را در طول ســه ماه به یک 
میلیون نفر رســاند. دو ماه بعدتر، اینستاگرام 10 
میلیون کاربر داشــت. در همان دوران جاســتین 
بیبــر، خواننده پــاپ آمریکایی، هم بــه خانواده 
کاربرانش پیوست و وقتی تقاضایش مبنی بر تشکر 
بنیان گذاران اینســتاگرام از حضور او با مخالفت 
مواجه شد، برای همیشــه اکانت اینستاگرامش را 
غیرفعال کرد. هرچند مایک و کوین بعدها نشــان 
دادند که نیازی به طرفداری یک خواننده پاپ ندارند 
و مالقات با میشل اوباما و دیوید کامرون در رزومه 
آن ها درخشان تر از این ها بود. اینستاگرام که ساعت 
6 صبح در آپارتمان کوین در سانفرانسیسکو متولد 
شده بود، تا دو ســال بعد از تولدش تنها در اختیار 
کاربران سیســتم عامل آی اواس بود و در حالی که 
27 میلیون کاربر داشت، نسخه اندروید آن بیرون 
آمد. سرعت اضافه شــدن کاربران به این برنامه در 
ســال 2012 از فیس بوک پیشی گرفته بود. شاید 
همین امر باعث شــد فیس بوک ترجیح دهد این 
رقیب تازه وارد را به فرزندی بپذیرد و سهام آن را به 
قیمت یک میلیارد دالر بخرد و تا سال 2014 ارزش 

این برند را به 24 میلیارد دالر برساند.

 رنگ ناآشنای زرد و بنفش
کاربران اینســتاگرام تا یازدهــم می 2016، این 
اپلیکیشــن را با لوگوی قهوه ای رنگ و کالسیکی 
می شــناختند که یادآور دوربین هــای آنالوگ و 
نوســتالژی عکس های چاپ شــده در آلبوم بود. 
لوگوی اینســتاگرام آنچنــان می نمود که گویی 
عمرش به سال ها پیش از شــکل گیری اینترنت 
بازمی گردد و همان دوربینی اســت که به گردن 
آویزان می کردیم. تغییر آیکون این برند آن هم بعد 
از شش سال، نشان داد که اینستاگرام قصد ندارد 
در قالب عکس های وینتیج و فیلترهای خسته و 
کالسیکی که باب طبع بســیاری از ما بود، باقی 
بماند. اینستاگرام سال 2016 عرصه ای است برای 
خودنمایی سلبریتی ها و برندهای جهانی و شاید 
مهم تر از همه این ها جدی ترین شبکه اجتماعی 
نوجوان ها باشــد. نوجوانانی کــه بیش از لوگوی 
چرمی کالســیک، آیکونی جذاب را می پسندند. 
ایان اسپالتر، طراح ارشد اینستاگرام، بعد از آپدیت 
آیکون جدید نوشــت: »به نظرم آیکون و طراحی 
قبلی اینســتاگرام کمی به ســمت... خب، دیگر 
جوابگوی احساسات اجتماع کاربرانش نبود.« و به 
نظر می رسد این گزاره در جنگ با هشتگ وینتج 
صادر شده، که روزگاری ورد زبان کاربران این اپ 
بود. شاید هنوز قضاوت درباره طراحی جدید این 
برند و پیامدهایش عجوالنه به نظر برسد، اما آنچه 
مسلم است تغییر رویه اینستاگرام و پریدن یکباره 
آن از دنیای نوستالژیک آنالوگ به جهان دیجیتال 

کاربران باحال است.

داستان فرازوفرود بهروز فروتن و برندش که سومین تولیدکننده سس ایران است
دوست من سالم!
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بیل گیتس

هرگاه خبرهای بد را به عنوان نیاز به تغییر و نه 
یک خبر منفی پذیرفتید شــما از آن شکست 
نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید.
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اینستاگرام! چهره 
آنالوگت پیدا نیست

shanbemag
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

لینکدین از 
اتاق نشی

چه کسی فکرش را می کرد ایده به اشتراک گذاری 
عکس، برندی 24 میلیارد دالری بسازد؟

ماجرای این برند با اتومبیل هایی آغاز می شود 
که ســال ها پیش در شــرقی ترین نقطه آسیا 
تولید شــدند و امروز در فهرست مشهورترین 
ماشین های دنیا قرار دارند. زمانی که هوندا در 
سال 1948، تنها با سرمایه 3200 دالری اش 
اولین موتورسیکلت هوندا را ساخت، حتی در 
خواب هم نمی دید کــه روزی اتومبیل هایش 
در بازار جهانی بی رقیب بمانند. او شیفته تولید 
موتور و دوچرخه بود و رویای ســاختن وسیله 
نقلیه ارزان و ســاده را در سر می پروراند. حتی 
زمانی که کارخانه موتورسازی اش در ژاپن 150 
کارگر داشت و توانسته بود 2 هزار موتورسیکلت 
بسازد، باز هم جایی برای فروش تولیداتش در 
آمریکا و اروپا متصور نبود. با آنکه حدود 70 سال 
از کارآفرینی سوئی شیرو هوندا می گذرد، هنوز 
کارخانه اش با تولیدات فراوان مشــغول به کار 
است. هرچند دیگر خودش نیست تا پیشرفت هر 
لحظه برندش را به چشم ببیند، کارخانه هوندا 
بزرگ ترین صنایع خودروی ژاپن را در تمام این 
سال ها از آن خود کرده است.  سوئی شیرو هوندا 
در 15سالگی از مدرســه اخراج شد و در حالی 
که تنها رویای پــدر آهنگرش ادامه تحصیل او 
بود، مجبور شد راه دیگری در پیش بگیرد. او در 
خاطراتش درباره اخراجش می نویسد: »قبول 
دارم که اهل درس و مدرســه نبــودم، اما حال 
کسی را داشــتم که از گرسنگی دارد می میرد 
و به جای وعــده ای غذا، از او انتظــار دارند که 
اصول تغذیه صحیح را یاد بگیرد.« بعد از اخراج، 
هوندای نوجوان خانه را به مقصد توکیو ترک کرد 
و اولین شغل او، پرستاری از فرزند یک خانواده 
ثروتمند بود. در همان خانه بود که با پرسه زدن 
در پارکینگ و آشنایی با کلکسیون اتومبیل ها، 
به آن ها عالقه مند شــد و همین عالقه، شغل 
دیگری در مکانیکی برایش دست وپا کرد. هوندا 
در 20ســالگی اولین موتور ساختگی اش را که 
حاصل بازسازی موتور یک ماشین مسابقه بود، 
به راه انداخت. اما نه تنها این موتور که پنج تولید 
بعدی او، همگی ناقص از کار درآمدند و او شانس 
زیادی آورد که هنگام راندن آن ها جان ســالم 
به در برد. هوندا در سال 1947، اولین محصول 

»موسسه تحقیقات فنی و موتوری هوندا« را با 
نام دوچرخه موتوری نوع A روانه بازار کرد و یک 
سال بعد شرکت هوندا موتورز به شکل رسمی 
تاسیس شد. موتورهای نوع A به سرعت در ژاپن 
مورد اســتقبال قرار گرفتند و بعد از آن، تولید 
موتورســیکلت 125 سی.ســی هوندا راه این 

شرکت به بازارهای جهانی را هموار کرد.
هوندا موتورز در ســال 1959 در حالی که تنها 
6 کارمند صنعتی داشت، در لس آنجلس شروع 
به کار کرد. سوئی شــیرو هوندا به همراه دو نفر 
از مدیــران ژاپنی اش به آمریــکا رفت. آن ها با 
ســرمایه ای محدود کار خود را آغــاز کردند و 
برای اینکه هزینــه زندگی را پایین بیاورند، در 
اتاق نگهبانی کارگاهشــان اقامت می کردند. 
»خودم را بــرای رویارویی با هــر نامالیمتی 
آماده کرده بودم، چراکه فروش در بازار آمریکا 
می توانست مهم ترین اتفاق شرکت  ما باشد.« 
در دهه 1960، بعد از سختی های فراوان، این 
شرکت ژاپنی توانست فروشــنده شماره یک 
موتورســیکلت در آمریکا شود. با آنکه ساخت 
موتورهای سی.وی.سی.ســی شرکت هوندا را 
چندین گام به جلو راند و استقبال از این موتورها 
بی نظیر بود، اما بعد از این موفقیت چشم گیر، 
ایده تــازه ای به ذهن هوندا هجــوم آورد و آن 
ساخت اتومبیلی پرسرعت بود که گوی سبقت 
را از نیسان و تویوتا برباید. سوئی شیرو در سال 
1963 اولین خودروی طراحی شده اش را، که 
اتومبیلی ورزشی به نام S500 بود، برای اولین بار 
روانه مسابقات اتومبیل رانی کرد و پیروزی در 
مســابقات فرمول یک را از آن خــود کرد. این 
پیروزی راه ساخت خودروهای هوندا را هموار 
کرد و اولین اتومبیل  هوندا با نام آکورد در بازار 
آمریکا عرضه شد. سوئی شــیرو هوندا در سال 
1991 بر اثر بیماری کبد درگذشت، اما توانست 
سومین جایگاه صنعت خودروسازی ژاپن را از آن 
خود کند. خالقیت او در ساخت موتورسیکلت و 
خودروهای کم مصرف، گامی بزرگ در صنعت 
اتومبیل سازی جهان است و باآنکه بیش از بیست 
سال از مرگش می گذرد، خالق برندی است که 

هنوز بااقتدار به حیاتش ادامه می دهد.

بهاره بدیعی

گزارش
R e p o r t

فراز و نشیب های هوندا 
در مسیر برند شدن

اما بعد دیدیم تولید خانگی هم با محدودیت های 
تامین مواد اولیه، پخت، بسته بندی و توزیع مواجه 
می شــود که اگر »باید« نمی گفتم و اراده الزم را 

نداشتم شاید به شرایط فعلی نمی رسیدیم.«
بهــروز در اوایل دهه شــصت، زمانی که برندهای 
مطرحی چون مهرام، یک ویــک و چین چین در 
عرصه محصوالت غذایی فعالیت می کردند، پا به 
دنیای خوراکی های ایرانی گذاشت و شاید حضور 
همین رقبای جدی زمینه پیشــرفت آن را فراهم 
کرد. هرچند در آن زمان بهروز فروتن جایی در بازار 
نداشــت و عضویتش در سندیکای صنایع کنسرو 
چندان محتمل نبــود، اما وقتی تعداد محصوالت 
تولیدی اش را به 60 قلم رســاند، توانســت وارد 

سندیکا شود و بخشی از بازار را به خود اختصاص 
دهد. تمام محصوالت بهروز آن زمان در کارگاهی 
800 متری نزدیک اکباتان تولید می شد و خبری 
از کارخانه چندین هکتاری نبود. بهروز در اواسط 
دهه شصت، با تنها 25 کارمند، روزی 400 کارتن 
محصول تولید می کرد و کم کم توجه رقبا به حجم 

انبوه این تولیدات جلب شد.

 از ماشین ژیان تا کارخانه 60 هزار متری
بهروز فروتن دهه 70 را روزگار شکوفایی برند بهروز 
می داند، زمانی که استقبال از محصوالت این برند 
افزایش یافت و تبلیغات تلویزیونی آن که محوریت 
فرهنگی داشــتند، با شعار »دوست من سالم« در 

چشم مشتریان ایرانی دیده  شدند. صنایع غذایی 
بهروز که روزگاری با 11 کارمند مشــغول به کار 
بود، اکنون بیش از هزار و 500 پرسنل دارد و اتاق 
12 متری تولیداتــش امروز به کارخانه ای بیش از 
60 هزار متر ارتقا پیدا کرده است. بهروز فروتن که 
امروز نامش در کنــار موفق ترین برندهای ایرانی 
ثبت شده، درباره کارآفرینی می گوید: »کارآفرین 
تا زمانی که خلق نکرده کارآفرین است و بعد از آن 
که خلق کرد، دیگر کارآفرین نیست. اکنون بهروز 
را واگذار کرده ام تا با تجربه امروزم کارهای جدیدی 
را به نتیجه برسانم. من تشخیص دادم که با توجه به 
سن شناسنامه ای و تجربه ام، می توانم کار جدیدی 

را شروع کنم.«

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

صنایــع غذایی بهروز، که نــام محصوالتش برای 
خانواده های ایرانی آشناست، از اولین تولیداتش 
قریب به 40 ســال می گذرد. برندی که در ســال 
1356 در حالی شروع به تولید اولین محصوالتش 
کرد، که بهروز فروتن جوان به همراه همسرش در 
خانه ای استیجاری، ساالد الویه درست می کردند و 
با ماشین ژیانشان آن ها را برای توزیع به بقالی های 
تهران می رســاندند. اولین محصــوالت این برند 
عالوه بر ســاالد الویه، ترشی، شله زرد و مربا بودند 
و بعدها سس به این تولیدات محدود اضافه شد و 
رنگ و بوی دیگری به پیشرفت این برند بخشید. 
چراکه در آن روزها تنها دیاموند و مهرام برندهای 
ســس در ایران بودند و بهروز که در جایگاه سوم 
قرار می گرفت، توانســت به این صنعت سرعت و 
قوام بیشتری بدهد. با شنیدن نام بهروز، همه ما به 
یاد شعار تبلیغاتی »دوست من سالم« می افتیم، 
که نخستین بار بهروز فروتن، موسس این شرکت، 
ایده آن را در تبلیغــات تلویزیونی برندش مطرح 
کرد. کارآفرینی که در سال 91 با بهروز خداحافظی 
کرد تا در آستانه 70ســالگی به دنبال تجربه های 

کشف نشده دیگری برود.

 بهروز در ماراتنی پابه پای رقبا
بهروز میوه ای اســت که برای رســیدن آن زمانی 
طوالنی طی شده است. فروتن که پیش از راه اندازی 
برند بهروز، تجربه کارآفرینی نداشــت و شغلش 
معلمی و بعد ریخته گری بود، بعــد از دورانی که 
دچار فقر اقتصادی و مجبور بــه فروش خانه اش 
شــد، تصمیم گرفت حرفه ای نو راه اندازی کند. او 
درباره روزهای آغازین تولید بهروز می گوید: »مواد 
اولیه تهیه غذاها را با ژیانی که داشتم تهیه می کردم 
و در زیرزمین منزل اســتیجاری ام پس از پخت، 
بســته بندی و در بین مغازه ها توزیع می کردیم. 
البته از همان شــروع، کار را بزرگ دیدیم و تالش 
کردیم فعالیت به درستی انجام گیرد. آن ها را به نام 
فرآورده های خانگی بهروز در بازار عرضه می کردیم. 
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جمله معروفی هست که بسیاری آن را به بیل گیتس 
نسبت می دهند: »نیازِ ما به بانکداری از بین نمی رود 
اما به بانک ها چرا!« این جمله را به شکل های مختلف 
این ور و آن ور می شنویم ولی نه در دنیا و نه در ایران، 
هنوز شــاهد تغییری انقالبی در بانکداری نبوده ایم. 
هرچند نمی توان منکر تغییراتی شــد که فناوری در 
بانکداری ایجاد کرده اما اصول همان هایی هســتند 
که پانصد شــش صد ســال پیش تاجران ونیزی بر 
روی نیمکت های بنکو انجام می دادند. بانکداری در 
دنیا هنوز کار کســل کننده ای است؛ اما بعد از بحران 
اقتصادی سال های 2007 و 2008 به مرور بانکداری 
سنتی زیر سوال رفت. این تصور که بانکداری ما بدون 
اشکال است، در سال های بحران اقتصادی جایش را 
به استارت آپ هایی داد که تمرکزشان را بر بانکداری 
و پرداخت گذاشــته اند. بانک ها آخرین جایی بودند 
که استارت آپ ها به سراغشــان رفتند. شاید یکی از 
مهم ترین موانعی که باعث می شــد استارت آپ ها به 
ســراغ بانکداری نروند این بود که کمتر کسی تصور 
می کرد بتواند بدون داشتن ســاختمان های بزرگ 
و گران قیمت، این اعتمــاد را در مردم ایجاد کند که 
پولشان را به آن ها بسپارند. البته هنوز هم بانک ها وجود 
دارند و نفس می کشند و آنقدر بزرگ هستند که کمتر 
کسی گمان می کند استارت آپ های کوچک بتوانند 
سلطنت 500 ساله آن ها را از بین ببرند. بااین حال شاید 
استارت آپ ها نتوانند جای بانک ها را بگیرند اما مطمئنا 

شیوه بانکداری ما را تغییر خواهند داد.

 برهم زننده ها
اوبر در صنعت تاکسی رانی، ایربی اندبی در هتلداری، 
وی چت و اسکایپ در ارتباطات، فیس بوک در رسانه، 
علی بابا در تجارت، نت فلیکــس در صنعت نمایش 
و اپل و گــوگل در صنعت نرم افــزار مصداق چیزی 
هستند که به آن می گویند برهم زننده. برهم زننده ها 
استارت آپ هایی هســتند که از داشــتن همه آن 
چیزهایی که بازیگران اصلی یــک صنعت پیش از 
آن ها داشــته اند محروم اند، اما توانسته اند به کمک 
ایده ای خالقانه و پیاده ســازی دقیق و حساب شده 
آن مبانی صنعت را دگرگون کنند. مثال کمتر کسی 
تصور می کرد اوبر در صنعت تاکسی رانی  چنین انقالبی 
ایجاد کند که جماعت تاکسی دار دنیا را دچار مشکل 
کند. این در حالی اســت که اوبر عمال صاحب هیچ 
تاکسی نیست. یا مثال فیس بوک به یکی از مهم ترین 
رســانه های دنیا تبدیل  شده و این در حالی است که 
فیس بوک عمال هیچ تولید محتوایی مانند رسانه های 
سنتی ندارد. یا چه کسی تصور می کرد نت فلیکس 
این چنین صنعت فیلم، ســریال و نمایش را تغییر 
دهــد؟ البته بعضی از ایــن برهم زننده ها به مرور در 
زنجیره تامین خود به عقب پیش روی و سعی می کنند 
عالوه بر توزیع به تولید هم بپردازند. مثال نت فلیکس 
و یوتیــوب این روزها فقط توزیع کننده نیســتند و 
خودشان هم  دستی بر آتش دارند. نت فلیکس فیلم 
و سریال تولید می کند و یوتیوب هم استودیوهایی 
در سراســر جهان ســاخته که از آن ها برای تولید 
ویدئویی استفاده می شود. برخی به  جای برهم زننده 
از واژه »اسب شاخ دار« اســتفاده می کنند. این واژه 
را ســرمایه گذاران به استارت آپ هایی که باالی یک 
میلیارد  دالر می ارزند داده اند: موجوداتی افسانه ای 
که واقعی نیستند! در فضای فناوری های مالی چند 

شرکتی که تا حدودی اسب شاخ دارند این ها هستند: 
لوفاکس، اسکویر، مارکیت، استرایپ و لندینگ کالب. 
این استارت آپ ها این روزها حسابی سروصدا کرده اند 
و هرکدام گوشه ای از صنعت پرداخت و بانکداری را 

به لرزه درآورده اند!

 زرین پال، اسب شاخ دار فین تک ایران؟
در ایران هیچ کدام از اســتارت آپ هایی که در فضای 
فین تک فعالیت می کنند نتوانسته اند اسب شاخ دار 
باشند. شناخته شده ترین استارت آپ فین تکی این 
روزهای ایران احتماال زرین پال است که آن ها هم با 
تک شاخ بودن فاصله  دارند. الباقی استارت آپ ها فعال 
تیم های کوچکی هستند که مشتریان محدودی دارند 
و شاید در آینده نزدیک با تغییر شرایط بتوانند تغییر 
فراوانی ایجاد کنند. البته فراموش نکنیم که جایی مثل 
دیجی کاال که این روزها در بیشتر محافل استارت آپی 
از آن به عنوان نمونه موفق یاد می شود، سال ها پیش 
از فراگیر شدن خرده فروشــی الکترونیکی در ایران 
فعالیت می کرد و با فراهم شدن شرایط به یک باره رشد 
خود را شروع کرد و به اسب  شاخدار استارت آپ های 
ایرانی تبدیل شد.  شرایط برای رشد استارت آپ های 
مالی چه زمانی فراهم می شــود؟ این روزها به دلیل 
نبود کارمزد در بیشتر فعالیت های بانکی و پرداختی 
و رایگان بودن خدمات ارائه شــده توسط بانک ها و 
شــرکت های پرداخت، اســتارت آپ های فین تک 
نمی توانند از یک حدی بیشتر رشد کنند. چرا؟ چون 
اساس کار بسیاری از اســتارت آپ های فین تک در 
جهان کاهش هزینه های کارمزدی برای مردم است. 
وقتی مردم ایران چیزی به نــام کارمزد نمی دهند 
هزینه ای وجود ندارد که بخواهند آن را کاهش بدهند! 

شرایط ولی تغییر می کند.

واژه فین تک یکی دو ســالی می شود که به ادبیات 
استارت آپی وارد شده اســت. اگر در گوگل سرچ 
کنید فین تک، با پاراگراف هایی روبه رو می شــوید 
که جاهای مختلف هم تکرار شــده اســت: »حاال 
ترکیب شیفتگان فناوری که تی شرت می پوشند با 
سرمایه گذاران و مدیران مالی کت وشلوارپوش قرار 
است آینده سرویس های مالی را تغییر دهند. نسل 
جدید استارت آپ با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی 
و بانکداری در حال شکل گرفتن است. به این ترتیب 
شرکت ها و استارت آپ های فین تک به سرعت در 
حال شکل گیری و رشد هستند. ازآنجاکه بسیاری 
از کارشناسان و تحلیلگران آینده صنعت بانکداری 
را در گرو رشــد چنین استارت آپ هایی می دانند، 
تمایل به ســرمایه گذاری در این شرکت های نوپا 
افزایش پیدا کرده است. تا جایی که بر اساس آمار 
منتشرشــده در این زمینه، میزان سرمایه گذاری 
جهانی در استارت آپ های فین تک در سال 2014 
به 12 میلیارد دالر رسیده که این میزان نسبت به 
سال قبل از آن 4 میلیارد دالر افزایش داشته است.« 
فین تک به استارت آپ هایی می گویند که درزمینه 
راه حل های نوآورانه بانکی و پرداخت کار می کنند و 
جالب است بدانید که عمر برخی از استارت آپ های 
فین تک از عمر واژه فین تک هم بیشتر است؛ اما حاال 
که شاهد توجه و رشد خوب استارت آپ های فین تک 
هستیم، الزم است در این زمینه ادبیات هم تولید 
شود. تا پیش ازاین کتاب هایی توسط برت کینگ و 
کریس اسکینر و چند نفر دیگر نوشته  شده بود که 
البته تعدادی از آن ها به فارسی هم ترجمه  شده. حاال 

برای اولین بار و از طریق یک جمع  ســپاری کتاب 
فین تک نوشته و هفته پیش منتشر شد. ویراستار و 
نویسنده اصلی این کتاب )شاید هم پروژه( سوزان 

چیشتی است.

 سوزان چیشتی کیست؟
کتاب فین تک آوریل 2016 توســط انتشــارات 
وایلی منتشر شد. این کتاب اولین کتاب با موضوع 
فناوری های مالی است که به صورت جمع سپاری 
منتشر شــده. 166 رهبر فکری و متخصص از 27 
کشور دنیا در تهیه کتاب فین تک همکاری کرده اند. 
باشگاه بانکداری دیجیتال، چیشتی را یکی از زنان 
قدرتمند خدمات مالی دیجیتال سال 2015 معرفی 
کرده است. سوزان در شرکت فین تک سیرکل که 
مدیرعاملش هم هست، سرمایه گذاران، کارآفرینان، 
رهبران کسب وکار و تاثیرگذاران فناوری های مالی را 
که مشتاق به رشد فین تک هستند به یکدیگر ارتباط 
می دهد. او برای دعوت ســرمایه گذاران به موضوع 
فناوری های مالی می گوید: »در مقابل چشمانمان، 
صنعت جدیدی ساخته  شده که شاهد خواهیم بود 
چگونه انقالبی را در نحــوه بانکداری ما، پرداخت، 
سرمایه گذاری و تجارت با مشتریان و کسب وکارهای 
دنیا ایجاد خواهد کرد. انتخاب شــما می تواند این 
باشد که گوشه ای بنشینید و ببینید چطور فین تک 
زندگی شخصی و حرفه ای شما را تغییر خواهد داد؛ 
اما می توانید با درگیر شدن در بازی جلودار باشید.« 
ســوزان در بانکداری تجربه قابل توجهی دارد، این 
تجربه حاصل بیش از 14 ســال کار در دویچ بانک، 
گروه بانکداری لویدز، مورگان استنلی و اَکِسنچر در 
لندن و هنگ کنگ است. او همچنین در رویدادهای 
فین تک متعددی سخنرانی کرده است. همین ماه 
مارس امسال در پاریس در کنفرانس »اکونومیست 
فین تک« با موضوع »آینده فین تک و موقعیت های 

ســرمایه گذاری در این حوزه« ســخنرانی کرد. 
در همیــن ماه او یکی از ســخنرانان رویداد »اگزه 
فین تک« در فرانکفورت بود. همچنین در کپنهاگ 
و در کنفرانس آینده فین تک سخنرانی خواهد کرد. 

 درباره کتاب
همان طور که گفته شــد این کتاب به روش جمع 
ســپاری و با کمــک متخصصــان بین المللی در 
حوزه فناوری مالی تهیه شــده است. ده فصل دارد 
و با بررســی زمینه فین تک و مراکــز فین تک در 
جهان شــروع می شــود و به راه حل های فین تک 
می پردازد و درنهایت داستان های موفقیت متعدد را 
موردبررسی قرار می دهد و به موضوع به روزی مثل 
ارزهای رمزنگاری شده هم توجه می کند و در پایان 
با پیش بینی آینده فین تک تمام می شود. چرا کتاب 
فین تک مهم است؟ در دوران جدید استارت آپ های 
مالی و بانکی، نیــاز به منابع مکتوب وجود دارد که 
داســتان های موفقیت را خوب و دقیق بیان کنند. 
تاکنون نزدیک بــه ده کتاب قابل توجه در این فضا 
نوشته  شــده که من و همکارانم حداقل چهار پنج 
تای آن ها را ترجمه کرده ایم؛ اما این  یکی چیز دیگری 
است. این بار جماعتی که هرکدام خودشان بخشی 
از این دوران نوین هســتند، کنار هم توانســته اند 
تجربه هایشان را خیلی دقیق و خالصه بیان کنند که 
به کار همه آن هایی می آید که می خواهند درزمینه 

استارت آپ های فین تک فعالیت کنند.

 قرار است بانکداری نابود شود؟ 
بانکــداری در دنیا کاری کســل کننده اســت و 
سال هاست با شــیوه های قدیمی انجام می شود. 
ممکن اســت در برخی موارد ظاهر فناورانه ای بر 
روی بســیاری از فعالیت های بانکی کشیده شود 
اما در باطن بانک ها به شدت سنتی عمل می کنند 

و مدیران بانکی یاد گرفته اند که نوآوری در فضای 
بانکی اهمیت کمتری نسبت به نظم دارد؛ بنابراین 
تصور کســانی که در بانک ها با تی شــرت این ور و 
آن ور می روند نشــدنی اســت. در بانک ها زن ها و 
مردها لباس های رســمی ســرمه ای می پوشند و 
مبادی آداب هستند و هرگز خارج از چارچوب های 
منظم وضع شده حق فعالیت ندارند؛ اما جوان های 
تی شرت پوش کوله پشتی دار در چند سال گذشته 
بسیاری از حوزه ها را دگرگون و دچار تغییر و تحول 
اساسی کردند. پس چرا بانک و بانکداری به  دور از 
این تغییرات باشد؟ بحران اقتصادی که ریشه اش در 
بانک ها بود بهترین زمان برای رشد استارت آپ هایی 
شــد که بانکداری و بانکدارهــای موجود را قبول 
نداشتند و به یک باره ما شاهد رشد استارت آپ هایی 
بودیم که می گفتند می توان جور دیگری بانکداری 
کرد. استارت آپ های فین تک تقریبا ده سالی بعد 
از رشد دیگر استارت آپ ها سروکله شان پیدا شد و 
البته از همه آن ها هم بحث انگیزتر شدند. در ایران 
هم چهار پنج ســالی است که استارت آپ ها جدی 
شدند و با توجه به اینکه هنوز بیشتر آن ها در ابتدای 
راه هستند، نمی توان انتظار داشت استارت آپ های 
بانکداری و پرداخت ما هم توانسته باشند تغییرات 
شگرفی را رقم بزنند؛ اما در همیشه روی یک پاشنه 
نمی چرخد! خود ســوزان می گوید از زمانی که به 
همراه جانوس باربریس به این کتاب فکر کردند تا 
زمانی که کتاب چاپ شده توسط وایلی در دستشان 
بود کمتر از یک سال طول کشید. این دنیای جدید 
اســت که همه چیز در آن  طور دیگری است. وقتی 
به چیزی اعتقاد داریــد و حاضرید برای آن انرژی 
بگذارید، ابزارها چیزهایی در اختیار شما می گذارند 
که از همه جــای جهان آدم هایی به شــما اضافه 
می شوند و در کنار هم می توانید کاری را انجام دهید 

که در حالت عادی به آسانی ممکن نیست.

کردیت کارما
 غول جوان فین تک
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چرا استارت آپ های فین تک ایران باید امیدوار باشند شرکت های پرداخت و بانکدارها بتوانند برای خدماتشان کارمزد بگیرند؟
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کتاب سوزان چیشتی نشان می دهد  بُر خوردن جوانان استارت آپی با مدیران کت وشلواری بانک ها و 
دیگر حوزه های مالی کم کم اتفاقات هیجان انگیزی را در این حوزه رقم خواهد زد

خانواده کنت لین زمانی که او 4 سال بیشتر 
نداشــت از چین به آمریکا مهاجرت کردند و 
برای تامین مخارج زندگی در رستوران های 
الس وگاس شــروع به انجام تقریبا هر کاری 
کردند تا درنهایت کنت توانست در دانشگاه 
بوســتون درس بخواند. همیــن فداکاری 
باعث شد این انگیزه در او تقویت شود که در 
زندگی اش باید کاری کند. کار بزرگ او تا امروز 
»کردیت کارما« بوده است. او درباره کردیت 
کارما می گوید: برخی از مردم ما را می بینند 
و می گویند که ما شــیوه ارزیابی و دسترسی 
به رتبه اعتبــاری را دگرگــون کرده ایم، اما 
درواقع ما کاری بیش تر از این انجام داده ایم! 
با اینکه در سال 2003 کنگره آمریکا قانونی 
را تصویب کرد که به آمریکایی ها اجازه می داد 
ســالی یک بار به صورت رایگان گزارش های 
اعتباری شــان را درخواست کنند، تا پیش از 
کردیت کارما اطالع از رتبه اعتباری نیازمند 
پرداخت هزینــه بود. تاکنــون 45 میلیون 
آمریکایــی در کردیت کارما ثبت نام کرده اند 
و این 20 درصد از کل کســانی هســتند که 

پرونده های اعتباری دارند. 
کردیت کارما از طریق پیشنهاد دادن وام هایی 
که متناســب با ســابقه اعتباری افراد است 
و همین طــور از طریق ساده ســازی فرایند 
درخواســت وام کســب درآمد می کند. این 
استارت آپ همکاری هایی با صادرکنندگان 
کارت های اعتباری مثل دیسکاور را هم آغاز 
کرده اســت؛ همچنین به کسانی که ممکن 
اســت قربانی خطاهــای اندازه گیری رتبه 
اعتباری شده باشــند کمک می کند که در 
نزاع با بانک ها پیروز شوند. لین و همکارانش 
درحال توســعه ســامانه هایی هستند که به 
مصرف کنندگان خبر می دهد که چه زمانی 
رتبــه اعتباری آن هــا به اندازه کافی رشــد 
کرده اســت که بتوانند درخواست نرخ های 
پایین تری برای بازپرداخت وام ها و کارت های 

اعتباری شان را بدهند.
دربــاره کردیت کارمــا باید ایــن را بگوییم 
که اساســا به دلیل عدم اســتفاده گسترده 
از کارت هــای اعتبــاری در ایــران، چنین 
استارت آپی تا زمانی که کارت های اعتباری 
فراگیر نشــده موضوعیت ندارد. مدتی است 
کارت های وام در ایران به اشتباه کارت اعتباری 
معرفی  شــده اند. دقت کنید که کارت های 
وام ارتباطی به کارت هــای اعتباری ندارند. 
در کارت های اعتبــاری افراد به جای اینکه از 
کارت های نقدی متصل به حسابشان استفاده 
کنند از کارت هایی استفاده می کنند که پولی 
در آن نیست و صرفا تا سقف مشخصی اعتبار 
در آن هست. افراد در پایان ماه یا دوره مشخص 
کارت باید آن مبلغی که هزینــه کرده اند را 
پرداخت کنند. درصورتی که فردی نتواند این 
مبلغ را پرداخت کند باید جریمه بدهد و البته 
رتبه اعتباری او هم کاهش می یابد؛ بنابراین 
کســی که از کارت اعتباری استفاده می کند 
حتما آن را در زمان مشخص تسویه می کند. 

کردیت کارما به مردم کمک می کند به صورت 
رایگان رتبــه اعتباری شــان را بدانند. برای 
کارت های اعتباری افراد بــا توجه به عوامل 
مختلف و ریســک های مختلفی که درباره 
آن ها وجود دارد، باید نرخ های متفاوتی برای 
بازپرداخت اســتفاده از کارت های اعتباری 
بدهند که این اســتارت آپ بــه مردم کمک 
می کند این موضوع که تــا پیش ازاین مثل 
ســیاهچاله بود، به رایگان برایشان روشن و 
شفاف شود. البته در ســال های آینده ما هم 
چاره ای نداریم جز اینکه کارت های اعتباری 
به جــای کارت های بدهی یا نقدی مرســوم 
گســترش یابند و درصورتی کــه این اتفاق 
بیفتد، اســتارت آپ هایی مثل کردیت کارما 
حتما آینده درخشانی در ایران خواهند داشت.

 از سال 2008 تاکنون آمریکایی ها بیش از 
یک میلیارد بار رتبه اعتباری شان را از طریق 

کردیت کارما چک کرده اند
 بنیان گذار و مدیرعامل: ِکِنت لین )40 سال(

 تامین مالی: 5/368 میلیون دالر
 ارزش: 3/5 میلیارد دالر

مینا والی

گزارش
R e p o r t

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

استارت آپ های فین تک بانک ها را کنار خواهند زد؟
درباره مفهوم و اهمیت فین تک و اینکه این حوزه چه ظرفیت هایی برای راه اندازی کسب وکار دارد

استارت آپ های مالی که در زمینه بانکداری و پرداخت 
فعالیت می کنند، ظاهرا تافته جدابافته نیستند. بسیاری 
از این استارت آپ ها زمانی به وجود آمدند که حتی واژه 
فین تک وجود نداشت. پس چرا باید به ادبیات جدیدی 
که در حال گسترش است توجه کنیم؟ استارت آپ های 
فین تک هم استارت آپ هایی هستند مانند بقیه. اما در 

واقعیت این طور نیست!
اگر در حوزه های دیگر شاهد رشــد استارت آپ هایی 
هســتیم که زندگی را برای مردم راحت تــر و ارزان تر 
می کنند، داستان اســتارت آپ های فین تک متفاوت 
است. برخالف ایران، خدمات بانکی و پرداخت در دنیا 
خدمات گران قیمتی هستند. به طور نمونه استفاده از 
کارت های اعتباری و پرداخت الکترونیکی برای پذیرنده 
یا همان کســی که صاحب کسب وکار است، در برخی 
موارد تا 2/5 درصد مبلغ تراکنش هزینه کارمزد دارد. 

این در حالی است که در ایران نه خریدار و نه فروشنده 
هیچ کدام هزینه کارمزد تراکنــش را نمی دهند و این 
هزینه به گردن بانک ها افتاده اســت. اگر یادتان باشد، 
کمتر از دو ســال پیش قرار شد این هزینه را پذیرنده یا 
همان کسی که کارت خوان در کسب وکارش قرار داده و 
از مزایای آن استفاده می کند پرداخت کند؛ اما با اتحاد 
مثال زدنی اصناف این طرح به حاشــیه رفت و هنوز که 
هنوز است به دســتور کار برنگشته است. دولت ها هم 
به دلیل اینکه این خدمت تــا امروز رایگان بوده حاضر 
نیستند هزینه سیاسی این کار را بدهند. طبیعی است 
که هرزمان این اتفاق بیفتد، دولتی که بر سر کار است 
باید هزینه سیاســی این اصالح را بدهد و دولت ها فعال 
ترجیح می دهند بانک ها که کسی طرفدارشان نیست 
این هزینه را از جیب خودشان بدهند و درنهایت به شکل 
ســود بانکی آن را از مردم بگیرند. درهرحال، در ایران 

کسی که از خدمت استفاده می کند، کارمزد نمی دهد؛ 
بنابراین تا زمانی که تکلیف کارمزدها مشخص نشود، 
اســتارت آپ های فین تک چندان موضوعیت ندارند و 
صرفا لِک ولِک خواهند کرد؛ اما در دنیا چطور؟ در دنیا 
و خصوصا بعد از بحران مالی و بانکی، بســیاری متوجه 
شــدند که می توان به کمک فناوری از شر هزینه های 
سرســام آور کارمزدهای بانکی و پرداخت راحت شد. 
اگر شما به شهرهای کوچک کشورهای اروپایی و حتی 
آمریکا بروید، ممکن اســت با این صحنه روبه رو شوید 
که کسب وکارهای کوچک محلی فقط پول نقد قبول 
می کنند؛ یا اگر هم کارت اعتباری می پذیرند به این شرط 
اســت که صاحب کارت هزینه کارمزد را بپردازد. حاال 
خریدار باید با خودش حساب وکتاب کند که حاضر است 
این هزینه را بدهد یا نه. در همین فضاست که استارت آپی 
مثل اســکوایر غوغا می کند. چطور؟ اسکوایر به کمک 

قطعه ای کوچــک تلفن همراه را به یــک کارت خوان 
تبدیل می کند و بسیاری از کسب وکارهای کوچک از 
این روش پرداخت الکترونیکی استقبال کرده اند. چرا؟ 
چون عالوه بر راحتی و سادگی، از نظر هزینه هم به نفع 
کسب وکارهای کوچک است. کاهش هزینه ها یکی از 
راه هایی است که استارت آپ های فین تک خودشان را 
در دل مردم جا می کنند. حاال یک بار دیگر سوال ابتدای 
این یادداشت را مرور کنیم: آیا استارت آپ های فین تک 
مهم هستند؟ تا زمانی که کارمزد جریان درآمدی مهمی 
در صنعت بانک نباشد و پرداخت  نشود، استارت آپ های 
فین تک در آب نمک خواهند بود. ماجرا شــبیه مرغ و 
تخم مرغ اســت و مطمئنا تا ابد به این شکل نمی ماند. 
زمانی که روز تغییر فرا برسد، کسانی که از این فرصت 
استفاده کردند و دست به نوآوری زدند احتماال پاداش 

پیشرو بودن خود را خواهند گرفت.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم
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افراد موفق همیشــه دنبــال فرصت هایی برای 
کمک به دیگران هســتند. افراد ناموفق همیشه 

می پرسند: »این کار چه نفعی برای من دارد؟«

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

هوا که گرم تر می شود، سردرد هم بیشتر سراغتان 
می آید اما اگر درد سر شما به خاطر گرمای هوا و 
کم آبی بدن ایجاد شده باشد، با نوشیدن آب بیشتر 
می توانید آرامش کنید. در صورتی که نه کم کردن 
فشــارهای روانی و نه مصرف آب بیشتر سردرد 
شــما را از بین نبرد، می توانید احتمال بدهید که 
بدنتــان به کمبود ویتامین و مــواد معدنی دچار 
شــده اســت. اگر ذخیره آهن بدنتان ته کشیده 
باشــد و میزان ویتامین B12، ویتامین D و C هم 
کمتر از نیاز بدنتان باشد، طبیعی است که سردرد 
شــما را کالفه کند. این کمبودهــا اغلب گریبان 

گیاه خواران را می گیرد اما اگر گوشت خوار باشید 
هم ممکن اســت با برخی اشــتباهات تغذیه ای 
خودتان را گرفتار ســردردهای مکرر کنید. پس 
از این به بعد بیشــتر مواد غذایی را میل کنید که 
می توانند نیازهای بدنتان را تامین کنند و تا مجبور 
نشــده اید، این کمبودها را با مصرف مکمل های 

دارویی برطرف نکنید.
 با مصرف خوراکی هایی مثل جگر، قلوه، گوشت 
قرمز، ماهی، زرده تخم مرغ، ســبزی های دارای 
برگ سبز تیره مانند جعفری، اسفناج، و حبوباتی 
مثل عدس و لوبیا، همچنین میوه های خشــک 

)برگه ها( بــه خصوص برگه زردآلــو و دانه های 
روغنی می توانید نیاز بدنتــان به آهن را برطرف 

کنید.
 با کمک گوشت ماکیان، ماهی و سایر غذاهای 
دریایی، گوشت قرمز، تخم مرغ، پنیر،  ماست و شیر 

می توانید به بدنتان B12 برسانید.
 اگر بیشتر شیر، تخم مرغ، ماهی تن، جگر و غالت 

بخورید نیاز بدنتان به ویتامین D تامین می شود.
 در صورتــی که فلفل دلمــه ای، کلم بروکلی و 
گل کلم، مرکبات و انواع توت را میل کنید هم نیاز 

بدنتان به ویتامین  C تامین می شود.

همین امروز به یکی از فروشگاه های لوازم ورزشی محله تان بروید و یک 
زیرانداز ورزشی کوچک بخرید و از فردا آن را در گوشه ای از دفتر کارتان 
بگذارید. نگران نباشید، این زیراندازها آنقدر کوچک و سبک هستند که 
به راحتی زیر میزتان پنهان شوند. شاید تصور کنید در محیط کار به غیر 
از ورزش های پشــت میزی، حرکت آرامش بخش دیگری نتوانید انجام 
دهید اما با کمک این تشک یوگا، و البته در صورت داشتن 5 دقیقه وقت 
استراحت، می توانید انرژی تان را برای دوباره کار کردن چند برابر کنید. 
اگر 5 دقیقه برای این شیوه تنفس وقت بگذارید عضالت خسته تان آرام 

می شود، فشار روانی تان کم می شود، سردرد و معده دردتان از بین می رود 
و در ساعات باقی مانده روز با خلق بهتری با همکارهایتان روبرو می شوید. 
کافی است به ترتیب از این چهار مرحله عبور کنید و یک تمرین تنفسی 

ساده را در زمانی کوتاه انجام دهید:
1- روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را صاف روی زمین بگذارید.

2- یکی از دست هایتان را روی شکم بگذارید و دست دیگر را روی قفسه 
سینه تان قرار دهید.

3- آرام نفس بکشید به طوری که دستی که روی شکمتان قرار گرفته، با 
دم و بازدمتان و به خاطر حرکات شکمتان باال و پایین شود.

4- آنقدر عمیق نفس بکشید که طول زمان دم و بازدمتان بیشتر شود.
5- به یک بار انجــام دادن این حرکت در محل کارتان بســنده نکنید و 
حتما هر صبح و هر شــب یک بار این تمرین ســاده و آرامش بخش را در 

خانه انجام دهید.

به جای ژلوفن میوه بخورید

اتاق کار با تشک اضافه!

درســت در همین لحظه که پشت میز نشسته اید، 
در گوشه ای از کمر، گردن یا دست هایتان احساس 
درد می کنیــد؟ مراقب باشــید! درد زنگ خطری 
اســت که اگر جدی نگیریــدش، فرصت برطرف 
کردن مشــکالت کوچک را از دست می دهید و به 
آسیب های مزمن و آزاردهنده تری دچار می شوید. 
اگر نشستن پشت میز خســته تان کرده، به جای 
اینکه با ادامه کار فشــاری که به اسکلت، عضالت 
و مفاصلتان می آیــد را چند برابر کنید، برای چند 
دقیقه از جایتان بلند شوید و با این تمرین های ساده 

خستگی خود را درکنید.
1- درحالی که ایســتاده اید، دست هایتان را پشت 
کمرتان قالب کنید و در همیــن حالت گردنتان 
را با آرامش به سمت راست مایل کنید. چند ثانیه 

در این وضعیت بمانید و دوبــاره گردنتان را صاف 
کنید. ســپس گردن را به سمت چپ مایل کنید و 
چند ثانیه ای هم در این وضعیــت بمانید. در این 
حرکت هم شانه ها و دســت هایتان به خاطر کمی 
کشش خســتگی درمی کنند و هم خشکی و درد 

گردنتان کمتر می شود.
2- صاف بایستید، دست ها را دو طرفتان بیندازید و 
مچ دست هایتان را به حالت بادبزنی حرکت دهید. 
در این حالت نه شــانه هایتان حرکتی می کند و نه 
آرنجتان تغییر موقعیت می دهد. این تمرین ساده 
مچ دســت و پنجه هایی را که به خاطر ســاعت ها 
کار کردن با موس، کیبورد و قلم خســته شده اند 

آرام می کند.
3- مقابل یکی از زاویه های گوشــه اتاق بایستید 

و پاهایتان را به اندازه یک کف پــا از دیوار فاصله 
دهید. حاال دســت هایتان را به موازات شانه ها باال 
بیاوریــد و درحالی که آرنجتــان را خم کرده اید، 
کف دســت ها را روی دیوار مقابل بگذارید. یعنی 
کف دست راست را روی دیوار سمت راست و کف 
دست چپ را هم روی دیواری که سمت چپ است 
قرار دهید. حاال درحالی که با کف دســت هایتان 
فشار وارد شده توسط بدنتان را تحمل می کنید به 
سمت جلو مایل شوید. برای 10 تا 15 ثانیه در این 
وضعیت بمانید و دوباره به حالت آرامش برگردید. 
تصور کنید روی دیوار کنج اتاق حرکتی شــبیه 
شنا را انجام می دهید و با این کار خستگی شانه ها 
و کمرتــان را بیرون کرده و عضالت شــکمتان را 

منقبض و منبسط کنید.

یک دو سه، خستگی بسه!
همین حاال از پشت مانیتورتان بلند شوید و این حرکات را تمرین کنید چون فردا ممکن است دیر باشد

به خاطر خودت نه! به 
خاطر کارهایت بخواب

خواب ناکافی نه تنها در تمام هفته شــما را 
کسل و بدخلق می کند؛ بلکه عوارضی مثل 
کاهش تمرکــز، از بین رفتن خالقیت و کم 
شدن حافظه را هم به همراه می آورد. از نظر 
محققان، باید هر روز حدود نیم ساعت چرت 
بزنید و شب ها هم بین 6 تا 8 ساعت بخوابید. 
آن ها در بررسی هایشــان پاسخ بسیاری از 
ســواهایی که در مورد چرت زدن روزانه و 
خواب شــبانه دارید را پیدا کرده اند. در این 
چند خط بخشی از این پاسخ ها را با شما در 

میان می گذاریم.

 پرخوابی حالتان را بهتر نمی کند
مردان ســنگاپور فقــط هفت ســاعت و 
نیم در شــب می خوابند و زنــان هلندی، 
پرخواب تریــن زنان جهان هســتند. آن ها 
هر شب الاقل هشــت ساعت و چهل دقیقه 
می خوابند. با توجه به بررســی های انجام 
شده، زنان در سراسر جهان به طور متوسط 
حدود 30 دقیقه بیشتر از مردان می خوابند. 
محققان می گویند در وضعیت ایده آل، هر 
فرد باید بین هفت تا هشــت ساعت در روز 
بخوابد اما اگر زندگی به شما چنین امکانی 
را نداده نگران نباشید. همین که بین 6:30 
تا 7:30 ســاعت در طول شــب بخوابید، 
می توانید به طوالنی تر شدن عمرتان، شادتر 
شدنتان و بهبود عملکردیتان امیدوار باشید.

 دو ساعت چرت نزنید
کارشناســان خواب می گویند طول زمان 
چرت زدن می تواند بر هوشــیاری شما در 
ســاعات بعد از بیداری تاثیر بگذارد. از نظر 
آن ها حتی اگر وقت نداریــد باید در میانه 
روز چرت بزنید. بــا چرت 10 دقیقه ای 34 
درصد و با چرت 26 دقیقــه ای 54 درصد 
هوشیاری تان در باقی ســاعات روز بیشتر 
می شــود. با توجه به بررســی ها چرت 90 
دقیقه ای باعث می شــود که در ســاعات 
بیداری خالقیــت بیشــتری را به نمایش 
بگذارید و حافظه تــان بهتر کار کند اما اگر 
بیشــتر از این زمان چشــم هایتان را بسته 
نگه دارید، وارد مرحلــه جدیدی از خواب 
می شــوید که نه تنها در بهتر شدن حالتان 
تاثیری ندارد بلکه خواب آرام شب را هم از 

شما می گیرد.

 ساعت بدنتان را کوک کنید
زمان چرت زدنتان در میانــه روز را باید با 
زمانی که هر صبح از خواب بیدار می شوید 
هماهنــگ کنیــد. بهترین ســاعت چرت 
زدن حــدود 1 تا 3 ظهر اســت، برای مثال 
اگر صبح ها ســاعت 6 بیدار می شوید، بهتر 
اســت 1:30 ظهر چرت بزنید و اگر ساعت 
بیداری تــان 7 اســت، بهتر اســت 2 ظهر 
چشــم هایتان را ببندید. مهم این است که 
به این برنامه وفادار باشید و در همه روزها، 
تقریبا شبیه این ســاعات چرت بزنید و در 
ابتدای روز هم در ســاعات گفته شــده از 

خواب بیدار شوید.

 قبل از خواب شب، بابونه بخورید
برای اینکه خواب آرام تری داشــته باشید و 
صبح با حال بهتری از خواب بیدار شــوید، 
نیم ساعت قبل از خواب دم نوش بابونه میل 
کنید. این چای آرام بخــش به خواب بهتر 
کمک می کند. چــای بابونه منبعی غنی از 
اسیدآمینه ای به نام تریپتوفان است که به 

خوب خوابیدن کمک می کند.

 زغال اخته بخورید تا دوبرابر کار کنید
نه تنها جســم خســته، بلکه ذهن خسته 
هم می تواند باعث تلف شــدن وقتتان شود 
و ســاعت ها کار کردن در دفتــر کارتان را 
بی دستاورد بگذارد. برای آنکه توان ذهنتان 
بیشتر شود، تمرکزتان باالتر برود و بتوانید 
در کوتاه ترین زمان بهترین نتیجه را از کار 
خود بگیرید، روی کمک برخی خوراکی ها 
حســاب کنید. یکــی از خوراکی هایی که 
به بیشتر شــدن تمرکز و توان ذهن کمک 
می کند، زغال اخته دوست داشــتنی است. 
بررســی های محققان نشــان می دهد که 
زغال اخته سرشــار از مواد مغذی است و نه 
تنها با مدتی مصرف کــردن آن می توانید 
بهتر و مفیدتر کار کنید، بلکه در آینده هم 
به مشکالتی مثل آلزایمر و زوال عقل دچار 
نمی شوید. به گفته محققان این میوه توان 
یادگیری را بیشــتر می کند و مهارت های 
حرکتی را بهبود می بخشد. البته گذشته از 
زغال اخته با مصرف انواع توت هم می توانید 
مغزتان را فعال و ســالم نگه دارید و مانع از 

دست رفتن سلول های ارزشمندش شوید.

خواب خوب با تخم کدو سی ثانیه بدنتان را بکشید
به جای اینکه روی میز کارتان را از هله هوله های 
پرضرر و شــیرین پــر کنید یا اینکه ســراغ 
هله هوله های تکراری سالم مثل هویج و کرفس 
بروید، تخمه کدو میل کنید تا هم خستگی کار 
روزانه از عضالتتان بیرون برود و هم شب ها بهتر 
بخوابید. این دانه های کوچک خوشمزه، سرشار 
از منیزیم هستند و به آرامش عضالنی کمک 
می کنند. گذشته از این مصرف تخمه کدو به 
ترشح مالتونین بیشتر در بدن کمک می کند و با 
ترشح کافی این هورمون در بدن، چرخه خواب 
و بیداری تنظیم می شود. اگر نگران زیاده روی 
در مصرف این تخمه چرب هستید، می توانید 
به جای گذاشــتن یک ظــرف از آن روی میز 
کارتان، هر روز دو قاشق از مغزش را به ماست، 
ساالد یا غذای خود اضافه کنید و همراه با وعده 
غذایی روزانه تــان میل کنید. باور کنید اضافه 
کردن همین میزان از این مغز، می تواند طعم 
غذایی که میل می کنید را به مراتب بهتر کند. 
البته به غیر از تخمه کدو، با مصرف سبزیجات 
برگ ســبز، غذاهای دریایی، کدوتنبل، و مغز 
آفتابگردان هم می توانید بــه بدنتان منیزیم 

بیشتری برسانید.

انجام حرکات کششــی مناسب می تواند بعد 
از ساعت ها نشســتن در یک وضعیت ثابت، 
خســتگی مغز و بدنتان را از بین ببرد و شما 
را برای دوباره کار کردن آماده کند. خستگی 
روزانه تــان را حداقل با یک یا دو کشــش از 
تن و ذهنتان بیرون کنیــد. اگر وقت ورزش 
کردن ندارید، می توانید پشــت میز کارتان 
این کشش ســاده را انجام دهید. کافی است 
انگشــتانتان را در هم قالب کنید و به سمت 
پشت سرتان بکشید. حدود ســی ثانیه این 
کشــش را انجام دهید و در این حالت آرام و 
عمیق نفس بکشید. ســعی کنید در حالتی 
که دست هایتان را به پشت بدنتان می کشید، 
همه باالتنه تــان را بدون آنکه از روی صندلی 
بلند شوید به آن سمت بکشید. این کار نه تنها 
خستگی دست هایتان را بیرون می کند، بلکه 
راه نفســتان را هم باز می کند و اکسیژن الزم 
برای فعالیت هوشیار در ادامه روز را به مغزتان 
می رســاند. اگر با کمک زنــگ موبایلتان به 
خودتان یادآوری کنید که هر ساعت یک بار 
این حرکت را انجام دهید، خستگی تان از کار 

روزانه کمتر می شود.

توصیه
T i p

توصیه
T i p

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

عضالت گردن، کمر و پاهایتان تنها به دلیل نشستن روی صندلی نامناسب نمی گیرد
این گردن درد تمام نشدنی از کجا آمده؟

مصرف افراطی 
آب یا خوردن 
بیش از اندازه 

مواد غذایی 
مدر مثل 

چای سبز، 
قهوه، هندوانه، 

طالبی یا 
حتی مارچوبه 
می تواند زمینه 

گرفتگی 
عضالت را 
ایجاد کند

حتی اگر پشــت میــز و روی صندلی اســتاندارد 
بنشــینید، باز هم ممکن اســت عضالتتــان دچار 
گرفتگی آزاردهنده ای شود که با هیچ پماد و دارویی 
کامال برطرف نمی شود. از نظر متخصصان، گرفتگی 
عضالت همیشه حاصل اشتباهات حرکتی نیست. 
آن ها دالیلی که در ادامه می آوریم را هم در به وجود 

آمدن این مشکل موثر می دانند.

 پتاسیم بدنتان کم شده؟
کمبود پتاســیم تاثیری منفی بر عضالت می گذارد 

و باعث گرفتگی گاه و بی گاه عضالنی می شــود. اگر 
احساس می کنید مشکل شما هم از کمبود پتاسیم 
ناشی شده، بیشتر موز بخورید یا اینکه با ادویه هایی 
مثل زیره و کاری غذایتان را طعم دار کنید. در چنین 
شــرایطی هله هوله روی میز شما باید برگه خشک 

زردآلو و گوجه فرنگی یا کشمش باشد.

 کمبود ویتامین B دارید؟
کمبود ویتامین B نه تنها شما را بدخلق و کم تحمل 
می کند، بلکه باعث گرفتگی عضالتتان هم می شود. 
اما اگر بیشــتر جگر یا عدس بخورید و در وعده های 
غذایی تان سهم بیشتری برای سبزیجات برگ سبز 
و گیاهانی مثل قارچ قائل شــوید این مشکل کمتر 
می شود. در صورتی که به خاطر کم کردن وزن برنج را 
از رژیم غذایی تان کم کرده اید یا آجیل ها را به خاطر 
کالری شان کنار گذاشته اید بعید نیست که از گرفتگی 

عضالت شکایت کنید.
 در نوشیدن آب افراط می کنید؟

درست است که کم آب شدن بدن در روزهای گرم 
تابســتان می تواند هزار و یک مشکل برای جسم و 
روان ایجاد کند، اما اگر بی مهابا و افراطی آب بنوشید 
هم مشکل دیگری را ایجاد می کنید. مصرف افراطی 
آب یا خوردن بیش از انــدازه مواد غذایی مدر مثل 
چای سبز، قهوه، هندوانه، طالبی یا حتی مارچوبه 
می تواند زمینه گرفتگی عضالت را ایجاد کند. مواد 
غذایی ادرارآور باعث دفع ســدیم و پتاســیم بدن 
می شوند و ادرار مکرر، اکسیژن موجود در عضالت 
را کم می کند. پس این خوراکی های دوست داشتنی 
را به اندازه مصرف کنید. البته یادتان نرود که کم آب 
شــدن بدن هم باعث گرفتگی عضالت می شود و 
نباید به خاطر دفع نشدن مواد مغذی بدنتان با آب 

آشامیدنی بیگانه شوید.

 سیگار می کشید؟
اگر خون در عضالتتان به خوبی گردش نداشته باشد، 
گرفتگی عضالت تنها یکی از مشکالت آزاردهنده ای 
خواهد بود که به آن دچار می شوید. مصرف سیگار 
می تواند به گرفتگی عــروق بینجامد، با اختالل در 
گردش خون حجم اکسیژن در عضله ها را پایین بیاورد 
و با ایجاد انقباض های طوالنی مدت و غیرارادی در 

عضله ها، شما را به درد ناشی از گرفتگی دچار کند.

 کولر را خاموش نمی کنید؟
در هوای گرم تابســتان انرژی و تمرکزتان برای کار 
کردن پایین می آید. اما برای بیشــتر کردن قدرت 
ذهنی تان نباید کولر را روی دور تند روشــن و هوای 
اتاق کارتان را بیش از اندازه ســرد کنید. سرمای هوا 
باعث انقباض عروق می شود و این اتفاق تعادل گردش 

خون در عضالت را از بین می برد.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم
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 به همه 
بگویید که 

می دانید 
دارید چه 

کاری انجام 
می دهید. 

به خانواده، 
دوستان، 
مخاطبان 

کاری و 
همکاران 
قدیمی 

خود درباره 
کسب وکار 
جدیدتان 
اطالعات 

دهید. با آن ها 
تماس بگیرید، 

ایمیل بزنید 
و کسب وکار 

جدیدتان را در 
معرض نمایش 

قرار دهید

مزیت رقابتی کســب وکار شــما بایــد در تمام طرح 
کاری تان مشهود باشد. از آشنایی با رقبای خود گرفته 
تا بخــش توضیحات درباره محصول، باید مشــخص 
کنید که در کدام قســمت نســبت به دیگران برتری 
دارید. برای اینکه از مزیت رقابتی خود مطلع شــوید، 

باید از خود بپرسید:
چرا مردم ترجیح می دهند به جای خرید از رقبای من، 
از من محصوالت یا خدمات را خریداری کنند؟ درباره 

این ســوال به ویژگی های محصوالت خود فکر کنید. 
از مشتریان خود بپرســید که چرا آن ها از شما خرید 
می کنند. از افرادی که مشــتری شما نیستند سوال 
کنید که چرا از شما خرید نمی کنند. از تامین کنندگان، 
همکاران، و هر فردی که می شناســید ســوال کنید. 
اســتفاده از نظرســنجی های آنالین، مطالعه نظرات 
و پیشــنهاد ها در جاهایی ماننــد Yelp یا Angie نیز 
می تواند مفید باشد. دریابید که مردم چه چیزهایی را 

درباره مکان هایی که کار شما را انجام می دهند، دوست 
دارند و از چه چیزهای آن ها خوششان نمی آید.

چه چیز من را از دیگــران متمایز و متفاوت و حتی 
بهتر می کند؟ اگر شرکت شــما در مراحل اولیه یک 
صنعت جدید مشغول به کار باشد، مزیت رقابتی شما 
آنقدر مهم نخواهد بود. وقتی ســود و فروش در یک 
رشته جدید به ســرعت در حال رشد است، می توانید 
کسب وکار خود را سر پا نگه دارید و موفق شوید حتی 

اگر بهتر از بقیه نباشــید. با این حال، اگر می خواهید 
سهم بسیار زیادی از بازار را در یک صنعت شکل گرفته 
و بالــغ از رقبای خود بگیرید و از آن خود کنید، مزیت 
رقابتی شما اهمیت پیدا خواهد کرد. اگر مشتریان را 
متقاعد نکنید که متفاوت و بهتر از دیگران هســتید، 
طرح کاری شما با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین 
بهتر است یک طرح کاری متفاوت و جالب توجه ارائه 

دهید و روی نقاط قوت خود تمرکز بیشتری کنید.

معموال کارآفرینان ایده هــای کاری فوق العاده ای 
دارند، اما به دلیل کمبود ســرمایه از آن ها استفاده 
نمی کنند. آن ها تصــور می کنند تا زمانی که حامی 
مالی قدرتمندی نداشته باشند، نمی توانند ایده خود 

را محقق کنند.
به نظر می رســد هــرروز یک اســتارت آپ جدید 
میلیون ها دالر ســرمایه از شرکت های سرمایه گذار 
دریافت می کند، اما احتماال شــما چیــزی درباره 
شکست استارت آپ هایی که میلیون ها دالر سرمایه 
را از بین برده اند و برای همیشه از صحنه کسب وکار 

محو شده اند، نشنیده اید.
اگر ایده و طرح اجرایی شــما از ابتدای کار سنجیده 
نباشد، هیچ مبلغی نمی تواند شــما را به یک برنده 
تبدیل کند. آیا ایده بسیار عالی اما پول کمی دارید؟ 
منصرف نشوید! بله، شما روزهای طوالنی و پرمشغله و 
کم خوابی های زیادی را پیش رو دارید. بله، تحت فشار 
قرار خواهید گرفت. اما افرادی که این شرایط را تحمل 
کنند، موفق خواهند شد. در اینجا به هشت نکته که 
به شــما کمک می کند ایده خود را با بودجه محدود 

محقق کنید، اشاره شده است.
 کســب وکار خــود را بــر اســاس 

دانسته های خود راه اندازی کنید. به 1
جای اینکه وارد هر رشته ای شوید، 

کســب وکار خود را حول مهارت هــا و دانش خود 
راه اندازی کنید. هرچقدر نیاز شما به منابع خارجی 
کمتر باشد، عملکرد و بازده بهتری خواهید داشت. 
وقتی کسب وکار شــما بر اساس تخصص شخصی 
شما باشد، می توانید مشاوران و کمک های خارجی 
را حذف کنید. به عالوه، داشــتن این دانش گاهی 
اوقــات تمام چیزی اســت که بــرای موفقیت در 

کارآفرینی به آن نیاز خواهید داشت.
 به همه بگویید که می دانید دارید چه 

کاری انجــام می دهید. بــه خانواده، 2
دوستان، مخاطبان کاری و همکاران 
قدیمی خود درباره کســب وکار جدیدتان اطالعات 
دهید. با آن ها تماس بگیرید، ایمیل ارســال کنید و 
کسب وکار جدیدتان را در پروفایل های رسانه های 
اجتماعی در معرض نمایش قرار دهید. دوســتان و 
اعضای خانواده شــما می توانند در اطالع رســانی 
کسب وکار شما به دیگران سهم بزرگی داشته باشند 
و مخاطبان کاری قدیمی شما می توانند برند شما را 
به مخاطبان حرفه ای خود نیز معرفی کنند. این نوع 
بازاریابی موجب می شود شرکت شما به مخاطبان 

بیشتری معرفی شود.
 از هزینه های غیرضروری خودداری 

کنید. شــما مخارج زیادی خواهید 3
داشــت و برخــی از ایــن هزینه ها 
اجتناب ناپذیر هستند. شما فقط می توانید از خرج های 
اضافه کم کنید. اگر در ابتدای کار صرفه جو باشید، به 
جای یک کسب وکار شکست خورده با موفقیت روبه رو 

خواهید شد.

خودتان را در دام بدهی کارت اعتباری 
نیندازید. هنگام شروع کسب وکار، یک 4

روش هوشمندانه و یک روش مرگبار 
برای اســتفاده از اعتبار وجــود دارد. کامپیوترهای 
جدید، مبلمان اداری، تلفن و امکانات همگی به سرعت 
جمع می شوند. به جای خرید همه چیز به طور یکجا 
و رفتن زیر قرض کارت های اعتباری، از درآمد شرکت 
خود برای تامین مخارج استفاده کنید. حذف فشار 
بدهی به خوبی می تواند احتمال ایجاد یک کسب وکار 

موفق را افزایش دهد.
مطمئن شوید که سیاست وصولی شما 

را به دردســر نخواهــد انداخت. اگر 5
کسب وکار شما خرده فروشی است، این 
درباره شــما صدق نمی کند اما اگر خدماتی از قبیل 
مشــاوره یا محصــوالت را به خرده فروشــان ارائه 
می دهید، باید مطمئن شوید که سیاست پرداختی 
شما به خوبی سنجیده شده است. وصولی های خود را 
بر مبنای آنچه فکر می کنید مشتریان شما می خواهند 
قرار ندهید. آن ها را بر مبنای آنچه کسب وکارتان را 

موفق می کند قرار دهید.
سهم الزحمه را باال ببرید. بسیاری از 

کارآفرینان وقتی اولین بار کسب وکار 6
خود را راه اندازی کرده اند، 24 ساعت 
شبانه روز کار و به تمام جنبه های کسب وکار و نیز 
بازاریابی و توســعه آن رســیدگی کرده اند. تمام 
سخت کاری ها و روزهای طوالنی که گذراند ه اند با 
هدف سپری شده است. شما می خواهید برند خود 
را بســازید و تالش شما ارزش کســب وکارتان را 

افزایش می دهد. اگر بخواهید بخشی از شرکت خود 
را واگــذار کنید یا یک شــریک بگیریــد، نقش 

سهم الزحمه پررنگ خواهد شد.
از تبلیغات و بازاریابی رایگان به بهترین 

نحو اســتفاده کنید. چندین راه برای 7
تبلیغات کســب وکار شما وجود دارد 
بدون اینکه هزینه زیادی پرداخت کنید. رسانه های 
اجتماعی روش خوبــی برای معرفی خود و تعامل با 
مشــتریان بالقوه است. به عالوه شــما می توانید در 
رسانه های محلی نیز وارد شوید و تخصص خود را ارائه 
دهید. تا جایی که می توانید مخاطبان بیشتری در 
رسانه های محلی کســب کنید و به درخواست های 
آن ها پاسخ دهید. این گونه برند خود را به عنوان نهادی 

محلی معرفی می کنید.
خودتان را برای روزهای سخت آماده 

کنید. سخت کوشی یک ضرورت است، 8
اما وقتی شما یک کسب وکار را بدون 
سرمایه یا با سرمایه کم راه اندازی می کنید، باید آماده 
باشید تا همه چیز خود را برای دستیابی به موفقیت 
فدا کنیــد. این به معنای تمــاس و پیگیری مکرر، 
رسیدگی به پشتیبانی از مشتریان، صورت حساب ها 
و حسابداری و ســایر بخش های کاری کسب وکار 
شماست. باید قسمت اعظمی از زمان و انرژی خود را 

صرف کسب وکارتان کنید.
نگذارید سرمایه محدود شما را وادار کند که از ایده و 
اجرای آن دست بکشید. آیا راه دشواری در پیش است 
و باید شرایط طاقت فرسایی را تحمل کنید؟ بله، اما این 

بخشی از کارآفرینی است.

هشت راهکار که به شما کمک می کند با سرمایه اندک، ایده تان را عملی کنید

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

هاکاهلث آبادان برگزار شد
هاکاهلث ماراتــن برنامه نویســی موبایل 
بــا محوربت چالش های حوزه ســالمت به 
میزبانی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی آبادان و بــا همکاری 
شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند برگزار 
شد.  در ثبت نام اولیه این رویداد 37 تیم فرم 
اولیه را تکمیل کرده بودند که پس از بررسی 
دبیرخانه هاکاهلث 21 تیم به این رویداد راه 
پیدا کردند. تیم هــای اول و دوم هاکاتریپ 
تهران و تیم اول هاکاتهران نیز در میان این 

تیم ها حضور داشتند. 
مراســم افتتاحیه این رویداد با ســخنرانی 
دکتر آموزنده، رئیس دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، آغاز شد. 
سپس دکتر بهادران چالش های رویداد را به 
شرکت کنندگان اعالم کردند. در هاکاهلث 
5 چالش برای شرکت کنندگان مطرح شد و 
به صورت قرعه کشی چالش ها به تیم ها اعالم 
شــد. تیم ها از ساعت 10 صبح چهارشنبه و 
پس از پایان مراســم افتتاحیه شروع به کار 
کردنــد. از مربیان این رویــداد می توان از 
پویا کندری، سمیرا نصیری، پرژام داودی، 
دکتر ضرغامــی، زینب زارعی، میالد نوری، 
ایمان قصرفخری، حسین موسوی نام برد. 
همچنین داوری هاکاهلــث بر عهده دکتر 
محمد اسماعیل مطلق، دکتر شهرام ترحمی، 
مهندس خزایی و علی امیری )زرین پال( بود.

مراسم اختتامیه ســاعت 16 روز جمعه در 
حضور داوران برگزار شــد و روز شنبه طی 
مراسمی جوایز 20، 10 و 5 میلیون تومانی 
به سه تیم برتر اهدا شد. اطالعات بیشتر این 
رویداد و اسامی برندگان آن را می توانید در 

وب سایت Hackahealth.ir بخوانید.

رویداد
E v e n t

بی پول های عشق استارت آپ بخوانند!

رقبا را با مزیت رقابتی پشت سر بگذارید!

 خود را برای بررسی های سرمایه گذاران آماده کنید
یک اســتارت آپ نیاز دارد وقتی ســرمایه گذاران نام 
تجــاری اش را در گوگل جســتجو می کننــد،  بینند 
که بیشــتر مشــتریان، خدماتش را دوست دارند. این 
مستلزم مشاهده نظرات و پیشنهاد های رضایت بخش 

و مثبت است.
اگر شما نظرات بد هم دارید، باید برای آن ها پاسخ های 
عمومی و حرفه ای ارسال کنید تا سرمایه گذاران بدانند 
که به ارائه خدمات بی نظیر به مشتری اهمیت می دهید. 
به عالوه نبود نظرات و ســایر داده ها نیز ممکن اســت 
موجب شود که کسب وکار شــما توجه سرمایه گذار را 

به خود جلب نکند.

 مانند یک کسب وکار بزرگ عمل کنید
ممکن است فقط 50 مشتری داشته باشید، اما می توانند 
تمام 50 نفر را متقاعد کنید که درباره کسب وکار شما نظر 
دهند. این گونه از آنچه هستید بزرگ تر و معتبرتر جلوه 
خواهید کرد. تصویر بسیار مهم است و می تواند مشتریان 
بیشــتری را متقاعد کند تا از خدمات و محصوالت شما 
استفاده کنند. درواقع نظرات مشتریان می تواند میزان 

تبادالت شما را تا 105 درصد افزایش دهد.

 بدانید که هر مطبوعاتی خوب است
مطبوعات دارایی مهم استارت آپ ها به شمار می روند و 
در اطالع رسانی به مشتریان، جلب توجه سرمایه گذاران و 

ایجاد هیجان در مدار بالقوه کاری نقش مهمی دارد. باید 
در نظر داشته باشید که وقتی گزارشگری از یک مجله با 
شما تماس می گیرد، قطعا تمام نظرات درباره استارت آپ 

شما را مطالعه خواهد کرد.

 کسب وکار خود را در رسانه های اجتماعی ثابت کنید 
توییت کردن، اشتراک گذاری و نظرات مثبت ارسالی در 
رسانه های اجتماعی می توانند سهم بسزایی در موفقیت 
یک استارت آپ داشته باشند. مشتریان راضی که نظرات 
مثبتی درباره خدمات شــما ارسال می کنند، طرفداران 
و پیروان همگی تضمین کننــده کیفیت محصوالت یا 

خدمات شما هستند.

 طرفداران برند خود را شناسایی کنید
طرفداران برند می توانند ارزش اســتارت آپ شما را باال 
ببرند. نظرات و پیشنهاد ها بهترین روش برای شناسایی 
و فعال کردن این افراد اســت. برای ارتباط با آن ها باید از 

نظرات مثبتشان تشکر کنید.

 خودتان را به سطح قابل قبولی برسانید
یکی از نــکات مهم در اوایل راه اندازی یک اســتارت آپ 
رســیدن به ســطح اولیه کیفیت محصول و بازار است. 
کارآفرینانی که به این سطح می رسند، می توانند کسب وکار 
خود را توسعه دهند و به سرمایه بیشتری دست یابند. در 

اینجا نیز نظرات مشتریان نقش مهمی ایفا می کند.

شش دلیل مهم بودن نظرات مشتری ها

رالف والدو امرسون
تنها کســی که سرنوشــت برایتان مقدر کرده 
تبدیل به او شــوید، کسی اســت که خودتان 

تصمیم می گیرید باشید.

این که جوان ها پرانگیزه هستند و تالش بیشتری 
می کنند خیلی کلیشه ای اســت اما واقعیت این 
است که برای کسانی که دنبال شریک می گردند 
و یا به دنبال سرمایه گذاری در یک شرکت هستند 
دانســتن دوباره این موارد خالی از فایده نیســت. 
بنابرایــن در اینجا بــه برخــی از مزیت های یک 

کارآفرین جوان اشاره می کنیم.

 مسئولیت کمتر
کارآفرینــان جوان در خصوص امــور خانوادگی، 
فرزندداری، قبض ها و صورت حساب ها مسئولیت 
کمتری دارند و درنتیجه انعطاف پذیرتر هســتند 
و تمرکــز و آزادی عمل بیشــتری دارند. این نبود 
مســئولیت موجب می شــود کارآفرین جوان به 
ریسک کردن تمایل بیشــتری داشته باشد. تولد 

یک کسب وکار مستلزم ریسک است.

 سادگی
این یک مزیت بزرگ اســت. شما حتی نمی دانید 
بهترین روش ها و استانداردهای معمول چه هستند. 
پیش زمینه ذهنــی ندارید که چه باید بکنید و چه 
کاری را نمی توانیــد انجام دهیــد. مرزها را در هم 
می شکنید و آزادانه زندگی می کنید، این ویژگی یک 
کارآفرین موفق است که می تواند دنیا را تغییر دهد.

 تمایل به ریسک کردن
هرچقدر ریسک بزرگ تر باشد، بازده بالقوه آن نیز 
بیشتر خواهد بود. زمان زیادی نمی گذرد که آلون 
ماسک فقط 3 میلیون دالر سرمایه داشت اما در 32 
سالگی تقریبا 250 میلیون دالر از طریق PayPal و 
سایر خدمات خود درآمد کسب کرد. او تمام درآمد 
خود را خرج می کرد و حتی گاهی اوقات مجبور بود 

از دوستان خود پول قرض بگیرد.

 زمان بیشتر
وقتی فرد جوان تری کسب وکاری را شروع می کند، 
برای پیشرفت و کسب تجربیات زمان بیشتری دارد. 
برای مثال کوب بریانت جوان بازی بسکتبال را در 
3سالگی شــروع کرد و اکنون می بینیم که چقدر 
پیشرفت کرده است. به عالوه، وقتی زمان بیشتری 
داشته باشید، بهتر می توانید بعد از شکست خود را 
دوباره باال بکشید. اگر جوانی 19ساله در کسب وکار 
خود شکســت بخورد، سال های بیشتری پیش رو 

دارد تا آن را جبران کند تا یک کارآفرین 50 ساله.

 تمایل
کارآفرینان جوان و موفق تمایل زیادی به انجام کارها 
و یادگیری دارند. این تمایل اگر در مسیر درست خود 
قرار بگیرد، یک مزیت رقابتی مهم محسوب می شود. 

وقتی انسان جوان است تمایل بیشتری به یادگیری 
دارد و به همین دلیل فرصت های بیشتری در مسیر 
او قرار می گیرند. جوانان ایــن فرصت را دارند که 
در اســتارت آپ هایی کار کنند که دستمزد باالیی 
به آن ها نمی دهند اما این امــکان را می دهند که 
تجربیات و مهارت های مهمی را کسب کنند. این 

تمایل به یادگیری و تقویت مهارت هاست که باعث 
موفقیت کارآفرین جوان می شود. در غیر این صورت 
کارآفرین تنها به فکر کســب درآمد بیشتر خواهد 
بود و در حوزه کاری خود پیشــرفتی نخواهد کرد. 
این برای افرادی که تمایلی به توســعه کار ندارند، 

اتفاق می افتد.

نشاط جوانی ز پیران مجوی 
پنج مزیت کارآفرینان جوان نسبت به همکاران قدیمی تر

آچارهای پول ساز

آچارهــای پول ســاز یــک دوره یک ماهه 
اســت که به عالقه منــدان فعالیت در حوزه 
کارآفرینی کمک می کند به سبک خودشان 
فرصت های موجود در فضای کســب وکار را 

شناسایی کنند.
بزرگ ترین مسئله اکثر کارآفرینان این است 
که زمان و سرمایه بسیاری را صرف می کنند 
تا ایده یا محصولــی را که با همه وجود به آن 
اعتقاد دارند، تولید و به بازار عرضه کنند. آن ها 
با ذوق وشوق محصولشان را با این تصور به بازار 
عرضه می کنند که همه مشــتریان به سمت 
آن ها و محصولشــان هجوم ببرند! اما مشکل 
درســت زمانی شروع می شــود که با عرضه 
محصول، متوجه می شوند همه این تصورات 
اشــتباه بوده و شکســتی بزرگ انتظارشان 
را می کشــد. شــرکت کنندگان در کارگاه 
آچارهای پول ســاز با یادگیری و پیاده سازی 
آموزش های ارائه شده، دقیقا برای پیشگیری 
از مواجهه با این شکست بزرگ آماده می شوند 
و می آموزند که چگونه از لحظه شروع کار با 
صرف هزینه ای به مراتب کمتر و زمانی بسیار 
سریع تر، محصولی را به بازار عرضه کنند که 
همه مشتریان خواهان آن هستند و قدر آن 
را می دانند. کارآفرینان، صاحبان کسب وکار، 
مدیران و عالقه مندان به کارآفرینی مخاطبان 
این دوره هســتند. این کارگاه برای کسانی 
طراحی شــده که می خواهند کسب وکاری 
نوآور و پول ســاز داشته باشند و ایده هایشان 
را تبدیل به کســب وکاری اثرگذار و پول ساز 
کننــد. همچنین افرادی کــه قصد دارند در 
کسب وکار فعلی شان نوآوری و تحول ایجاد 
کنند و مشتریان سودآوری به دست بیاورند 
می توانند در این کارگاه شرکت کنند. پیش از 
شروع کارگاه، شرکت کنندگان در گروه های 5 
و 6 نفره قرار می گیرند تا آموزش ها و بازی های 
مرتبط با مباحث کارآفرینی، پول ســازی و 
نوآوری را با هم انجام دهند و با لذت بیشتری 
مباحث را در وجودشــان نهادینه کنند. این 
کارگاه پنج شنبه 6 خردادماه آغاز خواهد شد.

نوآوری آموزشی در 
دانشگاه عالمه

هشــتمین رویــداد نوآوری های آموزشــی 
چهارسوق 30 اردیبهشت ماه از سوی موسسه 
مطالعات راهبردی تعلیــم و تربیت برهان در 
دانشکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی 
برگزار شد. در این نشســت افراد صاحب نظر 
در حوزه های مختلف تعلیــم و تربیت ایده ها 
و تجربه های نوی خود را با شــرکت کنندگان 
به اشــتراک گذاشــتند. از زمان تولد رویداد 
چهارسوق در بهار سال 92 تا امروز حدود 50 
ایده و تجربه آموزشی در نشست های چهارسوق 
ارائه شده است؛ ارائه هایی که هرکدام جرقه ای 

برای ذهن های پویا و خالق هستند.
در هشــتمین نشست چهارســوق علی رضا 
پناهیان )اندیشمند و مبلغ دینی( و امیرحسین 
اخوین )دبیر اجرایی جشــنواره فیلم مدرسه( 
حضور داشتند و درباره به کارگیری روش های 

نوین در سیستم آموزشی ایده پردازی کردند.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم
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برگزیدهها

جدیدتریــن برنامــه کاربردی اینســتاگرام 
خدمات بهتری را برای ایجاد کوالژ به کاربران 
ارائه می دهــد. این برنامه کاربردی به شــما 
امکان می دهد با ترکیــب عکس های خود و 
اشــتراک گذاری آن ها با دوستان، طرح های 
بی نظیری ایجاد کنید. کافی است عکس خود 
را از گالری انتخاب کنید یا از یک غرفه عکاسی 
تعبیه شده برای عکس برداری در همان لحظه 
استفاده کنید، سپس می توانید آن ها را بالفاصله 
در یک کوالژ زیبا بچینید. طرحی را که از همه 
بیشتر دوست دارید انتخاب کرده و سپس آن 
را ویرایش کنید. شما به آسانی 
می توانید با حرکات دست خود 
تغییراتــی در عکس ها ایجاد 
کنید. برای مثال انگشــتان را 
جمع کنید تــا عکس کوچک 
شود، یا دستگیره ها را بکشید تا 
اندازه عکس تغییر کند. در این 

برنامه ویرایشگر خواهید بود. 
فقط کافی است از خالقیت خود استفاده کنید. 
می توانید با استفاده از ویژگی های این برنامه 
یک داستان تعریف کنید، ظاهر خود را نمایش 
دهید یا فقط شکل عکس های معمولی خود را 

تغییر دهید.
 ویژگی های این برنامه

 ترکیــب حداکثر 9 عکــس در یک زمان  
استفاده از زبانه چهره ها برای تشخیص سریع 
افراد در عکس ذخیره طرح های شما در گالری 
و اشتراک گذاری آن ها در اینستاگرام یا سایر 
شبکه ها مشاهده آسان 30 عکس آخری که 
در زبانه اخیر انتخاب کرده اید دانلود و شروع 
ایجاد یک طرح یا کوالژ بالفاصله، بدون ثبت نام 

یا داشتن حساب

این برنامه کاربردی یکــی از پرطرفدارترین 
برنامه ها در گوگل پلی شناخته شده است و در 
جدول برنامه های برتر قرار دارد. ویژگی های این 

برنامه عبارت است از:
 می توانید به طور همزمان و با یک دستگاه دو 

حساب آنالین داشته باشید.
 با حســاب های اجتماعی مختلف، آنالین و 
همزمان، می توانید به آسانی بین کار و زندگی 

خود تعادل برقرار کنید.
 اگر چندین حســاب بازی آنالین و همزمان 
داشته باشید، رشــد شخصیتی شما سریع تر 

انجام می شود.
 Parallel Space به شــما امکان می دهد تا 
حســاب دوم خود را برای هر برنامه 
نصب شده روی دســتگاه اندروید 

خود اجرا کنید.
با نصب برنامه های خصوصی خود 
در  Parallel  Spaceمی توانیــد 
از فضــای خصوصی خــود در برابر 
همکاران و دوستانی که می خواهند 
بدون اجازه وارد سیستم تلفن همراه شما شوند، 

محافظت کنید.
از مزیت های این برنامه آن اســت که کار با آن 
بسیار ساده اســت و به راحتی در دستگاه شما 
اجرا می شــود.Parallel Space  اولین برنامه 
در پلتفــرم اندروید اســت که از یــک موتور 
مجازی اســتفاده می کند تا به کاربران امکان 
دهد برنامه های داخلی را با استفاده از فناوری 

منحصربه فرد MultiDroid اجرا کنند.
این برنامه به باتری یا فضای ذخیره سازی زیادی 
نیاز ندارد، اما برنامه هایی کــه داخل آن اجرا 
می شــوند باتری و حافظه را مصرف می کنند. 
کاربران نمی توانند دو حساب را با استفاده از یک 
شماره تلفن برای برخی از برنامه ها اجرا کنند 

و باید از دو شماره تلفن متفاوت استفاده شود.

برخی از 
ویژگی های این 

برنامه عبارت 
است از اینکه 
دوربین های 

نظارتی را 
روی نقشه 

نشان می دهد. 
این برنامه 

دستگاه های 
ترددشمار را نیز 
نمایش می دهد. 

با استفاده از 
آن کاربران 

می توانند 
از وضعیت 
آب وهوایی 

به طور لحظه ای 
مطلع شوند

اطالعات راهداری از طریق اپلیکیشن همراه 141 به شما کمک می کند سفر جاده ای مطمئن تری داشته باشید

با اپلیکیشن های این هفته هم ویرایش عکس بهتری خواهید داشت و هم امنیت باالتری

141راهرابهشمانشانمیدهد

برنامه کاربردی همراه 141 اطالعــات مفیدی را از 
مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشور به کاربران ارائه می دهد. این برنامه را 
مهدی شیخی ساخته است. با استفاده از این برنامه 
کاربران می توانند به آســانی بــه قابلیت های زیادی 
دسترسی پیدا کنند. برخی از ویژگی های این برنامه 
عبارت است از اینکه دوربین های نظارتی را روی نقشه 
نشان می دهد. این برنامه دستگاه های ترددشمار را 
نیز نمایش می دهد. با استفاده از آن کاربران می توانند 
از وضعیت آب وهوایی به طور لحظه ای مطلع شــوند. 
اطالعات مربــوط به تصادفات جــاده ای، اطالعات 
کارگاه های جــاده ای و اطالعات مربوط به انســداد 
جاده ها در این برنامه در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
به عالوه این برنامه می تواند اطالعات کاهش سرعت در 
سطح جاده های کشور را نشان دهد. این برنامه به نقشه 
گرافیکی ترافیک راه ها مجهز است و می تواند وضعیت 
ترافیکی راه ها را در استان های مختلف کشور نمایش 
دهد و میزان تردد در گذرگاه های اصلی شــهر را نیز 
مشخص کند. کاربران می توانند یک مسیر را روی نقشه 
رسم کنند و پس از انتخاب مبدا و مقصد مسیر خود، این 

برنامه آخرین تصاویر ترافیکی مربوط به مسیر انتخابی و 
دوربین های موجود در مسیر را نشان می دهد. اگر مرکز 
مدیریت راه ها اطالعیه یا خبری منتشر کرده باشد، 
این برنامه نیز آن ها را نمایش خواهد داد. به این صورت 
که چکیده ای از اخبار روزانه و آرشــیو اخبار سازمان 
راهداری حمل ونقل کشور در این برنامه ارائه می شود. از 
دیگر قابلیت های این برنامه در این زمینه امکان پخش 
فایل های صوتی اخبار و اطالعیه های مرکز مدیریت 
راه هاست. همراه 141 را می توانید از پلی استور دانلود 
کنید. پــس از دانلود و نصب این برنامه، صفحه ای باز 
می شود که نحوه اســتفاده از برنامه را در قالب متن 
و تصویر به کاربر آموزش می دهــد. پس از آن کاربر 
وارد برنامه اصلی می شود که شامل دو منو در سمت 
راست و چپ است. در منوی سمت راست، گزینه های 
اخبار، نقشه گرافیکی ترافیک، مسیریاب، انتقادها و 
پیشنهاد ها، اخبار صوتی، شماره تلفن های ضروری، 
شــرکت های امداد خودرو، و خدمات مرکز مدیریت 
راه ها، دعوت دوســتان، گزارش و فعال سازی وجود 
دارد. کاربران می توانند از این منو به قسمت انتقادها 
و پیشــنهاد ها بروند و نظر خود را درباره برنامه، نقاط 
ضعف و قوت آن ارسال کنند. به عالوه آن ها می توانند 
تنها با یک لمس به تمام شماره تلفن های ضروری که 
در شرایط اضطراری به آن ها نیاز پیدا خواهند کرد و 
نیز شرکت های امداد خودرو دسترسی داشته باشند و 
اطالعات مربوط به آن ها را کسب کنند. یک گزینه نیز 

در منوی سمت راست وجود دارد که با عالمت زنگ 
مشخص  شده است. اگر کاربر این عالمت را فعال کند، 
اعالن اخبار و اطالعیه های جدید به تلفن همراه کاربر 
ارسال خواهد شد. به  غیر از منوی اصلی که در باال درباره 
آن توضیحاتی داده شد، منوی دیگری در سمت چپ 
وجود دارد که قابلیت های مختلف این برنامه را نشان 
می دهد. در منوی ســمت چپ گزینه هایی از قبیل 
دوربین های نظارتی تصویری، دستگاه های ترددشمار 
برخط، کارگاه هــای جاده ای، انســدادها، وضعیت 
آب وهوا، پمپ بنزیــن، مجتمع های خدمات رفاهی، 
مســاجد و نمازخانه ها، تصادفات، کاهش سرعت و 
راهدارخانه ها، بیمارستان ها و مجتمع های خدمات 
درمانی، اورژانس بین راهی، تعمیرگاه ها، اماکن رسمی 
اســکان، پایگاه های فنی امداد خودرو وجود دارند. 
کاربران با لمس هریک از این گزینه ها می توانند موضوع 
مورد نظر خود را روی نقشه مشاهده کنند. برای مثال 
وقتی کاربر گزینه پمپ بنزین را لمس می کند، تمام 
مناطقی که پمپ بنزین در آنجا احداث شده نمایش 
داده می شوند تا کاربر بتواند نزدیک ترین پمپ بنزین 
به محل خود را پیدا کند. برای اســتفاده از این برنامه 
کاربران باید به برنامه کاربردی اجازه دهند تا به موارد 

زیر دسترسی داشته باشد و آن ها را رعایت کنند:
 جلوگیری از به خواب رفتن دستگاه

 دریافت داده از اینترنت
 خواندن حافظه ذخیره سازی خارجی

 موقعیت مکانی دقیق کاربــر )GPS یا مبتنی بر 
شبکه(

 موقعیت مکانی تقریبی )مبتنی بر شبکه(
 مشاهده اتصاالت شبکه

SD  اصالح/حذف محتویات کارت 
 دسترسی کامل به اینترنت

با کمک این برنامه، کاربران می توانند قبل از سفر یا 
گذر از یک مسیر تمام اطالعات الزم اعم از آب وهوا، 
ترافیک، انســداد راه ها، تصادفــات، و... را دریافت 
کنند و براساس آن ها مســیر و زمان سفر خود را 
انتخاب کنند، یا حتی می توانند در طول مســیر از 
نزدیک ترین مراکــز و مجتمع های خدماتی مانند 
مجتمع های خدمات درمانی، مساجد، پمپ بنزین، 
اورژانس، تعمیرگاه و... مطلع شــوند. همراه 141 
دارای طراحی ساده و کاربرپسندی است که به آسانی 
می توان از آن استفاده کرد، اما برای استفاده از این 
برنامه حتما اتصال به اینترنت نیاز اســت. نسخه 
اندروید این برنامه تهیه و در بازار عرضه شده است 
و بیش از 10 هزار بار دانلود شــده است. این برنامه 
کاربردی یکی از بهترین برنامه های ایرانی است که 
در داخل کشور مصارف مهم و زیادی دارد و از آنجا 
که با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور 
همکاری می کند، اطالعات خــوب و معتبری به 
کاربران خود ارائه می دهد و کاربران نیز می توانند 

به اطالعات آن اطمینان داشته باشند.

برنامه کاربــردی Shadowsocks پلتفرمی با 
عملکرد باالست که عملکرد socks5 را تضمین 
می کند. این برنامه به کاربر کمک می کند تا به 
طور خصوصی و ایمن در اینترنت جستجو کند.

از ویژگی های منحصربه فرد این برنامه می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

 Asynchronous 1. تکنیک های فوق العاده با
I/O و برنامه نویسی رویدادمحور

2. مصرف منبع پایین، مناسب برای دستگاه های 
تعبیه شده دست پایین

3. موجود در چندیــن پلتفرم، اعم از کامپیوتر 

شخصی، مک، تلفن همراه )اندروید و آی اواس( 
)OpenWRT( و روترها

 python، node.js، 4. اجرای منبــع بــاز در
pure C  و #golang، C

 نحوه نصب
https:// 1. برای نصب سرور خود، باید به سایت
  www.shadowsocks.org/downloads

بروید.
 apk 2. برای مشــاهده کدهای منبع یا ساخت
https://github.com/shadowsocks/ به

shadowsocks-android  رجوع کنید.

این برنامــه کاربردی یکــی از پرطرفدارترین 
نرم افزارهای رایگان در این حوزه است. کاربران 
می تواننــد آن را دوباره توزیــع کنند یا تحت 
GNU General Pub-شرایط مندرج در مجوز 

lic منتشرشده توسط بنیاد نرم افزار رایگان آن 
را تغییر دهند.

این برنامه با این هــدف در اختیار کاربران قرار 
می گیرد که برای آن ها مفید باشد اما هیچ گونه 
ضمانتی وجود ندارد. ممکن اســت این برنامه 
برای هدف خاصی مناســب نباشــد و قابلیت 

خریدوفروش آن تضمین نشده است.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

آب و رنگ تازه ای به عکس هایتان بدهید

CM Locker
این برنامه باالترین رتبه را در بین برنامه های قفل صفحه نمایش در گوگل پلی به 
خود اختصاص داده است. از ویژگی های این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 سفارشی سازی: قابلیت افزودن یک آواتار برای صفحات رمزدار و انتخاب 
بهترین طرح های مناسب با تلفن شما

 تقویت کننده تلفن: تقویت صد درصد ســرعت تلفن به طور مستقیم از 
جعبه ابزار

 ذخیره کننده باتری: پاک ســازی برنامه هایی که مقدار زیادی از باتری را 
مصرف می کنند و ذخیره 30 درصدی عمر باتری

 یادآور اعالن: دسترسی سریع به پیام های جدید دریافتی در برنامه های 
پیام رسانی مانند فیس بوک، وایبر، الین، وی چت و... و دارای حالت خصوصی 

برای مخفی سازی محتوای مورد نظر
 کنترل موسیقی: کنترل آسان پخش موسیقی با عملیات یکدستی

 میانبر دوربین: عکس برداری سریع و بدون از دست دادن لحظات حساس
 جعبه ابزار دستی: ماشین حساب، برنامه های اخیر، روشنایی صفحه و...

 پیش بینی هوا: اطالع از آب وهوای فعلی در مناطق مختلف
AV-TEST دارای رتبه یک ،CM ایمنی: پشتیبانی شده توسط امنیت 

 کارآمدی: مصرف حافظه و باتری کمتر و مجهــز به تقویت کننده تلفن  
Battery Doctor

 کاربرپسند: افراد از بیش از 230 کشور از این برنامه استفاده می کنند و این 
برنامه رتبه یک را در بین تمام برنامه های قفل صفحه در دنیا دارد.

 CM Launcher 3D
Stylish Boost 

این برنامه کاربردی ازجمله پردانلودترین برنامه ها در زمینه تصاویر پس زمینه 
و تم است. با استفاده از آن کاربران می توانند از انواع مختلف تصاویر پس زمینه و 
تم به طور رایگان استفاده کنند. CM Launcher 3D اولین راه انداز دنیاست که 
با موتور ســه بعدی کار می کند و توانسته است دسکتاپ اندروید را تغییر دهد. 
این برنامه به تلفن شما سرعت و جلوه های انتقال سه بعدی می بخشد و عملکرد 
سفارشی شده را در اختیار شــما قرار می دهد. از ویژگی های اصلی این برنامه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. جلوه های انتقال ســه بعدی کامال جدید  سرعت جداسازی هوشمند  

ایمنی ذخیره باتری سفارشی سازی
پیشرفته ترین موتور انیمیشن سه بعدی برنامه CM Launcher 3D را اداره می کند. 
این برنامه با جلوه های گرافیکی متنوع خود، رابط سنتی را دگرگون کرده است و 
عملکردی جالب، نرم و مناسب به کاربر ارائه می دهد. این برنامه دارای جلوه های 
انتقال سه بعدی جالب برای جابه جایی بین صفحات و پوشه هاست. پیمایش صفحه 
سه بعدی ساده و فوق العاده، رابط مدیریت صفحه، ویجت های ساعت و آب وهوای 
سه بعدی، نمایشگر پویا روی فهرست الفبایی تمام برنامه ها از دیگر ویژگی های 
این برنامه است. همچنین از آنجا که حجم این برنامه کم است و به هیچ سیستم 
ذخیره سازی نیاز ندارد، سرعت تلفن را صد درصد تقویت می کند. کاربر می تواند با 
سرعت باال برنامه ها را باز کند و موارد مورد نظر خود را به طور آنالین جستجو کند.

Shadowsocks

خودتان را کوالژ 
کنید

کنترل 
زندگی خصوصی

داالیالما
بــرای قضاوت در مورد موفقیــت خودت ببین 
چه بــه دســت آورده ای و در قبــال آن چه از 

دست داده ای.

Photo Lab Picture Editor FX
این برنامه یکی از وســیع ترین مجموعه جلوه های عکس و فریم های تصاویر 
است که تاکنون بیش از 600 فریم دارد. این برنامه دارای فیلترهای فوق العاده، 
ماســک های صورت بانمک، تغییردهنده پس زمینه خودکار و پیشــرفته و 

جلوه های عکس است. ویژگی های این برنامه عبارت است از:
 فریم عکس: می توانید یکی از این فریم های زیبا را انتخاب کنید و به عکس 

خود جلوه زیباتری دهید.
 جلوه های واقعی عکس: می توانید تصویر خود را در محیطی دیگر قرار 
دهید. برای مثال تصویر را روی یک خودروی جدید یا شن های ساحل بیندازید.

 مونتاژ صورت: به آسانی صورت را تغییر دهید و خود یا دوستتان را شبیه به 
یک فضانورد یا غول ترسناک کنید. در این بخش از الگوریتم تشخیص صورت 

استفاده می شود.
 فیلتر تصاویر: آسان ترین راه برای ویرایش عکس ها و افزودن برخی سبک ها 
به تصاویر شماست. می توانید از بین فیلترهای متنوع این برنامه یکی را انتخاب 

کنید.
 الگوهای کوالژ عکس: با این گزینه می توانید عکس های خود را به شکل 
یک قلب یا گل درآورید یا چند تصویر را به یک فریم چند عکسی اضافه کنید.

تغییردهنده پس زمینه: حتی با این برنامه می توانید پس زمینه های زشــت 
عکس را تغییر دهید.

 استیکر: در این برنامه می توانید از استیکرهایی با طرح ها و تم های مختلف 
استفاده کنید.

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم
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