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داستان تولد یک شبکه اجتماعی موفق  
از دل استارت آپی شکست خورده

پینترست
اینستاگرامیزنانه

12

16 صفحه / 1000 تومانشـــنـبـه/ 8خـــرداد/ سـال اول/  شـــمـاره12
12 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

بیش از هفت سال از ایده اولیه پینترست می گذرد، عمری که در دنیای 
پرشتاب استارت آپ ها زمان کمی برای برند شدن نیست. هرچند پینترست 

این روزها یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های به اشتراک گذاری 
عکس و تصویر شناخته می شود، اما نمی توان آن را با فیس بوک، 

توییتر یا حتی اینستاگرام مقایسه کرد. پینترست قصد به اشتراک گذاری 
متن و تصویر جدی یا روایت کردن زندگی روزمره را ندارد و...
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مهیار خدایاری بنیان گذار شادیاب می گوید قرار نیست از همان اول یک دفتر کار مجهز 
بگیرید از لپ تاپ و تیم کوچکی که در کوله پشتی کار آفرینی تان دارید شروع کنید 

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

باایراندوره
راهکوتاهمیشود

هشداردربارهحباب
استارتآپیایران!

کوتاه کردن زمان و مسیر رسیدن محصوالت به اروپا یکی 
از مهم ترین هدف های این شرکت آسیایی است

اگرچه کفش ملی را دیگر ،کمتر پا می کنیم اما شنیدن 
داستان این برند خالی از لطف نیست

وب سایت ایران دوره اطالعات آموزشگاه های متنوعی را در 
اختیار شما می گذارد

گزارشی از مهم ترین دیدگاه هایی که در پنل های نشست 
سیلیکون ایران مطرح شد

کوچلنوو
ازچینبهمجارستان

چگونهبرایکفشملیپاپوش
دوختهشد
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 شهرداری تهران و همایش 
مسئولیت اجتماعی بنگاه های 

اقتصادی

این تکنیک ژاپنی به شما یاد 
می دهد راهکارها را حول یک 

محور مرکزی بسط دهید

میشل کر رفتارهای کارکنان 
را با حیوانات تحلیل می کند

فناوری
ترانزیستورهای

نانووایرسیلیکونبه
ایرانانتقالمییابد

کارآفرینی
باپیوستاجتماعی

وقتینیلوفرآبی
شکوفهمیدهد

غزالهاراازگزند
کفتارهادورنگهدارید
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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زمان بندی ایونت ها را
تا 12خرداد در شنبه 

بخوانید

استارتآپیها
بخوانند!
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»مــا ایرانی هســتیم.« تابه حال فکــر کرده اید 
این جمله یعنی چه؟ وقتــی می گوییم ما ایرانی 
هســتیم چه ویژگی ها و مختصاتی ما را از جهان 
پیرامون متمایز می کند؟ مثال میهمان نوازی؟ یا 
چشــم و ابروی مشکی؟ آداب ورسومی مثل عید 
نــوروز، عزاداری های ماه محــرم، تعزیه خوانی، 
چهارشنبه سوری، شــب یلدا، خوردن کله پاچه 
و کباب کوبیــده، نوع پوشــش زنــان، تعارفات 
بیش ازحدمان و... اگر بخواهیم بشماریم فهرستی 

بلندباال به دست می آید.
پس ما مردمی هســتیم با آداب ورسوم و سبک 
زندگی کامال منحصر به خودمــان. از این رو هر 
نویسنده، فیلم ساز یا نقاشــی که بخواهد اثری 
موردقبول جامعــه اش خلق کنــد باید مبتنی 
بــر مولفه های بومی آن کشــور باشــد. آیا یک 
نویســنده بدون رعایت هنجارهــای جامعه اش 
می تواند داستانی غیراخالقی بنویسد؟! و انتظار 
تحســین از کلیت جامعه و حاکمیت را داشــته 
باشد؟ آیا فیلم ســاز ایرانی می تواند بدون توجه 
به حجاب رسمی و مرسوم جامعه ایرانی اسالمی 
فیلمی بدون حجاب در ایران بســازد؟ اگر بسازد 
چه اتفاقی خواهد افتــاد؟ یقینا با واکنش منفی 
جامعه، یا حداقل بخشــی از جامعه و حاکمیت، 
روبه رو می شود. پس هرکس بخواهد در جامعه ای 
فعالیت کند باید با در نظر گرفتن مولفه های بومی 

آن کشور بوم کسب وکارش را طراحی کند...
ادامهدرصفحه3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

ماایرانیهستیم!

نیازمندیهایکارآفرینی
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باکولهپشتیکارآفرینی
شروعکردم



 شهرداری تهران همایش مسئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی را برگزار می کند

کارآفرینی 
با پیوست اجتماعی

 
نخستین همایش مســئولیت اجتماعی بنگاه های 
اقتصادی از سوی شهرداری تهران برگزار می شود. 
کارآفرینــی اجتماعی یکی از مفاهیــم نوظهور در 
ادبیات مدیریت است و کارآفرین اجتماعی شخص 
یا موسســه ای اســت که برای کمک بــه حل یک 
مسئله اجتماعی )مانند فقر، اشتغال اقشار محروم 
و حاشیه ای، محیط زیست، اعتیاد، مسائل فرهنگی، 
کارآفرینی روستایی و کودکان کار( رویکرد یا راهکاری 
نوآورانه را در پیش می گیرد. کسب وکارهای اجتماعی 
و بنگاه های اجتماعی، اشکال جدیدی از موسسات 

هستند که از نظر اقتصادی خودگردان اند؛ اما هدف از 
تشکیل آن ها هدفی اجتماعی است. این شکل جدید 
از موسسات ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به 
نیازهای اجتماعی کشورمان دارند. در همین راستا 
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران سمینار 
آشــنایی با کارآفرینی اجتماعی و کسب وکارهای 
اجتماعی را برگزار می کند. هدف این کارگاه ایجاد 
رویکــرد اجتماعی به مســائل کســب وکار و ارائه 
راه حل های کارآفرینانه برای حل مشکالت اجتماعی 
اســت. دکتر روح اهلل حمیدی مطلــق )مدیر گروه 
کسب وکار اجتماعی پژوهشکده سیاست گذاری علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف( قرار است در این 
کارگاه رویکردهای فردی و سازمانی در کارآفرینی 
را تشــریح کند و به ضرورت ایجاد نگاه اجتماعی به 
مسائل کســب وکار بپردازد. کارآفرینی اجتماعی با 
سازمان های مردم نهاد تفاوت هایی دارد که ازجمله 

آن ها می توان به مســئله تقسیم سود اشاره کرد.در 
سازمان های مردم نهاد تقسیم سود صورت نمی گیرد 
در حالی که سوددهی و تقسیم سود در کسب وکارهای 
اجتماعی نقش پررنگی دارد. البته این تفاوت به معنای 
تعارض این دو دســته با هم نیست، زیرا اکوسیستم 
کارآفرینان اجتماعی درواقع اکوسیستمی بسته و 
محدود نیســت؛ بلکه دامنه آن به وسعت طیف ها و 
گروه های اجتماعی است که در راستای حل مشکالت 
آن ها قــدم برمی دارند. طبیعتا این رویکرد می تواند 
سازمان های مردم نهاد را نیز با خود همراه کند، چراکه 
مسائل یک جامعه با تک تک افراد آن مرتبط است و 
هرچه مشارکت جمعی بیشــتر باشد، اکوسیستم 
کارآفرینی اجتماعی نیز رونق بیشتری پیدا می کند.

در کنار این کارگاه، کارگاه دیگری با عنوان کارگاه 
آشنایی با مبانی مســئولیت اجتماعی سازمان ها 
برگزار می شــود کــه در آن به شــکلی اجمالی، 

شــرکت کنندگان را با مبانی مفهوم مســئولیت 
اجتماعــی ســازمان ها )CSR( آشــنا می کند و 
استانداردها و چارچوب های بین المللی موجود را 
می کند. در دنیای توســعه یافته امروز، سازمان ها 
در قبال جامعــه ای که در آن به فعالیت می پردازند 
مسئول هســتند؛ چراکه از منابع انسانی و طبیعی 
و اقتصادی آن اســتفاده می کنند. در حال حاضر 
در بسیاری از کشــورهای جهان ازجمله برخی از 
کشورهای منطقه خاورمیانه، موضوعات مرتبط با 
مسئولیت اجتماعی به تدریج به رکنی اساسی و مهم 
در فعالیت های سازمان ها تبدیل شده است. از این 
رو چنین کارگاهی تالش دارد تا ضرورت پرداختن 
به مسائل اجتماعی از سوی سازمان ها را برای فعاالن 
مرتبط و ســایر عالقه مندان بــه ورود به این حوزه 
تشریح کند. این کارگاه ها در روز 10 خرداد در سالن 

همایش های برج میالد برگزار خواهد شد.

 کالس مهارت های زندگی
رشد و تقویت عواطف و احساسات انسانی و 

9
خرداد

شناخت و کنترل هیجانات و احساسات خود 
و دیگران یکی از نکات کلیدی است که سبب 
افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی می شــود. در 
همین راستا کالس مهارت های زندگی در روز یکشنبه 
9 خــرداد در موسســه آوند تهران برگزار می شــود. 
مخاطبان این دوره افرادی هســتند که می خواهند 

ســطح روابط خود را در خانواده، فامیل، دوســتان و 
آشنایان و محیط کاری بهبود دهند.

 کارگاه توسعه مشتری
کارگاه توســعه مشــتری توســط مرکــز 

10
خرداد

توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای 
نوپای فاوا برگزار می شود. در این کارگاه ندا 
گلشــن، طراح و مدیر محصول ســرآواپارس، به ارائه 
روش های ارزیابی مشتری می پردازد و راه های بازخورد 
گرفتن از آن ها را برای صاحبان کســب وکار تشــریح 
می کند. ایــن کارگاه 10 خرداد در ســازمان فناوری 

اطالعات کشور برگزار می شود.

 بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی فرآیندی زمان بر و پرهزینه است، 
11
خرداد

به همین دلیل به کارگیری روش های معمول 
بازاریابی برای اســتارت آپ ها میسر نیست 
چون زمان کافی و هزینه مناسب را در اختیار ندارند. 
کارگاه بازاریابی کارآفرینانه قرار است روش نوینی در 
بازاریابــی ارائه کند تا بتوان با هزینه بســیار کم و در 
مدت زمان کوتاه محصوالت را بازاریابی کرد. این کارگاه 
در روز سه شنبه 11 خرداد از سوی شتاب دهنده پرش 

در اتاق بازرگانی شیراز برگزار خواهد شد.

 راه اندازی کسب وکار بدون نیاز به دانش فنی
نخستین کارگاه آموزشــی توسط نمایندگان 

12
خرداد

جهانی اســتارت آپ ویکند در ایــران با عنوان 
»رویای شیرین« برگزار می شود. در این کارگاه 

آرش ماهر و بهروز شهری به عنوان نمایندگان استارت آپ 
ویکند جهانی حضور دارند و می خواهند کارگاه متفاوتی را 
برای کسانی که می خواهند کسب وکاری راه اندازی کنند، 
رقم می زنند. این کارگاه 12 خرداد در مشهد برگزار می شود.

 کارگاه شناخت تجربه کاربری
کارگاه شــناخت تجربه کاربــری با هدف 

13
خرداد

آشنایی مخاطبان با مفاهیم اولیه و پایه ای 
در حوزه تجربه کاربری 13 خردادماه برگزار 
می شود. تجربه کاربری به عنوان اصلی مهم در توسعه 
وب سایت ها و برنامه های کاربردی و موبایل مطرح است 
و کسب وکارها توجه بسیاری به این موضوع می کنند. 
این کارگاه به مخاطبانش کمــک می کند با مفاهیم 

اصولی این موضوع آشنایی پیدا کنند.

استارت آپی ها بخوانند!

گروه کارآفرینی هم کســب وکار )هم کوک( 
اولین کارگاه خود را بــا عنوان »ایده پردازی 
در چارچوب بوم کسب وکار« برگزار می کند. 
این کارگاه جزو سلســله کارگاه های رویداد 
کارآفرینی هم کوک اســت کــه محور اصلی 
آن خالقیت پــردازی در چارچوب بوم مدل 
کســب وکار است. شــرکت کنندگان در این 
کارگاه آموزشی سه ساعته با مباحثی پیرامون 
خالقیــت و روش هــای پرورش آن آشــنا 
می شوند و بعد از آن یاد می گیرند که چگونه 
یک بوم مدل کسب وکار خالق طراحی کنند. 
این کارگاه در روز دوشــنبه 10 خردادماه در 

اتاق بازرگانی همدان برگزار خواهد شد.

سفر از مواردی است که بزرگان بارها و بارها 
درباره اهمیتش گفته انــد و یکی از هیجان  
انگیزترین اتفاقات زندگی هر آدمی اســت. 
حاال اعضای آیســک ایران آن را دستمایه 
رویداد خود قرار داده اند. غالبا برای انسان ها 
ســفر کردن امری دشــوار و گاهی گران به 
نظر می رســد، اما این رویداد تالش می کند 
نگاه حاضران را به سفر تغییر دهد و از زاویه 
دیگری این اتفاق جالب را برای آن ها تشریح 
کند. در این رویداد قرار است هدی رستمی 
حضور داشته باشد و از تجربه های سفرهای 
خود تعریف کند. رستمی از عکاسان ایران 
است که در جست وجوی سوژه کیلومترها را 
درنوردیده و فاصله های زیادی را پشت سر 
گذاشته است و حاال قرار است در این رویداد 
حضور پیدا کند و بگوید که همه چیز به آن 
دشواری که آدم ها فکر می کنند نیست. این 
رویداد برای کسانی است که به خود نه فقط 
به عنوان جهانگرد، بلکه به عنوان شــهروند 
جهانی نگاه می کنند و خود را شــهروندی 
مسئول در این شهر بزرگ در نظر می گیرند. 
این رویداد در روز 11 خرداد در سالن مولوی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

رازورمز سفر  در آیسک

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2
حکیم ارد 

امید همچون خون در روان آدمی است که اگر 
نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی 

را دگرگون می سازد. 

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

قرار است در 
این کارگاه 

رویکردهای 
فردی و 

سازمانی در 
کارآفرینی 

تشریح شود 
و به ضرورت 

ایجاد نگاه 
اجتماعی 
به مسائل 
کسب وکار 

پرداخته شود

در رویداد بیست تا سی نقل شددر دانشگاه امیرکبیر برگزار شد
کارگاه تحلیل و ارزیابی ایده ها پنج شــنبه 6 خرداد در 
ســاختمان فناوری اطالعات دانشگاه امیرکبیر برگزار 
شــد. در این کارگاه که سرپرســتی آن را نگار نظارتی 
برعهده داشــت روش های ایده پروری تشــریح شد و 
شــرکت کنندگان در آن با روش هــای تجزیه وتحلیل 
ایده تا رسیدن به مرحله اجرا آشنا شدند. اولین قدم در 
طراحی استارت آپ و درنهایت راه اندازی کسب وکاری 

نوپا، داشــتن ایده اســت. علل موفقیت برخی ایده ها، 
روش های ارزیابی ایده، روش های مشاوره برای پرورش 
ایده و اولین قدم برای اجرای ایده ها ازجمله عناوینی بود 
که در این کارگاه به آن پرداخته شد. همچنین ضمن ارائه 
این مباحث، صاحبان ایده در مدت زمان معینی به ارائه 
ایده های خود پرداختند و پــس از آن، حاضران درباره 

ایده ها بحث و گفت وگو کردند.

اولین رویداد ماراتن برنامه نویســی گردشــگری شــیراز 
خردادماه برگزار می شــود. ایران با لغــو تحریم ها خود را 
برای اتخاذ سیاستی باز به روی دنیا آماده می کند و به این 
ترتیب موسسات گردشــگری فرصت مناسبی یافته اند تا 
مقصد جدیدی را به مشــتریان خود پیشنهاد دهند. ایران 
با شهرها و بناها و اماکن فرهنگی متعدد )اصفهان، شیراز، 
تخت جمشــید و...( و نیز با قابلیت های تفریحی سواحل 

خلیج فارس، دریای خزر و پیست های اسکی البرز و... طیف 
وســیعی از جذابیت های گردشگری را در اختیار مسافران 
قــرار می دهد. به همین خاطر هاکاتریپ شــیراز در حوزه 
گردشگری و با حمایت مرکز شتاب دهی و آژانس مسافرتی 
علی بابا برگزار می شود. در این سه روز تیم ها با هدف تولید 
سرویس های آنالین و موبایلی حوزه گردشگری با یکدیگر 
به رقابت خواهند پرداخت. شرکت در این رویداد به صورت 

تیمی است و حداکثر اعضای تیم های شرکت کننده باید سه 
تا پنج نفر باشد و لزومی هم ندارد که کل تیم برنامه نویس 
باشند؛ همچنین در این ماراتن محدودیتی برای زبان های 
برنامه نویسی وجود ندارد و هدف نهایی ارائه یک سرویس 
آنالین و موبایلی است. در روز اول رویداد چالش هایی برای 
تیم ها مطرح می شود. هر تیم باید چالشی را انتخاب کند و با 
کمک مربیان راه حل هایی مبتنی بر تکنولوژی های مختلف 

وب و یا موبایل را برای چالش ها ارائه دهد. هر تیم روی یک 
راه حل کار می کند. سپس تیم ها فعالیت خود را آغاز می کنند 
و در آخرین روز رویداد تیم ها باید محصوالت تولیدشده را 
ارائه کنند. درنهایت داوران، تیم های اول تا سوم را انتخاب 
می کنند و در مراســم اختتامیه جوایز نقدی به آن ها اهدا 
می شود. اولین رویداد هاکاتریپ شهر شیراز در روزهای 11 

الی 13 خردادماه برگزار خواهد شد.

چهل و هفتمین رویداد بیســت تا سی روز پنج شنبه 6 
خرداد با حضور شیوا شریفی در تهران برگزار شد. شیوا 
شریفی دوچرخه سواری است که دور ایران را رکاب زده و 
همچنین فاصله ایران تا ارمنستان را با دوچرخه پیموده 
است. وی در این برنامه از سری برنامه های بیست تا سی، 
از تجربیات خود در این مدت و اتفاقات تلخ و شیرینی که 
در این مسیر برای او رخ داده گفت. شهر کرج هم در روز 

چهارشنبه نشست بیست تا سی خود را با حضور شاهین 
شاکری و ندا مفاخری برگزار کرد. شاکری و مفاخری که 
هردو از بنیان گذاران وب سایت مدیران ایران و انجمن 
مردم نهاد پویندگان راه فردا هســتند، به عنوان مربی و 
مدرس در زمینه مدیریــت و کارآفرینی در این برنامه 
حاضر شــدند و با حاضران دربــاره روش های تربیتی 

مدیریت گفت وگو کردند.

تلخ و شیرین دوچرخه سواری در جاده هاکارگاه تحلیل و ارزیابی ایده ها

اولین هاکاتریپ شیراز

کمپ استارت آپی تابستانه ویتاتک فارس
استارت آپ ها صرفا برای موفقیت ساخته نمی شــوند؛ بلکه ساخته می شوند 

تا روند تکاملی آموزش و یادگیری را بهبود بخشــند. در همین راســتا این 
بار شــتاب دهنده پرش و آواتک دست به دست هم داده اند و کمپ پیش 
شتاب دهی استارت آپ را برای عالقه مندان به ارمغان آورده اند تا بهترین 
فضا برای استارت آپ ها فراهم شود و یادگیری هرچه بیشتر و بهتر اتفاق 
بیفتد. در این کمپ نوآوران، طراحان، خالقان، مهندســان و صاحبان 
کســب وکار دور هم جمع می شــوند و به تبادل تجربه و شبکه سازی 

می پردازند. اســتارت آپ ها بیش از نیاز مالی به نیروهای بااســتعداد و 
توانمند، دانش کافی و مربی گری احتیاج دارند.

این کمپ در تالش اســت به اســتارت آپ های تکنولوژی کمک کند تا مسیر 
پیشرفت خود را هرچه سریع تر بپیمایند. این برنامه شش هفته ای قرار است در شهرهای مختلف ایران برگزار شود. 
اولین برنامه از ویتاتک فارس را شتاب دهنده پرش و آواتک بعد از ماه مبارک رمضان در شهر شیراز برگزار می کنند 
تا بعد از آن به تدریج در همه شهرها این کمپ برگزار شود. کمپ استارت آپی ویتاتک فارس به مدت شش هفته از 23 

تیرماه تا 14 شهریور برگزار خواهد شد و ثبت نام آن تا 31 خردادماه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارمین ایده بازار عمومی خود را برگزار می کند. ایده بازار 
رویدادی است که در آن صاحبان ایده از قبل ایده های خود را برای شرکت در این 

رویداد ارسال می کنند تا پس از بررسی های کارشناسی توسط هیئت داوران 
ایده های منتخب مشخص شوند. همچنین شرکت کنندگان می توانند در 
کالس های آموزشی مالکیت فکری که در ضمن این رویداد برگزار می شود، 
شرکت کنند تا با روش های ثبت اختراع و محفوظ ماندن حق ایده های خود 
آشنا شوند. ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سومین سال فعالیت خود 

را پشت سر می گذارد، در دو بخش ایده بازار عمومی و تخصصی برگزار می شود. 
در ایده بازار عمومی ایده ها می توانند در زمینه های دلخواه شــرکت کنندگان 

باشــند. اما ایده بازار تخصصی از نظر موضوعی محدودیت دارد؛ بدین صورت که 
ایده های ارسالی باید در زمینه های مرتبط با موضوعی خاص باشند که از سوی برگزارکنندگان 

در نظر گرفته  شده  اند. حوزه های تخصصی آب و فاضالب، تسهیالت ورزشی مهندسی پزشکی و مهندسی پلیمر و رنگ 
ازجمله ایده های بازار تخصصی بوده اند که تاکنون برگزار شده اند. چهارمین ایده بازار عمومی یکشنبه 9 خرداد در این 

دانشگاه برگزار خواهد شد و شرکت های شناسا و فرابورس حامیان این رویداد هستند.

ایده بازار امیرکبیر 

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم

استارت آپ گرایند شیراز به جامعه کسب وکار شیراز تغییر نام داد
اســتارت آپ گرایند شــیراز با هدف هم افزایی و 
گسترش دانش کار خود را با دعوت از کارآفرینان 
حوزه تکنولوژی و کســب وکارهای نوپا آغاز کرد 
تا تجربیات خود را در اختیــار جوانان، فعاالن و 

عالقه مندان به این حوزه ها قرار دهد.
از مردادمــاه 1394 تا امروز پنــج رویداد برگزار 
شــده اســت که طی این رویدادها کارآفرینان و 
عالقه مندان به کسب تجربه در تمامی حوزه ها از 
کامپیوتر تا رشته های علوم پزشکی در این جمع 
حضور یافتند و با پیگیری و حمایت خود، جامعه 
کارآفرینان حوزه تکنولوژی را با چالش های دنیای 
کسب وکار آشنا ساختند. به تدریج هدف رویداد 
در ضمن برگزاری رویدادها از معرفی کارآفرینان 
حوزه تکنولوژی به کلیه کسب وکارهای موجود 
تغییر یافت تا با امکان هم افزایی هرچه بیشــتر، 
جامعه دانش بنیان شکل گرفته بهبود و گسترش 

داده شود. با توجه به وسعت مفهوم کارآفرینی و 
محدود نشدن آن به حوزه تکنولوژی، استارت آپ 
گرایند شــیراز حــاال با نامی تــازه یعنی جامعه 
کسب وکار شیراز و همچنین مخاطبان گسترده تر 
به فعالیت خود ادامه می دهد. در جامعه کسب وکار 
شیراز از کارآفرینانی در همه حوزه ها دعوت خواهد 
شد تا تجربیاتشان را در اختیار کسانی قرار دهند 
که می خواهند کســب وکار خود را راه بیندازند. 
باید دانســت راه اندازی یک کسب وکار آن هم در 
شهری مثل شیراز و نه در کالن شهری مثل تهران، 
کار ساده ای نیســت. تجربه کارآفرینی در این دو 
شهر بسیار متفاوت است. جامعه کسب وکار شیراز 
و برگــزاری رویدادها، بر آن اســت تا افراد موفق 
شــیراز را ابتدا به همه شهر و استان و در ادامه راه 
به تمام عالقه مندان در سطح کشور معرفی کند. 
یکی از هدف هایی که جامعه کسب وکار شیراز با 

فعالیت های خود به دنبال تحقق آن است، کاهش 
مهاجرت افراد متخصص و صاحب فن به شهرهای 
بزرگ و یا حتی خارج از کشــور اســت و از این 
طریق می خواهد فرصتی را برای رشد و پرورش 
اســتعدادهای بومی فراهم آورد. این جامعه امید 
دارد که روزی با قاطعیت بــه جوانان این نوید را 
بدهد که غیرممکن های زیادی حتی در شــیراز 
ممکن خواهد شــد. فقط کافی است مسیر پیش 
رو به دقت تجزیه وتحلیل شــود و پیچیدگی های 
راه به خوبی شناخته شود، که این امر هم از طریق 
استفاده از تجربه کسانی که این راه را پیموده اند 
محقق خواهد شــد. درواقع جامعه کســب وکار 
شــیراز قرار اســت چنین فرصتی را فراهم آورد. 
ششمین رویداد جامعه کسب وکار شیراز در روز 
12 خردادماه با حضور احســان تمیس، مدیر و 

موسس شهر کامپیوتر فافا، برگزار خواهد شد.

خلق فرصت های تازه با نامی نو

ایده پردازی در چارچوب 
بوم کسب وکار

آموزش کارآفرینی با ابزار 
بوم کسب وکار

بوم مدل کسب وکار با وجود 9 قسمت سازنده 
آن به کارآفرینان کمک می کند که نه فقط در 
زمینه کاری بلکه در همه ابعاد زندگی درست 
و قاطــع تصمیم بگیرند. اگر جزو کســانی 
هستید که ایده های زیادی در ذهنتان وجود 
دارد و کسب وکارهای زیادی را از ذهن خود 
گذرانده اید، باید بدانید که کارآفرینی بدون 
دانستن چگونگی استفاده صحیح از بوم مدل 
کســب وکار فقط وقت تلف کردن است! اگر 
راه های زیادی را امتحان کرده اید و به نتیجه 
نرسیده اید، و یا اگر هنوز دست به هیچ کاری 
نزده اید و به فکر شروع هستید، حتما در این 
دوره شرکت کنید! این دوره روز چهارشنبه 
19 خرداد در پژوهشگاه شاخص پژوه شهر 

اصفهان برگزار می شود.

دومین نشست 
کارآفرینی شیراز

توســعه اکوسیســتم خلق ارزش در کشور 
نیازمند تبادل نظر و به اشــتراک گذاشتن 
دانــش و توانمندی های افــراد و گروه ها و 
ســازمان های درگیر در حــوزه کارآفرینی 
در محیط است. بدین منظور شتاب دهنده 
پرش بــا همکاری ســازمان های مختلف و 
حامیان برای دومین بــار اقدام به برگزاری 
نشست کارآفرینی شیراز می کند. پنل های 
این نشست شــامل بانک و سرمایه گذاری، 
استارت آپ ها، نقش فرهنگ و رسانه، نقش 
دانشــگاه ها، صنایع و کارآفرینان، بررسی 
وضعیت زیرساخت ها، نوآوری و فناوری در 
اکوسیستم کارآفرینی است. در این نشست 
قرار است فعاالن و کارآفرینان گرد هم جمع 
شوند و به تبادل تجربه و دانش بپردازند. این 
دومین نشست کارآفرینی شیراز است که از 
سوی شــتاب دهنده پرش برگزار می شود و 

زمان برگزاری آن روز 10 خردادماه است.



علی طیب نیا، وزیــر امور اقتصادی و دارایی، در بیســت و 
ششمین همایش ســاالنه سیاست های پولی و ارزی گفت: 
»سیاســت اصولی دولت این اســت که براساس معیارها و 
سیاست های اقتصادی و متناسب با کاهش تورم، نرخ سود 
بانکی کاهش یابد.« وی تصریح کرد: »خوشبختانه با اقدامات 
مناسب بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی، که به رقم بیش از 
29 درصد رسیده بود، به کمتر از 18 درصد کاهش یافت و 

این سیاست در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت.«
وزیر اقتصاد ادامه داد: »عوامل مختلفی دست به دست هم 
داده تا ما را به این باور برساند که در سال 1395 می توانیم 
به وقفه ایجادشــده در بهبود اقتصادی کشور پایان دهیم 
و امسال را به ســال رونق اقتصادی کشور تبدیل کنیم.« 
وی عامل نخســت تحقق این هدف را دستیابی به توافق 
هســته ای و عبور از برجام دانســت و افزود: »برداشــته 
شدن موانع برای صادرات نفت و نیز رفع محدودیت های 
مبادالت تجاری ایران با ســایر کشــورها از جمله نتایج 

حاصل از توافق هسته ای بود.«
طیب نیا شکل گیری چشم انداز مثبت در جهان در خصوص 
اقتصاد ایران در سال 95 و سال های پس از آن را دومین عامل 

پایان یافتن وقفه در بهبود اقتصاد ایران برشمرد.
وزیر اقتصاد سومین و مهم ترین عامل را عزم مشترک مدیریت 
کشور در ســطوح مختلف درخصوص اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: »رهبر معظم انقالب سال 
95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کردند و 
این سیاستی است که تولید ملی را در مسیر اقتصاد مقاومتی 
هدف قرار داده است.« وی خاطرنشان کرد: »از دید دولت، 
نیل به اهداف باالی اقتصاد مقاومتی، نقشه راهبردی حصول 

به رشد و توسعه توام با تحقق عدالت است.«
طیب نیا تاکید کرد: »نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان 
پرتنش کنونی مقاوم باشــد و بتواند این تحوالت را در خود 

هضم کند. ما اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را 
برای اهداف کشور فراهم کرده است.«

وی با بیان اینکه شــواهد حاکی از ظهور چرخش اقتصادی 
کشور و رونق اســت، گفت: »رشد ارزش افزوده در زمستان 
سال گذشــته در تمامی گروه ها و زیرگروه های اقتصادی 

مثبت شده است.«
طیب نیا یادآور شد: »هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی 
حداقل 5 درصدی در سال جاری و تداوم آن کامال امکان پذیر 
است اما دو نگرانی عمده وجود دارد: اثر حاشیه های سیاسی 
بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد 

اقتصادی سال 95.«
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به 
دو چالش مهم اقتصاد ایران در سال های اخیر، یعنی تنگنای 
اعتباری و بدهی های دولت، اشــاره کــرد و گفت: »هزینه 
تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای 
جهانی بسیار باالست و از این محل دریافت کنندگان منابع 

مجبور به پرداخت هزینه های باالیی هستند.«
وی افزود: »بیش از 15 درصد از منابع تجهیزشــده بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری به جای ســرمایه گذاری در 
بخش های تولیدی و زیربنایی، صرف امور سرمایه گذاری در 

مسکن، مستغالت و بنگاه داری شده است.«
طیب نیا با بیان اینکه بخش مهمی از منابع بانک ها از جریان 
خلق اعتبار خارج شده است، گفت: »حدود 42 درصد از منابع 
بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج شد و بانک ها با حداکثر 58 

درصد از منابع خود به تامین مالی می پردازند.«
وی تورم، افزایش نــرخ ارز، گرایش به فروش اقســاطی و 
محدودیت به کارگیری اعتبارات اسنادی در معامالت خارجی 
را ازجمله عوامل متعدد تقاضا برای افزایش تسهیالت عنوان 
کرد و افزود: »بدیهی اســت بازار اعتبارات، برای استمهال 
تسهیالت دریافتی یا تســهیالت جدید، گزینه بنگاه های 

تولیدی قرار می گیرد.«
طیب نیا با بیان اینکه خروج از تنگنای اعتباری و تســویه 
بدهی های دولت دو هدف عمده تیم اقتصادی دولت برای 
شتاب بخشــی و بهبود اقتصاد است، گفت: »تداوم انضباط 
پولی و مالی و تالش برای مهار تورم، رفع انجماد دارایی های 
نظام بانکی، پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش 
سرمایه بانک های دولتی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها و 
کاهش نرخ سود بانکی ازجمله مهم ترین سیاست ها و اقدامات 
دولت در این خصوص بوده است.« وی همچنین مهم ترین 
اقدامات دولت در خصوص بدهی های دولت را شناسایی و 
احصاء بدهی ها، کنترل ایجاد بدهی های جدید و ساماندهی 

بدهی های معوق عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در پایان با تاکید بر اینکه فرصتی طالیی برای 
اقتصاد ایران فراهم شده و این فرصت در سال 95 منوط به 
تالش مشــترک برای رفع تنگناهای اقتصادی و حمایت از 
کسب وکارهای کوچک و متوسط است، گفت: »باید بتوانیم 
از این موقعیت برای ارتقای رشد اقتصادی فراگیر استفاده 
کنیم و موفقیت ما برای تحقق اهداف در نظر گرفته شــده 
برای رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، به تالش ما در 

سال 95 گره خورده است.«

فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص توجه ویژه  به اقتصاد دانش بنیان
تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان

خوشبختانه وضع علمی امروز کشور این اجازه را 
به ما می دهد که این بلندپروازی را داشته باشیم 
که بخواهیم اقتصادمــان را اقتصاد دانش بنیان 
کنیم... ما دانشــمند و متخصص و شرکت های 
دانش بنیان و افراد مبتکر در کشور زیاد داریم؛ و 
این جزو مهم ترین زیرساخت های اقتصادی است 
در هر کشور. یعنی مهم ترین زیرساخت اقتصادی 
برای یک کشور وجود نیروهای انسانی است. اگر 
چنانچه ما به این نکته... توجه کنیم، طبعا چرخه 
علم تا ثروت- مخصوصا در بخش هایی که دارای 
مزیت هســتند- به راه خواهد افتاد و امتداد پیدا 
خواهد کرد و این در اقتصاد مقاومتی ان شــاءاهلل 

روی می دهد.
دانش بنیــان بــودن، از ویژگی های اقتصاد 

مقاومتی

اقتصــاد مقاومتــی اقتصاد دانش بنیان اســت؛ 
یعنی از پیشرفت های علمی استفاده می کند، به 
پیشــرفت های علمی تکیه می کند، اقتصاد را بر 
محور علم قرار می دهد، اما معنای آن این نیست 
که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط 
دانشمندان می توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد 
مقاومتی، نخیر. تجربه ها و مهارت ها- تجربه های 
صاحبان صنعت، تجربه ها و مهارت های کارگرانی 
که دارای تجربه و مهارت اند- می تواند اثر بگذارد 
و می تواند در این اقتصاد نقــش ایفا کند. اینکه 
گفته می شود دانش محور، معنای آن این نیست 
که عناصر باتجربه صنعتگر یا کشاورز که در طول 
ســال های متمادی کارهای بزرگی را بر اساس 
تجربه انجــام داده اند، این ها نقــش ایفا نکنند، 
نخیر. نقش بسیار مهمی هم به عهده این هاست.
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ما ایرانی هستیم!

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم

رئیس کل بیمه مرکزی گفت:  »در کشور بازیگران 
اصلی بانک ها هستند و سایر بازارها نقش محدودی 
در بازار مالی دارند و از ابزارها و مشــتقات مالی در 
سطح پائینی استفاده می شــود. این امر بیانگر آن 
است که در ابتدای کار و در مرحله توسعه کاربردی 

قرار داریم.«
به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا(، 
عبدالناصر همتی در میزگرد سیاسی یکپارچه سازی 
نظام مالی در بیســت و ششــمین همایش ساالنه 
سیاســت های پولی و ارزی، تاکید کــرد: »باید به 
ســمتی برویم که نقل وانتقال منابع به نحو کارآمد 
صورت پذیرد و پس اندازها با کمترین هزینه به سمت 
مولدترین فعالیت ها بروند و برای مدیریت ریسک 

ابزارهای مختلفی ایجاد شود.«

 وی با بیان اینکه در وضعیت موجود ایجاد کمیته یا 
شورای ثبات برای مجموعه بازارهای مالی ضروری 
اســت، اظهار داشــت: »درواقع قرار بر این است، 
کســانی که به دنبال ریسک بیشتری هستند بازده 
باالتری دریافت کنند و کسانی که ریسک کمتری را 

می پذیرند، بازدهی کمتری داشته باشند.«
همتی تصریح کرد:  »در حــال حاضر در بازار مالی 
ما، کسانی که ریسک کمتری را می پذیرند، بازدهی 
بیشــتری دارند و در مقابل افراد با ریسک بیشتر، 
بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بســیار 
نادر است و در مجموعه اقتصادی قابل قبول نیست و 
عقب گردی در توسعه بازار مالی است. در این شرایط 
بحث مدیریت ریســک و کارآمدی بازارها قابلیت 

عملیاتی نخواهند داشت.«

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کــرد: »نظام مالی 
توســعه یافته درواقع مهم ترین عامل برای توسعه 
پایدار اقتصادی اســت و بررســی ها نشان می دهد 
کشورهایی که بازارهای مالی آن ها توسعه می یابد 
از رشــد خوب و پایداری برخوردار می شــوند.« به 
گفته وی، بازارها در کشــورهای درحال توســعه و 
توسعه نیافته نتوانســته اند آن طور که باید تکامل 

بیابند.
همتی با بیان اینکه یکپارچگی بازارهای مالی به روند 
توسعه یافتگی بازار بستگی دارد و نمی توان انتظار 
داشــت در جامعه ای که بازارهای مالی آن توسعه 
 نیافته، به یک باره بتوان آن ها را یکپارچه کرد، گفت: 
»درواقع یکپارچگی بخشی از توسعه یافتگی این بازار 

و از ویژگی های آن است.«

ریسک پذیرها بازده کمتری دریافت می کنند!

 INOTEX2106  در حاشــیه نمایشــگاه
تفاهم نامــه همکاری مشــترک علمی و 
فناوری بین دو شرکت از بخش خصوصی 
ایران و بالروس به امضا رسید. در جریان 
بازدید یک هیئت تجاری از شرکت های 
بالروســی اینتگرال و پالنار از شــرکت 
فناوری هــای همگرای شــزان در پارک 
علم و فنــاوری پردیــس در اوایل هفته 
جــاری، مذاکــرات نهایی بــرای انعقاد 
قرارداد و تفاهم نامه همکاری مشــترک 
علمی و فنی انجام شــد. ایــن قرارداد به 
منظور خرید برخی تجهیزات آزمایشگاه 
میکرو الکترومکانیک شزان صورت گرفت. 
این قــرارداد در راســتای انتقال فناوری 
پیشــرفته تولید ترانزیستورهای نانووایر 
ســیلیکون به ایران در حاشیه پنجمین 
دوره نمایشــگاه بین المللــی فناوری و 
نوآوری در غرفه شرکت شزان از سوی رضا 
کالنتری نژاد، مدیرعامل این شرکت، امضا 
شد. این ترانزیســتورها نوع پیشرفته ای 
 FET از ترانزیســتور اثر میدان موسوم به
هســتند که مبنای کار کنتــرل جریان 
در آن ها توســط یک میــدان الکتریکی 
صورت می گیــرد. با توجه بــه اینکه در 
این ترانزیستورها تنها یک نوع حامل بار 
)الکترون آزاد یــا حفره( در ایجاد جریان 
الکتریکی دخالت دارد، می توان آن ها را 
جزو ترانزیستورهای تک قطبی محسوب 
کرد. ترانزیستورهای FET کاربرد موثری 

در طراحی و ساخت حسگرهای زیستی 
دارند. حسگر زیســتی یا بیوِسنسور نام 
گروهی از حسگرهاســت که به گونه ای 
طراحی شــده اند که بتوانند تنها با یک 
ماده خاص واکنش نشان دهند. نتیجه این 
واکنش به صورت پیام هایی درمی آید که 
یک ریزپردازنده می تواند آن ها را تحلیل 
کند. این حسگرها در تشخیص برخی از 

بیماری ها ازجمله سرطان کاربرد دارند.
در شــرایط کنونی آزمایشگاه جامعی در 
کشور وجود ندارد که مجهز به همه وسایل 
مورد نیاز این شــرکت باشد. همچنین با 
توجه به حساسیت باالی قطعات مربوطه، 
ساخت این قطعات در آزمایشگاه ها صرفا 
باید در شرایط معین و کنترل شده صورت 
بگیــرد و نمی توان به راحتــی آن ها را از 

آزمایشگاه های دیگر انتقال داد.
مسئوالن شرکت شــزان در گفت وگو با 
شــنبه اعالم کردند هدف شرکت شزان 
از عقد این قرارداد تجهیز آزمایشگاه خود 
به تمام وســایل مورد نیاز است تا از این 
طریق بتواند به نیازهای عالقه مندان در 
این حوزه پاسخ دهد. طبق این تفاهم نامه 
فناوری پیشرفته تولید ترانزیستورهای 
نانووایر سیلیکون به ایران انتقال می یابد. 
این تفاهم نامه در حاشیه پنجمین دوره 
نمایشــگاه بین المللی فناوری و نوآوری 
در غرفه شرکت شزان توسط مدیرعامل 

شرکت شزان امضا شد.

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین شزان و شرکت های بالروس

فناوری پیشرفته تولید 
ترانزیستورهای نانووایر سیلیکون 

به ایران انتقال می یابد

بیش از 15 درصد منابع بانک ها در مسکن،  مستغالت و بنگاه داری 
سرمایه گذاری شده است!

افتتاح اینترنت 620 روستای 
استان آذربایجان غربی

فرنقی زاد: برنامه های هفته ارتباطات 
با محوریت شبکه ملی اطالعات و 

حمایت از تولید داخل اجرا شد

محمدرضا فرنقی زاد، رئیــس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، با اشــاره به افتتاح های 
هفته ارتباطات گفت: »در راستای دسترسی 
عموم مردم به شــبکه های امن و مطمئن، 
اینترنت 620 روستای اســتان آذربایجان 
غربی، درگاه خدمات دولت هوشمند و مرکز 
تبادل ترافیک شبکه ملی اطالعات افتتاح 
شــدند که بخشی از شــبکه ملی اطالعات 
هســتند.« وی افزود: »انجام جراحی از راه 
دور به صورت زنده در بیمارستان لبافی نژاد 
نمونه ای از کاربردهای شبکه ملی اطالعات 

است که با موفقیت صورت گرفت.«
وی گفــت: »بــه منظــور ارتقای ســطح 
محصوالت داخلی، موضــوع صادرات این 
محصوالت نیز در این جشنواره در نظر گرفته 
شد؛ همچنین برای حمایت از طرح هایی که 
منجر به ایجاد فضای امن و ســالم ارتباطی 
در خانواده ها می شــود این وزارت از ماراتن 
بزرگ ساخت بازی های رایانه ای و همچنین 
اجرای طرح ســیم کارت کودک حمایت و 

تقدیر کرد.«

ادامه از صفحه یک
این اصل بــرای کارآفرینان ایرانــی هم ضروری 
است. از همین رو، با طرح این مسئله می خواستیم 
از مخاطبــان گرانمایه شــنبه دعــوت کنیم در 
نظرســنجی همگانی برای واژه گزینی مناسب به 
جای کلمه »استارت آپ« شرکت کنند. در حالی 
در تحریریه شنبه در مورد این صحبت می کردیم 
که فعاالن اکوسیستم برای رعایت مولفه های بومی 
و توجه به حساسیت های حاکمیت، باید به دنبال 
واژه گزینی مناسب برای کلمه استارت آپ باشند 
تا کمی ازحساســیت ها و  نگاه هــای تردیدآمیز 
به این کســب وکار کاسته شــود، خبر رسید که 
مجموعه راکت اینترنت آلمانی در سایت سفارش 
غذای زودفود بازی مارپله راه انداخته و به کســی 
که بیشترین خرید را انجام دهد یک مار بال پیتون 
واقعی جایزه می دهد. بیایید به مجموعه راکت به 
خاطر اوج خالقیتش در مطرح شدن بیشتر زودفود 
امتیاز صد بدهیم و پیش بینــی کنیم که رکورد 
فروش را خواهد زد. موفقیت پشت موفقیت. هورا... 

اما بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟
روایتی که راکت اینترنت از استارت آپ ها در ذهن 
حاکمیت و بخش مذهبــی جامعه ایران به وجود 
می آورد چیســت؟ »اســتارت آپ کسب وکاری 
اینترنتی اســت که یک مشت جوان، دختر و پسر 
دور هم جمع شــده اند و به اصــول و ارزش های 
کشور و مردمشان و حاکمیت اهمیت نمی دهند و 
رواج دهنده سبک زندگی غربی هستند!« در حالی 

که همه ما می دانیم این روایت کامال غلط است.
می دانم که مدیران محترم رماک در ایران خواهند 
گفت ما نه برای جمعه سیاه از مسئوالن امر تذکری 
دریافت کردیم نــه برای جایزه مار بال پیتون. این 
حرف به خاطر این است که مدیران این مجموعه 
جوانانی هســتند که چند سالی اســت از اروپا به 
ایــران آمده اند و هنوز مولفه ها و عــرف ایرانی را 
نمی شناسند. مگر نه اینکه همه ما می دانیم رواج 
پت با گفتمان رســمی حاکمیت در تضاد است. 
این دوســتان تجربه برخوردها و توقیف یک باره 
را ندارند. حتی اگر برخــوردی صورت نگیرد، که 
امیدواریم صورت نگیرد، حکایت راکت اینترنت و 
مجموعه برندهایش در ایران مثل زودفود، بامیلو، 
اســنپ، پین تاپین و... حکایت همان مردی است 
که در قایــق زیر پایش را ســوراخ می کرد. وقتی 
هم ســفرانش به او تذکر دادند که اگر کشــتی را 
ســوراخ کنی غرق می شــویم، گفــت جایی که 

نشسته ام مال خودم است و اختیارش را دارم.
دعوت می کنیــم از همکاران محتــرم در راکت 
اینترنت، به سایت زودفود مراجعه کنند و یک بار 
بازی مارپله را امتحان کنند. اگر مار نیشتان بزند 
مجبورید از آن باال به پاییــن بیایید. از ما گفتن، 

از شما ...

رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد از وضعیت بازار مالی کشور گفت: کسانی که 
ریسک کمتری می پذیرند، بازدهی بیشتری دارند

وزیر اقتصاد ضمن حمایت از تداوم روند کاهش سود بانکی خبر داد که بخشی از سرمایه های بانک ها به جای سرمایه گذاری در تولید جای دیگری می رود
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گستردگی پایه شبکه ملی 
اطالعات تا نیمه اول امسال

رئیس ســازمان فناوری اطالعات با اشــاره به 
درگاه ملی دولت هوشمند به عنوان پنجره ای 
برای ارائه خدمات دولــت و مرکز ملی تبادل 
اطالعات به عنوان مکمــل این درگاه، تکمیل 
شــبکه ملی اطالعات را از وظایف مهم وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که طبق 
زمان بندی نیمه اول ســال 1395 گستردگی 
پایه آن در سطح ملی انجام می شود. به گزارش 
ایســنا،  نصراهلل جهانگرد با اشاره به درگاه ملی 
خدمات دولت هوشــمند اظهار کرد: »درگاه 
واحد دولت الکترونیک که تحت عنوان درگاه 
ملــی دولت هوشــمند اعالم شــد در روز 26 
اردیبهشت به مناسبت روز جهانی ارتباطات، 
به آدرس iran.gov.ir، افتتاح شد.« وی با بیان 
اینکه درگاه ملی در کشورها برای این است که 
همه ســبد خدمت دولت ها در یک پنجره در 
اختیار کاربر قرار بگیرد، گفت: »کاربر می تواند 
از این طریق به نکات کاربردی الزم دسترسی 
داشته باشــد و به سرور مورد نظر هدایت شود. 
ایــن درگاه همچنین آینه ای برای ســنجش 
پیشرفت برنامه ها در کلیه بخش های اجرایی 
دولت اســت.« جهانگرد با اشاره به موتورهای 
جستجوی ایرانی گفت: »جستجو در درگاه ملی 
دولت هوشمند با موتورهای جستجوی ایرانی، 
یعنی یوز و پارسی جو، انجام می شود و به زودی 
اعالم خواهد شد که تمام وب سایت های ایرانی 
از موتور جســتجوی خودمان استفاده کنند.« 
 GNAF معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
را از دیگر پروژه های سازمان فناوری اطالعات 
دانست و افزود: »در این پروژه به تمام اطالعات 
کدپستی GIS داده می شود تا بتوان آدرس ها را 

از طریق الکترونیکی نیز پیدا کرد.«

منبع: بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، 1392/12/20؛ و بیانات در حرم مطهر 
رضوی، 1393/01/01. برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان 

در اقتصاد مقاومتی.



در حــال حاضــر دانشــمندان مشــغول کار روی یــک روبات 
قابل برنامه ریزی هستند که می تواند کارهای مهمی انجام دهد تا 
کــودکان دارای نیازهای خاص به ویژه کــودکان مبتال به بیماری 
اوتیسم را به فعالیت وا دارد. طراحان این روبات می گویند Leka شبیه 
توپ است و چهره ای مهربان دارد که احساسات را نشان می دهد و از 
صدا، نور و رنگ برای برقراری ارتباط با کاربران استفاده می کند. این 
روبات بازی های سفارشی سازی شده ای را با کودکان انجام می دهد 
که مهارت های شناختی و حرکتی آن ها را تقویت می کند. مراقبان 
و مربیان می توانند به این اسباب بازی برنامه دهند تا کودکان دارای 
معلولیت های رشدی را از طریق فعالیت های مختلف هدایت کند و 
به آن ها کمک کند تا ارتباطات خود را گسترش دهند و یاد بگیرند که 
با محیط و افراد اطراف خود ارتباط برقرار کنند. برای کودکان مبتال 
به اختالل اوتیسم، ارتباط با دیگران و تحلیل سرنخ های اجتماعی 
می تواند بسیار دشوار باشــد. طبق گفته مؤسسات ملی بهداشت، 
اوتیسم مجموعه ای از اختالالت رشدی عصبی مربوط به مشکالت 
در ارتباطات است و رفتارهای تکراری از مشخصه های اصلی آن به 
شمار می رود. اختالل اوتیســم معموال خود را در دوران نوزادی یا 
اوایل دوران کودکی نشــان می دهد و در گروه های قومی مختلف 
مشاهده می شود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری CDC تخمین 
می زند که از هر 68 کودک به طور تقریبی یک کودک به این بیماری 
مبتالست. علل آن نامشخص است اما احتمال می رود که ژنتیک، 
ســن والدین و قرار گرفتن در معرض برخی از آفت کش ها و داروها 
خطر ابتالی نوزاد به این بیماری را قبل از زایمان افزایش می دهند. 
برای تشخیص اینکه چگونه فناوری تعاملی می تواند به کودکان مبتال 

به اوتیسم و سایر معلولیت های رشدی کمک کند، سازندگان لکا از 
نزدیک با مربیان، والدین و کودکان کار کردند تا با نیازهای آن ها آشنا 
شوند و دریابند که این روبات ها باید چه نقشی را ایفا کنند. در طول 
مدت تحقیقات، آن ها دریافتند که کودکان مبتال به اوتیسم به خوبی 
نسبت به روبات ها پاسخ می دهند. برای افرادی که با کودکان مبتال 

به اوتیسم کار می کنند، تکرار و قابلیت پیش بینی اهمیت دارد.
این افراد باید یک کار را برای مدت زیادی انجام دهند تا کودکان 
مبتال به اوتیســم کمی پیشرفت کنند. همیشــه انجام یک کار 
می تواند برای والدین و مراقبان کار ســختی باشد اما لکا می تواند 
بدون هیچ گونه ســختی این کار را همیشــه انجام دهد. روبات 
همراهی مانند لکا با انجام مکرر یک کار برای مدت طوالنی حس 
امنیت را در کودک ایجاد می کند. لکا حس می کند و به مشارکت 
کودک در بازی هایی مانند تشــخیص رنگ ها، تطابق تصاویر یا 
قایم موشک پاسخ می دهد، که از طریق بلوتوث کنترل می شود و از 
طریق برنامه ای در اندروید و آی اواس برنامه ریزی می شود. در طول 
بازی، لکا  تصاویر و صداهای مثبتی را ارائه می دهد. برای مثال یک 
چهره خندان را نشان می دهد یا قهقهه می زند و این گونه کودک را 
تشویق می کند و اعتمادبه نفس او را باال می برد. مراقبان می توانند 
بازی را متناسب با هر کودک سفارشی سازند. می توانند نور، رنگ یا 
صداها را اضافه یا حذف کنند. هر بازی تنظیماتی دارد که پیشرفت 
کودک را در طول زمان ثبت می کند. با پیشرفت کودک، می توان 
میزان پیچیدگی بازی را افزایش داد. به عالوه کودکان می توانند 
این روبات را لمس کنند و تجربه متفاوتی نسبت به تماس با یک 

صفحه نمایش خواهند داشت.

اسباب بازی روباتیک، هم بازی مهربان 
بچه هایی که تنها مانده اند

لکا، روباتی که برای کودکان مبتال به اوتیسم 
طراحی شده است

تا به حال تمام هنرمندان مشهور 
دنیا انسان بوده اند، اما به زودی 

روبات ها نیز وارد این عرصه 
خواهند شــد. در مسابقه 
ساالنه هنرهای روباتیک، 
روبات هایــی بــه نمایش 

گذاشته شدند که کارهای 
هنری بزرگی خلق می کنند. 

این روبات ها از انــواع مختلفی از 
رویکردها استفاده می کنند، برخی از آن ها 

نقاشی ها و ترکیبات خاص خود را دارند یا با یک 
پالت محدود نقاشی می کنند.

در این مســابقه مشخص شد که دانشمندان 
گام مهمــی در راه پیشــرفت روبات و هوش 
مصنوعی به منظور خلق زیبایی ها برداشته اند. 
این روبات ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. 
برای مثال برخــی از آن ها روی تکنیک های 
نقاشــی ســنتی تمرکز دارند و برخی دیگر 
خالقیتی مصنوعــی را ارائه می دهند. برخی 
دیگر نیز ماهیت همکاری انســان/روبات را 
جســتجو می کنند. روبات هایــی که در این 
مسابقه شرکت کرده اند، هرکدام نقاشی هایی 
با ظاهر و سبک متفاوت کشیدند. با اینکه ایده 
ساخت روباتی که بتواند هنر خلق کند به نظر 
فانتزی و غیرواقعی می آید، اکثر نقاشی های 
کشیده شده توســط روبات ها سبک و سیاق 
ســنتی دارد. برنده این مســابقه یک روبات 
دارای قلم نقاشی به نام تایدا از دانشگاه تایوان 
بود که زندگی ثابتی از یک کاســه میوه را با 
سبک کالسیک کشــیده بود. تایدا با حس 
هنری و ترکیب پالت رنگی خود هیئت داوران را 
شگفت زده کرد. این روبات بسیار شبیه فرآیند 

ترکیب رنگ و نقاشــی انســان 
عمل کرده بــود. برنده دوم 
روباتی به نــام کلودپینتر 
بود کــه پینــدر و هانتر 
ون آرمان آن را ســاخته 
بودند. روبات کلودپینتر 
با تصویربرداری، برش آن 
و انتخاب بهتریــن تصویر، 
ســپس قلم زدن تمــام فرآیند 
خلق اثر را انجام می دهد. برنده ســوم این 
مسابقه ســاالنه روباتی به نام نورآ بود که به 
دلیل نقاشی های انتزاعی اش جایزه نفر سوم را 
کسب کرد. سازنده این روبات، پاتریک تابارلی 
به دنبال آن بود تا رابطه بین الگوریتم ها و دنیای 
فیزیکی را نشان دهد. تابارلی می گوید: »این 
یک نمونه از کارهای هنری تولیدشده توسط 
روبات بوده و این روبات تنها وســیله ای برای 
نقاشی نبوده است.« در حالی که دانشمندان 
و هنرمندان چندین دهه است نقاشی مبتنی 
بر کامپیوتر را تجربه کرده اند، و از روبات های 
صنعتی در نقاشــی و رنگ خودروها استفاده 
می شود، ظهور هنر خلق شده توسط روبات ها 
آهسته رخ داده است. اخیرا روبات ها حتی از 
فرآیند خلق نیز پا را فراتر گذاشته اند. در ماه 
آوریل، محققان یک هواپیمای بدون سرنشین 
نقاش را به نام رامبراند بعدی معرفی کردند که 
می تواند موضوع را انتخاب کند، نقاشــی را 
بســازد و با چاپگری تخصصی نقاشی واقعی 
را اجرا کند. این ربات ها احتماال در آینده هنر 
نقاشی نقش تاثیرگذاری را برعهده خواهند 
گرفت. هنرمندان بی مزدومواجب اما دقیقی 

که  نقاشی می کشند.

روبات هایی که نقاشی می کشند 
و آن ها را نمایش می دهند

مردم از چه چیزهایی وحشت دارند؟ از چیزهایی که یا از آن ها 
دوری می کنند یا سعی می کنند از بروز آن ها جلوگیری کنند. تلنگر

اتفاقات تازه و راه ها و روش های جدید یکی از همان چیزهایی 
است که مردم یا بهتر بگوییم غالب مردم همیشه در برابر آن ها در الک دفاعی 
می روند و سعی می کنند تا آنجا که ممکن است به آن ها روی خوش  نشان 

ندهند. این یکی از مشکالت همیشگی آدم های نوآور است، آدم های 
خالق و اهل مکاشفه. داستایوفسکی نویسنده بی همتای روس به 

زیبایی این وحشت را توضیح می دهد. »برداشتن گامی تازه و گفتن 
سخنی نو، این چیزی است که مردم از آن وحشت دارند.«

سخنی نو

زیبایی بزرگ ترین آثار هنری دنیا را می توان 
با جزئیات بســیار ظریف، از قلم زنی گرفته 
تا امضاهــای مخفی، مشــاهده کرد. گوگل 
 Art Camera یک دوربین روباتیک به نــام
ساخته اســت که می تواند تصاویر با کیفیت 
فوق العاده باال تولید کنــد. تصویربرداری از 
آثار هنــری و تبدیل آن ها بــه تصاویر گیگا 
پیکســلی که حاوی بیش از یــک میلیارد 
پیکسل است می تواند جزئیات زیادی را که 
با چشم غیرمسلح دیده نمی شود، به معرض 
نمایش بگذارد. گوگل اعالم کرده اســت که 
ایــن دوربین ها را به موزه های سراســر دنیا 
اهدا خواهد کرد. نمایندگان گوگل گفته اند 
که بســیاری از آثار متعلق به مشــهورترین 
هنرمندان نســبت به نور و رطوبت بســیار 
 ،Art Camera حساس هستند. با استفاده از
موزه هــا می توانند این آثار را بــا تمام مردم 
به اشــتراک بگذارند بدون اینکه آسیبی به 
نسخه های اصلی آن ها وارد شود و آثار هنری 
اصلی برای نســل های بعدی حفظ شــوند. 
این دوربین که از سیستم روباتیک استفاده 
می کند، از جزئیات کوچک شــروع می کند. 
لیزر نیز به دوربین کمــک می کند تا روبات 
روی قلم زنی هــا فوکوس کنــد و فاصله اثر 
هنری را با استفاده از صدایی با فرکانس باال 
اندازه گیری کند. با گرفتن نماهای نزدیک و 
تصاویر با کیفیت باال، نرم افزار گوگل تکه های 
تصاویر را در کنار هم قرار می دهد تا یک نسخه 
دیجیتال از اثر هنری تولید کند. این موسسه 
فرهنگی با هدف حفظ و ترویج آنالین فرهنگ 
تشکیل شده و200 اثر هنری را در پنج سال 

اول اسکن و بایگانی کرده است.

دیدن جزئیات آثار 
هنری با دوربین گوگل

باتری به باتری کنید!

تازهها
N e w s

این یکی از کابوس های هر انســانی است که 
از تلفن همراه زیاد اســتفاده می کند: باتری 
تلفن شما خیلی کم است و باید آن را به برق 
وصل کنید تا شــارژ شــود. اما تلفن همراه و 
دستگاه های پوشــیدنی می توانند از قابلیت 
»اشتراک گذاری باتری« اســتفاده کنند و 
باتری یکدیگر را به طور بی سیم شارژ کنند. 
این راهکار نوآورانه به افراد کمک می کند به 
آســانی تلفن همراه یا گجت های پوشیدنی 
خود را به ویژه برای کارهایی مانند تماس های 

تلفنی ضروری شارژ کنند.
اختراعی به نام PowerShake به تلفن همراه 
و دستگاه های پوشــیدنی امکان می دهد تا 
به طور بی سیم تلفن یا دســتگاه پوشیدنی 
دیگری را شــارژ کنند. فناوری های شــارژ 
بی سیم هر روز در حال گسترش هستند اما 
بسیاری از این ایستگاه ها ثابت هستند و برای 
دستگاه های نزدیک یا در تماس با پوست در 

نظر گرفته نشده اند.
شارژ بی ســیم شــامل حداقل دو سیم پیچ 
اســت؛ یکی در فرســتنده برق و دیگری در 
گیرنــده برق. وقتــی جریــان الکتریکی از 
طریق سیم پیچ فرستنده برق عبور می کند، 
میدان الکترومغناطیسی ایجاد خواهد کرد 
که می تواند شــارژ را به یک ســیم پیچ دیگر 
منتقل کند. انتقال برق در فواصل نزدیک به 
بهترین نحو انجام می گیرد. در آزمایش های 
انجام شده پاورشیک به دستگاه های کوچک 
وصل شــد، تمام موارد ایمنی انتقال بی سیم 
برق رعایت شد و انتقال برق به خوبی صورت 
گرفت. محققان تخمیــن زده اند که حدود 
12 ثانیه شارژ می تواند یک دقیقه مکالمه با 
دستگاه را پوشش دهد، در حالی که 2 دقیقه 
شارژ انرژی الزم برای 4 دقیقه تماشای ویدئو 

را تامین می کند.
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با این فن آوری شق و رق  بنشینید و اذیت نشوید!
فناوری های پوشیدنی به راه های نوآورانه ای دست یافته اند تا سالمت و تندرستی 
افــراد را تقویت کنند. UPRIGHT Pose  دومین دســتگاهی اســت که به بهبود 
وضعیت شما کمک می کند. ظاهر این دســتگاه شبیه به نوارچسب است و به طور 
عمودی موازی با ستون فقرات در اطراف قسمت تحتانی کمر قرار می گیرد. جنس 
این دستگاه از ماده ای شبیه به سیلیکون است که کمر را اذیت نمی کند و در صورت 
لزوم می توان آن را به آسانی پاک کرد. برای اتصال آن به کمر، باید از یک پد چسبناک 
استفاده کرد. جلوی دستگاه یک عالمت پاور وجود دارد اما دکمه آن در زیر سیلیکون 
مخفی شده است. یک چراغ وضعیت نیز روی دستگاه وجود دارد که نشان می دهد 

دستگاه در حال شارژ یا روشن است.

فیت بیت فن آوری پوشیدنی کوین را می خرد
Fitbit، شرکت پیشــرو در فروش لوازم پوشــیدنی، اعالم کرده است که دارایی های 
پوشیدنی ارائه دهنده فناوری مالی )Coin( را خریداری می کند. این شرکت برنامه ای 
برای ادغام این فناوری در مسیر تولید فعلی فیت بیت ندارد، با این حال در تسریع ایجاد 
یک راهکار پرداخت NFC فعال که می توان از آن در دستگاه های آینده فیت بیت استفاده 
کرد، نقش خواهد داشت. این شرکت قصد دارد بر تولید دستگاه های پوشیدنی تمرکز 
کند که افراد را تشویق می کند به اهداف سالمت و تناسب اندام خود دست یابند، و زندگی 
آن ها نیز با استفاده از قابلیت های هوشمند این دستگاه ها آسان تر شود. استفاده از فناوری 
پرداخت آن در محصوالت شرکت فیت بیت موجب می شود استراتژی تولید محصوالت 

فیت بیت به بخشی ضروری از زندگی افراد تبدیل شود. 

لباس مرد آهنین قدرتمند هیوندا به بازار می آید
هیوندا اعالم کرده اســت که در حال کار روی لباسی در قالب مرد آهنین است. این 
شرکت اولین شرکتی نیست که روی اسکلت خارجی کار می کند، شرکت های زیادی 
نمونه اولیه آن را ساخته اند که کمک می کند وزن فرد بیشتر از وزن طبیعی بدن او 
شود یا در مقابل جراحات از او محافظت شود. این لباس بر اساس »دستیار راه رفتن 
پوشیدنی H-LEX« ساخته شده است با این تفاوت که قدرت آن خیلی بیشتر است 
و می تواند اشیایی با وزن هزاران کیلوگرم را بلند کند. از این لباس برای ساخت وساز 
و امور نظامی استفاده می شود. نمونه دیگری از این لباس برای کمک به افراد معلول 
و سالمند طراحی شــده است که یک ستون فقرات و پاهای مکانیکی دارد که روی 

بدن فرد قرار می گیرد. این نمونه بسیار سبک تر است.

هواپیماهای بدون سرنشین و پوشیدنی با اگزوسوت بارهای سنگین را بلند کنید
شــرکت اینتل در مسابقه دســتگاه های پوشیدنی 
بــه Nixie یک جایزه به مبلــغ 500 هزار دالر اهدا 
کرد.نیکزی هواپیمایی بدون سرنشین و پوشیدنی 

است که می تواند از کمر جدا شود و عکس و 
فیلم بگیرد. نیکزی مانند ساعت پوشیده 
می شــود اما پس از پوشــیدن، چهار 
بازوی پرنده خــود را باز و پرواز می کند 
و از چشم اندازهای منحصربه فرد عکس 

می گیرد. این دستگاه در حالت »بومرنگ« 
می تواند برود و عکس بگیرد و دوباره به کمر فرد 

بازگردد، یا روی حالت »مــن را دنبال کن« تنظیم 
شــود و تصویربرداری طوالنی تری انجام دهد و در 

حین تصویربرداری فرد را دنبال کند.
وقتی این دســتگاه از کمر فرد باز می شود، به طور 
خودکار با دســتگاه تلفن همراه همگام می شــود و 
تصاویر گرفته شــده را آپلود می کند. تمام 
دســتگاه های شــرکت کننده در ایــن 
مسابقه از پلتفرم ادیسون اینتل استفاده 
کرده اند ازجمله نیکزی. این دســتگاه 
فوق العاده برای افــرادی که در صنعت 
عکــس و تصویربــرداری در حوزه های 
مختلف فعالیت می کنند، بسیار جالب و مفید 
است و مانند سایر دستگاه های پوشیدنی به راحتی 

قابل حمل و در عین حال کاربردی است.

اگر شما سرباز، آتش نشان یا حتی کوهنورد هستید، 
یک لباس روباتیک نرم و جدیــد می تواند روزی 
به شــما کمک کند تا بارهای ســنگین را با خود 

به راحتی حمل کنید.
این روبات پوشیدنی، که اگزوسوت نام 
دارد، مقدار انرژی مــورد نیاز هنگام 
حمل یک وزن ســنگین را تا حدود 7 
درصد به طور میانگین کاهش می دهد. 

به عالوه این لباس مقدار فشار روی لگن، 
زانو و مفاصل مچ پــا را کاهش می دهد بدون 

اینکــه در توانایی فرد در قدم برداشــتن اختالل 
ایجاد کند.

هدف از ساخت این لباس آن نیست که به فرد قدرت 
فوق انسانی داده شود، بلکه دانشمندان می خواهند 
در طــول راه رفتن در مدت زمان طوالنی به افراد 
کمــی کمک کنند و از خســتگی و خطر 

جراحت بکاهند.
بر خالف اسکلت خارجی سفت یا حتی 
لباسی مانند مرد آهنین، اگزوسوت  از 
پارچه و مواد نرم ساخته می شود که به 
پا، کمر و پشت فرد متصل می شود. این 
لباس نرم جلوی حرکت فرد را نمی گیرد و به 
او امکان می دهد طوری راه برود که انگار هیچ باری 

را حمل نمی کند.



اجاره به جای خرید

آغــــازراه
Start Line

5

وب سایت ایران دوره اطالعات آموزشگاه های متنوعی را در اختیار شما می گذارد

ایران رنتر استارت آپی است که وسایل مختلف را به شما اجاره می دهد

افرادی که 
وقتشان 

برایشان ارزش 
دارد مسلما 

از این سامانه 
استفاده 

می کنند . 
مزیت رقابتی 
ما این است 

که همه 
دوره های 

آموزشی که 
در سامانه قرار 

می گیرند در 
حال حاضر 

بین یک تا 10 
درصد تخفیف 

دارند

 آن شرکت 
صرفا بر تولید 
پرینتر تمرکز 

دارد و خدمات 
تخصصی 

را که ما در 
طراحی و 

تولید خالقانه 
و باکیفیت 
محصوالت 
سه بعدی 

ارائه می دهیم 
شامل 

نمی شود 

 می خواستم دوره عکاسی را بگذرانم ولی نمی دانستم 
کدام آموزشگاه شهر اصفهان زودتر این دوره را برگزار 
می کند. در اینترنت مشــغول جستجو بودم که به 
ســایت ایران دوره برخورد کردم، سایتی که وقتی 
به شماره تماسش نگاه کردم متوجه شدم دفترش 
در اصفهان مستقر اســت. برای همین تعلل نکردم 
و به سراغشــان رفتم. با محمود پارسا، صاحب ایده 
ایران دوره، به گفت وگو نشســتیم. او از مسیرهای 
ناهمــوار برایمان گفــت و مدل موفق شــراکت را 

نشانمان داد.
 جرقه این سایت از کجا زده شد؟

در ســال 1۳90، زمانی که عالقه منــد به اینترنت 

شده بودم و نیاز به برنامه فتوشاپ داشتم، به دنبال 
آموزشگاه خوبی برای یادگیری این نرم افزار بودم که 
بعد از حدود یک هفته سوال و پرسش از دوستان و 
آموزشگاه ها و جستجو در اینترنت به نتیجه خوبی 
نرسیدم، بسیاری از اطالعات صحیح نبود. تصمیم 
گرفتم از معلم اینترنت )گوگل( اســتفاده کنم و آن 
را یاد بگیرم. بعد از شــرکت در یک دوره کارآفرینی 
با عنوان »بازاریابی انگیزشــی« ایــده ایران دوره به 

ذهنم رسید.
 ایران دوره دقیقا چه سرویســی به کاربران 

می دهد؟
با کمــک ایــران دوره می تــوان در کمترین زمان 
نزدیک ترین آموزشگاه به محل کار، خانه یا دانشگاه 
را پیدا کرد و بین دوره های موجود مقایسه های الزم 

را به عمل آورد و در آن دوره شرکت کرد.
 چطور این سرویس را به روز می کنید؟

از طریق جذب آموزشــگاه های جدیــد و مقاالت 

علمی سایت را به روزرسانی می کنیم، که با همکاری 
موسسات مختلف این اتفاق می افتد.

 این سرویس از چه طریق درآمدزایی می کند؟
از طریق ثبت نام جویندگان دوره های آموزشــی در 
دوره های آموزشــی آموزشگاه ها و گرفتن درصدی 

از ثبت نام.
  مشتریان را از چه طریقی جذب می کنید؟

راه های مختلفی وجود دارد، مثال برگزاری یک سری 
همایش های آموزشی در دانشــگاه ها، تبلیغات در 
وب ســایت های پربازدید و... که هزینه زیادی دارد، 
ولی راه ارزان تر این است که در تلگرام و اینستاگرام 
و... تبلیغ کنیم که با این کار به نوعی بازاریابی ویروسی 
ایجاد می کنیم، با این هدف که خود کاربران ما را به 

دوستانشان معرفی کنند.
 برای دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان چه 

مزیت رقابتی در نظر گرفته اید؟
افرادی که وقتشان برایشان ارزش دارد مسلما از این 

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

بعضی تجهیزات گاهی چنان یک بارمصرف هستند که 
به سختی در سبد خرید خانوار قرار می گیرند اما گاهی 
همین تجهیــزات یک بارمصرف در شــرایطی خاص 
چنان گره گشا می شــوند که مجبور به خرید آن برای 
همان یک  بار مصرف می شوید و احتماال همین جاست 
که تصمیم می گیرید قبل از خرید ببینید آیا می توانید 
از یکی از اطرافیانتــان آن را امانت بگیرید... ایران رنتر 
)iranrenter.com( وب سایت اجاره آنالین تجهیزات 
است که شــما می توانید کاالهایی را که قصد استفاده 

موقتی از آن ها دارید به صورت آنالین اجاره کنید.
در حال حاضر دسته هایی که ایران رنتر اجاره می دهد 
شامل لوازم تصویری، لوازم صوتی، تجهیزات مراسم، 

کنسول های بازی، لوازم اداری، تجهیزات نمایشگاهی و 
دوربین است. بنیان گذار ایران رنتر می گوید: »ایران رنتر 
براســاس مدل و ارزش کاال از ســه روش کلی جهت 

ضمانت استفاده می کند: تحویل به مکان ثابت به همراه 
دریافت مدارک شناسایی، دریافت ودیعه به ارزش مبلغ 
واقعی کاال، ارسال متخصصان جهت حضور در رویداد 

)ویژه کاالهای مربوط به مراسم(. این وب سایت عالوه 
بر ارائه خدمات اجاره، نکات آموزشی مختلف را که در 
انتخاب تجهیزات کاربــر را راهنمایی می کند آموزش 

می دهد.« 
همچنین وی افزود: »ایران رنتر به عنوان اولین وب سایت 
اجاره آنالین تجهیزات شروع تغییری بزرگ در استفاده 
از کاالهاست. ما اعتقاد داریم فرهنگ مالکیت کاالها را 
باید تغییر داد. مالکیت به معنای هزینه کردن و خرید 
کاالی جدید نیست. شما می توانید استفاده کنید، لذت 
ببرید اما هزینه زیادی نپردازید. اجاره هر وسیله ای که 
در هر بازه زمانی به آن احتیاج دارید خدمت ماست. بازه 

زمانی حتی به اندازه یک عمر...«

با ایران دوره راه کوتاه می شود

8 خرداد 1۳95 . سال اول .  شماره دوازدهم
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یکی از 
چالش های 
پیچیده ما 

قوانینی مثل 
مالیات و بیمه 

و مجوزهای 
قانونی و... بود 

که هرکدام 
یک کارآفرین 

را به جای 
تمرکز بر 

طرحش در 
ادارات مختلف 

مشغول 
می کند

استارت آپ »هنری« آموزشگاه و فروشگاهی برای یادگیری، خرید تجهیزات ونمایش آثار اصیل هنر ایرانی است

وب سایت و اپلیکیشن هنری )honari.com( محلی 
اســت آنالین برای آموزش هــای مختلف هنری، 
امکان تهیه مــواد و ابزار موردنیــاز آموزش ها و به 
اشتراک گذاری ســاخته های هنری. امیر فتاح زاده 
بنیان گذار این ســایت با ما در مورد استارت آپش 

صحبت کرده است.

 آموزشگاه هنری آنالین است یا نمایشگاه؟
هنری هم یک آموزشــگاه آنالین هنری است هم 
یک فروشــگاه آنالین. آموزشگاهی که در آن بیش 
از 10 استاد در رشته های مختلف مثل چرم دوزی، 
نمددوزی، نقاشی روی شیشه، معرق روی کاشی، 
عروســک خمیری و... به آموزش آنالین کارآموزان 

می پردازنــد. از طرفــی بیش از 4 هزار قلــم ابزار و 
تجهیزات موردنیاز ســاخت آثار  هنــری در انبار 
موجود داریم که بعد از سفارش مشتری برای آن ها 

ارسال می شود.

 با توجه به مظلوم واقع شدن بازار هنر ایرانی 
حتی در داخل کشور، بزرگ ترین چالش شما چه 

بوده و چگونه با آن مواجه شدید؟
مشــکالت برای یک کارآفرین در ایران یکی دوتا 
نیست. یکی از چالش های پیچیده ما قوانینی مثل 
مالیات و بیمه و مجوزهای قانونی و... بود که هرکدام 
یک کارآفرین را به جای تمرکز بر طرحش در ادارات 
مختلف مشــغول می کند. تا وقتی این مشکالت از 
جلوی پای کارآفرین برداشته نشود یا اتالف وقت 
و انرژی زیادی برای او درست می شود یا بعضی از 
مجموعه ها به دنبال راه هــای فرار خواهند بود که 
هیچ کدام به نفع کشور نیست.دومین چالش بحث 
منابع انسانی است که به نظرم این قضیه هم ناشی 
از این اســت که هنوز اکوسیستم کارآفرینی ایران 

به درستی شکل نگرفته و بسیاری از استعدادها به 
صورت مستقل و موازی فعالیت می کنند و زمانی 
هم که چند نفر با هم می خواهند فعالیت کنند هم 
ساختارهای قانونی خوبی وجود ندارد و هم الگوهای 
جاافتاده خوبی برای کار گروهی در ایران شــکل 
نگرفته است و بعضی ها با الگوبرداری کورکورانه از 
الگوهای همکاری و شــراکت خارجی وسط کار به 

مشکل می خورند.

 مهم ترین بخش این وب سایت برای مخاطب 
فروشگاه آن است یا محتوای آن؟

پرمخاطب ترین بخش هنری محتوای آن اســت و 
کاربران اصلی اپلیکیشن های مختلف »هنری« در 
مجموع بیش از 100 هزار نفرند که از طریق همین 
آموزش ها و شــبکه های آموزشــی با ما در ارتباط 

هستند و روی  هنر مورد عالقه شان کار می کنند.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
از فروش مواد اولیه و ابزار پروژه هایی که در ســایت 

آموزش داده شده است.

 چه رقبایی دارید و چه مزیتی نسبت به آن ها 
تعریف کرده اید؟

وقتی ما شروع کردیم در ایران رقیبی نداشتیم ولی 
االن چند سایت مشــغول فروش مواد اولیه و ابزار 
هنرهای دستی هستند، با این حال مهم ترین مزیت 
ما نسبت به رقبا جامع بودن تمام مواد اولیه و ابزار هر 
هنر اســت و از آن مهم تر ساختار محتوای آموزشی 

ماست که هیچ کدام از رقبا این ساختار را ندارند.

 ورود به دوره شتاب دهی را چقدر در پیشبرد 
کسب وکارتان موثر می دانید؟

اگر بخواهم فقط یک نکته در مورد شتاب دهنده ها 
بگویم این است که بهترین زمان ورود به شتاب دهنده 
زمانی است که محصول اولیه یا همان ام وی پی شما 
موجود باشد. ما دقیقا در این مرحله وارد شدیم یعنی 
زمان ورود ما به شتاب دهنده سایت آماده فروش بود 

و محتوای بسیاری تولید کرده بودیم .

معرق کاری در وب!

سامانه استفاده می کنند . مزیت رقابتی ما این است که 
همه دوره های آموزشی که در سامانه قرار می گیرند 
در حال حاضر بین یک تا 10 درصد تخفیف دارند. 
البته موارد دیگری هم لحاظ شده که در حال انجام 
است. الزم است با یکسری کتاب فروشی ها برای دادن 
تخفیف به اعضای ایران دوره صحبت کنیم. راحتی در 
پیدا کردن دوره ها، به دلیل زیاد بودن آن ها برگ برنده 
دیگر سایت است. البته نقطه قوت سایت را در به روز 

بودن اطالعات آن می دانیم.
 چشــم اندازتان برای آینده این کسب وکار 

چیست؟
برای 18 ماه اول داشــتن حداقل 400 آموزشگاه و 
۳ هزار کاربر و معرفی وب سایت ایران دوره به تمامی 
شهرهای اســتان اصفهان. برای سال پنجم داشتن 
حداقل 5 هزار آموزشگاه و 500 هزار کاربر و معرفی 
وب ســایت ایران دوره به تمامی استان های ایران. و 
هدف نهایی ایجاد اعتماد در تمام مردم ایران زمین که 
برای ثبت نام در دوره های آموزشی اول از وب سایت ما 

تحقیق را شروع کنند.
 موفقیتی که تاکنون به دست آورده اید به چه 

صورت بوده است؟
در حال حاضر موفقیت اصلی ما داشــتن یک گروه 
خوب برای ادامه این پروژه است که به نظر من برگ 

برنده ایران دوره در آینده می تواند باشد.
 چه مشکالتی را در سر راه خود می بینید؟

شــرایط اقتصادی نامساعد که ممکن است به ادامه 
پروژه لطمه بزند.

 تاکنون موفق شده اید در این استارت آپ بر چه 
مشکالتی غلبه کنید؟

یکی از مشکالت اساســی نوع سیستم درآمدزایی 
پروژه بود که خداراشــکر به نتیجــه خوبی در آن 

رسیدیم.
 توصیه شــما به افرادی که در استارت آپ ها 

فعالیت می کنند چیست؟
مهم ترین موضوع داشــتن یک تیم خوب است، و 

همیشه خالق بودن و پشتکار داشتن.
 دور بودن از مرکز چه فرصت هایی را از شما و 

تیمتان گرفته است؟
بســیاری از دوره ها در تهران برگزار می شود و دور 
بودن از تهران سبب شده تعداد کمتری آموزشگاه 

را ثبت نام کنیم.
 سرمایه اولیه برای شروع کار را از کجا آوردید؟  
به خاطر نداشتن ســرمایه اولیه با واگذاری سهام به 
شرکا امکان ادامه همکاری میسر شد و اگر هزینه ای 

اتفاق بیفتد نسبت به سهم تقسیم می شود.
 تلخ ترین خاطره کار بر روی ایران دوره چیست؟

تا حاال تلخی زیادی چشــیدیم ولی چون گروهی 
باانگیزه داریم زیاد مهم نبوده، ولی تلخ ترین خاطره 
برمی گردد به قرارداد همکاری که با هم نوشــتیم. 
نزدیک بود دعوا شود، ولی خداراشکر توافق کردیم. 
در حال حاضر به خوبی کنار هم مشغول به فعالیت 

هستیم. 

شرکت »آرمان ویژن« )arman-tech.com( بعد 
از اخذ نمایندگی مجاز فروش چاپگرها و اسکنرهای 
ســه بعدی Zmorph، با پشــتوانه دانش و تجربه 
در تمامــی مراحل طراحی، تحلیل، نمونه ســازی 
و ســاخت تجهیزات صنعتی و اجــرای پروژه های 
مهندســی به مشــتریانش خدمات ارائه می دهد. 
پرینترهای سه بعدی در صنعت مدرن و به ویژه 
در راســتای بهبود طراحی سه بعدی تجهیزات 
نقش شایان توجهی دارند. آرمان ویژن عالوه بر 
معرفی و ارائه محصوالت نمایندگی چاپگرها و 
اسکنرهای سه بعدی استارت آپ  Zmorph در 
ایران، امارات و عراق، بــا ارزش افزوده ای که به 
این محصوالت داده به گفته محمدامین قطبی، 
بنیان گذار آن، در قامت یک اســتارت آپ ظاهر 

شده است. 

موادی که جهت پرینت نمونه مورد اســتفاده قرار 
.ABS, PLA, PVA, Nylon می گیرند عبارت اند از

کاربران می توانند با اســتفاده از ســرویس اسکن 
سه بعدی، و پس از اسکن نمونه مورد نظرشان، فایل 
سه بعدی اسکن شده را به وســیله پرینتر سه بعدی 
شــرکت آرمان ویژن نمونه ســازی کنند. با کمک 
نرم افزارهای ســه بعدی فراینــد طراحی و تحلیل 
اســتاتیکی و دینامیکی انجام می شود و سپس در 
صورت نیاز مدل ســازی ســریع به وســیله پرینتر 

سه بعدی جهت بررسی اولیه طرح انجام می پذیرد.

 شما واردکننده این پرینترها و اسکنرها از یک 
استارت آپ خارجی به ایران هستید. چرا خود را 

یک استارت آپ می دانید؟
چراکه آن شرکت صرفا بر تولید پرینتر تمرکز دارد و 
خدمات تخصصی را که ما در طراحی و تولید خالقانه 
و باکیفیت محصوالت سه بعدی ارائه می دهیم شامل 
نمی شــود. بنابراین ما در اینجا بــا محصوالتی که 
می فروشیم طراحی هایی هم داریم که در چیزی که 

وارد کرده ایم نبوده است.

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w

آرمان ویژن ادعا می کند ارزش افزوده ای در کنار یک محصول خارجی ایجاد کرده است

 پرینترهای سه بعدی دقیقا چه شاخصه هایی 
دارند؟

پرینتر سه بعدی به عنوان یک روش تولید افزونه ای، 
در راستای کاهش هزینه و زمان ساخت نمونه اولیه 
طرح، بهترین انتخاب محســوب می شــود. پرینتر 
سه بعدی مورد اســتفاده برای معماران، مهندسان، 
طراحی صنعتی، طراحی نمونه های جدید، تجهیزات 

کمیاب و مهندسان مکانیک و دانشجویان خالق است. 
در سه محور طول، عرض و ارتفاع حرکت می کند و با 
قرار دادن الیه هایی از جنس پالستیک نمونه نهایی 
را می سازد. در سال های اخیر تنها شرکت های بزرگ 
از این فن آوری بهره مند بودند، ولی با فراگیر شــدن 
اســتفاده از پرینتر سه بعدی این فن آوری در اختیار 

عموم قرار گرفته است.

نوآوری به کمک یک محصول وارداتی

جمال احمدی

گفتوگو
I n t e r v i e w



درصدی جزئی دریافت می کنیم و اگر هیچ فروشی 
در شادیاب نباشد، هیچ هزینه ای نمی گیریم.

  این امکانات رایگان برای شادیاب به صرفه 
است؟

در تیراژ و فروش باال، هزینه برای ما صرف می کند. 
شادیاب در یک دوره قراردادی بین 100 تا 2 هزار 
فروش دارد و به طور معمــول بین 150 تا 200 
پیشنهاد اکتیو در سایت وجود دارد. پس در نگاه 
از پایین شــرایط به نفع تک تک شرکای تجاری 
اســت و درمجموع به نفع شادیاب است. هرچند 
به گمان من تاکنون به تنهــا 10 یا 15 درصد از 
ظرفیت عملکرد مجموعه خود رسیده ایم و قطعا 
به شکل بالقوه توانمندی تیم شادیاب بیش از این 
حرف هاســت. این یعنی هنوز سیستم تخفیف 
گروهی برای کاربران کامال جا نیفتاده، کما اینکه 
اســتفاده از این فضا برای مشتریان اعتیادآور هم 
هست و آن ها بعد از مدتی، قبل از هرگونه خرید 
کاال و خدمات به ســایت مراجعه می کنند تا نیاز 
خود را در یکی از گزینه هــای تخفیف خورده ما 

پیدا کنند.

  از قدرت فــروش تیمتان گفتید، آیا قدرت 
فروش مزیت رقابتی شادیاب است؟

نه، قــدرت فروش آن چیزی اســت که بیزینس 
ما را در ابتدای کار ســرپا نگه داشت و پیش برد. 
بســیاری از کسانی که خواســتند وارد سیستم 
تخفیف گروهی شوند، آدم های فنی قوی بودند، 
برنامه نویسی می دانســتند و خودشان به تنهایی 
وب سایت را طراحی و النچ کرده بودند، اما وقتی 
نوبت به جذب محتوا می رســید، دستشان خالی 
بود. نمی توانستند به سراغ شرکای تجاری بروند، 
با آن ها چانه بزنند و محتوایی در سایت ثبت کنند. 
کسی که نتواند به یک رســتوران برود و مالک را 
متقاعد به همکاری در استارت آپش کند، نمی تواند 
در سیســتم تخفیف گروهی موفــق عمل کند. 
قهرمانی آن بیرون نیست که کاری برای آدم انجام 

دهد، پس بهتر است آن قهرمان خودمان باشیم.

  با وجــود فعالیت دو شــرکتی که به قول 
خودتان بزرگ شده اند و نام تخفیف گروهی 
اســم آن ها را به دنبال دارد، آیا ورود به این 

حوزه منطقی بود؟
در نــگاه اول ورود به این حوزه ریســک باالیی 
می طلبد. اما شــما بگویید، زمانی که دیجی کاال 
به عنوان یک کسب وکار اینترنتی وارد حوزه فروش 
کاالی دیجیتال شد، بی رقیب بود؟ نه، آن زمان ما 
فروشگاه اینترنتی کم نداشتیم و هرکدام در نوع 
خودشان موفق بودند، اما هیچ کدام با دیجی کاالی 
امروز قابل قیاس نیستند. پس با منطقی که شما 
می گویید، ما هم نباید وارد حوزه تخفیف گروهی 
می شدیم. اما من ایمان دارم که شادیاب می تواند 
در این سیستم موفق عمل کند، اگر چند وزنه را 
همپای هم پیش ببرد. اینکــه ایده پردازی قوی 
داشته باشد، قدرت فنی باالیی داشته باشد و تیم 

فروش و مذاکره کننده اش قوی باشند.

  مزیت های رقابتی شادیاب چه هستند؟
نمی توانم بگویــم از ابتدای کارمان مزیت رقابتی 
خاصی داشتیم، اما به سرعت ایده هایی متفاوت تر 
از اســتارت آپ های این حــوزه پیگیری کردیم 
و به نظرم همین ها هســتند کــه موفقیت ما را 
بیش ازپیش تضمیــن می کنند. یکــی از آن ها 
استفاده از سیســتم رمزینه سریع است. شادیاب 

اولین اســتارت آپ تخفیف گروهی است که این 
ایده را وارد کار خود کرده است. آنچه در فرهنگ 
تخفیف گروهی جاافتاده این است که مشتری در 
ازای هر کوپنی که خریداری می کند، یک صفحه 
پرینت می گیــرد و اگر مثال گروهی بخواهند 80 
کوپن خریداری کنند، باید 80 برگه پرینت بگیرند 
که کد لیزری داشــته باشد. حاال تصور کنید این 
افراد با هم به مرکز خاصــی رجوع کنند و هر کد 
10 یا 14 رقمی باید اعتبارســنجی و ابطال شود. 
قاعدتا زمان زیادی برای این کار تلف می شــود و 
نارضایتی زیادی هم برای مشــتری و هم شریک 

تجاری به دنبال دارد.
سیستم رمزینه سریع شــادیاب حدود یک سال 
اســت که در وب ســایت ما مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و هنوز هیچ شــرکت دیگری در حوزه 
تخفیف گروهی، یا به علت کم توانی فنی یا به هر 
دلیل خودخواسته دیگر، از آن استفاده نمی کند. 
اســتفاده از این سیستم بسیار ســاده است. ما 
اپلیکیشن واســطی طراحی کرده ایم که دست 
شریک تجاری قرار می گیرد و او با یوزر و پسوردش 
وارد آن می شود. سیستم کیو آر کدخوان، هر کد 
را در کســری از ثانیه می خواند و اعتبارســنجی 

کارمان خوب 
پیش می رفت، 

تا حدود یک 
سال و نیم بعد 

که به خاطر 
بحران اقتصادی 
که کشور دچار 
آن شد، کاغذ 
به شدت گران 

شد.  قیمت 
کاغذهایی که ما 
حدودا کیلویی 

800 تومان 
می خریدیم به 
3 هزار تومان 

رسید و حساب 
 وکتاب های 

شرکت کامال 
به هم ریخت. 

پیش از گرانی ها 
قرارداد بسته 

بودیم و حاال هر 
صفحه مجله 

چند برابر 
برایمان آب 

می خورد. این 
تنها مشکل 

شرکت ما نبود

سلبریتی
C e l e b r i t y
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وارن بافت

مهیار خدایاری می گوید که مزیت های رقابتی »شادیاب« آن را از همتایانش در دنیای استارت آپ های تخفیف گروهی متمایز کرده است

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

مهیار خدایاری باور دارد که نقطه قوتش نه تنها 
در شادیاب که در شــرکت تابان شهر، نیروی 
انسانی است که با او همراه شده است. ابتدا تنها 
4 نفر بودند و به مرور به 10 نیروی ثابت کاری 
رسیدند. فضای 200 متری دفتر شادیاب برای 
این چند نفر وســیع به نظر می رسد. هرکدام 
با آرامــش کنجــی رو به کامپیوترهایشــان 

نشسته اند و سروصدای چندانی ندارند.
معتقد است که تک تک آن ها به اندازه خودش 
به کار تعهد دارند و او قصد ندارد به راحتی تعداد 
همکارانش را زیاد کند. حتی نمی گوید کارمند، 
می گوید همکار. »در حال حاضر یکی از نقاط 
قوت شادیاب نیروی انســانی فعال آن است. 
نیروی انســانی که در جذب آن ها تمام توان 

خود را به کار گرفتیم. تیم کوچک ما را افرادی 
می سازند که به کارشان تعهد دارند. امسال از 
روز سوم تعطیالت نوروز همه به دفتر آمدیم. 
انگار محیط کارمان را به هر چیز دیگری ترجیح 
می دادیم. مالک شــادیاب من نیســتم، تمام 
کسانی هستند که در آن کار می کنند. شادیاب 
متعلق به همه ماست، من هم مثل دیگران تنها 
در این اســتارت آپ همکاری کرده ام و در هر 

زمینه ای که بتوانم به بچه ها کمک می کنم.«
»توهم کارآفرینی« اصطالحی اســت که آن 
را بــرای توصیف کســانی بــه کار می برد که 
می خواهنــد حتمــا وارد عرصه کســب وکار 
شوند، بی آنکه ایده ای داشته باشند. خدایاری 
می گوید که نمی خواهد کسانی که در شادیاب 

همان طور که از اسم »شادیاب« برمی آید، 
احتماال می خواهد پیشنهاد هایی بدهد 
برای بهتر شــدن حال هرکدام از مایی 
که در گوشه و کنار ایران به سر می بریم. 
کســب وکار جوانی که دو سال و هشت 
ماه از تولدش در دنیای استارت آپ های 
تخفیف گروهی می گذرد و با وجود بازار 
بسته رقابتی این حوزه، مدعی به ارمغان 
آوردن ایده هایی تازه برای جا انداختن 
برند نوپایش است. مهیار خدایاری، متولد 
1362، بنیان گذار وب ســایتی است که 
آن را با نام شادیاب می شناسیم، سایتی 
که ذیل شرکت »تابان شهر« فعالیتش را 
آغاز کرده است. قبل از اینکه وارد مسیر 
کارآفرینی شود، در دانشگاه ناصرخسرو 
در رشته مدیریت تدریس می کرده است.
در رشته مدیریت صنعتی درس خوانده 
که ظاهرا هیــچ ربطی به حوزه کاری اش 
ندارد. تحصیالت کارشناســی اش را در 
دانشگاه عالمه محدث نوری تمام کرده 
و کارشناسی ارشــد را از دانشگاه آزاد 
فیروزکوه گرفته است.  او برخالف بسیاری 
از اســتارت آپی ها تحصیالت مهندسی 
ندارد، اما به قول خودش »کوله پشــتی 
کارآفرینی«اش پربار اســت. کارش را 
از دفتــری 40 متری، با چهــار کارمند 
آغاز کرده، اما مــن او را در دفتر کار 200 
متری اش در اکباتــان مالقات می کنم. 
خندان به من خوشامد می گوید و از پشت 
میز بلند می شود تا روی کاناپه ای مقابلم 
بنشیند. در جواب سوالش که می پرسد 
دفتر را راحت پیــدا کردی، می گویم که 
همیشه در اکباتان گم می شوم. او که در 
همین شهرک زندگی می کند، می گوید 
هیچ جای تهران برای زندگی مثل اکباتان 
نیســت. یکی از اولین تجربه های کار 
تبلیغاتی اش، انتشار ماهنامه ای تبلیغاتی 
برای اکباتــان بوده و همیــن بهانه ای 
می شــود تا از او درباره روند تاســیس 
شرکت تبلیغاتی و پا گذاشتن به دنیای 

استارت آپ ها بپرسم.

بهاره بدیعی
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

  از روند شــکل گیری شــرکت تابان شهر 
بگویید.

نمی توانم تماما بر تابان شهر اسم شرکت بگذارم. 
بهتر است بگویم کانونی بودیم به اسم تابان شهر 
که کار در حوزه تبلیغات را از ســال 91 در پیش 
گرفتیم. با تبلیغات برای کسب وکارهای کوچک 
کارمان را آغاز کردیم، طراحی و عکاسی صنعتی 
از محیط های کاری را هم خودمان انجام می دادیم 
و چیزی نگذشــت که تصمیــم گرفتیم ماهنامه 
تبلیغاتی دربیاوریم. ماهنامه هایی تبلیغاتی برای 
مناطق مختلف تهران مثــل اکباتان، صادقیه و 
شهرک غرب داشتیم. آشــنایی با فرم و محتوای 
ماهنامــه تبلیغاتی ما را به ســمت خروجی های 
تخصصی تری چون ماهنامه ســاختمان و مجله 

لباس کودک پیش برد.
کارمان خوب پیش می رفت، تا حدود یک ســال 
و نیم بعد که به خاطر بحران اقتصادی که کشور 
دچار آن شد، کاغذ به شدت گران شد. کاغذهایی 
که ما حدودا کیلویی 800 تومان می خریدیم به 3 
هزار تومان رسیدند و حساب وکتاب های شرکت 
کامال به هم ریخت. پیش از گرانی ها قرارداد بسته 
بودیم و حاال هر صفحــه مجله چند برابر برایمان 
آب می خورد. این تنها مشــکل شرکت ما نبود، 
کسب وکارهای دیگر هم در حوزه تبلیغات به خاطر 
نوسان قیمت ها حال وروز خوبی نداشتند. کسی 
دیگر برای تبلیغات هزینه نمی کرد و شــرکت ها 

لحظات آخر بقای خود را می شمردند.
بعد از مدتی که قیمت ها به ثبات نســبی رسید، 
دیگر کســی جویای تبلیغات نبود. هزینه و سود 
شرکت ها سربه سر رد می شد و دیگر تن به ریسک 
تبلیغاتی نمی دادند. اولین سوال مشتریان از ما این 
بود که بازخورد تبلیغات چقدر است و چه مقدار 
سود برایشان به همراه دارد. همین چالش ها ما را 
به فکر روی آوردن به کسب وکار دیگری انداخت.

زمانی که در کانون تابان شهر کار می کردیم، تنها 
چهار نفــر بودیم و وقتی ایده شــادیاب را دنبال 
کردیم، خودمان به دنبال شرکای تجاری رفتیم 
و پیشنهاد های آن ها را دانه دانه ثبت  کردیم. کار 
سختی بود. دفتر کوچکی داشتیم که اینترنتش 
هم قوی نبود. کابل را از مودم وایمکس به لپ تاپم 
وصل می کردم و بعد از ســاعت کاری خودمان، 
پیشــنهاد ها را ثبــت می کردیم. گاهــی در روز 
تنها یک پیشــنهاد باال می رفت. اما می دانستیم 
که این ها روزهای ســخت آغاز راه است، چراکه 
به مرور همکاران واحد ثبت، واحد محتوا، فروش، 
مالی و آی تی به ما اضافه شدند و امروز هر بخش 

فعالیت های خود را پیگیری می کند.

  چه شد که از میان اســتارت آپ ها، حوزه 
تخفیف گروهی را انتخاب کردید؟

ماهیت تخفیــف گروهی برای مــا صرفا فروش 
نیســت، بلکه بیشــتر به همان حــوزه تبلیغات 
بازمی گــردد، حوزه ای کــه ما پیش تــر در آن 
تخصص داشــتیم. وقتی تصمیم بــه راه اندازی 
اســتارت آپ شــادیاب گرفتیم، می دانستیم که 
توان ایده پردازی خالقانــه در این حوزه را داریم. 
سیســتم تخفیف گروهی در ایران عمدتا توسط 
دو شرکت انجام می شــد و هنوز با گذشت چند 
ســال تغییری در این حوزه ایجاد نشده و همان 
دو شــرکت مشــغول فعالیت های پیشین خود 
هستند. استارت آپ های دیگری هم که وارد این 
حیطه شدند، در کمتر از چند ماه باروبندیل بستند 
و راه خود را عوض کردند. چرا؟ به نظر من چون از 
عنصری به نام قدرت فروش آگاهی نداشتند. اما 
شادیاب تاکنون نشان داده که قدرت فروش و تیم 
مذاکره کننده قابلی دارد. ضمــن اینکه ما کامال 
برای یک کسب وکار تبلیغات می کنیم. عکاسی 
صنعتی انجام می دهیم و محتوای آن را در سایت 
ثبت می کنیم و در ازای هر فروش موفق شادیابی 

تیم کوچک اما امیدبخش
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ش اتفاقات 
رآوا نوید بخ

ت در س
سرمایه گذاری پامگرن

ی در اکوسیستم استارت آپی ایران است
بزرگ

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 

ی ما با یک کسب وکار خوب صورت می پذیرد. این 
تعهد شخص

ت ما و افرادی که در ما سرمایه گذاری 
بدان معناست که مدیری

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

ن درآمد مامان ها  حدود 
بیشتری

 در ماه 
1 میلیون تومان

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

ب، کار شما را برای 
قیمت یا

ارزان خریدن راحت می کند

روی این بوم 

نقش شرکتتان را بزنید

ا سرمایه اندک 
هشت راهکار که به شما کمک می کند ب

 ایده تان را عملی کنید

ردتومانی 
ک میلیا

 با هزینه ی
ی گویند

سازندگان آیریس م

دده خواهد شد 
نرم افزاری ساخته اند که به زودی سو

ی اینترنتی را با 
این وب سایت قیمت محصوالت فروشگاه ها

اربر مناسب ترین خرید را داشته باشد
هم مقایسه می کند تا ک

ازار در 
وکار با نگاهی به تجربه کافه ب

آموزش بوم مدل کسب 

ن مفهوم
کارگیری ای

به 

بی پول های عشق 

استارت آپ بخوانند!

مدیاپلیری ایرانی 

که می خواهد جهانی شود

15

3

8

ت کارآفرینان 3
بزرگ ترین نشس

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 ay ' 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

ذار خارجی به دو قطب 
ر سرمایه گ

ن در براب
صاد ایرا

اقت

ف موافقان 
ف و موافق تقســیم شده است. تکلی

مخال

ی با خودشان مشخص 
ســرمایه گذاران خارج

ورود 

صاد ایران 
ت اما آنچه به آشفته حالی وضعیت اقت

اس

 تا سرمایه گذاری 
ن زده، بالتکلیفی مخالفان است.

دام

ها آغاز 
شــود بالفاصله حمله و هجمه 

وارد ایران می 

فوذ کنند 
می شود که چه نشسته اید که این ها آمده اند ن

ت مقام 
ستناد به فرمایشا

و شاه بیت سخنانشان هم ا

ه نفوذ دشمن هشدار 
م رهبری است که نسبت ب

معظ

 اما اگر همین مخالفان گرانمایه به فرمایشات 
داده اند.

ن نفوذ و 
ن با درایت کامل بی

معظم له دقت کنند، ایشا

ذار خارجی تمیز قائل شده اند. مگر نه اینکه 
سرمایه گ

ور سوئیس به صراحت 
ن  با رئیس جمه

در دیدارشــا

ن و سوئیس 
ی فرمایند: »حجم مبادالت تجاری ایرا

م

 و سرمایه گذاران سوئیسی با 
و نامتوازن است و تجار

کم 

ن تراز را 
ی از ظرفیت های فراوان ایران می توانند ای

آگاه

دم آذربایجان شرقی در 
« و در دیدار مر

بهبود بخشند.

د مقاومتی« را نه تنها 
ن ماه سال گذشته »اقتصا

28 بهم

ه دور کشــور« ندانستند بلکه تعامل 
»حصارکشی ب

یا را مفید خواندند و در بخشی 
اقتصادی با کشورهای دن

ن خود یکی از اهداف مذاکرات هسته ای را 
از ســخنا

گشایش اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 

ود.  هر سرمایه گذاری که 
عنوان کردند. پس نمی ش

 نفوذ کند. بستن 
وارد ایران می شود بگوییم آمده است

د سرمایه گذاران خارجی...
راه ورو

ادامه درصفحه 11

ــقالــه
ســرم

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

سرمایه گذار خارجی

بد است؟

نیازمندی های کارآفرینی

10

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

با کو له پشتی کارآفرینی شروع کر دم



می کند. اگر خطایی در یک کد وجود داشته باشد، 
اعالم می کند و اگر کیو آری ناخوانا باشــد، تنها با 
وارد کردن چهار رقم آخر می تواند کد را دستی به 
اپ وارد و ابطال کند. این اپ به شرکای تجاری ما 
اجازه مدیریت کردن پیشنهاد های خود را می دهد، 
آن ها از تعــداد فروش و نظرات مشــتریان آگاه 
می شوند و می توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند. 
من این امتیاز را مزیت رقابتی شــادیاب می دانم. 
)می خندد( اما شک ندارم که در آینده ای نه چندان 
دور سایر شرکت های تخفیف گروهی از آن تقلید 

خواهند کرد.
هرچند هنوز به علت مشکالت اتصال به اینترنت، 
تمام پیشــنهادهای شــادیاب متصل به رمزینه 
سریع نیستند، اما در حال حاضر 85 درصد فضای 
پیشــنهادی ما مجهز به این سیســتم است. اگر 
همین االن اصطالح رمزینه سریع را گوگل کنید، 
شادیاب جز اولین مواردی است که در جستجوی 
شما باال می آید. مزیت رقابتی دیگری که به نظرم 
اسم بامزه ای هم دارد، سیستمE= MC2  است. به 
این معنا که اگر کاربر در یک دوره فعالیتی دو برابر 
دفعه قبل داشته باشــد، شامل تخفیف می شود. 
این فعالیت صرفا در خرید خالصه نمی شود. اگر 

کاربری نظر بگذارد یا در گفت وگویی مشــارکت 
کند هــم وارد الگوریتــم امتیازدهی شــادیاب 
می شود. زمانی که کاربر به حداقل 2 هزار امتیاز 
دست یابد می تواند در حســاب کاربری خود آن 
را تبدیل به پول نقد و خرید کند. هنوز شــادیاب 
نتوانســته این سیســتم را به طــور کامل میان 
کاربرانش جا بیندازد، اما به مرور در این روند هم 

موفق خواهیم بود.

  در مورد اسم شادیاب برایمان بگویید، چطور 
شد که این نام به ذهنتان رسید؟

در ســمینارهایی که شــرکت می کنم، همیشه 
یکی از اولین سواالتی که از من پرسیده می شود 
این است که چرا شــادیاب. جدا از نمکی که اسم 
شادیاب برایم دارد، منطقی قوی پشت آن وجود 
دارد. ما آزمونی روی ماندگاری اسم در ذهن انجام 
دادیم. یادم هست خودم همکارانم را صدا می زدم 
و به آن ها لیستی از ده اسم می دادم که تنها آن را 
بخوانند. فردا به سراغشان می رفتم و می پرسیدم از 
میان اسامی که دیروز خواندند کدام را به یاد دارند. 
معموال دو یا سه اســم را می گفتند، که شادیاب 
مشترکا در ذهن همه آن ها مانده بود. از طرف دیگر 
شادیاب اسمی است که تنها به یک شکل خوانده 
و نوشته می شــود، چه در فارسی و چه در التین. 
به نظرم این امتیاز بزرگی برای یک اســم فارسی 
است که قرار است در URL به انگلیسی تایپ شود. 
کما اینکه نام برادر من هم شــادیار اســت و بین 
این دو اسم شــباهتی وجود دارد که برایم بسیار 

خوشایند است.

  به برادرتان اشاره کردید. ایشان هم با شما 
در شادیاب همکاری می کنند؟

نه، بــرادرم حوزه کاری دیگــری دارد. هرچند او 
هم اســتارت آپ خودش را راه اندازی کرده و در 
حوزه فروش اینترنتی فعالیــت می کند، اما با ما 
کار نمی کند. اگر بخواهم دربــاره او بگویم کمی 
از بحث اصلی خارج می شــویم، امــا همین قدر 
می گویم که پشتکار برادرم گاهی باعث می شود 
احساس حقارت کنم. او کامال نابیناست و با وجود 
معلولیتی که دارد، خودش برنامه نویســی را یاد 
گرفته و اســتارت آپش را راه اندازی کرده است. 
از من یک ســال و نیم بزرگ تر اســت و این همه 
تالش او همیشه برایم ستودنی بوده است. حتی 
می توانم بگویم فعالیت های اجتماعی او علیرغم 
محدودیت هایش، همواره منبعی الهام بخش برای 

من و پیشبرد اهدافم بوده است.

  گفتید تولد شادیاب از دل بحران اقتصادی 
بیرون آمده که تبلیغات دچار آن شــده بود. 
گمان نمی کردید با وارد شدن به حوزه تخفیف 
گروهی که شــرکت های جاافتاده ای در آن 

فعالیت می کنند، دچار بحران دیگری شوید؟
شرکت های تخفیف گروهی در ایران ایده خود را 
مدیون استارت آپ های بزرگ تری چون گروپان در 
دنیا هستند. این مکانیزمی است که استارت آپ ها 
در تمام دنیا دچار آن می شوند. طبیعی است که 
برخی ایده ها کامال نو و خالق هســتند و بعضی 
دیگر نمونه آن ها را در کشــور خودشــان پیاده 
می کنند. استفاده از تجربیات یک مارکت مشابه 
هم همیشه رایج بوده و استفاده نکردن از تجربیات 
مشابه ضعف تلقی می شود. هر ایده تازه ای می تواند 
از دل ضعف های ایده قبلی بیرون بیاید و سعی در 

جبران آن ها کند.
هم شرکت های پیشرو ریســک باالیی متحمل 
می شــوند و هم شــرکت های دنباله رو، هرکدام 
سختی های خودشــان را دارند و هرکدام ارزش 
خودشــان را. به نظر من در این میان کسی موفق 
است که ایده مناسب را در زمان و مکان مناسبش 
بشناســد و آن را با یک تیم خوب اجرایی کند. به 
یاد یکی از فیلم هایی که دیدم می افتم. شخصی 
تابلویــی از لئوناردو داوینچی تقلیــد کرده بود. 
مخاطب که یــک متخصص بود نمی توانســت 
تشــخیص دهد کدام اصل و کدام فرع اســت و 
کســی که همراهش بود از او پرســید به نظرت 
هنرمند کدام اســت، کســی که اول این تابلو را 
کشیده یا کســی که آنقدر خوب از او تقلید کرده 
که قابل تشــخیص از اصلش نیست؟ هم شرکتی 
که این ایده را به تقلید از همتایان اروپایی و غربی 
به ایران وارد کرده هنرمند است و هم شرکتی که 
به این بازار رقابتی بســته و محدود پا می گذارد 
ارزشمند اســت. دیجی کاال را در نظر بگیرید که 
چقدر رشــد کرده، اگر در این شرایط استارت آپ 
دیگری از دیجی کاالی فعلی جلو بزند، به نظر من 

هنرمندتر است.

  شما وارد فضایی رقابتی شده اید که هریک 
از شرکت های مقابلتان مدعی سهم 80 یا 50 
درصدی خودشــان از بازار هستند. جایگاه 

شادیاب در این بازار کجاست؟
هرکدام از اســتارت آپ های این حــوزه مزایا و 
طرفداران خودشان را دارند. می توانم با اطمینان 
بگویم که شادیاب در حال حاضر 30 درصد سهم 
بــازار تخفیف گروهی را از آن خود کرده اســت. 
این ادعا که من 80 درصد بازار را در اختیار دارم، 
اساس منطقی ندارد. من می توانم بگویم در برخی 
از پیشنهادها حتی شادیاب در طراز مشابه فروشی 
چهار یا پنج برابر بیشــتر از وب سایت های دیگر 
داشته اســت. در بعضی از پیشنهاد ها هم عکس 
این قضیه اتفاق افتاده اســت. آنچه در شــادیاب 

برای من ارزشمند است، این است که مشتریان ما 
شرکت های فعال دیگر در این حوزه را می شناسند 
و با آگاهی و شــناخت از ما خرید می کنند. وقتی 
مشتری یک گزینه پیش رو دارد، انتخاب معنی 
نمی دهد، اما وقتی چند گزینــه وجود دارد، او با 

شناخت انتخاب می کند.

  فضای رقابتی این حوزه را چطور می بینید؟
)می خندد( سوال کلی و پیچیده نپرسید. می توانم 
این طور پاســخ دهم که ما سعی می کنیم در این 
رقابت خودمان باشیم، کار خودمان را انجام دهیم 
و خیلی وارد حاشــیه ها نشــویم و به آن ها دامن 
نزنیم. اما اگر کســی وارد حریم کاری ما شود و به 
آن خدشه ای وارد کند، ما پای کارمان می ایستیم. 
حواســمان هم هســت که هرگز از اصل کارمان 

دور نشویم.

  آمار بازدیدکنندگان سایتتان در حال حاضر 
چند نفر است؟

در حال حاضر روزانه بالغ بر 15 هزار بازدید داریم. 
آنچه این روزها برای ما اهمیت بسیاری دارد، آن 
است که بین 60 تا 70 درصد بازدیدهای جدید ما 

از طریق سرچ در گوگل است.

 وضعیت کلی کسب وکارتان به خصوص از نظر 
بازدهی مالی چگونه است؟

در حــال حاضر یــک میلیون و 200 هــزار نفر 
کاربر ثبت نامی داریم، همچنیــن کاربران عضو 
وب سایت بیش از 2 میلیون نفر هستند. با 5 هزار 
شریک تجاری قرارداد بسته ایم و در حال حاضر 
بالغ بر 15 هزار پیشــنهاد در ســایت اکتیو شده 
و باال رفته اســت. تا این لحظه توانســته ایم 4/5 
میلیارد تومان به نفــع کاربران تخفیف بگیریم و 
حساب کاربری مشتریان یا همان کیف پول فعال 
کاربرانش در ســایت بیش از 2/5 میلیارد تومان 
اســت. نزدیک به 800 میلیون تومان به کاربران 
هدیه داده ایم، هدیه هایی که شامل تخفیف های 
ویژه در پروموشــن ها، هدیه به کاربران در اعیاد 
و مناســبت ها یا تخفیف هایی برای شــرکت در 

نمایش ها بوده است.

  چشــم انداز بلندمدت شــما در شادیاب 
چیست؟

تصوری که من دارم این اســت کــه به طور کلی 
اســتارت آپ های تخفیف گروهــی باید خاطره 
خوشایندی برای شرکای تجاری و مشتریان خود 
به جا بگذارند. بعضی از شرکای تجاری ما به محض 
شنیدن اسم تخفیف گروهی وحشت می کنند و به 

نظر می رسد که خیلی از آن ها 
تجربه خوشایندی از همکاران 
ما نداشته اند، تا حدی که حاضر 
به شــنیدن پیشــنهاد های ما 
هم نیســتند. بســیاری از این 
تجربه های ناخوشــایند ناشی 

از قراردادهایی اســت که مشــاوران به اشتباه با 
شرکای تجاری بســته اند، یا به نحوی آن ها را از 
تمام موارد آگاه نکرده انــد. آن ها این گمان را به 
وجود آورده اند که تنها به فکر فروش خود هستند 
و سهمی برای شــریک تجاری در نظر نگرفته اند. 
اما ما در شــادیاب به معنای واقعی کلمه به دنبال 
رضایت مشتری هســتیم. حتی روی امتیازهای 
خودمان پا می گذاریم تا مشتری از ما راضی باشد 
و حاضر نیستیم به بهای فروش باالتر مشتری را 
از دســت بدهیم. ترجیح می دهیم در آینده هم 
پیشنهاد هایمان را طوری پیش ببریم که همواره 
اصل صداقت و کیفیت در آن ها رعایت شود. در نظر 
می گیریم که نارضایتی شریک تجاری نارضایتی 
مشــتری را به همراه دارد و نمی خواهیم شرکتی 
که با ما قرارداد بسته بین مشتری های خودش و 

مشتری های شادیابی مرزبندی ایجاد کند.
به خاطر همین اولویت هاست که سعی می کنیم 
همواره دو گروه مخاطب خود یعنی شریک تجاری 
و مشــتری را همپای هم پیش ببریم و به دنبال 
تقویت خاطره خوشــایند شادیاب در ذهن آن ها 
باشیم. برای مثال ما تنها سایت تخفیف گروهی 
هســتیم که خودمان کاالهای تخفیف خورده در 
سایت را مستقیما برای مشتریان ارسال می کنیم. 
چراکه بعد از مدتی فهمیدیم شرکای تجاری تعهد 
چندانی در زمان ارسال کاال و مسئولیت پذیری در 
مورد کیفیت آن ندارنــد و ما برای جلب رضایت 
خریداران، ارسال کاال را خودمان بر عهده گرفتیم. 
واحد ارسال کاالی شادیاب نظارت کاملی بر روند 
ارسال اجناس خریداری شده دارد و امکان عودت 
کاال را هم در زمان مشــخص فراهم کرده است. 
چنانچه مشــتری از خرید خود ناراضی نباشــد، 

شادیاب با هزینه خود کاال را پس می گیرد.

  شــما خیلی راحت از پس گرفتن کاال یا کم 
کردن سود شادیاب صحبت می کنید. منبع 

مالی قدرتمندی به جز شادیاب دارید؟
جایی کــه االن ما در آن ایســتاده ایم، شــروع 
عجیب وغریبی نداشت. شرکت تابان شهر در آغاز 
با سرمایه ای 5 میلیون تومانی شروع به کار کرد. 
یادم هست که از پدرم خواستم 5 میلیون تومان 
به من بدهد تا شرکتی راه اندازی کنم. می خواهم 
بگویم سرمایه خاصی نداشتیم، اما به مرور در بازار 
تبلیغات اعتبار کســب کردیــم و همین اعتبار، 
اعتمــاد و همکاری شــریکان را تغذیه می کرد و 

ما هزینه هایمان را راحت تر پرداخت می کردیم.

در شادیاب هم همین روند را پیش می بریم، اینکه 
نزد شرکای تجاری و مشتریان اعتبار کسب کنیم. 
ارزش افزوده یک استارت آپ تنها در سود مالی آن 
خالصه نمی شود. وقتی شرایط عودت کاال را فراهم 
می کنیم، مشتری به صداقت ما اعتماد می کند و 
نهایتا مگر چنــد درصد کاالها به ما برمی گردند؟ 
این درصد در مقابل اعتماد مشتری ناچیز است. از 
طرف دیگر ما هم به دنبال آب کردن کاال در بازار 
نیستیم و به جنسی که می فروشیم اعتماد داریم، 
پس نگران چیزی نیستیم. قطعا سرمایه امروز ما 
هم بیشتر از آن چیزی است که در سال 91 کارمان 

را با آن شروع کردیم.

  فکر می کنید چه چالش ها و مشکالتی بر سر 
راه استارت آپ ها در ایران وجود دارد؟ 

به نظــر من یکــی از مشــکالتی کــه گریبان 
اســتارت آپ ها را در ایران گرفتــه، بحث نیروی 
انسانی است. نیروهای انســانی ما در حالت کلی 
باهوش هستند، اما به خاطر سیستم های نادرست 
آموزشی کشور هیچ وقت به توانی که بایدوشاید 
دســت پیدا نمی کنند. ما در مدرسه هایی بزرگ 
می شویم که مسئولیت پذیری را یاد نمی گیریم. 
ما توهم همه چیز دانســتن را خیلــی خوب یاد 
می گیریم و درباره هر موضوعی حرفی برای گفتن 
داریم، بی آنکه علمی دراین باره داشــته باشیم. 
از سرانه مطالعه کشــورمان هم پیداست. کتاب 
نمی خوانیم، چون گمان می کنیم آن چیزی که در 
ذهنمان وجود دارد، درست است. از خودم شروع 
می کنم، من هم در همین فرهنگ بزرگ شده ام 
و یاد گرفته ام بیشتر حرف بزنم و کمتر بخوانم. اما 
این ها مشکالتی است که پتانسیل نیروی انسانی 

ما را کم می کند.

  تاکنون مشــکلی با نهادهای دیگری که 
اســتارت آپ ها با آن ها در ارتباط هســتند 
داشــته اید؟ خصوصا االن که نزدیک سال 
مالیاتی هســتیم، با اداره مالیات مشــکلی 

نداشتید؟ 
مشکل... مشکالت جزئی که بخواهیم اسمشان را 
مشکل بگذاریم، بوده است. برخی از آن ها مسائلی 
است که کشــور ما در حوزه استارت آپی دچارش 
اســت و زمان می برد تا دولت و سیســتم رسمی 
ما به درک کاملی از کســب وکار اینترنتی برسد 
که به تازگی در کشــور باب شده. پس این ضعفی 
برای همه اســت و ما تاکنون به مشــکل خاصی 
برنخورده ایم و بســیاری از ســازوکارهای اداری 
برای ما همان کارهای اداری و امضا گرفتن هایی 
بوده که در تمام زندگی بــا آن ها مواجه بوده ایم. 
خصوصا اینکه اســتارت آپ ها 
از روز اول کارشــان قرار نیست 
دنبال ثبت نماد و شرکت باشند 
و وارد ســازوکارهای مالیاتی و 
رسمی شــوند. آن ها می توانند 
به مــرور بیزینس پلــن خود را 
برنامه ریــزی کنند و وقتی از آینده اســتارت آپ 
خود تا حدودی اطمینــان حاصل کردند، دنبال 

مجوزهای رسمی بروند.

  چه پیشنهادی برای کسانی که وارد وادی 
استارت آپ می شوند دارید؟

قبل از هرچیز به آن ها می گویم که به اندازه ای که 
هستید، پیش بروید. برای اینکه یک استارت آپ 
موفق داشته باشــید، قرار نیســت از همان اول 
یک دفتر کار مجهز بگیرید و هــر واحد کاری را 
مجزا کنیــد. بهترین خدمات و خروجی می تواند 
از طریق لپ تاپ شــما و تیــم کوچکی که دارید 
به دست مشتری برســد. شما تنها به کوله پشتی 
کارآفریــن نیاز دارید. یعنی بایــد مجموعه ای از 
مهارت ها در شما جمع شده باشد. محتوا بسازید، 
ثبت کنید، بازاریاب باشــید و فضای رقابتی خود 
را بشناســید. خودتان باید این شایســتگی ها را 
داشــته باشــید و بعد به دنبال تیمی برای اضافه 
شدن به خانواده استارت آپتان باشید. ایده پرداز 
اولیه همواره خودش الگویی برای تیمی است که 
جمع می کند، پس بهتر است مهارت کافی را در 

حوزه های مختلف داشته باشد.
یکی از عواملی که باعث نابودی ایده ها می شــود، 
توهم کارآفرینی اســت. اگر کســی آشپز خوبی 
است، لزوما نمی تواند رســتوران دار خوبی شود. 
رســتوران داری مدیریت و مهارت های دیگری 
می طلبــد، که یک آشــپز الزاما آن هــا را ندارد 
و از طرفــی صاحب رســتوران شــاید هیچ وقت 
آشپزی بلد نباشد. در استارت آپ ها هم باید یک 
مجموعه کنار هم کار کنند. همه کســانی که در 
یک استارت آپ کار می کنند، کارآفرین نیستند، 
ایده پرداز نیستند، اما کارآفرینی به حضور آن ها 
نیاز دارد و بدون آن ها دوام نمی آورد. بســیاری از 
کسانی که برای مصاحبه کاری نزد من می آیند، 
تصویری که از آینده خودشــان دارند کارآفرینی 
است، در حالی که خیلی از آن ها هیچ ایده خاصی 

در ذهن ندارند.
گاهی به همکارانم در شــرکت می گویم که فکر 
کنید این شــرکت سه ماه متعلق به شماست، هر 
ایده خالقی که دارید، تا جایی که به روند بیزینس 
ما خدشــه ای وارد نکنــد، بــه کار اضافه کنید. 
اینجاســت که می بینم به جرئت 80 درصد آن ها 
نمی توانند مســئولیت مدیریت کار را بپذیرند و 
موفق نمی شــوند، در حالی کــه تصور دیگری از 

خود دارند.

کسی که 
نتواند به یک 

رستوران 
برود و مالک 
را متقاعد به 
همکاری در 

استارت آپش 
کند، نمی تواند 

در سیستم 
تخفیف 

گروهی موفق 
عمل کند. 

قهرمانی آن 
بیرون نیست 

که کاری برای 
آدم انجام 
دهد، پس 
بهتر است 

آن قهرمان 
خودمان 

باشیم
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مهیار خدایاری می گوید که مزیت های رقابتی »شادیاب« آن را از همتایانش در دنیای استارت آپ های تخفیف گروهی متمایز کرده است

کار می کنند، بــدون آگاهــی از توانمندی ها و 
ضعف هایشان گمان کنند با کار در یک استارت آپ 
می توانند در چشم به هم زدنی کارآفرین شوند. »به 
همین خاطر اســت که از آن ها می خواهم مدتی 
مدیر باشند. پیشنهاد های جدید را اجرا کنند و به 
کارهای دیگران نظارت داشته باشند تا به درکی 
از روحیات کارآفرینی خود برسند و بفهمند صرف 
پروراندن یک ایده خام و ساده به معنای شروع یک 
استارت آپ نیست.« او که به سختی همکارانش 
را انتخاب می کند، باور دارد بچه های شــادیاب 
تنها باهوش نیســتند، بلکه توان برقراری ارتباط 
و تعامل با مشــتریان در آن ها باالست. می گوید: 
»آن ها گاهی بیشــتر از من دلشان برای شادیاب 

تنگ می شود.«

تیم کوچک اما امیدبخش

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم

با کو له پشتی کارآفرینی شروع کر دم



نکاتی مهم برای طراحی کمینه محصول 
MVP پذیرفتنی یا

تفاوت بین »باید داشــته باشــد« و »خوب 
است داشته باشــد« قانون پایه ای که برای 
هر توسعه محصولی در مراحل اولیه در نظر 
گرفته می شود این اســت که ارزش اصلی 
محصول پیشــنهادی خــود را درک کنید. 
بتوانید زلم زیمبو ها را از امکانات اساســی 
که کمک خواهنــد کرد به بازار ســریع تر 
دسترســی پیدا کنید جدا سازید و فرضیه 
خود را با ســرمایه گذاری اندک، آزمایش و 

صحه گذاری کنید.
یادتان باشد که نسخه اولیه شما فقط کافی 
است ارزش اصلی را نشان دهد. این کار الزامی 
برای گذاشتن تعداد زیادی امکانات نمی آورد. 
حتی اگر در حال ساخت اپلیکیشن موبایل 
خود با تعداد امکانات کمی هســتید، بهتر 
است فرآیند را ببندید و همین چرخه را تمام 

کنید و آن را بسازید.
بســیاری از کارآفرینان محصول اولیه را با 
داشتن امکاناتی ناقص اشتباه می گیرند، اما 
درست این است که امکاناتی محدود و مهم 
را در محصول به صــورت کامل بگنجانیم تا 
تجربه کاربری به صورت کلی تسهیل شود. 
به طور خالصه می تــوان گفت که محصول 
اولیه یک صفحه خوشامدگویی، یک ماکت 
یا یک مدل مفهومی نیست. محصول اولیه 

باید یک محصول باشد.

 تنها یک بخش از بازار را برای شــروع 
نشانه روید

آن چیزی که در محصول اولیه قرار می دهید 
باید بازتاب کننده مخاطبانی باشد که به آن ها 
خدمت می رسانید. قطعا در آینده محصول 
شــما امکانات متعددی خواهد داشت که 
درنهایت، به نیازهای مشــتریان مختلف از 
بخش های مختلف بازار پاســخ خواهد داد. 
اما اینکه بخواهیــد از روز اول به همه آن ها 

سرویس دهید فکری حساب شده نیست.
در روزهــای اولیه، محصولی که مشــغول 
ســاخت آن هســتید باید بتواند جوابگوی 
مشکالت اســتفاده کنندگان اولیه از همان 
ابتدای به کارگیری باشد. ساختن محصول 
اولیه وظیفه ابتدایی اســت؛ قدم بعدی پیدا 
کردن مشــتری اولیه و رساندن محصول به 
آن است تا بتوان چرخه گرفتن بازخورد را به 
حرکت درآورد. رسیدن به مصرف کنندگان 
اولیه ای که می خواهند نسخه اولیه محصول 
شــما را مصرف کنند، کاری چالش برانگیز 
است. تمرکز بر روی یک بخش از مشتریان و 
حل مشکالت آن ها به صورت عالی، به شما 
کمک خواهد کرد بتوانید به محصول و بازار 
متناسب دست پیدا کنید. بعد از این، دیگر 
بحث توســعه محصول و بازاریابی برای آن 

مطرح است.

 تفاوت بین بازار دســت نخورده و بازار 
خدمت رسانده شده را تشخیص دهید

همیشه بازاری که با آن برای ارائه محصول 
خود روبه رو هستید دست نخورده و بی رقیب 
نخواهد بود. امکان دارد محصول شــما یک 
تله موش باشــد که فقط بهتر شده است، و 
این کامال طبیعی و بی مشکل است: چراکه 
هنگامی که در بازاری با رقبای دیگر رقابت 
می کنید، که محصولی برای مشکل مورد نظر 
دارند، شــما باید محصول خود را به گونه ای 

بهتر بسازید که از راه حل فعلی بهتر باشد.
در این سناریو ممکن اســت عده ای بر این 
عقیده باشــند که می توانند محصولشان را 
در سطحی کمتر از محصول فعلی رقیبشان 
بسازند. اما با لغت »کمتر« گمراه نشوید. در 
اینجا به معنی »ســاخت با امکانات کمتر« 
منظور نیست، بلکه ساخت آن بخش هایی از 
تجربه کاربری است که در فضای »باید داشته 
باشــد« قرار می گیرند، بدون زلم زیمبوها! 
تعداد »باید داشته باشد«ها نیز می تواند زیاد 
باشد، به خاطر اینکه وارد طبقه ای جدید یا 

پیشرفته از محصوالت شده اید.
در این مورد محصول اولیه ممکن است بسیار 
متفاوت از چیزی باشد که برای بازاری کامال 
دســت نخورده ســاخته اید، جایی که اصال 
محصول یا خدمتی مشــابه وجود نداشته 
است. نکته دیگر اینکه تحت تاثیر حرف های 
شــعارگونه قرار نگیرید. از قضاوت خودتان 
بر اســاس دیده هایتان از مشــتری هایتان 
در شــرایط موجود اســتفاده کنید. در این 
صورت می توانید به محصول اولیه درســت 

و مناسبی برسید.
برگرفته از وبالگ دیموند و وب سایت 
www.entrepreneur.com
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هامیلتون هولت

هیچ چیز ارزشمندی آســان به دست نمی آید. 
تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و 

تالش مستمر است.

می توانید این 
تکنیک را در 

قالب یک فایل 
اکسل یا بر 

روی یک کاغذ 
به  کار بگیرید. 

مربع هایی با 
ابعاد 3 در 3 را 
در نظر بگیرید. 

به هریک از 
این مربع ها 
یک شکوفه 

گفته می شود. 
این شکوفه ها 
همگی به دور 

یک شکوفه 
مرکزی قرار 

می گیرند. 
در مرکز 

هر شکوفه، 
مسئله ای که 

قرار است مورد 
بررسی قرار 

گیرد، نوشته 
می شود و این 

کار از مرکز 
شکوفه مرکزی 

آغاز می شود

چگونه می توان 
فهمید که 

کسب وکارهای 
اطراف ما نوآور 
هستند یا نه؟ 

و منجر به 
نوآوری های 

جدید شده اند؟

این تکنیک ژاپنی به شما یاد می دهد راهکارها را حول یک محور مرکزی بسط دهید
وقتی نیلوفر آبی شکوفه می دهد

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

شاخص های سنجش فضای نوآوری در درون کسب وکارها

ارائه درست 
ارزش به 

روشی درست 
و اعتبارسنجی 

آن یکی از 
اهداف ساخت 

MVP است

زلم زیمبوها را دور 
بریزید!
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تاکنون در بخش آمــوزش تکنیک های خالقیت 
و نوآوری، تکنیک هایی مثــل »طوفان فکری«، 
»اســکمپر«، »چه می شود اگر« و تکنیک »شش 
کاله فکری« را با هم بررسی کردیم. در این مطلب 
قصد داریم درباره تکنیک دیگری صحبت کنیم که 
می تواند در بررسی مسئله، ایده پردازی در مورد آن 
و بررسی راه حل های احتمالی مورد استفاده قرار 
بگیرد. همان طور که قبال توضیح دادیم، مسئله ای 
که قصد حل کردن و یا تسهیل آن را دارید، نقطه 
مرکزی شــروع فعالیت یک اســتارت آپ است. 
اســتارت آپ ها و ایده های کارآفرینانه همواره به 
دور یک مسئله شــکل می گیرند. لذا این تکنیک 
و ســایر تکنیک هایی که در مطالب قبلی معرفی 
کردیم می توانند نقش بسیار مهمی در این زمینه 

داشته باشند.

 درباره تکنیک شکوفه نیلوفر آبی 
ریشه تکنیک شکوفه نیلوفر آبی مربوط به کشور 
ژاپن اســت. جالب اســت بدانید که بســیاری از 
تکنیک های خالقیت گروهی، مربوط به کشور ژاپن 
می شوند و نشات گرفته از جلسات طوفان فکری اند. 
ژاپنی ها معموال به صورت گروهی به حل مســائل 
می پردازنــد و در دنیا به گروه گرایی مشــهورند. 
تکنیک شــکوفه نیلوفر آبی توســط ماتسومورا 
یاسوآ، رئیس بخش تحقیقات مدیریت Clover در 

چیباتسی ژاپن، ارائه شده است.

 چرا نام این تکنیک شکوفه نیلوفر آبی است؟
گلبرگ های شکوفه نیلوفر آبی به دور یک هسته 
مرکزی شــکل می گیرند و خوشــه می زنند. این 
شکوفه ها از این نقطه تکثیر می شوند و گسترش 
می یابند. ماتسومورا از این گیاه ایده گرفت و شیوه 
گسترش شکوفه ها را شیوه ای مناسب برای توسعه 
ایده ها دید. به واسطه این تشابه، این تکنیک شکوفه 
نیلوفر آبی نام گرفت. این تکنیک تشابه زیادی به 
تکنیک نقشه ذهنی )mind mapping( دارد، ولی 
به صورتی روشمند شما را در راستای ایده پردازی 

هدایت می کند. 

 قالب ظاهری به کارگیری این تکنیک
می توانید این تکنیک را در قالب یک فایل اکسل یا 
بر روی یک کاغذ به  کار بگیرید. مربع هایی با ابعاد 
3 در 3 را در نظــر بگیرید. به هریک از این مربع ها 
یک شکوفه گفته می شود. این شکوفه ها همگی به 
دور یک شکوفه مرکزی قرار می گیرند. در مرکز هر 
شکوفه، مسئله ای که قرار است مورد بررسی قرار 
گیرد، نوشته می شــود و این کار از مرکز شکوفه 
مرکزی آغاز می شــود. همان طور کــه در تصویر 
 I زیر مشــاهده می شود، شــکوفه مرکزی، مربع
است و سایر شــکوفه ها به دور آن شکل می گیرند 
)شکوفه های A,B,C,D,E,F,G(. همان طور که در 
تصویــر می بینید، هریک از این شــکوفه ها خود 
می توانند گسترش پیدا کنند و شکوفه های دیگری 
)مربع های 3 در 3 دیگــری( تولید کنند. در ادامه 
توضیح خواهیم داد که فرآیند به کارگیری به چه 

صورت خواهد بود. )شکل 1(

  نحوه به کارگیری این تکنیک
می توانید این تکنیک را به صورت فردی یا گروهی 
مورد اســتفاده قرار دهید. فرآیند به کارگیری با 

توجه به تصویر باال به این صورت خواهد بود:
گام اول: مســئله ای که قرار اســت حل شود و یا 
بهبود یابد را در مرکز شکوفه اصلی یعنی در خانه 

I بنویسید.
گام دوم: در قالب یک جلسه طوفان فکری، اجزا، 
راهکارها، ریشــه ها، و هر ایده ای را که نیاز است، 
براساس اهداف جلسه، در خانه های اطراف شکوفه 

مرکزی بنویسید، منظور خانه های A تا H است.
گام سوم: هریک از خانه هایی که در مرحله قبل پر 
 I است که دور خانه H تا A کردید )منظور خانه های
هستند( خود به عنوان یک شکوفه می توانند تکثیر 

شوند و حول آن ها به ایده پردازی پرداخته شود. 
گام چهارم: می توانید بســته به اولویت و اهمیت 
هریک از شکوفه ها، دوباره به ایده پردازی بپردازید. 
بهتر است تا جایی که امکان دارد تمامی خانه ها را 

در این راستا تکمیل کنید.
گام پنجم: اگر این کار را به طور کامل انجام دهید، 
شما به 64 ایده در زمینه مسئله اصلی رسیده اید 
و یک ایده پردازی نظام مند را در این راســتا انجام 
داده اید. نکته: در به کارگیری این تکنیک شاید به 
این نقطه برسید که یکی از شکوفه ها )که منظور 
همان مسئله یا ایده است( خیلی بزرگ باشد و نیاز 
به جزئی شدن بیشــتر داشته باشد. در این راستا، 

می توانید این شکوفه را به صفحه دیگری منتقل 
کنید و آن را در مرکز قــرار دهید و دوباره همین 

تکنیک را بر روی آن به صورت کامل اجرا کنید.

 به کارگیری در عمل
این تکنیک در عرصه هــای مختلف به کار گرفته 
می شــود، برای مثال تصویر زیر نحوه به کارگیری 
ایــن تکنیک را در عرصه طراحی صنعتی نشــان 

می دهد. )شکل 2(
از آنجا که ما قصد داریم این تکنیک را در مســائل 
مربوط به اســتارت آپ ها به  کار بگیریم، برخی از 
کاربردهای این تکنیک می تواند در مورد بررسی 
یک مســئله و دلیــل یک مشــکل، تحلیل رقبا، 
بهبود محصول فعلی، طراحی لیست ویژگی های 
محصول، طراحی راه حل، و بخش بندی مشتریان 

مورد استفاده قرار بگیرد.

 بررسی یک مثال
فرض کنید قصد دارید در زمینه ســرگرمی ویژه 
جوانان به یک ایده برسید. یکی از کارها این است 
که شــرایط موجود در زمینه سرگرمی جوانان را 
بررســی کنید. برای این کار مســئله سرگرمی را 
در مرکز قرار می دهیــم و در خانه های اطراف آن 

ایده پردازی می کنیم. )جدول 1(
فرض کنید می خواهید در مورد روش های تماشای 
فیلم برای این گروه ســنی تحقیق کنید و ببینید 
این گروه سنی برای دیدن فیلم از چه روشی هایی 
استفاده می کنند و آیا این روش ها را می شود بهبود 

داد یا خیر! )جدول 2(

در مرحله بعد شاید این سوال پیش بیاید که موانع 
رفتن به سینما چه چیزهایی است و شاید بخواهید 
ایده ای برای تســهیل این مسئله ارائه دهید. پس 
این تکنیک را با در محور قرار دادن ســینما ادامه 

می دهید. )جدول 3(
همان طور که می بینید این روش به صورت خیلی 
نظام مند ذهن را به ایده پردازی هدایت می کند. در 
پایان اشاره به یک نکته خیلی مهم ضروری است 
و آن اینکه ممکن اســت با محور قرار دادن هریک 
از مسائل نشــود همه 8 خانه اطراف آن را پر کرد. 
هیچ اشــکالی ندارد، ایده اصلی این تکنیک بسط 
دادن شکوفه هاست. پس سعی نکنید حتما 8 خانه 
اطراف یک موضوع را پر کنید، اگر پر شــود بهتر 

است ولی اجباری هم برای آن نیست.

تقریبا می تــوان در تمامی کســب وکارهایی که با 
آن ها مواجه می شویم ادعای نوآور بودن را مشاهده 
کرد. تمامی کسب وکارهای نوپایی که ممکن است 
با آ ن ها روبه رو شــویم به گونــه ای در محیط پویا و 
متغیر امروز در حال فعالیت هســتند، محیطی که 
سرمنشا آن رقابت های فزاینده، جهانی سازی، و ظهور 
تکنولوژی های جدید است. راه رشد جامعه، رسیدن 
به عملکرد باال و بقا در اقتصاد جهانی را می توان نوآوری 
دانست. نوآوری که بدون شک قسمت عمده ای از آن بر 
عهده کسب وکارهای نوپا و جدید در شاخه صنعتی و یا 
خدماتی است. به عبارت بهتر الزمه پیشرو بودن یک 
جامعه، خواستن و توانایی سازمان ها و کسب وکارها 
برای خلق و تجاری کــردن فرایندها، محصوالت و 
سیستم های کسب وکار جدید است، یا به عبارت بهتر 
همان نوآوری است که به اقتصادها کمک می کند تا 
متفاوت باشد. پژوهشگران کسب وکار معتقدند که 
نوآوری استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش 
بازار برای عرضه محصول یا سرویس نو به مشتریان 
است. در دیکشنری کســب وکار در معنای نوآوری 
آمده: »نوآوری فرآیندی است که ایده یا اختراع را به 
محصول یا خدمتی تبدیل می کند که در آینده برای 
مشــتری ارزش یا درآمد ایجاد می کند.«  اما به واقع 
چگونه می توان فهمید که کســب وکارهای اطراف 

ما نوآور هســتند یا نه؟ و منجر به نوآوری های جدید 
شــده اند؟ بدون شــک اگر در درون یک کسب وکار 
فضا و یا جو نوآوری را نتوان مشــاهده کرد، نمی توان 
محصول یا خدمات نوآورانه را نیز از آن انتظار داشت. 
در این نوشتار تالش اصلی ما پاسخ به این مسئله است 
که دقیقا چه جوی را در درون کسب وکارها می توان 

جو نوآوری به حساب آورد؟
به این منظــور می توان از شــاخص های گوناگونی 
استفاده کرد، که همه آن ها به نوعی در پی کسب این 
هدف هستند که کسب وکارها برای پذیرش نوآوری و 
پیاده سازی طرح های نوآورانه آماده شوند، به عبارت 
بهتر این شــاخص ها در تعیین جایگاه کسب وکار به 
لحاظ نوآوری و اینکه چه رتبه ای دارند کمک شایانی 
می کنند. اما بر این اســاس این شاخص ها 50 مورد 
هســتند که می توان آن ها را بر اساس 9 بعد چالش، 
آزادی، اعتماد، زمــان ایده، تفریح، تضادها، حمایت 
از ایده ها، بحث ها، و ریسک پذیری، دسته بندی کرد. 
در این نوشــتار به بررســی دو بعد اول یعنی چالش 

)مشــارکت( و آزادی می پردازیــم. بعد مشــارکت 
)Partnership( به شرکت دو نفر یا بیشتر بر اساس 
قراردادی رسمی برای کسب وکار معین و یا فعالیتی 
مشخص اشاره دارد. این بعد می تواند به صورت عکس 
نیز دیده شود و چالش نامیده شود. در صورتی که دو 
نفر یا بیشتر توانایی ایجاد شرکتی در یک کسب وکار و 
یا فعالیت معین را نداشته باشند چالش ایجاد می شود.

در بررســی بعد میزان مشــارکت موجــود در جو 
کسب وکار سواالتی در زمینه های گوناگون پرسیده 

می شود، از جمله:
 میزان تالش افراد در انجام کار به گونه ای که بتوان 

آن را اثربخش و یا کارا نامید.
 میزان انرژی افراد در انجــام دادن کارها و تمایلی 

که به آن دارند.
 میزان لذتی که افراد از کمک کردن برای موفقیت 

کسب وکار می برند.
 میزان تعهدی که افراد برای فعالیت ها قائل هستند.

 میــزان اجبار موجود در جــو کاری و اینکه در کار 

چه میزان بر مدیریت و تکنیک های سنتی و کنترلی 
تاکید می شود.

 میــزان تمایل افراد و یــا تصمیم گیرندگان اصلی 
کسب وکار به بهبود کیفیت فعالیت و کارها. 

 میزان تعهد به حل مسئله ایجادشده در فعالیت ها.
 میزان منفعت حاصل از انجام کار و اینکه چه میزان 

از انجام کار منفعت حاصل می شود.
در بعد دوم، بعــد آزادی )Immunity(، به رها بودن 
افراد در نوع تصمیم مرتبط با کار و مرتبط با خودشان 
اشاره می شــود و همچنین به اندازه تمرکز مورد نیاز 
در تصمیمات و به عبارت کلی میزان آزاد بودن افراد 
در حوزه های فردی و کاری خود بــه دور از هرگونه 
محدودیت از قبل تعریف شده توجه می شود. موارد 

زیر به بررسی این بعد می پردازند: 
 میزان تاثیرگذاری تصمیم افراد بر کارها و فعالیتشان

 میزان کنترل افراد بر کارشان
 میزان تاثیر افراد بر تصمیمات مربوط به خود
 میزان تعیین اولویت کارها توسط خود افراد

 میزان تمایل افراد به تعریف پروژه های کاری خود
 میزان احساس آزادی افراد در ابتکارات فردی

همان گونه که مشخص است هریک از این شاخص ها 
در یکی از دو بعد طرح شــده محوریــت دارند. این 
شــاخص ها می توانند در یک طیف امتیازدهی قرار 
بگیرنــد، و نهایتا ایــن قدرت را به شــما بدهند که 

کسب وکارها را در یکی از طبقه های زیر قرار دهید:
1. کسب وکاری که دارای جو مشارکت و آزادی است.

2. کســب وکاری که تا حدودی دارای جو مشارکت 
و آزادی است.

3. کسب وکاری که دارای جو مشارکت و آزادی نیست.

دادهفیلی

بهرام جوهر شمشیری

کمینه محصول پذیرفتنی )MVP( از نظر اریک 
ریس، نســخه ای از یک محصول جدید اســت 
که به یک تیم اجــازه می دهد اعتبار اطالعات و 
مفروضات خود را در مورد مشتریان با کمترین 
تالش و کمتریــن هزینه بســنجد. MVP یک 

استراتژی محصول ســودمند است که بسیاری 
از اســتارت آپ ها در سراســر جهان از آن بهره 
می گیرند. هدف اصلــی از تولید MVP افزایش 
 )Validated Learning( میزان یادگیری معتبر
است. از دیدگاه استیو بلنک، MVP عبارت است از 

کوچک ترین مجموعه ویژگی های موجود در یک 
محصول یا خدمت جدید که مشتریان حاضرند 
بابت آن پول پرداخت کنند. ارائه درست ارزش 
به روشی درست و اعتبارسنجی آن یکی از اهداف 
ساخت MVP اســت. البته باید به این نکته نیز 

اشاره کرد که MVP لزوما کوچک ترین محصول 
قابل تصور نیســت، بلکه می تواند ابزاری سریع 
برای پیمودن چرخه بســاز – اندازه بگیر – یاد 
بگیــر )Build-Measure-Learn( بــا حداقل 

تالش باشد.

MVP : کمینه محصول پذیرفتنی

شکل 1

شکل 2

گوش دادن به وب گردیمطالعه
موسیقی

سرگرمی دیدن فیلم
جوانان

ورزش

مرور 
شبکه های 
اجتماعی

دورهمی های 
دوستانه

غذا خوردن

جدول 1

جدول 2

رفتن به 
سینما

وب سایت 
آپارات

وب سایت 
یوتیوب

سایت های تماشای فیلمماهواره
دانلود فیلم

فروشندگان 
دوره گرد

تلویزیونویدئوکلوپ ها

جدول 3

نبود فیلم های هزینه باالدور بودن
مورد عالقه

نبودن پایه یا 
همراه

مشکالت 
رفتن به 
سینما

؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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گــزارش
R e p o r t



آرالند
اگر تیر ما به هدف نمی خــورد، نباید گناه را به 
گردن هدف بیندازیم، بلکه باید در درستی کار 

خود بکوشیم.

اکوسیستم
E c o s y s t e m

9

نگاهی سریع 
و اجمالی 

به نظرات و 
پیشنهاد ها 

درباره 
برنامه های 

مسدود کننده 
تبلیغات در 

اپ استور نشان 
می دهد که چرا 
مصرف کنندگان 

از هجوم 
تبلیغات خسته 

شده اند

چشمانداز
L a n d s c a p e

کوتاه کردن زمان و مسیر رسیدن محصوالت به دست مشتریان اروپایی یکی از مهم ترین هدف های این شرکت آسیایی است

کاربران برای مبارزه با تبلیغات مزاحم از روش های دفاعی استفاده می کنند اما مدیر اجرایی یاهو مسدودکننده 
تبلیغات تلفن همراه را »مخرب اکوسیستم« می داند

این ماه لنوو  اعالم کرد که تولید تمام ســرورهای 
x86 و سایر تجهیزات مرکز داده ای را که مشتریان 
EMEA در مجارستان از آن ها استفاده می کنند و نه 

در چین، آغاز خواهد کرد.
ســرورهای x86 از ایــن تابســتان بــه همراه 
طیف کاملــی از محصــوالت ذخیره ســازی و 
شبکه ســازی بــرای محیط های مرکــز داده در 
کارخانه فلکسترونیکس که تینک سرور شرکت 
لنوو و کامپیوترهای شخصی برای منطقه را تولید 

می کند، مونتاژ خواهند شد.
در گزارش های اخیر آمده است که افزایش هزینه 
نیروی کار در چین مزایای تولید را هرچه بیشتر 
در حاشیه قرار می دهد. اما در یک نشست، یکی از 
مسئوالن لنوو گفت انتقال تولید به اروپا در وهله 
اول به خاطر کوتــاه کردن زمان تحویل و تقویت 
خدمات محلی انجام گرفته اســت و نه به خاطر 
تغییر در پویایی های جغرافیایی و سیاسی. او به 

چند سوال خبرنگاران ایگونه جواب داده است.

 چرا تولید را به اروپا منتقل می کنید؟
ساده است. ما می خواهیم سطح خدمات خود را 
تقویت کنیم و مدت زمانی را که طول می کشــد 
محصوالت ما به دســت مشــتریان برسد کوتاه 
ســازیم. وقتی شما در محل حضور داشته باشید، 
گزینه هایی پیش روی شــما خواهد بود که وقتی 
تولیدتان در خارج از کشور باشد، از آن ها بی بهره 

می مانید. این اولین انگیزه برای این کار است.
دوم اینکه، ما فکر می کنیم بدون افزایش هزینه ها 
این کار مقدور نیســت. حتی بــا اینکه اکثر افراد 
فکر می کنند تولید در خارج از کشــور گزینه ای 
کم هزینه است، اما ما در اینجا در اروپا گزینه های 
کم هزینه تری داریم. درواقــع حتی ما می توانیم 

هزینه های خود را مدیریت و تقویت کنیم.

 این کار چه تاثیری بر مــدت زمان تحویل 
محصوالت به مشــتریان انگلستان خواهد 

گذاشت؟
زمان تحویل از دو هفته کاری به یک هفته کاری 

کاهش خواهد یافت.

 نمایندگان فروش چه تاثیری را احســاس 
خواهند کرد؟

همان مزایای یک شرکت کانالی 95 درصدی وجود 

خواهد داشت، ما برای رفع نیازهای مشتریان خود 
روی موجودی کانال تکیه می کنیم. دسترســی 
نزدیک به محصوالت تولیدی باعث انعطاف پذیری 
بیشتر شرکا می شود. گاهی اوقات شرکای ما باید با 
عجله محصوالت را با هواپیما از چین انتقال دهند 
تا نیازهای مشتری تامین شود؛ اکنون دیگر نیازی 
نیست این کار را انجام دهند زیرا به طور طبیعی 
اتفاق می افتد. آن ها در مدیریت موجودی خود و 
مدیریت روابط مشتریان انعطاف پذیری بیشتری 
دارند. بخشــی از خدمات نیــز محلی خواهد بود 
بنابراین آن ها مجبور نیســتند به آمریکا یا چین 

بازگردند.

 سرورهای x86 قبال تولید می شدند؟
در شنژن، در نزدیکی هنگ کنگ، کارخانه ای بود 
که قطعات را به شرکت لنوو ارسال می کرد. ما این 
کار را انجام می دهیم تا آن ها بتوانند از آن کارخانه 

بیشتر برای رفع نیازهای محلی استفاده کنند.

 کارخانه Sarvar چه تعداد سرور x86 تولید 
خواهد کرد؟

حداکثر یک چهــارم یک میلیون در ســال. این 
مقدار آنقدر افزایش یافته است که در حال حاضر 
همه چیز از چین صادر می شــود، اما ســال دیگر 

همین موقع هیچ چیز از چین ارسال نخواهد شد.

 درگذشته درباره بازگرداندن تولید به اروپا 
صحبت کردید، این بدان معناست که آی بی ام 

سرورهای x86  را در اروپا تولید می کرده؟
وقتی در آی بی ام بودیم، قسمت مهمی از مصرف 
اروپا در خود اروپا تولید می شد. ما حدود دو سال 

و نیم پیش از اروپا خارج شدیم.

 هزینه های نیروی کار در چین در حال افزایش 
است و موجب شده مزیت تولید در این منطقه 
به حاشیه برود. این موضوع چقدر بر تصمیم 

شما تاثیر داشته است؟
ما با احتیاط عمل کردیم. وقتی چین هنوز از نظر 
هزینه نیروی کار مزیت به شمار می رفت، مزایای 
تدارکات تولید در اروپا بیشتر از مزیت هزینه نیروی 
کار چین بود. ما انتظار چنین چیزی را نداشتیم. در 
وهله اول برای بهبود سطح خدمات خود این کار را 
انجام دادیم. از نظر من این بحثی ژئوپلیتیک درباره 
تولید در چین و تولید در اروپا نیست. بیشتر بحث 
مزایای انتقال و تدارکات است. برای مثال، اگر شما 
در مجارســتان محصولی تولید کنید، می توانید 
آن هــا را در کامیون بار بزنید که قطعا نســبت به 

استفاده از هواپیما بسیار مقرون به صرفه تر است.

پس از گفت وگو درباره مســدود کــردن تبلیغات 
در کنگــره جهانــی تلفن همراه، مشــخص شــد 
تنش بین تبلیغ کنندگان، شــرکت های فناوری و 

مسدودکنندگان تبلیغات بسیار باال گرفته است.
مدیران اجرایی شــرکت های گوگل، شاین،نستله، 
AOL و یاهو با بازاریاب های بسیاری گفت وگو و درباره 
دلیل اینکه مصرف کنندگان چرا از مسدودکنندگان 
تبلیغات تلفن همراه استفاده می کنند و بازاریاب ها چه 
کار می توانند انجام دهند تا کیفیت تبلیغات آنالین 
بهبود یابد، صحبت کردند. بســیاری از گفت وگوها 
به طور خــاص پیرامون مســدودکننده تبلیغات 
تلفن همــراه و نحوه کار آن با حامــالن برای حذف 

تبلیغات می چرخید.
 Three Group شرکت شاین با حامل اروپایی به نام
و Caribbean telco Digicel کار می کند تا فناوری 
مســدود کردن تبلیغات را، که مشــتریان انتخاب 
می کنند، تامین کند. برخالف مســدودکنندگان 
دیگر مانند AdBlock Plus، این شــرکت برخی از 
ناشران را در لیست سفید قرار نداده است؛ به عبارت 
دیگــر فناوری آن تمام تبلیغات تلفن هوشــمند را 

مسدود می کند.
مدیر ارشد بازاریابی شــاین، روی کارتی، می گوید: 
»ممکن است کار ما عجیب به نظر برسد اما معتقدیم 
که استراتژی ما بیشتر کمک به تسریع یک راهکار 
است تا اینکه بنشینیم و درباره آن صحبت کنیم.« 

او می گوید: »هر فردی که از هدســت تلفن همراه، 
تلفن هوشمند یا دسکتاپ اســتفاده می کند مورد 
سوءاســتفاده فناوری تبلیغاتی قرار می گیرد. این 
چیزی نیســت که افراد انتخــاب کنند، صد درصد 
اتفــاق می افتد. مــا درباره ردیابــی، هدف گیری و 
تهیه پروفایل در ســطح نظامی صحبت می کنیم. 
مصرف کنندگان این توانایی را ندارند که از خودشان 
محافظت کنند. می دانم این گونه نقد می شــود که 
تمام ناشران تروخشک می سوزند. باید نکات ظریف 
و دقیق بیشــتری در اینجا وجود داشته باشد، با این 
حال مسدود کردن تبلیغات کمتر درباره نکات دقیق 
و ظریف است و بیشتر به ارسال یک سیگنال بسیار 

مشخص و واضح مربوط می شود.«
در جنگ بر سر مسدود کردن تبلیغات، شرکت هایی 
مانند گوگل، AOL  و یاهو حضور دارند که به میلیون ها 
ناشر تبلیغات دیجیتالی امکان می دهند از این طریق 
کســب درآمد کنند. بنجامین فائز، مدیر رســانه و 
پلتفرم ها در گوگل، گفت: »مسدودکنندگان تبلیغات 
تلفن همراه به او هشدار داده اند که به طور مستقیم با 
حامالن کار می کنند.« او اضافه می کند: »من با این 
ایده که یک اپراتور یا شرکت مسدودکننده تبلیغات 
بتواند از جانب من تصمیم بگیرد که هیچ تبلیغی را 
مشاهده نکنم، چندان موافق نیستم. در این صورت، 
کاربر با یک مشکل روبه رو خواهد شد. ناشران هرروز 
بیشتر از روز قبل از عهده ارائه رایگان محتوا و بدون 

محتوای تبلیغات و کاری برنخواهند آمد.«
نیک هاگ، مسئول بازاریابی یاهو در اروپا، خاورمیانه 
و آفریقا، اضافه می کند: »مشــکل من با این ابزار آن 
است که شــما در سطح شبکه مسدود می شوید. اما 
در سطح ناشر، برخی تبلیغات وجود دارند که خیلی 
خوب نیستند. اگر شما همه افراد را مسدود کنید، به 

طور کامل تبادل و اکوسیستم را از بین می برید.«
کارتــی می گوید: »شــرکت شــاین از گفت وگو با 
تبلیغ کنندگان، شــرکت های فنــاوری تبلیغات و 
ناشــران درباره اینکه کدام قوانین باید برای تقویت 
کیفیت تبلیغات اعمال شــوند، استقبال می کند.« 
او افزود: »در همه جــا از 5 تا 50 درصد از یک طرح 
داده مصرف کننده توسط فناوری تبلیغات استفاده 
می شود.« به عالوه او گفت در حال حاضر شاین هیچ 
درآمدی ندارد. هر زمان که شما به محدوده 5 تا 50 
درصد می رسید، این مقدار آنقدر بزرگ است که اقدام 

در آن محدوده تقریبا غیرممکن است.
پیت بلکشا، مســئول قسمت رســانه دیجیتال و 
اجتماعی شــرکت نســتله، گفت: »نگاهی سریع و 
اجمالی به نظرات و پیشــنهاد ها درباره برنامه های 
مسدود کننده تبلیغات در اپ استور نشان می دهد 
که چرا مصرف کنندگان از هجوم تبلیغات خســته 
شــده اند.« برای مثال، یکی از نظــرات برتر درباره 
مســدودکننده تبلیغات تلفن همراه این گونه است: 
»کاش به ایــن نیاز نداشــتم. من فهمیــده ام که 

ارائه دهنــدگان محتوا به درآمد تبلیغات وابســته 
هستند، اما درنهایت دیگر نمی توانم تبلیغات تمام 
صفحه ای بیشتری را تحمل  کنم و هشدار: آیفون شما 

به »صفحات بازشو« آلوده شده است.«
بلکشــا می گوید: »خوبی این مناظره آن است که ما 
را وادار می کند از نزدیک با نظرات و پیشــنهاد های 
مصرف کننده در ارتباط باشــیم. عــدم توانایی در 
همدلی با برخی از مشکالت درباره تجربه کاربران و 

زمان بارگذاری بسیار ناراحت کننده است.«
جایی در میانه یک مدل تبلیغاتی قابل قبول تر وجود 
دارد که مصرف کننــدگان آن را می پذیرند، چیزی 
شبیه به اینکه چگونه مصرف کنندگان درنهایت مدل 
موســیقی پولی را می پذیرند در حالی که همه فکر 

می کنند این اتفاق رخ نخواهد داد.
نستله استفاده از ویدئوهای چنددقیقه ای در بخش 
خصوصی وب سایت خود را شروع کرده است تا نحوه 
جمع آوری داده ها را به مصرف کنندگان توضیح دهد.

بلکشا گفت: »شفافیت بســیار سخت است، اما این 
بخشی از تنشی است که ما باید در محیط امروز آن را 

مدیریت کنیم. ما در قلب جامعه خالق قرار داریم.«
مدیر ارشــد بازاریابی شــرکت AOL، آلی کالین، 
می گوید: »برندها دوباره باید درباره این موضوع تامل 
کنند.« او نگران است که شرکت زمان زیادی را صرف 
صحبت درباره نحوه توقف تبلیغات می کند تا اینکه 

به نحوه سرمایه گذاری در محتوا و خالقیت بپردازد.

مذاکرات غول ها برای برگشت نخوردن تبلیغاتشان!

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

معرفی اکوسیستم 
خودرویی سامسونگ

سامسونگ چگونه به سوی 
اکوسیستم موبایل می رود؟

در کنگره جهانی تلفن همراه در بارســلونا، 
شرکت سامســونگ طرح های خود را برای 
تغییر تجربــه رانندگی، با اســتفاده از یک 

دستگاه کامال جدید، معرفی کرد.
 REST APIهــا برای نقشــه ها، کدگذاری 
جغرافیایی، ترافیک و ســایر خدمات را به 
توسعه دهندگان شخص ثالث و سازندگان 
فناوری هایــی کــه در اکوسیســتم جدید 
خودروی متصل سامســونگ کار می کنند، 
ارائــه می دهــد. جمعــی از میزبانانی که 
ارائه دهنــده فناوری، شــرکت های بیمه، 
حامالن شــبکه، ارائه دهندگان کمک های 
مخابراتی و جاده ای هستند، سایر خدمات را 
نیز ارائه می دهند تا یک اکوسیستم جمعی 
مختص به خودروهای متصل، مجموعه ای 
از دستگاه ها، برنامه ها و خدماتی ایجاد شود 
که انتظــار می رود از وجــود این خدمات و 
محصوالت ناشــی شود. شــواهد فیزیکی 
نوآوری سامســونگ در فضای خودروهای 
 Samsung Connect متصل بــه شــکل
Auto نمایش داده شــدند. ایــن »دانگل« 
کوچک به یک پورت در زیر فرمان هریک از 
خودروهای مدرن وصل می شود. این دانگل 
هشدارهای زمان واقعی را ارائه می دهد تا به 
کاربران کمک کند رفتار خود را در رانندگی 
بهبود بخشند، اعم از افزایش کارایی سوخت 
و هشــدارهای ایمنی. به طور همزمان، این 
قابلیت به سرنشــینان خــودرو یک اتصال 
وای فای ایمن و راحــت را ارائه می دهد که 
به شــبکه های LTE/5G متصل اســت. در 
این کنگره به ســایر برنامه های کاربردی و 
تجربیات سامســونگ نیز پرداخته شد که 
در حال حاضر شــامل برنامــه »موبایل مرا 
پیدا کن!« می شــوند. این برنامه سیستمی 
امنیتی است که در سراسر تمام دستگاه های 
اندروید سامسونگ وجود دارد. اگر تلفنی گم 
یا دزدیده شــود، این برنامه می تواند به طور 
آنالین موقعیت مکانی تلفن را ردیابی کند، 
زنگ بزند، یا به طور ایمن دســتگاه را قفل 
کند یا داده هــای موجود در آن را پاک کند. 
این پلتفرم مکانی پایان به پایان و SDK برای 
سیستم عامل تیزن سامسونگ نیز در همین 
کنگره معرفی شده است. این پلتفرم خدمات 
 Z3 موقعیت مکانی را روی تلفن هوشــمند
شرکت و نیز برنامه های پیمایش و مسیریابی 
تعبیه شده در مدل های سامسونگ گیر S و 
S2 ارائــه می دهد. این تکنولوژی در ســه 
ماه دوم ســال در آمریکا و از طریق شرکت 

مخابراتی AT&T به بازار عرضه خواهد شد.

در 14 مارس، سامسونگ تلفن جدید و هوشمند 
گلکسی خود را راه اندازی خواهد کرد. خط تولید 
گلکســی به این شرکت کمک کرده به یکی از 
سازندگان تلفن هوشمند برتر دنیا تبدیل شود.
زمان خوبی اســت تا به موفقیت سامسونگ 
بپردازیم، به ویژه از زمانی که تاثیر سامسونگ 
بر بازار تلفن های هوشمند به طور محسوسی 
مشاهده می شود. در تجزیه وتحلیل سامسونگ 
معمــوال روی رقابت او با شــرکت اپل تاکید 
می شــود، اما از آنجا که این شرکت به دنبال 
فرصت های کاری جدید است، با گوگل، ای بی، 
آمازون و سایر شرکت های تلفن همراه نیز در 
رقابت است. این شــرکت پویایی های بازار را 
در جنبه های مختلف تلفن همراه تغییر داده 
اســت، از پرداخت گرفته تا بازار تبلت، و نقش 
تعیین کننده ای در انتخاب برندگان و بازندگان 
احتمالی ایفا می کنــد. در گزارش جدیدی به 
پیشرفت های سامسونگ پرداخته شده، و تاثیر 
آن بر مشتریان و شــرکت های جهانی، اعم از 
بازار شرکتی، بازار تبلت، جنگ های پلتفرمی و 
بازار نرم افزار، بررسی شده است. در اینجا نحوه 
پیشرفت سامسونگ و نقش آن در تغییر شکل 
اکوسیستم تلفن همراه را مرور کلی می کنیم. 
بازار شرکتی: سالح جدید سامسونگ برای برنده 
شــدن در مبارزه علیه اپل بازار شرکتی است. 
سامسونگ قراردادهای مهمی با شرکت های 
جهانی منعقد کرده اســت با ایــن وعده که 
تلفن های هوشــمند و تبلت ها را متناسب با 
نیازهای خاص آن ها سفارشی کند. بازار تبلت: 
این شرکت در تالش اســت به بازار تبلت نیز 
حمله کند. تبلت های سامسونگ به تبلت های 
اندروید و ویندوز 8 کمک کرده اســت جایگاه 
برتر آیپد را در هم بشــکنند. فروش شرکت ها 
نیز نقــش مهمی در بازار تبلــت ایفا می کند. 
جنگ های پلتفرم تلفن همراه: سامســونگ 
برگی برنده در جنگ های پلتفرم تلفن همراه 
اســت. این شــرکت از ویندوز و پلتفرم های 
 Tizen تلفن همراه آن پشتیبانی کرده و روی
ســرمایه گذاری کرده اســت. بازار نرم افزار: 
سامســونگ در حال ورود به بازار تلفن همراه 
نرم افزارمحور است، اما شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد سامسونگ می خواهد با صرف 
هزینه های هنگفت و اســتفاده از اطالعات و 
تجربیات خود وارد حوزه های دیگری از صنعت 

تلفن همراه شود.

 افزایش 
هزینه نیروی 
کار در چین 

مزایای تولید 
را هرچه بیشتر 

در حاشیه 
قرار می دهد. 

اما در یک 
نشست، یکی از 
مسئوالن لنوو 

گفت انتقال 
تولید به اروپا 
در وهله اول 

به خاطر کوتاه 
کردن زمان 

تحویل و تقویت 
خدمات محلی 

انجام گرفته 
است

کوچ لنوو از چین به مجارستان
8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم
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هر کســب وکاری نیاز به معرفی و شــناخته 
شدن دارد و راهکارهای تبلیغاتی خاص خود 
را می طلبد. برای شروع یک فعالیت اقتصادی 
اینترنتی نیز باید راهکارها و اســتراتژی های 
تبلیغاتی آن را به خوبی شــناخت تا بتوان به 
هدف اصلــی آن، که تبدیل شــدن به برندی 

معروف است، دست یافت. 
هنگامی که شروع به ایجاد یک کسب وکار آنالین 
می کنید، انرژی زیادی دارید و اهداف بزرگی در 
سر می پرورانید اما باید توجه داشته باشید که 
همان اندازه که امکان دارد شما به اوج موفقیت 
در آن کسب وکار برسید، این امکان نیز وجود 
دارد که در آن شکست بخورید، پس در درجه 
اول با پذیرفتن این واقعیت، نقشــه راه خود را 
مشخص کنید، چراکه راه اندازی یک کسب وکار 
بدون در نظر گرفتن اســتراتژی های بازاریابی 
برای آن، مانند رفتن به سفر بدون نقشه است. 
هر چقدر در انتخاب استراتژی های بازاریابی با 
دقت بیشتری عمل کنید، موفقیت بزرگ تری 
را از آن خود خواهید کرد. داشتن تمرکز بر روی 
هدف اولیه، ارائه محتوای تبلیغاتی باکیفیت و 
استفاده از رسانه های اجتماعی و دیگر امکانات 
تبلیغاتی آنالین ازجمله راهکارهای ضروری و 
استراتژیک در بازاریابی آنالین است که در ادامه 

معرفی می شوند.
 تمرکز بر روی هدف اصلی

هدف اولیه در شــروع تجــارت الکترونیکی، 
تشخیص درست مخاطبان و تمرکز بر شناخت و 
جذب آن هاست. در قدم اول باید دایره مخاطبان 
خود را انتخاب و روی آن ها تمرکز کنید. توجه 
داشته باشید که شرکت های بزرگ در همان 
قــدم اول بزرگ نبوده انــد، فیس بوکی که در 
حال حاضــر از نوجوانان گرفته تا پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها در آن حســاب کاربری دارند، 
زمانی فقط در محدوده دانشجویان دانشگاهی 
خاص کار خود را آغاز کرده؛ بنابراین از کوچک 
بودن هدف خود نترسید و سعی کنید با تمرکز 
درست بر روی آن، به جلو پیش بروید و به مرور 

دایره مخاطبانتان را بزرگ تر کنید. 

 رسانه های اجتماعی
یکی از راهکارهای موثر در تعامل مســتقیم با 
مشتریان فعلی و بالقوه، رسانه های اجتماعی 
هستند. اســتفاده از این فضاهای آنالین که 
حجم زیادی از مخاطبان را برای شــرکت ها 
به همراه دارند، بســیار مقرون به صرفه است و 
هزینه های کمتری نیز به دنبال دارد. از آنجایی 
که این رسانه های اجتماعی کاربران زیادی در 
سطح جهان دارند، در خط مقدم استراتژی های 
بازاریابی آنالین قرار دارند و با ارائه نرم افزارها و 
برنامه های کاربردی تبلیغاتی متنوعی که دارند، 
کمک شایانی به برند و معروف شدن شرکت ها 
و محصوالت آن ها می کنند. بنابراین در شروع 
یک تجارت الکترونیک، شناخت این رسانه ها 
و کاربران آن ها باعث ارائه تبلیغات مناســب 
و مطابق با ســلیقه آن ها می شود و به مرور نام 

تجارت مذکور در ذهن کاربران ثبت می شود.
 ارائه محتوای باکیفیت

هنگام استفاده تبلیغاتی از شبکه های اجتماعی 
آنالین، تنها حضور در آن ها کافی نیست؛ بلکه 
ارائه محتوای باکیفیت برای دیده شدن بسیار 
مهم تر است. بنابراین ســعی کنید محتوایی 
که برای تبلیغات ارائه می کنید جذاب باشــد 
و مخاطبان را به ســوی خود جلب کند. یکی 
از راهکارهای مهــم برای اینکه درجه کیفیت 
محتــوای خود را ارزیابی کنید این اســت که 
خود را در جای مخاطبان قرار دهید و صادقانه 
از خود بپرسید آیا این محتوا، ارزش بارگذاری 
مجدد توسط کاربران را دارد؟ و آیا با دیدن آن 
حاضر هستند دوستان خود را نیز در تماشای آن 
سهیم کنند؟ در طراحی وب سایت شرکت خود 
نیز همین شیوه را در نظر بگیرید و با تشکیل یک 
تیم مجرب و قوی بازاریابی، محتوایی باکیفیت 
ارائه دهید و سعی کنید به دنبال یافتن دالیلی 
باشید که منجر به بازدید کاربران از وب سایت 
شما می شود. هرچقدر بتوانید در ارائه محتوای 
مورد نظر خود بیشتر سلیقه و عالیق مخاطبان 
را در نظــر بگیریــد، قطعا بازخورد بیشــتر و 

موفق تری دریافت خواهید کرد.
 استفاده از تمام جنبه های بازاریابی

تجارت الکترونیکی پایه های بازاریابی مختلفی 
را در اختیار شــرکت ها قرار می دهد، ســعی 
کنید در معرفی برند خود از تمام این امکانات 
استفاده کنید. روزانه کاربران اینترنتی زیادی به 
ایمیل های خود سر می زنند، پس داشتن لیست 
بلند باالیی از آدرس های الکترونیکی می تواند 
ازجمله اهداف شــما باشــد که خوشبختانه 
امروزه کمپین های تبلیغاتی زیادی هستند که 
این امکانات را در اختیار شرکت ها می گذارند و 
حتی اگر تیم بازاریابی شما این لیست را نداشته 
باشــد، از طریق شرکت های مذکور می توانید 
آن را تهیه کنیــد؛ ضمن اینکه رســانه های 
اجتماعی، موتورهای جستجوگر، و سایت های 
مختلف و... نیز همگی این پتانسیل را دارند که 
محیطی برای بازاریابی محصوالت شما باشند 
و می توانید با توجه به نوع تولیداتی که دارید از 

آن ها استفاده کنید.

برایان تریسی 
حــدود 3 درصد مردم هدف دارنــد و تنها یک 

درصد مردم آن را روی کاغذ می آورند.

چند نکته در
بازاریابی آنالین

هر سیستم 
کامپیوتری 

در کنار دیگر 
کامپیوترهایی 
که مجهز به 

برنامه های 
مایکروسافت 
هستند، یک 

شبکه بازاریابی 
برای این 

برند محسوب 
می شود که در 
تمام لحظات 
می تواند در 

کنار مردم و 
نیازهایشان 

حضور داشته 
باشد

کمپانی مایکروســافت به عنوان یکی از مهم ترین 
تولیدکنندگان برنامه های کامپیوتری در سراســر 
جهان شناخته شده است، به گونه ای که کمتر فردی 
در جهان یافت می شود که نام این برند را نشنیده باشد. 
در اینجا ســعی داریم به یکی از انواع استراتژی های 
بازاریابی این برند بپردازیم: بازاریابی که بیشــتر بر 
خود محصول تمرکز دارد تا تبلیغات معمول. توجه 
به خواسته های مشتریان، ارائه منظم محصوالت و 
سهولت استفاده از آن ها ازجمله استراتژی های مهم در 
بازاریابی برند مایکروسافت است که باعث جلب توجه 
مصرف کنندگان زیادی در سراسر جهان شده است.

مایکروسافت نامی آشــنا در دنیای امروز است که 
تقریبا با تمام افراد جهان به نوعی در ارتباط اســت. 
انواع برنامه های کاربــردی کامپیوتری، محصوالت 
چندرسانه ای و خدمات دیجیتالی که ارائه می دهد 
در طول دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در بازار مصرف 
جهانی داشته اند و مخاطبان این شرکت چندملیتی 
با انواع نرم افزارهای رایانه ای این کمپانی مانند ویندوز، 
آفیس، ایکس باکس و... آشنا هستند. بیل گیتس نیز 
به عنوان موسس و مدیر این شرکت نامی شناخته شده 
در جامعه جهانی امروز است. تمرکز ویژه این کمپانی 
بر نحوه ارائه محصوالت و فراهم کردن خواسته های 
مشتریان، در کنار باال بردن کیفیت محصوالت و در 
عین حال مشتری محوری آن، ازجمله دالیل موفقیت 

این شرکت در فعالیت های بازاریابی خود است.
در اینجا به دنبال این نکته مهم هستیم که چه چیز 
مایکروسافت را به برندی جهانی تبدیل کرده است؟ 
صرفا کیفیت محصول می تواند موجب چنین شهرتی 
شود؟ یا اینکه استراتژی های بازاریابی این کمپانی 
باعث شهرت و محبوبیت بیشتر آن در سطح جهان 
شده است؟ نوع بازاریابی و شبکه تبلیغاتی این کمپانی 
برای تبدیل شــدن آن به یک برند مشــهور جهانی 

انکارناپذیر است، البته می توان گفت تقریبا این مسئله 
در مورد تمام برندهای معروف جهان صدق می کند، 
بازاریابی مناسب و سیستم های تبلیغاتی متفکرانه و 
هدفمند، به رشــد و ارتقای برندهای تجاری کمک 
قابل توجهی می کند و مایکروسافت نیز از این قانون 
استثنا نیست. بنابراین در اینجا سعی داریم به چند 
استراتژی اساســی این کمپانی در زمینه بازاریابی 
بپردازیم و شیوه ها و راهکارهای تبلیغاتی آن را بررسی 
کنیم تا از این طریق نشــان دهیم که برای رسیدن 
به یک نام تجاری معتبر، استراتژی ها و راهکارهای 
بازاریابی خاصی الزم اســت که در میزان موفقیت 
هر شرکتی دخیل هستند. البته استراتژی هایی که 
در زیر به آن ها اشاره می شــود، با تبلیغات معمول 
یعنی آنچه در بیلبوردهای تبلیغاتی و یا رسانه های 
اجتماعی می بینیم فرق دارد، استراتژی هایی که در 
ادامه معرفی می شوند بیشتر بر مشتریان، محصوالت 

و کیفت آن ها متمرکز شده است.

 استفاده از بازاریابی شبکه ای
از آنجا که محصوالت مایکروسافت در ادامه یکدیگر و 
سازگار با انواع قبلی خود تولید می شوند، شبکه های 
بازاریابــی می توانند کمک موثــری در معرفی این 
محصوالت جدید داشته باشند. برنامه های ویندوز 
تقریبا بر روی تمام کامپیوترها نصب شــده اســت 
و افراد مختلــف می توانند اســناد اداری خود را در 
هر کامپیوتری بررســی کنند، بنابراین شبکه های 
مختلفــی در اقصی  نقاط جهان وجــود دارند که به 
صورتی هماهنگ محصوالت مایکروســافت را بین 
مردم معرفی می کنند. هر سیســتم کامپیوتری در 
کنار دیگر کامپیوترهایی کــه مجهز به برنامه های 
مایکروسافت هستند، یک شبکه بازاریابی برای این 
برند محسوب می شود که در تمام لحظات می تواند در 

کنار مردم و نیازهایشان حضور داشته باشد.

 ارائه منظم اما متنوع محصوالت
یکی از راهکارهای تبلیغاتی مایکروسافت، بهبود 
ورژن های قدیمی تر محصوالت خود است، به این 

معنا که هر سال نوع پیشرفته تری از محصول قبلی 
را ارائه می دهد و با این کار نام تجاری خود را در راس 
بازار مصرف حفظ می کند. شــرکت مایکروسافت 
ازجمله کمپانی های جهانی است که تنوع زیادی 
در محصوالت خود دارد، لــوازم جانبی کامپیوتر، 
بازی های کامپیوتری، انواع سیســتم عامل ها و... 
ازجمله محصوالت این شــرکت هستند، اما آنچه 
در روند ارائــه این محصوالت قابل توجه اســت، 
ارائــه قاعده مند و منظم آن هاســت که به صورت 
پیوسته معرفی می شــوند و هر نوع جدید نسبت 
به نوع قبل تر خود پیشــرفت های بیشتری دارد؛ 
بنابراین تنــوع در ارائه محصوالت و از همه مهم تر 
بهبــود در محصوالت قبلی ازجملــه راهکارهای 
کاربردی شرکت مایکروسافت در زمینه بازاریابی 
محصوالت اســت، به این معنا که به جای معرفی 
مستقیم محصوالت جدید، سعی در ارائه ورژن های 
جدیدتر و بهبودیافته تر دارد و از این راه به صورتی 
غیرمستقیم همیشه در بازار حضور دارد و نام خود 

را برجسته می کند.

 باال بردن درجه امنیت: خواسته ای جهانی
با نگاهی به انواع ویندوزهای ارائه شده توسط این 
کمپانی از XP تا 8 متوجه می شویم که یکی از نکات 
اساسی که توسط تیم های تولیدی این برند دنبال 
شده، توجه به مشکالت امنیتی و سعی در باال بردن 
سیستم امنیتی این محصوالت است. دنیای امروز 
دنیای اطالعات شخصی است و تیم های بازاریابی 
مایکروســافت نیز به خوبی نیــاز جامعه جهانی را 
نســبت به محصوالتی که درجه امنیت آن ها باال 
باشد، دریافته اند و بنابراین سعی در ارائه محصوالتی 
دارند که این نیاز جوامع را پاســخگو باشــد. این 
استراتژی نیز ازجمله راهکارهای غیرمستقیم این 
کمپانی است که با نوع محصولی که ارائه می دهد 
نام خود را بین مصرف کنندگان برجسته می سازد 
و اعتماد آن ها را به خود جلــب می کند. بنابراین 
اصل کیفیت محصــول و تطبیق آن بــا نیازهای 
مصرف کننــده، خود به تنهایــی می تواند بهترین 

تبلیغ برای محصول باشــد. مصرف کنندگان بعد 
از اینکه بــه محصوالت این کمپانی اعتماد کردند، 
آن را به عنوان برندی قابل اعتماد می شناسند و به 
دوستان خود نیز معرفی خواهند کرد. به این ترتیب 
برند مایکروسافت توانسته در اذهان عمومی جایگاه 

خود را بیابد. 

 مشتری محوری
یکی از راهکارهای مهم دیگر مایکروسافت در زمینه 
بازاریابی، مشتری محور بودن آن است. ارائه خدمات 
متنوع به مشتریان ازجمله خدمات پس از فروش 
محصوالت این شــرکت است که به صورت آنالین 
انجام می شود، هرکس ســوالی در زمینه استفاده 
از محصوالت این برند داشته باشــد، در هر زمان 
و مکانی می تواند با متخصصان این شرکت تماس 
بگیــرد و راهنمایی هــای الزم را از آن ها دریافت 
کند. بنابرایــن توجه به مصرف کننــدگان و ارائه 
خدمات مناسب به آن ها نیز باعث ماندگاری هرچه 
بیشتر این برند در اذهان آن ها می شود، به طوری 
که در خریدهــای بعدی خود حتمــا نام تجاری 
مایکروســافت توجه آن ها را بیش از دیگر برندها 

جلب خواهد کرد.

 سهولت استفاده
ازجمله نقاط قوت محصوالت مایکروسافت سهولت 
استفاده از آن هاســت که این نکته نیز باعث جلب 
بیشتر مشتریان می شــود. درواقع همان گونه که 
گفته شــد بســیاری از راهکارهای بازاریابی برند 
مایکروســافت، بیشــتر مربوط به نوع محصوالت 
و کیفیت آن هاســت. ارائه محصول باکیفیت که 
اســتفاده از آن نیز برای کاربران در هر گروه سنی 
به راحتی و به ســهولت انجام می شــود، در همین 
راســتا قرار می گیرد. از آنجایی کــه محصوالت 
کامپیوتری مایکروســافت بیشتر جنبه کاربردی 
دارند، کارکرد آســان آن ها می تواند امتیازی ویژه 
برای آن ها محسوب شــود که مخاطبان زیادی را 

گرد خود جمع می کند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

استراتژی های بازاریابی غول نرم افزاری جهان بر پایه ارائه ورژن های جدیدتر و تداوم نام محصول در بازار است

مایکروسافت  با محصوالتش تبلیغ می کند

)Instagramiran( اینستاگرام ایران
استخدام دیجیتال مارکتینگ استراتژیست

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
استخدام طراح گرافیک و وب

تهران، تمام وقت

)Zoraq( زورق
استخدام کارشناس امور مشتریان

تهران، تمام وقت

)AVAYeRASA( آوای رسا
استخدام اپراتور مرکز تماس

تهران، تمام وقت

)Rahnema( رهنما
استخدام گرافیست

تهران، تمام وقت

)Asre Fara Ertebat( عصر فرا ارتباط
استخدام برنامه نویس اندروید

خراسان رضوی، مشهد، تمام وقت

)Anetwork( ای نتورک
استخدام برنامه نویس سمت کاربر

تهران، بومهن، تمام وقت

)Sana( سنا
)Co-Founder( استخدام توسعه دهنده وب

تهران، تمام وقت

پویاسازان فناوری اطالعات
)Pouyasazan IT Solutions and Services(

.NET استخدام برنامه نویس وب
اصفهان، تمام وقت

)Hoosh Nahad( هوش نهاد
استخدام توسعه دهنده سرور

تهران، تمام وقت

)NetSups( پشتیبانان شبکه
استخدام مسئول فنی و پشتیبانی هاستینگ

تهران، تمام وقت

شرکت ادشاپر )AddShoppers( ازجمله استارت آپ های 
موفق در زمینه تبلیغات اینترنتی است که امکان تجارت 
الکترونیکی را برای تجــار از طریق پلتفرم بازاریابی خود 
فراهم می کند. این شــرکت با ارائه برنامه های کاربردی 
بازاریابی در رســانه های اجتماعی مانند تجزیه وتحلیل 
اجتماعــی، ردیابی، بــه اشــتراک گذاری، نحوه معرفی 
محصوالت، به اشــتراک گذاری خرید، ارجاع به دوستان، 
مسابقه ها و پاداش های اجتماعی و... به برندهای تجاری 
کمک می کند تا روش های تبلیغاتی بهتر و موثرتری را در 

رسانه های اجتماعی داشته باشند.
نقــش حیاتــی رســانه های اجتماعــی در موفقیــت 
کســب وکارهای امروزی غیرقابل انکار اســت. با حضور 
گســترده مردم جهان در این رســانه ها، نقش آن ها در 

فعالیت های اقتصادی بســیاری پررنگ تر شــده است و 
بنابراین بسیاری از کسب وکارهای جهان به اهمیت آن ها 
پی برده و ســعی در استفاده بیشــتر از چنین فضاهایی 
دارند. هر توییتی که به اشتراک گذاشته و توسط کاربران 
دوباره بارگذاری شود و یا هر پستی که در فیس بوک توجه 
مخاطبان را جلب کند، می تواند موفقیت چشم گیری را 
برای یک فعالیت اقتصادی به ارمغــان بیاورد؛ بنابراین با 
توجه به اهمیت رســانه های اجتماعی در مشاغل امروز، 
اســتارت آپ های نوینی در همین راستا شکل گرفته اند 
که هدف اصلی آن ها ارتباط بیشــتر بین کسب وکارها و 
رســانه های اجتماعی است. اســتارت آپ ادشاپر یکی از 
همین نمونه هاست که به کمپانی ها و شرکت ها در استفاده 
از فضای این رسانه های اجتماعی در جهت ارائه برنامه های 

بازاریابی شان کمک می کند. استارت آپ ادشاپر، که توسط 
جان وست و چاد لت فورد در سال 2011 با فروش جوراب 
در دانشکده شــان شروع شــده بود، در حال حاضر یکی 
از شناخته شده ترین فروشــگاه های تجارت الکترونیکی 
اســت که بیش از 10 هزار برند از برنامه های بازاریابی آن 
استفاده می کنند. این شرکت با طراحی برنامه های خالقانه 
تبلیغاتی، از پتانســیل کانال ها و رسانه های اجتماعی در 
فضای اینترنتی اســتفاده می کند و بســیاری از نام های 
تجاری معــروف را به مخاطبان معرفی می کند. برندهای 
مختلف می توانند با استفاده از برنامه های ادشاپر ایمیل های 
بیشتری از کاربران اینترنتی کسب کنند و دایره مخاطبان 
خود را گسترش دهند، ضمن اینکه بسیاری از راهکارهای 

بازاریابی نیز در اختیار آن ها قرار داده می شود. 

ادشاپر، مخاطبان شبکه های اجتماعی را مشتری شما می کند
10 هزار برند از راهکارهای تبلیغاتی این سایت استفاده می کنند

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم



دینوشی دیاس یکی از خبرنگاران کارکشته  سایت آموزشی
smartcompany در زمینه کارآفرینی و بیزینس است. 
نتایج پژوهشــی کاربردی در یکی از شهرک های صنعتی 
هند، او را مشتاق کرده در مورد برون گرایی در تیم بیشتر 

بگوید.
وقتی فرد برون گرایی عضو تیم استارت آپی شماست، باید 
انتظار افزایش کیفیت ایده ها و باال رفتن میزان ارتباطات 
را داشته باشید. از این گذشته وجود این افراد به تیم شما 
نیرو می بخشــد و آن را تبدیل به استارت آپی می کند که 
می تواند با دیگر شرکت ها رقابت کند. تحقیقی که توسط 
دانشکده کسب وکار دانشگاه استنفورد بر روی بیش از 100 
کارآفرین در دهلی نو به مدت 3 هفته در ژانویه 2014 انجام 
شد، این ادعا را بیشــتر به واقعیت نزدیک کرد. نتایج این 
پژوهش نشان داد که تعامالت بین افراد -به عبارتی تعامل 

با اعضای برون گرا در استارت آپ - بیان ایده های شخصی 
افــراد را افزایش می دهد. محققان می گویند افرادی که از 
ویژگی هایی چون برون گرایی و گشاده رویی برخوردارند، 
ارتباطات را آســان تر می کنند. ما به ایــن نوع ارتباطات 
»شبکه سازی« می گوییم. درواقع این افراد شبکه سازی را 
تسهیل می کنند. نتایج نشان داد که هر زمان که گروه کاری 
با اعضای برون گرا یکی می شود، عقاید بهتری بروز می کند. 
ارتباط با افراد برون گرا در تیم کاری، به همکاری، برقراری 
ارتباطات غیررسمی و گفت وگو بین اعضا کمک می کند. 
درنتیجه شما به عنوان مدیر از پتانسیل های اعضای تیم و 
استعدادهای درونی شان آگاه می شوید. در پژوهشی که در 
هند انجام شد، اکثر افرادی که مورد سوال قرار گرفتند 
ترجیح می دادند با فــردی برون گرا کار کنند. درواقع به 
نظر آن ها بودن با یک فرد برون گرا باعث می شود یک ایده 
ناگهانی به ذهنشان خطور کند و آن ها را از الک تنهایی 
همیشگی شان بیرون بکشد. با صحبت کردن با این افراد 
در تیم، شما به چشــم اندازی دست پیدا می کنید که تا 
قبل از آن نداشتید. درنهایت باید گفت که افراد برون گرا 
ذهن تیم را تکان می دهند و به دیگر هم تیمی ها شجاعت 

اظهارنظر می بخشند!

محــال اســت بــه دره ســیلیکون فکــر کنیــد اما 
اســتارت آپ های خالقانه کارمندان ســابق گوگل را 
پیش رو مجســم نکنید، ایده هایی کــه بعضی به ثمر 
نشســت و بعضی به عنوان ایده ای خوب به حال تعلیق 
درآمد. اما این غول جستجوگر در حال اجرای برنامه ای 
برای نگهداری این ذهن هــای خالق در کمپانی خود 
 Area 120 است. منابع اطالعاتی خبر از برنامه ای با نام
داده اند. گوگل تصمیم دارد به بعضی از کارمندان خود 
با یک ســری از ایده های خاص اجــازه دهد به صورت 
تمام وقت بر روی ایده هایشان حتی در منزل کار کنند. 
ایده هایی که ایــن افراد تا به امروز اجــازه صرف تنها 
20 درصد از زمان خود را بر روی آن ها داشــته اند. اگر 
کســی برای اجرای ایده ای خاص تصمیم داشته باشد 
از این برنامه اســتفاده کند، بایستی پس از ارائه طرح 

کسب وکار خود و پذیرفته شدن طرح، به مدت چندین 
ماه تمام وقت بدون نگرانی از عدم موفقیت و یا ترس از 

دست دادن کار، بر روی پروژه مورد نظر تمرکز کند.
گوگل تاکنون پروژه ای را بر اســاس این طرح جدید 
یعنی Area 120 نپذیرفتــه و زمان دقیقی را نیز برای 
اجرای آن اعالم نکرده است. سیاست های گوگل تا به 
امروز در جهت پرورش اســتارت آپ ها نتوانسته مانع 
ترک کردن گوگل توسط کارمندان این شرکت شود، 
برای مثــال مدیر تیم ATAP گوگل که به تازگی گوگل 
را ترک کرده و به فیس بوک پیوســته. همچنین اخیرا 
افراد فــراری )!( از گوگل به شــرکت های رقیب، نقاد 
و به عبارتی مخالــف گوگل گرویده انــد. برای نمونه 
»کوین سیستورم« دو سال در گوگل کار کرد و زمانی 
که اینســتاگرام توســط فیس بوک خریده شد به این 

کمپانی پیوست.
با این تفاسیر مشخص اســت که نگهداری و پرورش 
کارمندان به عنوان وسیله به تنهایی از عهده حفظ این 
افراد برنمی آید. با توجــه به پروژه Area 120 پرواضح 
اســت که گوگل در تالش است در صورت وجود حتی 
یک ایده ناب آن را در مرزهای شرکت خود حفظ کند.

تلفیق طبیعت با محیط زندگی انسانی یکی 
از راهکارهای مفیــد برای درک بهتر دنیای 
آدم هاست. »ســرنگتی« نام منطقه ای در 
غرب آفریقاســت، که از تنوع حیات وحش 
خوبی برخوردار است. در این متن »میشل 
کر«، نویســنده معروف دنیای کسب وکار و 
کارآفرین موفق، رفتارهــای افراد در یک 
استارت آپ را به رفتارهای برخی از حیوانات 
در حیات وحش سرنگتی تشبیه کرده است. 
این استعاره مفید، راه را برای برخورد مناسب 
با اعضای یک گروه استارت آپی هموار می کند. 
ســال ها قبل زمانی کــه به تازگی اســتارت آپ 
خود را شــروع کرده بودم، یکی از دوســتانم مرا با 
 Serengeti(»مفهومی به نام »مدیریت سرنگتی
Management(  آشنا کرد. داســتان از این قرار 
بود که او می گفت یــک مدیر هرچند وقت یک بار 
با شــخصیت های متفاوتی از کارمندان تازه وارد 
مواجه خواهد شــد. ایــن روش مدیریت هریک 
از شــخصیت های این افراد را بــه موجودی زنده 
تشــبیه می کرد. البته او مزاح می کرد. کارمندان 

شــما موجودات تانزانیایی نیستند که برای حفظ 
بقای خودشــان در حال جنگ باشــند! اما گاهی 
عملکرد این افراد بی شــباهت به عملکرد بعضی از 
این موجودات هم نیست. اجازه دهید توضیح دهم. 
سال ها از این ماجرا گذشت و من گاهی به قدری از 
بحران ســروکله زدن با بعضی از کارمندان خسته 
می شدم که دوست داشــتم برگی در یک طوفان 
باشم که طوفان مرا از اینجا بکند و ببرد هرجایی به 
جز اینجا. در همین حال وهوا به یاد راه حل مدیریت 
سرنگتی افتادم! به دنبال راهی سریع برای شناخت 
انواع شخصیت های کارمندانم بودم تا بتوانم بر آن ها 
نظارت داشته باشم. چراکه من تجارت ارزشمندم 
را به دست آنان سپرده بودم. کسانی که استارت آپ 
را شروع کرده اند می دانند که گاهی مشکالت آنقدر 
زیاد می شود که اگر نتوانید دلیلی برای خندیدن در 
سر کار پیدا کنید شاید کار را رها کنید و تا ایستگاه 

سرنگتی حتی یک توقف هم نداشته باشید!

 انواع کارمندان سرنگتی
 غزال: غزال ها از مهربان ترین کارمندان هستند که 
در استارت آپ خود ممکن است با آن ها مواجه شوید. 
این افراد در خلق وخوهای متفاوتی یافت می شوند. 
اما ویژگی ای که این افراد را در یک گروه قرار می دهد 
وابستگی آنان به کار و عدم تغییر و خالقیت است. 
این افراد از واهمه کاسته شدن حقوقشان همواره 
سر در کار خودشان دارند و دائما آن ها را در حال کار 

می یابید. به سبب تنفر این افراد از تغییر، هیچ گاه 
رهبر یا فرد نوآوری در این گروه نخواهید یافت. اگر 
در موقعیتی مجبور شدید وظیفه ای مهم را به آن ها 
بدهید، این افراد با ســرعت هرچه  تمام تر شما را از 

بحرانی به بحران دیگر هدایت می کنند.
 میمون: میمون ها به کارمندانی اطالق می شود که 
اغلب باهوش اما تنبل و از زیر کار در رو هستند. ناظر 
این گروه از افراد بودن دیوانه کننده است. اما توجه 
کنید که نتیجه گیری از عملکرد این گونه افراد اندکی 
زمان بر است، پس در مقابل آن ها صبر پیشه کنید. در 
این حال باید توجه داشت که گاهی این کارمندان 
بیش ازحد سبک سر و آزاردهنده می شوند. درنهایت 
این گونه از کارمندان برخالف گروه بعد جزو گروه 

قابل کنترل و تحمل محسوب می شوند.
 کفتار: از فرصت طلب ترین افراد در گروه کارمندان 
هستند. ویژگی اصلی این افراد این است که همیشه 
دروغ مناســبی همراه با دلیل و مــدرک به ظاهر 
قانع کننده برای شما در آستین آماده دارند. فعالیت 
این افراد شامل شــایعه پراکنی و ایجاد مشکالت 
برای دیگر کارمندان ازجمله غزال هاســت. با این 
ابزار و از طریق آزرده کردن احساســات گروه های 
دیگر )به عنوان الشه( تغذیه می کنند. بدون نظارت 
صحیح بر این گروه، بدون شک این افراد گروه را از 

درون نابود می کنند.
 شیر: شیرها به آسانی شناسایی می شوند. غرور و 
تکبر این افراد اغلب مانعی است برای انجام وظیفه 

صحیح. گاهی آن ها قلدرهای محل کار شــناخته 
می شــوند. به دلیل مغرور بودن، این گروه غزال ها 
را اهداف مناســبی برای زورگویی شان می یابند. 
البته اگــر روش صحیح تعامل بــا این گونه افراد 
را بدانید، شــیرها می توانند از ارزشــمندترین و 
قابل اعتمادترین افراد گروه شما به حساب بیایند. 
این افراد اغلب مدیران و فروشندگان موفقی هستند. 
اعتمادبه نفسشــان باعث پیروزی آن ها در نزاع در 
مقابل خریداران می شود، گرچه این ویژگی باعث 

ایجاد سایش در گروه های دیگر می شود.
 کرگدن: افرادی هســتند که تمام توانشــان را 
برای انجام وظیفه ای که به آن ها محول شده به کار 
می برند. این افراد ثابت قدم، قابل اعتماد و همچنین 
کمیاب هســتند. اگر صاحب شــرکت کوچک یا 
متوسطی باشید بســیار خوش شانس هستید اگر 
یک یا دو نفر از کرگدن ها در شــرکت شما فعالیت 
می کنند. پشــتیبانی و پرورش این گــروه از افراد 
بایستی در اولویت نخست هر شرکت و مدیری باشد.
از نگاه روش مدیریتی سرنگتی، کارمندان در این 
پنج گروه خالصه می شوند. حسن این روش مختصر 
و مفید بودن آن است. چراکه در هنگام بحران، زمانی 
که تصمیم گیری و عمل بسیار سخت می شود، این 
روش با توجه به ابعاد کوچک خود شاید پاسخگوی 
شما باشد.در شــماره بعدی هفته نامه، با ادامه این 
مطلب در مورد نحوه صحیــح تعامل با هرکدام از 

گونه های پنج گانه کارمندان با ما همراه باشید.

اگر صاحب 
شرکت کوچک 

یا متوسطی 
باشید بسیار 
خوش شانس 
هستید اگر 

یک یا دو نفر 
از کرگدن ها 

در شرکت 
شما فعالیت 

می کنند

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

تیم ورک
T e a m W o r k
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»میشل کر«، نویسنده معروف دنیای کسب وکار و کارآفرین موفق، رفتارهای افراد در یک استارت آپ را به رفتارهای برخی از حیوانات در 
حیات وحش سرنگتی تشبیه کرده است. این استعاره مفید، راه را برای برخورد مناسب با اعضای یک گروه استارت آپی هموار می کند

Area 120 گوگلرها را ماندگار می کند؟برون گرا یا همان حلقه گمشده تیم...

غزال ها را از گزند کفتارها دور نگه دارید!

)Digikala( دیجی کاال
Front-End Developer استخدام

تهران، تمام وقت

)Parsa Pakhsh( پخش پارسا
استخدام بازاریاب حضوری مویرگی

تهران، تمام وقت

)Digikala( دیجی کاال
)MVC.ASP.NET( برنامه نویس وب

تهران، تمام وقت

)Farhikhtegan( فرهیختگان دانشگاه تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی

تهران، پاره وقت

)Narvan Rayaneh( نارون رایانه
استخدام کارمند فروش

تهران، تمام وقت

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

استخدام مشاور تلفنی جهت فروش
تهران، تمام وقت

)Refa Electronics Co Ltd( رفا الکترونیک
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

تهران، تمام وقت

)Digikala( دیجی کاال
استخدام برنامه نویس اندروید

تهران، تمام وقت

)Torob( ترب
استخدام توسعه دهنده اندروید

تهران، تمام وقت

)Kara Afzar Ideal( کارا افزار ایده آل
استخدام کارشناس فروش

تهران، تمام وقت

)Pooya( پویا
استخدام کارشناس منابع انسانی

تهران، تمام وقت

)Segal Exchange( صرافی سگال
استخدام گرافیست )خانم(

تهران، تمام وقت

ستون
C o l u m n

آرد بزرگ
اگر هدف زندگی روشن باشد، ده ها راه بن بست 
نیــز نمی تواند ما را از پیش رفتن به ســوی آن 

بازدارد.

چرا لبخند؟!

برنامه ریزی برای رضایت 
کارمندان

بث ال والن، با 13 ســال تجربه در فروش و 
بازاریابی، در شــرکت های شناخته شده ای 
 First Advantage و Rent-A-Car چــون
Corporation  فعالیت داشته است، به عالوه 
مدیریت وب سایتrsalemagnets را هم به 
عهــده دارد. در این مقاله تجربیات بث را در 

رابطه با رضایت کارکنان می خوانید.
تجربــه ســه ســال کار در »پالــو آلتــو 
ســافتور«)Palo Alto Software(  کامــال 
متفاوت از ده ســال تجربه در شرکت های 
دیگر بود. یکی از متمایزترین این تفاوت ها 
جو گرم، صمیمی و خانوادگی این شــرکت 
بود. دیدن کودکی کــه در کنار پدر یا مادر 
مشغول به کار خود، نشسته صحنه عجیبی 
نبود. برای مثــال همکار من »جاش« اخیرا 
پسر 13 ساله اش را برای چند ساعتی با خود 
به محل کار می آورد تا پســرش ببیند که او 
در محل کار چه می کند. همچنین جاش را 
یک مرتبه دزدکی به یکی از کنفرانس ها بردم. 
بعد از تولد دخترم، پالو آلتو با سخاوتمندی 
تمام یک سبد پر از وسایل مورد نیاز کودک به 
ما هدیه داد. همچنین چند روز نخست پس از 
زایمان همسرم غذای گرم را در بیمارستان و 
منزل برای ما ارسال می کرد. در پالو آلتو این 
کار امری اســت معمول که برای همه پدر و 

مادرها اجرا می شود.
این شرکت در چنین عملکردهایی که به نفع 
شرکت و کمک به تشکیل فضای دوستانه در 
محیط کار است هوشمندانه وارد می شود. 
طیف گسترده ای از راه های نسبتا کم هزینه 
وجود دارد که به رضایت و خوشــحالی )به 
معنای افزایش بازده( کارمندان می انجامد. 
این گونه تشــویق و مزایا بدون شــک تاثیر 
چشــمگیری بر وفاداری کارمندان شرکت 
دارد. آمــار ابقای ســاالنه کارمندان در این 

شرکت 95 درصد است. 
با نگاهی نســبی، فعال بودن در زمینه هایی 
که رضایت و خوشــحالی افراد را در بردارد 
امری هزینه بر اســت. بر اســاس آماری از 
SHRM، انجمــن مدیریت منابع انســانی، 
برای آماده سازی کارمندی با درآمد 8 دالر 
در ســاعت برای شــرکت، با لحاظ کردن 
هزینه های اســتخدام، مصاحبه، آموزش، 
کاهش بهره وری و...، مبلغ 3500 دالر هزینه 
الزم اســت. منابع دیگر این مبلغ را 50-30 
درصد درآمد ساالنه برای کارمندان تازه وارد، 
150 درصد برای کارمندانی باسابقه متوسط 
و 400 درصد برای کارمندان خبره تخمین 
زده اند. این ارقام اهمیت رضایت کارمندان و 

درنتیجه ابقای آنان را نشان می دهد.
»ریتنشــن  موسســه  از  بلیــک،  راس 
اسوسییشــن«، برای حفــظ کارمندان دو 

مورد زیر را پیشنهاد می دهد:
1. پیش از قرار گرفتــن در موقعیت بحران 
یک برنامه منظم برای ابقای کارمندان تهیه 
کنید. شما نه تنها بایستی متوجه شوید که 
چرا افراد شرکت شما را ترک می کنند، بلکه 
باید بفهمید که چرا بقیه افراد در شــرکت 

می مانند.
2. پس از آن به نظرسنجی از افراد خبره خود 
بپردازید. از آن ها بخواهید دالیل خود را مبنی 
بر ماندن و یا ترک احتمالی به شما بگویند. 
شما بایستی بدانید که چه نوع رقابت و چه 
شرایطی برای آن ها جذاب است و بدان سو 
کشیده می شوند. و اینکه چه حرکتی از سوی 
شما و شرکتتان باعث خوشحالی بیشتر آنان 
و افزایش بازدهی شان می شود. منابع مالی 
تخمین می زند که 10 درصد افت در گردش 
مالی کارکنان، به مراتب ارزشــمندتر از 10 
درصد افزایش در میــزان بهره وری و یا 10 

درصد رشد فروش خواهد بود.
3. ایــن مولفه حائز اهمیتی اســت که باید 
در زمان برنامه ریزی بــرای تجارت خود به 
آن بپردازید. راضی نگه داشــتن کارمندان 

تصادفی نیست!

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

جان فینگاس
روزنامه نگار مجالت تکنولوژی

راهکار
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در ســال ۱۳۳۰ دودهنه مغــازه در خیابان خیام 
جنب بازار بزرگ تهران فعالیــت خود را در زمینه 
فروش کفش آغاز کرد. در همان ســال شرکتی با 
نام »شرکت تجاری اســتاندارد« به ثبت رسید که 
کارش را با یک دســتگاه ماشین گالش زنی شروع 
کرد و توانســت بنیان گذار تولید کفش ماشــینی 
در خاورمیانه شــود. شــرکت کوچکی که تا سال 
۱۳۳9 دامنه فعالیت های تولیدی خود را گسترش 
داد و نام »کفش ملــی« را برای تولیداتش برگزید. 
زمانی کودکان ایرانی دبستان را با شعار »ما میریم 
به مدرســه، با الفانتن شــوهه« آغــاز می کردند و 
الفانتن همان فیل حک شده بر کفش ملی بود، که 
روزگاری نه تنها تولیداتش بر پــای مردمان ایران 
به چشــم می خورد، که کفش های صادراتی اش به 
اروپای شــرقی و غربی هم رسیده بود. کفش هایی 
که هرچند این روزهــا هنوز تولید آن ها ادامه دارد، 
اما ویترین های کفش ملــی دیگر اولین انتخاب ما 
برای خرید نیســتند. رحیم ایروانی، موسس اولیه 
کارخانه کفش ملی، در دهه ۳۰ پس از سفر به کشور 
چکسلواکی، دو کارشناس و یک دستگاه اتوکالو با 
خود به ایــران آورد و تولید کفش را با ۳۵ نفر کارگر 
آغاز کرد. بهای این کفش تولیدی در داخل کشور در 
آن زمان حدود نصف مشابه وارداتی آن بود و همین 
توجــه مردم را به مغازه کوچــک کفش ملی جلب 
کرد. ایروانی بعدها زمینی به وسعت ۷۰۰ مترمربع 
در منطقه مهرآباد خرید کــه ۴۰۰ مترمربع بنای 
ساختمانی داشت. سپس با خرید ماشین دوخت، از 
پارچه های ایرانی استفاده کرد. شرکتی خارجی به 
نام ولکو نیز حاضر به سرمایه گذاری و انتقال فناوری 
به ایران شد. این کارخانه »کفش ملی« نام گرفت و 
تولیدات گسترده اش را با ۱۵۰ مدل متنوع آغاز کرد. 
کارخانه کفش ملی در حوالی کرج، که کارش را با 2 
هزار و ۵۰۰ کارگر شروع کرده بود، روزانه بیش از ۱2 
هزار جفت کفش تولید می کرد. این شرکت تا دهه 
۵۰ توانست بیش از ۵2 کارخانه در صنعت کفش و 
چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره ای کفش ملی 

بیش از هفت سال از ایده اولیه پینترست می گذرد، 
عمری که در دنیای پرشتاب استارت آپ ها زمان کمی 
برای برند شدن نیست. هرچند پینترست این روزها 
یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های به اشتراک گذاری 
عکس و تصویر شناخته می شود، اما نمی توان آن را 
با فیس بوک، توییتر یا حتی اینستاگرام مقایسه کرد. 
پینترســت قصد به اشــتراک گذاری متن و تصویر 
جــدی یا روایت کــردن زندگی روزمــره را ندارد و 
تنها می خواهد راهی برای پین کردن تصاویر زیبا و 
به اصطالح خودش الهام بخش باز کند. شاید به همین 
خاطر است که بیشترین کاربران آن را زنان خانه دار 
و مادران تشــکیل می دهند و تنها ۱۳ درصد از این 
دنیای مجازی سهم مردان است. پینترست را می توان 
شبکه اجتماعی زنانه خواند، که در حال حاضر بیش 
از 8۵ میلیون کاربر زن فعال دارد. پینترست برخالف 
دیگر شــبکه های اجتماعی بمبی نبود که یک شبه 
سیلیکون ولی را بترکاند، اما برای ایده ای که از دل یک 
استارت آپ شکست خورده دیگر متولد شده بود و هیچ 
یک از بنیان گذارانش دانشجویان مهندسی نبودند، 

چیزی بیش از این انتظار نمی رفت.

 شکست یک ایده مصادف با تولدی دیگر
اما شروع ماجرا به سال 2۰۰8 بازمی گردد. زمانی 
که پاول سیارا و بن سیلبرمن، همزمان از کار خود، 
یکی در کمپانی سرمایه گذاران نیویورک و دیگری 
در گوگل، بیرون آمدند. نه ایده درست وحســابی 
در سرشان شــکل گرفته بود و نه سرمایه چندانی 
داشتند. تنها می دانستند زمان ورودشان به دنیای 
استارت آپ ها فرارســیده و هردو از کارمندی در 
شــرکت های غول پیکر آمریکا خسته بودند. آن ها 
شرکت نوپایی تاسیس کردند و از آنجا که برخالف 
کمرویی بن، پاول کســی بود که زیر قراردادهای 
ســرمایه گذاران را امضا می کرد، توانست نام خود 
را به عنوان مدیرعامل شرکت ثبت کند. اولین ایده 
آن ها که دو سال بعد پینترست از دلش بیرون آمد، 
طراحی اپلیکیشنی به نام »توت« برای آیفون بود. 
یک کاتالوگ مجازی اجناس که اطالعات الزم برای 

خرید کاال و خدمات را به کاربرانش می داد.
هرچند ایده اولیه این روزها جذاب به نظر می رسد، 
اما ســال 2۰۰8 هنــوز روزگار خــوش خریدهای 
مجازی با آیفون فرانرســیده بود. هنــوز صاحبان 
آیفون به اپلیکیشنی بی نام ونشان برای خرید اعتماد 
نمی کردند و همین باعث شکســت توت در کمتر از 
یک سال شد. شاید همین ناامیدی بود که جرقه ایده 
دیگری به نام پینترست را در ذهن بن سیلبرمن زد. 
با اینکه عمال خریدی از توت نمی شــد، بن کاربرانی 
را می دید که گاهی عکس محصــوالت را برای هم 
می فرستادند. ســیلبرمن که به گفته خودش، ایده 
پین کردن تصاویر را از توییت کردن گرفته اســت، 
تصمیم گرفت اپلیکیشنی برای به اشتراک گذاری 
تصاویر زیبا، خالق و الهام بخــش طراحی کند. نام 
پینترست هم گویای ایده اصلی آن است: ترکیبی از 

.interest و pin دو واژه

 زنی که پینترست را نجات داد
اگر بخواهیم از میان ایده پردازان اولیه پینترســت 
یکی را اســتیو جابز یــا مارک زاکربــرگ این برند 
بنامیم، بی شــک او بن سیلبرمن اســت. هرچند او 
اولین مدیرعامل پینترســت نبود، اما تداوم حیات 
این برند مدیون بن اســت. کسی که رشته پزشکی 
در دانشگاه ییل را به شــوق کار در گوگل رها کرد و 
هرچند نمی توانست شخص مناسبی برای گفت وگو 
با ســرمایه گذاران یا ارائه پینترست در کنفرانس تد 
کرانچ باشــد، اما ذهن خالق او پینترســت را از دل 
یک اســتارت آپ شکســت خورده بیرون آورد. در 
می 2۰۱۰، زمانی که تنها چند ماه از شــروع به کار 
پینترست می گذشت، تیم اولیه این استارت آپ به 
تد کرانچ راه یافت، اما هیچ ســرمایه گذاری از آن ها 
اســتقبال نکرد. آن ها با گذشــت ۳ مــاه از حیات 
وب سایتشــان، تنها ۷ هزار کاربر داشتند، رقمی که 
برای سرمایه گذاران سیلیکون ولی دلگرم کننده نبود. 
از میان تمــام افراد حاضر در کنفرانس، تنها یک نفر 
حاضر به این ریسک شد. خانم شانا فیشر، که سابقه 
سرمایه گذاری در شرکت هایی چون »پی پال« و »آی.

ای.سی« را داشت، حاضر شد تیم ۱2 نفره پینترست 
را همراهی کند و سرمایه ای حدود ۱۰ میلیون دالر 

وارد شرکت کند.

 حذف مدیرعامل پینترست
شــش ماه بعد نفر ســومی که آن روزهــا هنوز در 
فیس بوک کار می کرد، به این گروه پیوست. ورود اوان 
شارپ به این برند طراحی این اپلیکیشن را به سمت 
دیگری برد. اوان بعد از شروع به کار این استارت آپ 
به تیم پیوست، اما این روزها همه جا نام او در فهرست 
بنیان گذاران پینترســت به چشم می خورد. ورود او 
به پینترســت همزمان با خروج پاول از این تیم بود. 
چند ماه بعد مدیرعامل پینترست به دالیل نامعلومی 
اســتعفا داد که بسیاری ورود شــارپ را علت اصلی 
این ماجرا می دانند. با این حال نمی توان ســهم اوان 
را در وارد کردن پینترست به دنیای کاربران آیفون 
نادیده گرفت. او کسی است که با اضافه کردن دکمه 
»خرید« توانســت این اپلیکیشــن را از یک فضای 
به اشــتراک گذاری عکس، به مکانی برای دادوستد 
اجناس موجود در تصاویــر تبدیل کند. این ایده در 
مدت کوتاهی ارزش پینترست را به ۳۷ میلیون دالر 
ارتقا داد. شارپ می دانست که قرار نیست پینترست 
جایــی برای روایــت زندگی و به اشــتراک گذاری 
لحظه های روزمره باشــد. او قصد نداشت برندش را 
با اینستاگرام یا دیگر شــبکه های اجتماعی قیاس 
کند. شارپ محوریت طراحی را زنان کاربر گذاشت و 
دنیایی مطابق میل آن ها بازطراحی کرد. پینترست 
که از سال 2۰۰8 تا اوایل 2۰۱2 نتوانسته بود جای 
چندانی در دل کاربران پیدا کند، با همکاری مشترک 
با فیس بوک و توییتر و قابلیــت هایپرلینک کردن 
یک شــبه کاربران خود را به ۱۷ میلیون نفر رساند و 
کمک رسانی این دو شبکه اجتماعی این استارت آپ 
را به برندی جهانی تبدیل کرد. این روزها پینترست 
۱۷6 میلیون کاربر ثبت نامی دارد که ۱۰۰ میلیون نفر 
از آن ها کاربر فعال هستند، که 8۵ درصد آن ها را زنان 
تشــکیل داده اند. ۳۰ درصد کل کاربران شبکه های 
اجتماعی متعلق به پینترست هستند و سرمایه این 

برند قریب به ۱۱ میلیارد دالر برآورد می شود.

اگرچه کفش ملی را دیگرکمتر پا می کنیم اما شنیدن داستان این برند خالی از لطف نیست
چگونه برای کفش ملی پاپوش دوخته شد
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انســان باید یک ویژگی داشته باشــد تا پیروز 
شــود؛ آن ویژگی روشنی هدف، آگاهی از آنچه 
می خواهد، و ســوختن در آتش اشتیاق برای به 

چنگ آوردن آن است.

امپراتوری خانه داری

ستون
c o l u m n

 الفانتن همان 
فیل حک شده 

بر کفش 
ملی است، 

که روزگاری 
نه تنها 

تولیداتش بر 
پای مردمان 

ایران به چشم 
می خورد، که 

کفش های 
صادراتی اش به 
اروپای شرقی 

و غربی هم 
رسیده بود

برنداستوری
B r a n d S t o r yاینستاگرامی زنانه پینترست 

shanbemag
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

داستان تولد یک شبکه اجتماعی موفق  
از دل استارت آپی شکست خورده

نام مارتا اســتوارت نه در میان کارآفرینان 
عرصه صنعت و تکنولوژی، که در میان زنان 
خانه دار زبانزد است. در مجله و وب سایت او 
هر آنچه خانه داران در جست وجویش هستند 
پیدا می شود. از دستور پخت کیک و شیرینی 
گرفته تا فروش مبلمان خانه و شیوه کاشت 
ســبزیجات و گیاهان. هرچند نام برند او در 
فهرست ثروتمندترین برندهای جهان جایی 
ندارد، اما مارتا یکــی از میلیاردرترین های 
عرصه خانه داری در دنیاست. برند او که از آغاز 
هم قصد جلب توجه مشتریان خاص خودش 
را داشت، توانست با گذر از فرازونشیب های 
فراوان به دل زنان خانــه دار راه پیدا کند. به 
گفته مجله فوربس، ارزش این برند 2 میلیارد 

دالر است.
مارتــا در آغاز جوانــی خانه را بــه مقصد 
نیویورک تــرک کرد و در آنجا مشــغول به 
کار در آشپزخانه یک رســتوران شد و بعد 
از ازدواج، به کمک همسرش توانست اولین 
کتاب آشپزی خود را چاپ کند. چندی بعد، 
استوارت مجله ای با نام »سبک زندگی مارتا« 
راه اندازی کرد و در آن از زیروبم خانه داری و 
نحوه دکوراسیون مبلمان و تزیین کیک و غذا 
نوشت. خودش در این باره می گوید: »عاشق 
مجله ام بودم و عالقه داشتم تمام محتویاتش 
را خودم بنویســم. به کار نویسندگان زیاد 
ایراد می گرفتم و می خواستم همه چیز عالی 
باشــد. کار را متعلق به خودم می دانســتم. 
به گمانم هیچ کس در رســیدنم به موفقیت 
کمک چندانی نکرده بود و این خودخواهی 
کار دســتم داد. درســت زمانی که خودم را 
شکســت ناپذیر می دیدم، ناکامی به سراغم 
آمد و امپراتوری ام فروپاشــید. باور نداشتم 
شکست به من روی آورده باشد، اما زمانی که 
در آستانه ورشکستگی قرار گرفتم، به ناچار 

با آن مواجه شدم.«
زمانی کــه بزرگ ترین ســرمایه گذار مجله 
ســرمایه اش را از کار بیرون کشید، مارتا که 
حاضر نبود از ریخت وپاش های کسب وکارش 
کم کند، با سختی زیادی مواجه شد. او کم کم 
نتوانســت حقوق کارکنان و نویســندگان 
را بدهد و به دنبال رفتار خشــونت آمیزش 
با یکی از ســردبیران، ســیل شکایت های 
دادگاهی به ســمتش هجوم آورد. او که در 
آستانه ورشکستگی قرار داشت، نتوانست از 
خودش علیه دعــاوی دفاع کند و به پنج ماه 

حبس محکوم شد.
»وقتــی کســی صاحب قدرت، شــهرت و 
پول باشــد، اطرافش هم پر می شود از افراد 
چاپلوس. کســانی که بی دلیــل او را بزرگ 
می کنند و از او بت می سازند. روزی به خودش 
می آید که مقام واالی کاذبش را باور کرده و 
دیگر از آن جایگاه پایین نمی آید. من هم آن 
همه قدرت را باور کرده بودم. وقتی عکســم 
تیتر یک مجالت زنان بود و وقت نداشــتم 
به همه مصاحبه ها پاســخ مثبت بدهم، باور 
داشتم که در اوج موفقیت قرار دارم و نسبت به 
شکست رویین تن ام. اما یک انسان باید بداند 
هیچ وقت از لغزش مصون نیست و یک رفتار 
نادرست، حتی کوچک و جزئی، می تواند قصر 

رویاهایش را در آستانه نابودی قرار دهد.«
مارتا بعد از بیرون آمــدن از زندان با کمک 
همسرش بار دیگر وب ســایت خانه داری را 
راه اندازی کرد. او آیتــم فروش محصوالت 
خانگی را به کارش اضافه کــرد و این بار در 
تمام تصمیم گیری ها به مشــاوران مالی اش 
توجه کرد. او که یک بار به سخت ترین شکل 
ممکن با درماندگی در کسب وکار مواجه شده 
بود، این بار غرور را کنار گذاشت و رویه تازه ای 
در پیش گرفت. امروز وب سایت و مجله او بار 
دیگر در فهرست برترین های خانه داری قرار 
دارد.»گاهی انسان ها تا لبه پرتگاه می روند، 
اما نمی افتند. غرور من عمیق ترین پرتگاهم 
بود و من نه تنها تا آستانه اش پیش رفتم که 
تاریکی اش مرا بلعید. شکست من از ناکامی 
مالی نبود، شکســت من، خودم بودم. وقتی 

کارآفرینی کنید  می خواهید 
و به جایی برســید، غرور و 
خودخواهی تــان را کنار 
بگذاریــد، بپذیریــد که 
به تنهایی از پس همه چیز 
برنمی آییــد و به کمک 
نیاز دارید. درست است 

کــه ایــده متعلق 
به شماســت اما 
زمانی که آن را 
عملی کردید، 
بایــد آن را با 
ن  ا یگــر د
قسمت کنید 
و به تنهایــی 

برایش تصمیم 
نگیرید.«

محبوب ترین برند زنان خانه دار چگونه 
شکل گرفت؟

در سطح ایران تاسیس کند. تولیداتی که بین 9 تا 
۱۱ هزار کارگر داشتند. کفش ملی آن زمان در کنار 
تولید کفش، محصوالتی مثل جوراب، آستر و بند 

کفش و... نیز تولید می کرد.

احوال این روزهای کفش ملی
شرکت کفش ملی با وقوع انقالب اسالمی به بخش 
دولتی و به سازمان صنایع ملی منتقل شد و چندی 
بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی 
کشــوری واگذار شــد. هرچند مالکیت دولتی آن 

می توانست در جهت گســترش تولیدات این برند 
ملی عمل کند و حیــات آن را امتداد دهد، اما عمال 
چنین اتفاقی نیفتاد. به مرور نام کفش ملی از فهرست 
کاالهای صادراتی خط خورد. تا امروز بخش زیادی 
از ماشین آالت این کارخانه فروخته شده و از پارک 
صنعتی کفش ملی کــه روزگاری هزاران کارگر در 
آن مشغول به کار بودند، تنها انبارهایی برای صنایع 
دیگر به جا مانده اســت. هنوز فروشگاه های کفش 
ملی در گوشه و کنار بازار ایرانی به چشم می خورند 
و در حال حاضر برخــی تولیدکنندگان کفش در 

کشور محصوالت خود را با نشان کفش ملی از طریق 
فروشگاه های کفش ملی به فروش می رسانند، چراکه 
نام این برند برای ایرانی ها یادآور روزگاری اســت 
که همه آن ها کفش مشــابهی به پا داشتند. اکنون 
مغازه هــای کفش ملی به عرضــه تولیدات صنایع 
کوچک دیگر کارخانه ها تبدیل شده اند و این روزها 
از پرسنل ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی نزدیک به 
۷۰۰ نفر باقی مانده اند، که نه در بخش تولیدی، که 
در قسمت فروش و گروه بازرگانی این برند قدیمی 

مشغول به کارند.

گــزارش
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دوشــنبه و سه شنبه هفته گذشــته، هم زمان با 
برگزاری نمایشگاه بین المللی اینوتکس 2۰۱6، 
نشست کارآفرینان ایرانی نیز با عنوان »سیلیکون 
ایران« با حضور جمعی از کارآفرینان موفق ایرانی 
داخل و خارج از کشــور، سرمایه گذاران، مدیران 
موفق شــرکت های نوآور و فعاالن اکوسیســتم 

کارآفرینی ایران برگزار شد.
همان طور که سیدعلی هزاوه، دبیر اولین نشست 
ســیلیکون ایران و مدیر مرکز رشد پارک فناوری 
پردیس، در صحبت هایش در ابتدای این رویداد 
دوروزه گفــت، این نشســت بهانــه ای بود برای 
کارآفرینان موفــق ایرانی مقیم و غیرمقیم که در 
کنار هم جمع شوند و تجربیاتشان را به اشتراک 

بگذارند.
در نشست سیلیکون ایران شش پنل تخصصی در 
حوزه کارآفرینی برگزار شــد که این نشست ها به 
ترتیب عبارت اند از »چگونگی انتخاب ایده مناسب 
برای کســب وکار«، »تجربه شــتاب دهنده های 
نوآوری خارجی و داخلی«، »بررســی روش های 
تامین مالی در شــرکت های نوآور«، »روش های 
مدیریت نوآوری در شرکت های نوآور«، »چگونگی 
توســعه بازار بــه خــارج از مرزهای ایــران« و 
»چالش های سرمایه انسانی در شرکت های نوآور«. 
در ادامه سعی کردیم به شکلی غیرخطی و بر اساس 
ناب بودن اطالعات تبادل شــده در نشست ها به 

آن ها بپردازیم.

 تجربیات هیجان انگیز دردکشیده ها
از اولین پنل در روز دوم شروع می کنیم، که به نظر 
نویسنده و با استناد به حجم تشویق های پی درپی 
حاضران می توان عنــوان هیجان انگیزترین پنل 
ســیلیکون ایران را بــه آن داد. محمد گوهریان، 
مدیرعامل گز سکه، محسن شایان، مدیر فروش 
شرکت پویندگان راه سعادت، و محمد ابوالحسنی، 
رئیس هیئت مدیره موسســه نسل اندیشه سبز، 
اعضای این پنل بودند و نیما نامداری، معاون طرح 
و برنامه شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، 

ریاست این پنل را بر عهده داشت.

 کار بیشتر، بازخورد منفی بیشتر
محمد گوهریان، مدیرعامل شــرکت گز ســکه، 
را می توان ســتاره این پنل دانســت. گوهریان 
دردکشــیده صنعت است. شــرکت گز سکه در 
ســال ۱۳۳۳ فعالیتش را شــروع کرد و به گفته 
مدیرعاملش اولین شــرکت SME اســت که در 
حال ورود به بورس اســت و در ایــن راه با وجود 
موفقیت های چشمگیری که داشته، چالش های 
بزرگی را نیز پشت سر گذاشته است. گوهریان در 
بخشی از صحبت هایش به شروع کار این شرکت و 

تمرکز آن بر تولید محصوالت صد درصد طبیعی 
و بدون قند اشاره کرد و در همین خصوص گفت: 
»وقتی به دنبال تولید مهندسی گز و شیرینی جات 
رفتیم، دست نیاز به سمت مهندسان دراز کردیم. 
همان موقع با مشــکل بزرگی مواجه شدیم و آن 
این بود که باید دو سه سال وقت صرف می کردیم 
تا توهمات ایجادشــده در دانشــگاه ها در ذهن 
مهندســان را از ذهن آن ها پــاک می کردیم و به 
آن ها می فهماندیم که در دنیای واقعی کسب وکار 

چیست؟«
او در ادامه با اشــاره به فضای حاکــم در اقتصاد 
کشور گفت: »متاســفانه هرچه بیشتر و بهتر کار 
کنید بیشتر بازخورد منفی می گیرید.« گوهریان 
بهترین کار بــرای مقابله با این مســئله را ایجاد 
برندی محبوب دانست و گفت: »بازار بورس یکی 

از بسترهای ایجاد یک برند محبوب است.«
او همچنیــن یکی از بزرگ تریــن ضربه هایی که 
تحریم ها بر فعالیت بین المللی شــرکت گز سکه 
وارد کــرد را برای حاضران تشــریح کرد و گفت: 
»بــا توجه به اینکه ما گز ســکه را در بیش از صد 
نمایشــگاه بین المللــی در کشــورهای مختلف 
دنیا معرفی کرده بودیم، در ســال 2۰۰۰ فروش 
اینترنتی گز را بــا کمک Paypal برای خارجی ها 
آغاز کرده بودیم و حتی یکی از خریداران ثابت ما 
پادشاه سابق عربســتان بود که با کارت اعتباری 
شــخصی اش خرید می کرد. ولی بعد از تحریم ها 
فروش اینترنتی ما برای خارجی ها متوقف شد و 
به نوعی بخش زیادی از زحمت های ما برای معرفی 

محصوالتمان به کشورهای خارجی هدر رفت.«

 عدم شــناخت بازار، بزرگ ترین مشــکل 
استارت آپ ها

نیما نامداری، معاون طرح و برنامه شرکت تجارت 
الکترونیکی ارتباط فردا، در تکمیل صحبت های 
گوهریان در خصوص ضربه بــزرگ تحریم ها به 
صنعت پرداخــت و گفــت: »بزرگ ترین چالش 
اســتارت آپ ها برای فعالیت بین المللی، موضوع 
پرداخت اســت.« نامداری در بخــش دیگری از 
صحبت هایش با اشــاره به تجربیاتی که در مرکز 
نوآفرینی فردا داشته اســت، گفت: »بزرگ ترین 
مشکالت پیش روی اســتارت آپ ها یکی »عدم 
شــناخت بازار« و دیگری »عدم توانایی در تامین 
نقدینگی« اســت. در حال حاضر در کشور شاهد 
یک حباب استارت آپی هســتیم و متاسفانه باید 
بگویم حداقل 9۰ درصد استارت آپ ها در کشور 
شکست می خورند. حتی خیلی از استارت آپ هایی 
که توسط ونچر کپیتال ها حمایت شده اند، االن یا 

از بین رفته اند یا هنوز سودده نیستند.«

 هنر ایرانی را جدی بگیرید
محســن شــایان فر، مدیر فروش پویندگان راه 
سعادت، مجری انیمیشن معروف دیرین دیرین، 
نیــز در این پنــل یــک توصیه طالیــی برای 
استارت آپ های ایرانی داشــت: »متاسفانه هنر 

ایرانی در اســتارت آپ ها نادیده گرفته می شود. 
هنر ایرانی در ســطح بین المللــی می تواند برای 
اســتارت آپ های ایرانی یک مزیت رقابتی بزرگ 
باشــد که حتی بیــل گیتس و اســتیو جابز هم 
نمی توانند به آن دست پیدا کنند.« احتماال یکی 
از بزرگ ترین نقاط قوت دیرین دیرین هم همین 
موضوع است که باعث شــده بتواند از کشورهای 

مختلف دنیا سفارش کار بگیرد.

 پول بده، خوشحالم کن
پنل دیگری که نگاه کوتاهی به آن خواهیم داشت 
پنل »تجربه شتاب دهنده های نوآوری خارجی و 
داخلی« اســت که عالوه بر حرف های جالبی که 
در آن زده شد، داغ بودن بازار شتاب دهنده ها در 
این روزها جذابیتش را بیشتر می کرد. این پنل با 
حضور رضا کالنتری نژاد، مدیر آفرینشگاه ِشزان، 
احمدرضا مسرور، مدیر شــتاب دهنده دیموند، 
مصطفی نقی پورفر، مدیر مجتمع نوآوری فناپ، 
و حمیدرضا ربیعی، مدیر مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات پیشــرفته دانشــگاه صنعتی شریف، 
به عنــوان اعضای پنل و حســین صابری، معاون 
توســعه فناوری پارک فناوری پردیس، به عنوان 

رئیس پنل برگزار شد.

 فقط 5 ایده از 450 ایده حمایت شدند
یکی از تامل برانگیزترین صحبت ها از آن احمدرضا 
مسرور، مدیر شتاب دهنده دیموند، بود. وی گفت: 
»از ۴۵۰ ایده و استارت آپ ارزیابی شده توسط این 
گروه فقط ۳۰ ایده به مرحله دوم ارزیابی ما دست 
پیدا کردند و از بین آن ها هم فقط از ۵ استارت آپ 
حمایت مالی شد که این آمار قابل تامل است. این 
نشــان می دهد که یا ما به عنوان شــتاب دهنده 
مشــکل داریم یا اینکه ایده ها و اســتارت آپ ها 
آن طــور که باید کارآمد و پخته نیســتند.« او در 
ادامه با اشاره به اهمیت 99 درصدی خود اعضای 
اســتارت آپ ها در موفق شــدن یک ایده گفت: 
»برخالف طرز تفکر استارت آپ ها، شتاب دهنده ها 
»ما را موفق کن« نیستند؛ بلکه فقط آن ها را یک 
هول می دهند و باقی راه را باید خود استارت آپ ها 
بروند.« مســرور در پاســخ به ســوال حاضران 
در خصوص مبلــغ ســرمایه گذاری روی ۵ ایده 
حمایت شده از سوی این مرکز گفت: »بیشترین 
مبلغ سرمایه گذاری ۱6۰ میلیون تومان و کمترین 

آن ها ۳۰ میلیون تومان بوده است.«

 استارت آپ ها استراتژی بقا ندارند
مصطفی نقی پورفر، مدیر مجتمع نوآوری فناپ، 
هم آماری از پذیــرش این مرکز ارائه کرد و گفت: 
»از ۱9۳ ایده ثبت شــده در تریــگ آپ فناپ در 
ســال 9۳، تعداد ۵ ایده به صورت نهایی و 2 ایده 
به صورت مشــروط در این مرکز پذیرش شدند.« 
نقی پورفر در بخش دیگــری از صحبت هایش با 
اشاره به اینکه یک شتاب دهنده به اجزای مختلفی 
ازجمله مربیان، سرمایه گذاران، محتوای آموزشی 

و بازار نیاز دارد تا یک زنجیره ارزش شکل بگیرد، 
گفت: »اولین مشکل برای استارت آپ ها مارکت یا 
همان بازار است که شناخت درستی از آن ندارند. 
دومین مشــکل آن ها هم نداشتن استراتژی بقا و 

پایداری است.«

 کپی خوب به معنای خالقیت نیست
حمیدرضا ربیعی، مدیــر مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات پیشــرفته دانشــگاه صنعتی شریف، 
هم در این پنل حرف هــای جالبی برای حاضران 
داشــت. اولین توصیه او برای استارت آپ ها این 
بود که الزاما پیروی از زیســت بوم کسب وکاری 
سیلیکون ولی برای زیست بوم های داخلی کارآمد 
نیست. ســه عنصر فرهنگ، بازار و نیازهای ما در 
این مدل تاثیرگذارند که در کشــوری مثل ایران 
این سه عنصر با کشوری مثل آمریکا تا حد زیادی 

تفاوت دارند.
ربیعی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
اینکه خالقیت تا حد زیادی به فرهنگ برمی گردد، 
گفت: »در خصوص خالقیت، سه عنصر فرهنگ 
را شــکل می دهند؛ افراد، جامعه و شــرکت های 
دولتی و خصوصی.« او در توضیح این ســه عنصر 
گفت: »عالوه بر تغییرات مدیریتی در شرکت های 
دولتی، با توجه به ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری 
در اســتارت آپ ها نمی توان از منابع دولتی که با 
پول مردم سروکار دارند توقع داشت که به راحتی 
حمایت کنند. پــس باید بر ســرمایه گذارهای 

خصوصی تمرکز کرد.«
ربیعی درباره جایــگاه عنصر جامعه در فرهنگ با 
پرسیدن این ســوال که جامعه ما برای خالقیت 
و کارآفرینی آماده است یا خیر، گفت: » دو جوان 
هم ســن از یک خانواده را در نظر بگیرید که اولی 
خالقیتی ارائه کند کــه بتواند در بازار کارآفرینی 
کند و دومــی در المپیاد ریاضی مدال طال بگیرد. 
کدام یک ارزشــمندتر است؟ مســلما اولی؛ ولی 
متاسفانه جامعه و خانواده با دومی بیشتر همراهی 

می کنند.«
مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 
دانشــگاه صنعتی شــریف با تاکید بر اینکه بین 
»خالقیت و ایــده« و »کپی خــوب از یک ایده 
خالقانه« تفاوت وجــود دارد، گفت: »با توجه به 
بســته بودن مرزهای کشور، کپی برداری درست 
از ایده های موفق دنیا به معنای خالقیت نیست. 
بیشــتر ایده های بچه های ما خالقانه نیست بلکه 
فقط کمی نوآورانه یا بومی شده است. اکثرا صرفا 
کپی خوبی از یک خالقیت موفق خارجی هستند. 
اگر این فضای بســته را در کشور نداشتیم مسلما 

خیلی از این ایده ها نمی توانستند موفق باشند.«
صحبت های ربیعی این سوال را در ذهن حاضران 
ایجاد کرد که به راســتی آیا استارت آپ هایی که 
امــروز از آن ها به عنوان اســتارت آپ های موفق 
ایرانی یاد می کنیم با باز شــدن مرزها همچنان 
موفق خواهند بود؟ یا در برابر رقبای خارجی خود 

کمر خم می کنند؟

به اشتراک گذاری سه تجربه در پنل »روش های مدیریت نوآوری در شرکت های نوآور«
در جستجوی نوآوری در مدیریت شرکت های نوآور

آنتونی رابینز
تنها راه دستیابی به نیکبختی درازمدت آن است 
که بر مبنای بزرگ ترین آرمان های خود زندگی 
کنیم، یعنی هدف راستین خود را بشناسیم و بر 

پایه آن به کنش بپردازیم.

نیرو نگو، طال بگو

چالش جدی منابع 
انسانی در استارت آپ ها

ستون
c o l u m n

متخصصان 
حاضر در این 

گروه فقط 
به تغییرات 
جزئی فکر 

می کردند که 
باعث می شد 

بعضا فرآیندها 
چند دقیقه یا 
حداکثر یکی 

دو ساعت 
سریع تر 

شوند. ولی 
این چیزی 
نبود که ما 

می خواستیم

سیلیکون ایران هشدار درباره حباب استارت آپی ایران!
Iran's Silicon
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در نشست 
سیلیکون ایران 

شش پنل 
تخصصی در 

حوزه کارآفرینی 
برگزار شد که 

این نشست ها به 
ترتیب عبارت اند 

از »چگونگی 
انتخاب ایده 
مناسب برای 
کسب وکار«، 

»تجربه 
شتاب دهنده های 
نوآوری خارجی و 
داخلی«، »بررسی 

روش های 
تامین مالی در 

شرکت های 
نوآور«، 

»روش های 
مدیریت نوآوری 
در شرکت های 

نوآور«، »چگونگی 
توسعه بازار 
به خارج از 

مرزهای ایران« 
و »چالش های 
سرمایه انسانی 
در شرکت های 

نوآور«

گزارشی از مهم ترین دیدگاه هایی که در پنل های نشست سیلیکون ایران مطرح شد

آخرین پنل ســیلیکون ایــران، رویدادی 
کــه هم زمان با اینوتکس 2۰۱6 در ســالن 
خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شــد، پنل »چالش ســرمایه 
انسانی در شرکت های نوآور« بود که با حضور 
حامد قنادپور، مدیرعامل شــرکت ارتباط 
فردا، فریدون کورنگی، بنیان گذار مجتمع 
پارس سامانه های دانش پویا )مپس(، آسیه 
حاتمی، مدیرعامل ایــران تلنت، غالم رضا 
انصاری، مدیرعامل پرگاسیران، و با ریاست 

علی زواشکیانی برگزار شد.

  نبودم اگر نبودی
هرکدام از متخصصان این پنل از تجربیاتشان 
در ایــن حوزه گفتند، اما شــاید جمله های 
طالیی این پنل را بتــوان به حامد قنادپور، 
مدیرعامل شرکت ارتباط فردا، نسبت داد. 
به گفتــه او در شــرکت های دانش محور و 
دانش بنیان از منظر نیروی انسانی، جایگاه 
منزلت باالتر از منفعت اســت. او در تشریح 
اهمیت این موضوع گفت: »اگر صاحب یک 
شرکت تولیدی یا کارخانه باشید و ساعت ۱۰ 
شب رعشه به تنتان بیفتد که کارخانه شما 
چه اوضاع و احوالی دارد؟ آیا می توانید روی 
آن حساب کنید؟ آیا همه چیز روبه راه است؟ 
آیا قول ها و وعده وعیدهایی که به مشتریان 
داده اید را می توانید عملی کنید؟ برای اینکه 
خیالتان راحت شود، همان نیمه شب می روید 
کارخانه و با دیــدن ابزارها، تجهیزات خط 
تولید و مواد خــام در انبار یا حتی کاالهای 
تولیدی انبارشــده کمــی خیالتان راحت 
می شود؛ اما وای به حال روزی که مدیرعامل 
شرکتی دانش محور باشــید و این حس به 
شما دســت دهد. ســاعت ۱۰ شب وقتی 
می روید داخل شرکت تازه متوجه می شوید 
که هیچ چیز ندارید! و اینجاســت که برای 
شرکت های دانش محور تفاوت نیروی انسانی 
با سرمایه انسانی روشن می شود. سرمایه های 
ما در شرکت های دانش محور افراد هستند.« 
با این گفته هــای قنادپــور آدم یاد مصرع 
»نبودم اگــر نبودی« ســعدی می افتد که 
معلوم نیست باید چگونه خواندش؛ »نبودم، 

اگر نبودی« یا »نبودم اگر، نبودی«!
قنادپــور در بخــش دیگــری، در تکمیل 
صحبت هایش گفت: »نکته مهم تر این است 
که باید درک درستی داشته باشیم از اینکه 
ورک اســتایل در شرکت های دانش محور با 

شرکت های تولیدی متفاوت است.«

ســید حامد قنادپــور، مدیرعامل تجارت 
الکترونیکی ارتباط فردا، یکی از ده ها نفری 
بود که در رویداد ســیلیکون ایران صحبت 
کرد. البه الی صحبت هــای او این جمله ها 
خودنمایی می کند: »اگر صاحب یک شرکت 
تولیدی یا کارخانه باشید و ساعت ۱۰ شب 
رعشه ای به تنتان بیفتد که کارخانه شما در 
چه حال و اوضاعی اســت، همان نیمه شب 
می روید کارخانه و با دیدن ابزارها، تجهیزات 
و مواد خــاِم انبــار کمی خیالتــان راحت 
می شود؛ اما وای به حال روزی که مدیرعامل 
شرکتی دانش محور باشید. ساعت ۱۰ شب 
وقتی می روید داخل شــرکت تازه متوجه 
می شــوید که هیچ چیز ندارید! و اینجاست 
که تفاوت نیروی انســانی با سرمایه انسانی 
در شرکت های دانش محور روشن می شود.« 
البته برخــی ممکن اســت تجربه دیگری 
داشته باشند و بگویند حتی در شرکت های 
دانش بنیان هم منابع انسانی سرمایه نیستند 
و ترکیــب جدیدا پرکاربرد »ســرمایه های 
انسانی« صرفا اداواطوار است و بس. هر جور 
که فکر کنیم اما همه قبول داریم که منابع 
انسانی در شرکت های دانشی، چالش مهمی 
برای همه است؛ هم برای صاحبان کسب وکار 
و هم برای کســانی که در این شرکت ها کار 
می کنند. وقتی شما در جایی مثل کارخانه 
تولید اتومبیل کار می کنید، به دلیل ملموس 
بودن خروجــی کار، اندازه گیری همه چیز 
نسبتا آسان و ممکن است؛ اما در شرکت های 
دانشی، شــما حتی به سختی می توانید کار 
کردن یا نکــردن یک فرد را درک کنید، چه 
برسد به اینکه اثربخشی او را اندازه بگیرید. 
واقعیتی کــه فهم آن ممکن اســت هزینه 
زیادی برای اســتارت آپ ها داشــته باشد، 
چالشی اســت به نام منابع انسانی. ممکن 
اســت برای ایده، برای توسعه و جنبه های 
فنی یــا حتی کســب وکاری به اندازه کافی 
زمان بگذاریم و همه چیز براســاس طرح و 
نقشه باشــد؛ اما منابع انسانی درد مشترک 
همه شرکت های دانشی و استارت آپ های 
فناوری است. در این زمینه استارت آپ ها تا 
می توانند باید بیاموزند و بیاموزند و بیاموزند. 
در غیر این صورت، تجربه با هزینه زیاد آن را 

به آن ها می آموزاند!

رسول قربانی

گزارش
R e p o r t

می کند.« این جمله آخر باعث شد تقریبا یک سوم 
حاضران در نشســت بعد از اتمــام پنل، »آقای 
گــودرزی... آقای گودرزی...«کنــان به دنبال او 

راه بیفتند.

  به دنبال تکمیل زنجیره ارزش فناپ
شــهاب جوانمــردی، مدیرعامــل فنــاپ، هم 
فعالیت های این شرکت را در حوزه نوآوری تشریح 
کرد، فعالیت هایی که منجر به ایجاد مرکز نوآوری 
فناپ، کافه آی تی و شتاب دهنده تریگ آپ شده 
اســت و تاکید کرد که نوآوری از نگاه فناپ یعنی 
تکمیل زنجیره ارزش فناپ و بر همین اساس بیشتر 
از طرح هایــی حمایت می کنند که زنجیره ارزش 

فناپ را تکمیل سازند.

 برای خالقیت واقعی، چرخ را از اول اختراع 
کنید

ارسالن مهتافر هم در این پنل در بین صحبت هایش 
به تجربه جالبی دربــاره خلق نوآوری در یک بانک 
کانادایی اشــاره کرد و گفت: »در یکی از بانک های 
کانادایی فرآیند افتتاح حســاب برای کاربر سه روز 
کاری طول می کشید. چندین جلسه برگزار کردیم 
که چطور ایــن فرآیند را کوتاه کنیم. در طول تمام 
این مدت متخصصان حاضــر در این گروه فقط به 
تغییــرات جزئی فکر می کردند که باعث می شــد 
بعضــا فرآیندها چنــد دقیقه یــا حداکثر یکی دو 

ساعت سریع تر شــوند. ولی این چیزی نبود که ما 
می خواســتیم. تا اینکه در یکی از جلسات گفتیم 
فرایند مشابهی در بانک دیگری در کشور در کمتر 
از ۱۰ دقیقه انجام می شود. این باعث شد به یک باره 
همه کسانی که تا آن موقع صرفا به تغییرات کوچک 
فکر می کردند، ذهنشــان را کامــال خالی کنند و 
بتوانیم به راهکاری خالقانه دســت پیدا کنیم و ما 
هم به زیر ده دقیقه برســیم.« این نشــان می دهد 
بــرای ایجاد خالقیت و نــوآوری گاهی باید هرچه 
داریم و می دانیــم را دور بریزیم و چــرخ را از اول 
اختراع کنیم؛ شاید همین اصل ساده تمام آن چیزی 
باشد که باعث موفقیت چشمگیر استارت آپی مثل 

»اوبر« شده است.

سومین پنل نشست ســیلیکون ایران که نگاهی 
به آن خواهیم داشــت پنل »روش های مدیریت 
نوآوری در شرکت های نوآور« است که در روز اول 
و با حضور شــهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، 
مســعود گودرزی، معاون برنامه ریزی و توســعه 
استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ، علی حجت، از 
پژوهشگران فعال در کشور آلمان و فعال در بخش 
سامســونگ الکترونیک کره، و ارسالن مهتافر، 
باسابقه بیش از ۱۰ سال مشاوره در حوزه نوآوری 
در کشــورهای آمریکای شمالی، و با ریاست رضا 

کالنتری نژاد مدیر آفرینشگاه ِشزان برگزار شد.

 300  میلیارد تومان ونچر کپیتال در گلرنگ
از صحبت هــای مســعود گــودرزی، معــاون 
برنامه ریزی و توسعه اســتراتژیک گروه صنعتی 
گلرنگ، شــروع می کنیم که با اعالم اینکه گروه 
صنعتی گلرنگ در ســال گذشته ۵۵۰۰ میلیارد 
تومان گردش مالی داشته است از همان ابتدا همه 
را حیرت زده کرد. گودرزی گفت: »گروه گلرنگ 
تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری در 
حوزه ونچر کپیتال داشــته اســت. البته ناگفته 
نماند که گــروه گلرنگ 8۰ درصد ســهام ونچر 
کپیتال هایش را خودش برمی دارد! علی رغم این 
مدل ظاهرا ناعادالنه، خبِر خوشــایند اینکه گروه 
گلرنگ صد ســکه طال به ایده هــای خالقانه ای 
که منجر به کســب وکارهای سودده بشوند، اعطا 

8 خرداد ۱۳9۵ . سال اول .  شماره دوازدهم

مینا والی
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کامیابــی یعنی تبدیل شــدن به آن کســی که 
می توانید باشــید و پیش رفتن به سوی اهداف 

باارزش.

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

تــا به حال بــه این واقعیــت توجــه کرده اید که 
واکنش های نامناسبی که به موقعیت های مختلف 
نشــان می دهید، استرستان را چند برابر می کند؟ 
قطعا در زندگی شــما هم کم نبوده اند چاله هایی 
که به خاطر واکنش های ناگهانی تان به چاه تبدیل 
شــده اند. روانشناســان می گویند اگر از تکنیک 
»مکث ســه ثانیه ای« اســتفاده کنید، آرامشتان 
بیشــتر می شــود و به خاطر ناتوانی در مدیریت 
شرایط، به مشکل بزرگ تری دچار نمی شوید. مکث 
سه ثانیه ای تکنیک سازگاری است که با چند مثال 

ساده شما را با آن آشنا می کنیم:
 اگر حسابی گرســنه اید، قبل از آنکه پایتان را در 
اولین شیرینی فروشی که سر راهتان است بگذارید، 
سه ثانیه پشت در شیرینی فروشی مکث کنید. شاید 

بعد از این سه ثانیه، تصمیم بگیرید به میوه فروشی 
مقابلتان بروید و به جای نان خامه ای، موز بخرید.

 اگر رئیســتان کالفه و عصبانی از شما در مورد 
کارتان ســوال می کند، قبل از آنکه ابروهایتان را 
در هم گره کنید، سه ثانیه مکث کنید. شاید بعد از 
این چند ثانیه بتوانید جواب بهتر و آرام تری برای 

انتقادهایش پیدا کنید.
 اگر به هــر دری می زنیــد نمی توانید راه خوبی 
برای حل یک مســئله کاری پیدا کنید، سه ثانیه 
به پشــتی صندلی تان تکیه دهید، پلک هایتان را 
روی هم بگذاریــد و به کارتان فکر نکنید. مطمئن 
باشید بعد از باز کردن چشــم هایتان راه خوبی به 

ذهنتان می رسد.
شاید ناتوانی در کنترل هیجاناتتان یکی از دالیل 

مدام شکست خوردنتان باشــد. با استفاده از این 
تکنیک، می توانیــد کنترل هیجانــات را تمرین 
کنید. مطمئن باشید خیلی زود به خودتان مسلط 
می شوید و بی نیاز به شــمردن تا سه، از پس مهار 
کــردن خودتــان برمی آیید. البته روانشناســان 
می گویند برای بیشــتر شدن آرامشــتان یک راه 
دیگر را هم می توانید امتحان کنید. به گفته آن ها 
اگر زمان بازدم شما دوبرابر زمان دم باشد، آرامش و 
تحملتان چند برابر می شود. برای مثال در صورتی 
که چهار ثانیه هر بازدمتان طول می کشــد، بهتر 
اســت 8 ثانیه بازدمتان را ادامــه دهید تا آرامش 
بگیرید. بد نیست در لحظه هایی که زندگی به شما 
فشار می آورد و می ترسید به خاطر ناآرامی اشتباه 
دیگری مرتکب شوید، از این روش استفاده کنید.

هدیه کاری که به خاطرش تمــام روز روی صندلی 
می نشینید به شــما، می تواند زانودرد و آسیب دیدن 
مفاصل زانو باشد. ممکن است عضالت پشت پایتان 
هــم به خاطر تــن دادن به کار پشــت میزی هرروز 
ضعیف تر شوند و توان حمایت از زانویتان را از دست 
بدهند. اگر کارتان را دوســت دارید یا اینکه تا مدتی 
چاره ای جــز انجام دادنش نداریــد، تصور نکنید که 
زانوهایتان محکوم به نابود شــدن هستند. می توانید 
این تمرین ها را در محل کارتان انجام دهید و با کمک 

آنها زانو و عضالت پایتان را تقویت کنید.

 تمرین شماره یک
برای تقویت عضالت پشــت رانتــان، از یک صندلی 
کمک بگیرید. بایستید و با دست هایتان پشت صندلی 
را بگیرید. سپس زانویتان را خم کنید و پاشنه پایتان 
را از پشــت به سمت باال بیاورید. این حرکت را پانزده 

بار با پای راست و پانزده بار با پای چپ انجام دهید و 
حواستان باشد که پا را به آرامی از زمین بلند کنید تا 
آن را به شکل زاویه نود درجه باال بیاورید. گذشته از 

این، هنگام انجام این حرکت به سمت جلو 
خم نشــوید و مراقب باشید که زانوی 

پای دیگرتان هم صاف باشد.

 تمرین شماره دو
روبــه روی دیوار بایســتید، کف 
دســت هایتان را به موازات سینه 

روی دیوار قرار دهید. در حالی که 
به اندازه یک کف پــا از دیوار فاصله 

دارید، زانوی پای جلو را کمی خم کنید و 
پای عقب را به حالت کامال صاف به سمت عقب 

بکشــید و کف پا را روی زمین قرار دهید. پای عقب 
را آنقدر نکشــید که در زانوها و ساقتان احساس درد 

کنید. 30 ثانیــه در این وضعیت بمانیــد، 30 ثانیه 
استراحت کنید. بعد حرکت را با پای دیگر انجام دهید.

 تمرین شماره سه
روی صندلی بنشــینید، یک پا را در 
حالت 90 درجــه قرار دهید و کف 
پــا را روی زمیــن بگذارید. پای 
دیگر را صــاف کنید و به موازات 
زمین باال نگه دارید. 10 ثانیه در 
همین وضعیت بمانید، 10 ثانیه 
اســتراحت کنید و جــای پاها را 
عوض کنید. این حرکت را می توانید 

بارها در طول روز انجام دهید.

 تمرین شماره چهار
صاف بایســتید، با دست راست پای راســتتان را از 

پشت بگیرید. 10 ثانیه در این وضعیت بایستید، 10 
ثانیه استراحت کنید و بعد با دست دیگر، پای همان 
سمت از بدنتان را از پشت بگیرید. برای درست انجام 
دادن این حرکت، با کف دستتان قسمت روی پایتان 

را بگیرید.

 تمرین شماره پنج
یک صندلی مقابل خود بگذارید، مثل حرکت شماره 
یک، با دست هایتان پشــت صندلی را بگیرید و مثل 
همان حرکت یک پا را جلــو و پای دیگر را عقب قرار 
دهید. حاال روی پنجه پای جلو بایستید و پای عقب 
را در حالی که کمی زانویش را خم کرده اید، از زمین 
بلند کنید. بــا تکیه به صندلی، کمی پا را بلند کنید و 
چند ثانیه در همان وضعیت بایســتید. بعد از کمی 
استراحت حرکت را با پای دیگرتان انجام دهید. با این 

پنج تمرین زانوهایتان را از درد نجات دهید.

فقط سه ثانیه با آرامش فاصله دارید 

زانویتان را نجات دهید

این خوراکی ها مغزتان را 
نابود می کنند

فکر می کنید نسبت به سال قبل توان مغزتان 
کمتر شــده و نه می توانید به خوبی گذشته بر 
کارتان تمرکز کنید و نه می توانید به سرعت قبل 
چالش های کاری تــان را حل کنید؟ محققان 
می گویند برخی عادات غذایی و هله هوله هایی 
که می خورید مغزتان را تنبل و ناتوان می کنند.

 آدامس نجوید
شــاید جویدن آدامس اضطرابتان را کنترل 
کند اما کاهش اضطــراب به تنهایی به بهبود 
عملکردتان منجر نمی شود. برای اینکه بهتر 
کار کنید و از پــس برنامه ریزی های کاری تان 
بربیایید، باید جویدن آدامس را کنار بگذارید. 
محققان می گویند اگرچــه جویدن آدامس 
تمرکز را باال می برد و به کاهش اضطراب کمک 
می کند اما حافظه را کم می کند و به آن بخش 
از مغز که مسئولیت ثبت داده های مختلف را 

دارد آسیب می زند. 
راه جایگزین: اگر بــه جویدن آدامس عادت 
کرده اید، می توانید با جایگزین کردن یک عادت 
سالم تر این کار را ترک کنید. مثال می توانید یک 
لیوان آب کنار دستتان بگذارید و هر زمان که 
هوس آدامس جویدن کردید، یک جرعه آب 
بنوشید. نوشیدن آب کافی نه تنها به سالمت 
جسمتان کمک می کند، بلکه اضطرابتان را هم 

کمتر می کند.
 پیتزا سفارش ندهید

برای اینکه هرروز کم هوش تر از روز گذشــته 
نشوید، دور دو دسته از خوراکی ها را باید خط 
بکشــید. یکی خوراکی های سرخ شــده مثل 
ســیب زمینی اســت و دیگری خوراکی های 
فراوری شده مثل سوســیس و کالباس است. 
محققان بارها و بارها ثابت کرده اند که مصرف 
این دو دسته از خوراکی ها هوش را کم می کند و 
مغزتان را هرروز تنبل تر از قبل می کند. گذشته 
از ایــن، چنین خوراکی های آمــاده ای نمک 
باالیی دارند و مصرف زیاد نمک به سالمت مغز 

آسیب می زند.
راه جایگزین: در وعده نهــار، میزان زیادی 
سبزیجات برگ سبز بگنجانید و اگر می خواهید 
با غذایتان ساالد بخورید، به ساالدتان سس های 
پرچرب و آماده را اضافه نکنید. فکر نکنید اگر به 
جای سوسیس و کالباس ساندویچ فیله مرغ یا 
همبرگر بخورید به سالمتتان کمک کرده اید. 
این خوراکی های سرخ شــده هم به سالمت 

مغزتان آسیب می زنند.

 روی برنجتان کره نریزید
اگر همیشه قبل از برداشتن قاشق غذا کره روی 
برنج را باز می کنید، بعید نیســت که مغزتان 
تنبل شود. محققان می گویند مصرف مداوم 
چربی های اشباع شــده نه تنها قلبتان را بیمار 
می کند، بلکه به مغزتان هم آســیب می زند. 
گذشته از این، بررسی ها نشــان می دهد که 
مصرف لبنیات پرچرب به سالمت مغز آسیب 
می زند. پس تا جایی که می توانید سراغ شیر و 
پنیر کم چرب بروید و روی میز صبحانه تان به 
جای کره حیوانی، خوراکی های دوست داشتنی 

دیگری بگذارید.
راه جایگزین: برای حفظ سالمت مغزتان نباید 
مصرف چربــی را به طور کلی قطع کنید، بلکه 
باید به رژیمتان چربی های غیراشباع بیشتری 
اضافه کنید. مثال می توانید به جای کره حیوانی، 
به برنجتان روغن زیتون اضافه کنید و با خیال 
راحت چنین برنج چربی را میل کنید و هرروز 
غذاهای چربی مثل خورشت را سفارش ندهید.

 رژیم کانادایی نگیرید
نام رژیم 28 روزه کانادایی را شــنیده اید؟ این 
رژیم معروف یکی از الگوهای غذایی است که با 
قطع مصرف کربوهیدرات شما را الغر می کند 
اما محققان می گویند که چنین رژیم هایی مغز 
را ناتوان و ضعیف می کنند. به گفته پژوهشگران 
کم کردن مصرف کربوهیدرات شاید شما را الغر 

کند اما به مغزتان آسیب می زند.
راه جایگزیــن: اگــر می خواهیــد مصرف 
کربوهیدرات به تناسب اندامتان آسیب نزند، 
ماکارونی غنی شده با سبوس و نان سبوس دار 
میل کنید. اگر هم می خواهید پروتئین بیشتری 
مصرف کنید، سراغ پروتئین های گیاهی مثل 
ســویا بروید و با مصرف زیاد گوشــت قرمز به 

مغزتان آسیب نزنید.
 با چای قند نخورید

چای شــیرین صبح، قند کنار چای بین روز و 
آب نبات هایی که روی میزتان گذاشــته اید، 
بالی جان مغزتان هستند. محققان می گویند 
فروکتوز موجود در این خوراکی های شیرین، 
به سالمت مغز آســیب می زند و با گذشت هر 
سال شما را چند پله از نظر توانایی های مغزی 

عقب می کشد.
راه جایگزین: اگر نمی توانید در وعده صبحانه 
چای تلخ بخورید، کمی عسل طبیعی به چایتان 
اضافه کنید و در طول روز هم هر چای را با نصف 

خرما میل کنید.

دست هایتان را بلرزانید چانه تان را خم کنید
دســت هایی که تمــام روز روی کیبورد قرار 
دارند یا مشغول نوشــتن هستند، می توانند 
خستگی شان را به تمام بدنتان منتقل کنند 
و سالمت تاندون ها و مفاصلتان را در معرض 
خطر قرار دهد. صاف بایستید و دست هایتان 
را صاف دو طرف بدنتان قرار دهید. دســت ها 
را مشــت کنید و در اولین حرکت مچ دست 
را به ســمت بیرون خم کنیــد. 10 ثانیه در 
این وضعیــت بمانید و بعد مچ دســت را به 
ســمت داخل خم کنید. این حرکات را چند 
بار انجام دهید و بعــد مچ هایتان را باز کنید. 
حاال دست هایتان را شل کنید و کف دست ها 
را بلرزانید. تصور کنید که به پشــت یک دف 
فرضی می کوبید و هرچه ســریع تر دست ها 
را بلرزانید، صدای بیشتری از سازتان بیرون 
می آید. هردوی این حرکات را در حالتی انجام 
دهید که شانه هایتان در وضعیت آرامش قرار 

دارد و به سمت باال منقبض نشده است.

برای اینکه عضالت گردن و شانه تان را از حالت 
خشــکی دربیاورید این تمرین ساده را انجام 
دهید. کافی اســت به آرامی گردنتان را خم 
کنید و چانه تان را به ســمت قفسه سینه تان 
بیاورید. برای انجام این حرکت باید کمرتان 
را کامال صاف کنید. بعــد از اینکه حدود 5 تا 
10 ثانیه چانه تان را به سمت قفسه سینه تان 
بردید، این حرکت را به صورت برعکس انجام 
دهید. یعنــی گردنتان را به عقب هل دهید و 
صورتتان را در وضعیت تقریبا موازی با سقف 
نگه دارید. حواستان باشد که هنگام انجام این 
حرکات نباید احســاس درد کنید. دردی که 
در حین ورزش احســاس می کنید، می تواند 
احتمال آسیب دیدنتان را چند برابر کند. بعد 
از انجام این دو حرکت در وضعیت آرامش اما 
در حالتی که کمرتان صاف است روی صندلی 
بنشینید. می توانید بعد از کمی استراحت یکی 

دو بار دیگر این حرکت را انجام دهید.
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پشت مانیتورنشین ها با این راه ها از ابتال به سندرم خشکی چشم جلوگیری کنند
چشم ها را باید شست

 اتاق کارتان را 
مرطوب کنید 
تا چشم هایتان 
آسیب نبینند. 

می توانید با 
کمک یک 

دستگاه 
بخور گرم، 

همیشه اتاق 
را مرطوب نگه  

دارید. دمای 
هوای اتاق را 
در وضعیت 
تعادل نگه 

دارید و زیر باد 
مستقیم کولر 

کار نکنید

شمایی که تمام روز نگاهتان به مانیتور و کاغذ است و 
مدام از چشم هایتان کار می کشید، احتماال در بسیاری 
از لحظه ها به خشکی چشم هم دچار می شوید یا اینکه 
احســاس می کنید یک جسم خارجی در چشمتان 
وجود دارد که هرچــه پلک می زنید بیرون نمی آید. 
چشم های شــما برای بهتر کار کردن و بهتر دیدن و 
حتی برای سالم ماندن و مقاومت در برابر عفونت ها 
به جریان مداوم اشــک نیاز دارند اما اگر به سندرم 
خشکی چشم دچار شوید، غدد اشکی و سلول های 
شاخی ملتحمه چشمتان آســیب می بیند و اشک 
آنطور که باید خودش را به گوشه و کنار چشم هایتان 

نمی رساند.

 چه اتفاقی می افتد؟
حاصل دچار شدن به ســندرم خشکی چشم، تنها 
سوزش و خارش چشم نیست، در این صورت احتماال 
درد چشــم را هم تجربه می کنید و حتی بینایی تان 

تضعیف می شــود. بله؛ همین الیه  نازک و نادیدنی 
اشک تا این اندازه از سالمت چشم هایتان محافظت 

می کند.
 معموال زنان بعد از یائســگی و به طور کلی تر، آدم ها 
بعد از 40 سالگی در معرض ابتال به این سندرم قرار 
می گیرند اما اگر بدون مراقبت از چشم هایتان، مدام 
از آن ها کار بکشید، زودتر از آنچه انتظارش را دارید 
گرفتار این مشکل می شوید. گذشته از این، مصرف 
داروهایی مثل ترکیبات آنتی هیستامینی، داروهای 
ضدافســردگی و داروهای کنترل فشــارخون هم 

می تواند به تشدید این مشکل منجر شود.

 چه کاری از شما ساخته است؟
کم پلک زدن یکی از عوامل زمینه ساز این مشکل است 
و به همین دلیل مدام خیره شدن به صفحه تلویزیون 
و مانیتور و بدون استراحت مطالعه کردن در ساعات 
متوالی، باعث تبخیر اشــک چشم ها می شود. گفته 
می شــود که هر فرد در حالت عادی باید بین 15 تا 
20 بار در دقیقه پلک بزند اما حتما خودتان هم توجه 
کرده اید که وقتی به شــدت مشــغول کار با رایانه یا 
خواندن یک مطلب هستید، کمتر پلک می زنید و بعد 
از چند ساعت احساس خشکی، درد و سوزش چشم 
سراغتان می آید. برای جلوگیری از ابتال به این مشکل، 

می توانید از این راه ها استفاده کنید:
1. هــر 20 دقیقه، 20 ثانیه به فاصله شــش متری 
خودتان نگاه کند. می توانید یک نوشته چندکلمه ای 
و درشت را در فاصله 6 متری تان بچسبانید و بعد از هر 
20 دقیقه، یک بار با چشم راست، یک بار با چشم  چپ 

و یک بار هم با هر دو چشم آن را بخوانید.
2. همیشه همراهتان یک قطره اشک مصنوعی داشته 
باشید و در ســاعات کار هر دو سه ساعت یک بار در 

چشم هایتان قطره بریزید.
3. اتاق کارتان را مرطوب کنید تا چشم هایتان آسیب 
نبینند. می توانید با کمک یک دســتگاه بخور گرم، 

همیشه اتاق را مرطوب نگه  دارید.
4. ســیگار و دخانیات را برای همیشه کنار بگذارید. 
مطالعات نشان می دهد که مصرف دخانیات یکی از 

دالیل ابتال به این سندرم است.
5. جریان تند کولر یا گرمای بیش ازاندازه هوا می تواند 
خشکی چشم را تشدید کند. برای جلوگیری از این 
مشــکل، دمای هوای اتاق را در وضعیت تعادل نگه 

دارید و زیر باد مستقیم کولر کار نکنید.
6. اگر ویتامین A بدنتان کم باشــد، احتمال دچار 
شدنتان به این مشکل بیشتر می شود. در این صورت 
باید بیشتر سراغ منابع غذایی حاوی ویتامین A مثل 
جگر گوساله، جگر مرغ، پنیر، زرده تخم مرغ، جعفری، 

کدو، اسفناج، کاهو، شــاهی، خربزه، گیالس، موز، 
خرما، هلو و پرتقال بروید.

7. مالیدن چشم ها یا تحریک آنها باعث تشدید عالئم 
آزاردهنده می شود و مشکالتتان را چند برابر می کند. 

پس از این کار خودداری کنید.
8. میــزان آبی کــه می نوشــید هم بر ســالمت 
چشــم هایتان تاثیر می گذارد. برای کم کردن این 
مشکل بیشتر آب بنوشید و سراغ میوه ها و سبزیجات 

آبدار بروید.
9. بعــد از تمــام شــدن کارتــان دوش بگیرید تا 
چشم هایتان برای نیم ساعت هم که شده در معرض 

هوای پر از بخار و رطوبت حمام قرار بگیرند.
10. اگر هیچ یک از این راه ها به کم شدن خشکی 
چشــمتان کمکی نکرد، حتما ســراغ متخصص 
بروید. خشکی چشم می تواند یک مشکل جدی 
و نیازمند درمان های پزشــکی مثل دارودرمانی 
و حتی جراحی باشد. یادتان نرود که گاهی خیره 
شدن به صفحه نمایش تنها باعث تشدید مشکل 
می شود و عوامل دیگری مثل مشکالت هورمونی 
و... می تواند دلیل اصلی ابتال به این مشکل باشد. 
در چنیــن صورتی چاره ای جــز کمک گرفتن از 
پزشــکان متخصص و عمل کردن به نسخه شان 

برایتان باقی نمی ماند.

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم
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راه اندازی 
سایت برای 

فردی که در 
حال حاضر 
ایده خوبی 

درباره این دارد 
که می خواهد 

از چه چیز 
استفاده کند، 
مدت کوتاهی 

به اندازه یک 
روز می تواند 
طول بکشد 

اما برای 
شرکت های 

بزرگ تر ممکن 
است فرآیندی 

طوالنی مدت 
باشد که 

هفته ها یا 
ماه ها زمان 

می برد

شــما یک ایده دارید، می دانید که قرار است چه 
چیزی را به فروش برسانید، و نحوه تامین منبع یا 
تولید چگونه خواهد بود. اما چقدر طول می کشد 
تا وب ســایت تجارت الکترونیکی خود را ایجاد و 

راه اندازی کنید؟
درواقع یک کسب وکار تجارت الکترونیک چیزی 
فراتر از ســایت اســت، اما برای اهــداف تعیین 
زمان بندی کــه بتوان از آن ها در اکثر شــرایط و 
موقعیت ها اســتفاده کرد، تصور خواهیم کرد که 
شــما در حال حاضر محصوالت، مخاطب هدف و 
تدارکات خود را تعریف کرده اید. آنچه باید بدانید 
این اســت که چقدر طول می کشد تا وب سایت 
و تمام فعالیت های بازاریابــی که می خواهید در 
حواشــی آن انجام دهید، راه اندازی و انجام شود. 
وقتی این تصورات را در ذهن داشته باشید، مواردی 
وجود دارد که باید از آن ها مطلع باشید و وقت خود 

را برای انجام آن ها زمان بندی کنید.

 یک پلتفرم تجارت الکترونیک را ارزیابی و 
انتخاب کنید

ســایت تجارت الکترونیکی شــما باید روی یک 
پلتفرم پایه گذاری شــود که به شــما اجازه دهد 
کاتالــوگ محصول خــود را از طریق سیســتم 

مدیریت محتوا مدیریت کنید، سیستم مدیریت 
محتوایی که با آن راحت هستید و به تمام منطق 
کسب وکاری مورد نیاز برای فروش محصوالت در 
سراسر وب رسیدگی می کند. محصوالت تجارت 
الکترونیکی بســیار زیادی برای شما در دسترس 
است تا فروشگاه وب خود را بر اساس آن بنا کنید، از 
راهکارهای منبع باز و رایگان گرفته تا راهکارهایی 
در ســطح شــرکت از قبیل تجارت SAP توسط 
www.weaveability.com بایــد یــک فاکتور 
زمانی داشته باشد تا مشخص کند چه مدت زمانی 
برای تحقیق، ارزیابی، انتخاب و دستیابی به راهکار 
انتخابی شما طول می کشد. مدت زمانی که طول 
می کشد بستگی دارد به مقدار دانسته ها و اطالعات 
شما، مشخص بودن الزامات، و تعداد محصوالتی 
که می خواهید آن ها را ارزیابی کنید و اینکه چقدر 
می خواهید کامل باشید. برای فردی که در حال 
حاضر ایده خوبی دربــاره این دارد که می خواهد 
از چه چیز اســتفاده کند، مدت کوتاهی به اندازه 
یک روز می تواند طول بکشد اما برای شرکت های 
بزرگ تر ممکن است فرآیندی طوالنی مدت باشد 
که هفته ها یا ماه ها زمان می برد تا مقدمات انجام  
شود و ســایر محصوالت نیز مشخص شوند. ولی 
برای فردی که کسب وکار خود را بدون هیچ دانش 
و اطالعاتی درباره ابزارهای موجود شروع می کند، 

چند هفته طول می کشد تا آگاهانه انتخاب کند.

 وب سایت خود را بسازید
اگر قصــد دارید یک راهکار تجــارت الکترونیک 

داشته باشــید که در پلتفرم کســب وکار شما یا 
به عنوان یک راهکار خارجی اجرا شود، یک شرکت 
توســعه وب می تواند الزامات شما را تامین کند و 
به شــما یک جدول زمانی برای طراحی و ساخت 
ارائه دهد. برای سایت های اولیه ممکن است چند 
هفته طول بکشد تا یکی از سیستم های منبع باز 
و رایگان اجرا شود و تمام داده های محصول شما، 
ســاختارهای قیمت گذاری، محصوالت مربوطه 
و صفحات ایســتا و... را اضافه کنیــد، اما اگر این 
کار غیرممکن نباشد، کار دشــواری خواهد بود 
که ایــن موارد را با ســاختارهای قیمت گذاری و 
منطق کسب وکار داخلی و بدون میان افزار اضافی 

همگام کنید.
اگر سیستم ERP را اجرا می کنید، احتمال دارد در 
طول یک دوره چندماهه بسته به شرایط گسترده 
شــود، اما شــما از مزیت یک راهکار چندکاناله 
برخوردار می شوید که با سیستم کسب وکار شما 

همگام است.
اگر آنچه می خواهید چیزی بیش از یک »سایت 
مبتنی بر بروشور« اســت، برخالف یک سیستم 
تجارت الکترونیکی، اعم از اینکه یک بالگ باشد 
یا صفحات ایســتا، و اگر از مهارت های الزم برای 
ساخت یک سایت که از پلتفرم های موجود مانند 
WordPress استفاده می کند برخوردار هستید، 
می توانید خودتان آن را انجام دهید زیرا وقت کافی 

برای آن دارید.
تولید، و نه مشهورسازی ســایت همراه با محتوا، 
می تواند یک روز طول بکشد، اما تخصیص مقدار 

کمی زمان به وب شــما می تواند بهترین رویکرد 
برای کسب وکارتان نباشــد و احتماال شما از این 

موضوع مطلع هستید.

 تکمیل سایت خود
وقتی سایت شما ساخته می شود، تمام چیزی که 
باقی می ماند قرار دادن محصوالت در کاتالوگ و 
محتوا در صفحات دیگر است. اگر در حال حاضر 
محتوا دارید و فقط بایــد آن را اضافه کنید، یک 
یا دو روز طول می کشــد تا سایت های کوچک تر 
کاتالوگ های موجود را تغییر دهند. بسته به اینکه 
چه تعداد محصول وجود دارد، یا توســعه دهنده 
سایت شــما می تواند کار اضافه کردن را سریع تر 
انجــام دهد. اگر محتوا باید به صورت نوشــتاری 
درآید، بــرآوردی از شــرکت کپی رایت منتخب 
خود دریافت کنید، اغلب آن ها از تیم ها استفاده 
می کننــد و می توانند حتی تعداد بیشــتری از 
مشخصات محصول را با ســرعت بیشتری تولید 
کنند. همان طور که مشاهده می کنید، در بهترین 
حالت و با انجام همزمان کارها )مانند آماده سازی 
محتوا و ساخت سایت(، غیرممکن است که یک 
ســایت را در عرض کوتاهی به مــدت یک هفته 
راه اندازی کنید. بهتر اســت همیشه جدول های 
زمان بندی محتاطانه ای داشته باشید و در طول 

چند ماه کارهای خود را انجام دهید.
عالوه بر ســرعت در راه اندازی کســب وکار، باید 
کیفیــت محصوالت و خدمات ارائه شــده و تمام 
مراحل قبل از تولید را با همان دقت در نظر گرفت. 

مدت زمان راه اندازی یک کسب وکار الکترونیک یکی از مسائلی است 
که باید آن را مدیریت کنید

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

تف سرباال !
زودفود یکی از موفق ترین اســتارت آپ های 
ایرانی است. سایتی که به گفته سعید لطفی، 
یکی از دو بنیان گذار آن، روزانه بیش از 6 هزار 
پرس غذا به دســت مشــتریانش می رساند. 
بیش از 60 کارمند دارد و توانسته با خالقیت 
و تالش چند جوان به کســب وکاری موفق و 
اشــتغال زا تبدیل شود. اما زودفود این روزها 
نه بــه خاطــر موفقیت در فضــای آنالین و 
اشــتغال زایی اش بلکه به دلیــل یک ترفند 
بازاریابی عجیب مورد توجه قرار گرفته است. 
شــاید از اینکه یک راهکار بازاریابی موجب 
شــود نام یک برند بر سر زبان ها بیفتد بتوان 
نتیجه گرفت که راهکار موفقی از کار درآمده 
اما دو نکتــه مهم تر وجود دارد که قبل از این 
نتیجه گیــری خوش بینانــه و عجوالنه باید 
به آن دقت کرد. اول اینکه ســر زبان افتادن 
می تواند به دلیل خطا و دسته گلی باشد که 
یک برند به آب داده است. دوم اینکه می توان 
بین مشتریان بالقوه هیاهو به پا کرد و احتماال 
فــروش شــرکت را افزایش داد، امــا پایگاه 
اجتماعی خود را در میان بخشــی از مردم یا 
نهادهای رســمی که تاثیرگذاری بلندمدتی 
بر کســب وکارها دارند از دست داد. آن وقت 
اســت که کفه باخت این معادله به شیرینی 
ســودآوری آن خواهد چربید. اما بهتر است 
قبل از بررســی بیشــتر این دو نکته به اصل 

ماجرا بپردازیم.
سایت سفارش غذای اینترنتی زودفود برای 
جذب بیشتر مشتری یک مسابقه آنالین مار 
و پله طراحی کرده. ســفارش دهندگان غذا، 
که از طریق ســایت یا اپلیکیشن آن سفارش 
می دهند، می توانند در آن شرکت امتیاز جمع 
کنند و بســته به امتیازشــان جایزه بگیرند. 
جوایزی کــه در راس آن ها یــک مار پیتون 
عظیم جثه چمباتمه زده کــه تصویرش در 
این ســایت چندان اشتهای مشتری گرسنه 
در جســتجوی غذا را برنمی انگیزد! اما بحث 
این نوشــتار فراتر از ســمبل های مرتبط با 
اشتهاآوری برای یک سایت سفارش غذاست. 
واکنش هایی که در شبکه های مجازی ازجمله 
توییتر به این ابتکار نچســب زودفود نشان 
داده شــد و حساســیت هایی که این ترفند 
تبلیغاتی در میان فعاالن محیط زیســتی و 
حامیان حقــوق حیوانــات برانگیخت )چه 
حیات وحــش، چه حیوانــات خانگی. البته 

یک پیتون 10 متــری را تصور کنید نه یک 
همســتر را!(، خیلی زود نشــان داد زودفود 
راه را اشتباه رفته اســت. شاید وارد شدن به 
این مقوله که خریدوفروش حیوانات خانگی 
در ایران به ویژه در اینترنــت تا چه اندازه در 
سال های اخیر از جانب بسیاری دیدگاه های 
رســمی مورد نکوهش قرار گرفتــه تنها با 
جستجویی ســاده در گوگل ضرورت خود را 
از دســت بدهد، اما غفلــت از نکته ای تا این 
اندازه بدیهی و استفاده از حیوانات به عنوان 
یک استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی در یکی از 
موفق ترین اســتارت آپ های ایرانی ضرورت 
دارد مورد توجه قرار بگیرد. چنین تصمیمی 
را تنها می توان یــک بی مباالتی تبلیغاتی و 
راهبرد اشتباه مدیریتی دانست که به تصویر 
یک برند آســیب جدی می زند. اما نکته دوم 
بسیار مهم تر و به دور از دغدغه های مرتبط با 
حیوانات خانگی و بحث های محیط زیستی، 
و قاچاق حیوانات و... اســت که در اینترنت 
و در ارتبــاط با این موضوع دست به دســت 
شد. هرکســی که تنها یک ســال در فضای 
کســب وکار این کشــور نفس کشیده باشد 
به این نکته اذعان خواهد داشــت که در نظر 
گرفتن اولویت ها و حساسیت های فرهنگی 
سیاســت گذاران و تصمیم گیــران جامعه 
بخشی از معادله کسب وکار این کشور است. 
حیوان عظیم جثه بیگانه ای را جایزه راهکاری 
تبلیغاتی کردن تنها می تواند به برانگیختن 
سنســورهای فرهنگی بخشــی از جامعه و 
مسئوالن تصمیم گیر منجر شود؛ تصمیمی 
اشــتباه که می تواند نگاه ها را بــه ماهیت، 
هویت و کلیت اکوسیستم استارت آپی کشور 
زاویه دار کند و این هویت را خدشه دار سازد، 
آن هم به خاطر چندصد مشتری بیشتر! این 
معادله ای زیان ده اســت. با هر متر و معیاری 
که بسنجید تف سرباالست و ضررش نه فقط 
به زودفود که به همه کســب وکارهای نوپای 
ایرانی می رســد. پیش تر هم در شنبه گفته 
بودیم که کسب وکارهای آنالین هرچقدر هم 
از نظر تکنولوژی و ایده وام گرفته از نمونه های 
موفق آن سوی مرزها باشند باید در کانتکست 
این جامعــه و باورها و ارزش ها و اولویت های 
مردم و مسئوالنش نفس بکشند، رشد کنند 
و البته ارزش آفرین شــوند. این همان نکته 
مهمی اســت که در راهکار تبلیغاتی زودفود 

مغفول مانده است!

یادداشت

اول وب سایت خود ت را بساز

بسیاری از کسب وکارها از موتورهای جستجو استفاده 
نمی کنند. درحقیقت آن هــا از اهمیت این موتورها 
در هدایت کاربران به وب ســایت خود مطلع نیستند. 
حتی برخی از آن ها، که با این اهمیت آشــنا هستند، 
دقیقا نمی دانند که چگونه این ترافیک جستجو ایجاد 

می شود.

 چگونه یک موتور جستجو کار نمی کند
بســیاری از افراد فکر می کنند موتورهای جســتجو 
فناوری فوق پویایی اســت که در همه جا وجود دارند. 
اگر کاربر عبارت درســتی را وارد کند، آن وب سایت 
در بین نتایج جستجو قرار خواهد گرفت و معموال در 
اوایل صفحه یافت خواهد شد. اما این تصور غلط است.

 به گزینی موتورهای جستجو
هرروز هزاران وب ســایت ایجاد می شوند. درنتیجه، 

موتورهای جســتجو باید در نتایج جســتجوی خود 
کمی حســن انتخاب بــه خرج دهنــد. وقتی 

شــما چیــزی را جســتجو می کنید، 
نتایج فیلترنشــده از یــک منبع 

بی طرف را دریافــت نخواهید 
کرد. فیلترها مشغول به کارند و 
از ظاهر شدن کسب وکارهایی 
که از تاکتیک های ســئوی 
غیراخالقی استفاده می کنند، 
در نتایج جستجو جلوگیری 

می شود. به همین دلیل بسیار 
پیش آمده که بین یک وب سایت 

و موتور جستجو بحث و درگیری باال 
بگیرد. برای مثال بیــن Genius و گوگل 

اختالف به وجود آمده بــود و دلیل آن نیز وجود یک 
سئوی غیرسالم بود.

 آشنایی با روانشناسی جستجوگر
وقتی فــردی می خواهد چیــزی را پیدا کند، 
باید مناسب ترین عبارت را وارد موتور 
جستجو کند. بسیاری از شرکت ها 
تصــور می کنند فقــط تعداد 
محدودی از عبــارات وجود 
دارند که کاربر را به شــرکت 
آن هــا هدایــت می کند، اما 
کاربر همیشه از عباراتی که 
شــما انتظار دارید استفاده 
نمی کند. به عالوه باید بدانید 
که جستجوگر شما بیش از دو تا 
سه صفحه اول نتیجه جستجو را نگاه 
نمی کند. آن ها معموال از یکی از اولین نتایج 
نمایش داده شده استفاده می کنند یا عبارت جستجوی 

خود را تغییر می دهند.

 به آمار توجه کنید
دنیای موتورهای جستجو بسیار پیچیده است. آشنایی 
با الگوریتم های متنوع ســایت ها و خصوصیات روانی 
کاربران کار ساده ای نیســت. به همین دلیل است که 
بسیاری از شرکت ها از مشاوره سئو استفاده می کنند. 
اما وقتی شــما اعداد را می بینید، باید نظر خود را تغییر 
دهید. میانگین تعداد جستجوهای گوگل در ماه حدود 
شش میلیارد مورد است. اشتباه نکنید؛ این موتورهای 
جستجو هســتند که متداول ترین راه برای معرفی هر 
کسب وکار به شــمار می روند. تبلیغات در تلویزیون یا 
بازاریابی در رســانه های اجتماعی این تاثیر را ندارند. 
البته نباید فایده این گونه تبلیغات را نیز نادیده گرفت.

وقتی صحبت از بازاریابی دیجیتال می شود، نباید قدرت 
موتورهای جستجو را کم اهمیت بدانید. با نادیده گرفتن 
این روش مهم ممکن است شرکت شما در معرض خطر 

بزرگی قرار بگیرد.

نقش موتورهای جستجو در هدایت کاربران به سایت
آیا با قدرت واقعی موتورهای جستجو آشنایید؟

مارک تواین
بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود 

رسیدگی می کنند. 

راه اندازی یک اســتارت آپ جدید اســترس زا و 
دشوار اســت. خبر بد اینکه بیشتر استارت آپ ها 
در عرض دو ســال بار خود را نمی بندند و سرمایه 
کافی برای حفظ کسب وکار را به دست نمی آورند. 
اما اگر اســتارت آپ شما وب ســایتی فوق العاده 
داشته باشد، روش هایی وجود دارد که با استفاده 
از آن ها می توانید دسترسی استارت آپ خود را به 
مشتریان بالقوه و جدید تقویت کنید و به افرادی که 
به کسب وکار شما عالقه مند هستند کمک کنید 
تا شما را پیدا کنند. با انجام این روش ها و رعایت 
این نکات استارت آپ شما به درآمدزایی مناسب 
دست پیدا می کند و می تواند خود را توسعه دهد. 
اولین مشتریان وب سایت شما مشخص می کنند 
که آینده کسب وکار شما موفقیت آمیز خواهد بود 

یا شکست خواهید خورد.

 استفاده از وب سایت شمارش معکوس قبل 
از راه اندازی

ابتدا باید یک پایگاه داده از ایمیل های مشتریان 
بالقوه ایجاد کنید. یکی از تاکتیک های مناســب 
ایجاد یک صفحه شمارش معکوس برای وب سایت 
خود است، قبل از اینکه بخواهید کسب وکارتان را 
راه اندازی کنید. به عالوه می توانید یک فرم اشتراک 
روزنامه ایمیلی در آنجا قرار دهید تا نشانی ایمیل 

افراد عالقه مند را دریافت کنید.

 برگزاری مسابقات اشتراک گذاری اجتماعی
از  و  بیندازیــد  راه  مســابقه ای  می توانیــد 

بازدیدکننــدگان و مشــتریان بالقــوه بخواهید 
اطالعات وب سایت شما را به اشتراک بگذارند.

 شهرت خود را مدیریت کنید
اکثر استارت آپ ها پول کافی برای استخدام یک 
شرکت تبلیغاتی با خدمات کامل یا راه اندازی یک 
کمپین تبلیغاتی را ندارند، اما می توانند از خدمات 
شــرکت های مدیریت شهرت اســتفاده کنند تا 
به طور مناسبی از مشــتریان بخواهند نظرات و 
پیشــنهاد های خود را ارائه دهند و کمپین های 
محتوایی به راه بیندازند. ترویج نظرات مثبت در 
وب سایت، و حتی در وب سایت های شخص ثالث، 
می تواند به ارسال سیگنال های مثبت به مشتریان 
بالقوه کمک کند. حدود 80 درصد از فروشندگان 
آنالین از نظرات آنالین در تصمیم گیری های خود 

استفاده می کنند.

 برای مخاطبان خود محتوا تولید کنید
یک وب ســایت اســتارت آپی در صنعت رقابتی 
معموال به سرعت غرق نمی شود؛ اما در هر صورت 
باید بــرای مخاطب خود در بالگ اســتارت آپ 
محتوای مناســبی تولید کنیــد. معموال مطالب 
ارسالی در بالگ صفحات خوبی را ایجاد می کنند 
که مشتریان بالقوه را از طریق موتورهای جستجو 
به سمت وب سایت شــما هدایت می کنند و اگر 
شما در هر پست محتوای خوبی درباره خدمات و 
محصوالت خود ارائه دهید، می توانید خوانندگان 

بالگ خود را به مشتریان واقعی تبدیل کنید.

پشت هر استارت آپ موفق یک سایت خوب ایستاده!
این راهکارها به شما کمک می کنند که با تولیدمحتوای مرتبط، به شرکتتان را رشد دهید

رضا جمیلی

8 خرداد 1395 . سال اول .  شماره دوازدهم
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برنامه کاربردی Video Editor یک ویرایشگر 
ویدئوی ساده اما قدرتمند است، که ویرایش 
ویدئو را روی دســتگاه های اندروید آسان 
می کند. این برنامه در فروشــگاه گوگل پلی 
بیشــترین تعــداد دانلود و 

استفاده را داشته است.
از ویژگی هــای اصلــی این 
برنامه می توان بــه موارد زیر 

اشاره کرد:
 افــزودن موســیقی بــه 
ویدئو، تهیه موزیک ویدئوی 

مخصوص به خود
 انتخاب عکس و ایجاد اسالید شو

 متصل کردن ویدئوها
 تقسیم ویدئوها به دو کلیپ مجزا

 ادغام چندیــن ویدئو به یک فایل و امکان 
افزودن موسیقی

MP3  تبدیل ویدئو به فایل صوتی 
 اشــتراک گذاری کلیــپ در یوتیــوب، 

فیس بوک و...
 تغییر نام و حذف کلیپ ها

Speed Car Drift Racing یــک بــازی 
مســابقه اتومبیل رانی فوق العاده در ســال 
2016 است که دارای یک موتور باکیفیت و 
پرسرعت است و رتبه اول را در بین بازی های 
مسابقه ای کسب کرده اســت. کافی است 
فرمــان را بگیرید و با رقبای خود مســابقه 

دهید.
قابلیت هــای مســابقه خودرو با ســرعت 

فوق العاده عبارت است از:
 سرعت با خودروهای برتر را احساس کنید.

 با سرعت رانندگی کنید و تقویت کننده ها 
را جمع آوری کنید تا سرعت شما باال برود.

 ایــن برنامه یک بازی مســابقه 
اتومبیل رانی رایگان است.

 در مسیرهای مختلف رانندگی 
کنید تا به یک راننده اسطوره ای 

تبدیل شوید.
 دارای17 خودروی اسپورت که 
برای مسابقه اتومبیل رانی حرفه ای 

طراحی شده اند.
 کنترل نرم با فرمان دقیق

 رانندگی با خودروهای مدرن و کالسیک
اما بــرای اینکه کاربــر بتوانــد از بهترین 
خودروهای اســپورت اســتفاده کند، باید 
مبلغی پرداخت کند. مســابقه رانندگی در 
طول روز و شب برگزار می شود. با خودروهای 
بسیار ســریع در بزرگراه ها و روی آسفالت، 
بدون نگرانی از مرگ با سرعت هرچه بیشتر 

رانندگی کنید.

در صفحه اصلی 
راهنما، هریک 
از موارد مورد 
نظر و مکان ها 
مجزا نمایش 
داده شده اند. 
این گزینه ها 
عبارت است 
از ای تی ام، 

بانک، پلیس، 
مراکز آموزشی، 

پمپ بنزین، 
تاکسی، 
اتوبوس، 
فرودگاه، 

بیمارستان، 
هتل، پارک، 

باغ وحش، 
سینما، 

فروشگاه، کافه، 
و پارکینگ

برنامه کاربردی راهنما توسط یک توسعه دهنده ایرانی به نام سهیل نیکبین 
ساخته شده است

در  اپلیکیشن های این هفته ویرایش عکس حرف اول را می زند. البته سامسونگ دارها هم بی نصیب نمانده اند

اطرافتان را بهتر ببینید و بشناسید

برنامــه کاربــردی راهنما یک برنامه پیشــروی 
ایرانی اســت که به کاربران خــود کمک می کند 
بهترین مکان های موجــود در اطراف و نزدیکی 
خود را با اســتفاده از یک رابط کاربری زیبا پیدا 
کننــد. اگر بخواهیم با جزئیات بیشــتری به این 
برنامه نگاه کنیــم، این گونه برنامه های کاربردی 
تمام مکان های موجــود در نزدیکی کاربران را با 
اطالعات و مشــخصات دقیق ارائه می دهند. این 
برنامه رایگان توسط یک توسعه دهنده ایرانی به 

نام سهیل نیکبین ساخته شده است.
راهنما یک ابزار مسیریابی عالی است که با استفاده 
از آن می توانید مسیر خود را در یک شهر یا مکان 
غریب پیدا کنید. به ویژه پیدا کردن مکان مورد نظر 
شــما با این ابزار مسیریابی بسیار آسان تر خواهد 

شد. ویژگی های مهم این برنامه بدین قرار است:
 می توانید به آســانی بیمارســتان، هتل، کافه، 
رســتوران، بانک، و هر مکانــی را که می خواهید 

پیدا کنید.
 همراه با هــر مکان، اطالعــات کامل و دقیقی 
در اختیار شــما قرار خواهد گرفت اعم از نشانی، 
تصاویر، رتبه بندی، شــماره تلفن، مسیر نقشه، و 
بررسی کاربر و مسافت از محلی که در حال حاضر 

در آنجا هستید.
 این ابزار مسیریابی نقشه با زمان تخمین زده شده 
و مسافت در دسترس کاربران قرار می گیرد تا شما 
را راهنمایی کند که چگونه مقصد مورد نظر خود 
را در خیابان ها پیــدا کنید. به عبارت دیگر، دیگر 
الزم نیست نگران گم شــدن در محله یا منطقه 

ناآشنا باشید.
 نتایج می توانند بر حسب مسافت یا رتبه بندی 

جداسازی شوند.
 تمــام نتایج جســتجو را می توان روی نقشــه 

مشاهده کرد.
در نســخه های جدیدتر این برنامــه، تغییرات و 
اصالحات مفیدی اعمال شــده است. در آخرین 
نسخه از این برنامه کاربردی، عملکرد برنامه بهبود 
یافته و اشکاالت موجود در نسخه های قدیمی تر 

برطرف شده  است.
هریک از کاربــران برای اســتفاده از این برنامه، 
پس از دانلــود آن از یک فروشــگاه معتبر مانند 
گوگل پلی، و نصب برنامــه، باید قابلیت موقعیت 
مکانی تلفن همراه خود را روشــن کنند تا برنامه 
بتواند موقعیت مکانی او را پیدا کند و بر اساس آن 

خدمات مربوط را ارائه دهد.
در صفحه اصلی راهنما، هریک از موارد مورد نظر 
و گزینه هــای مکانی به طور مجــزا نمایش داده 
شــده اند. این گزینه ها عبارت اســت از ای تی ام، 
بانک، پلیس، مراکز آموزشی، پمپ بنزین، تاکسی، 
اتوبــوس، فرودگاه، بیمارســتان، هتــل، پارک، 

باغ وحش، سینما، فروشــگاه، کافه، و پارکینگ. 
کاربران می توانند با لمس هر یک از این گزینه ها 
نزدیک ترین مورد را به موقعیت مکانی فعلی خود 
پیدا کنند و با کمک نقشه و نشانی ارائه شده توسط 

برنامه به آسانی به آنجا بروند.
برای نمونه، وقتی گزینــه ای مانند کافه را لمس 
می کنید، برنامه با استفاده از گزینه موقعیت مکانی 
تلفن همراه شما کافه های نزدیک به شما را از بین 
پایگاه داده خود جستجو می کند و سپس فهرستی 
از کافه ها ارائه می دهد که با کلیک بر روی هریک 
وارد صفحه جدیدی می شوید. در این صفحه نام و 
مشخصات از قبیل نشانی و تلفن آن مکان نمایش 
داده می شود. در قســمت باال و سمت راست این 
صفحه اگر روی گزینه نقشه کلیک کنید، نقشه آن 
مکان نیز با نمایش تمام مسیرها و خیابان ها نشان 
داده می شود. به عالوه زمان تقریبی برای رسیدن 
به آنجا و مسافتی که باید طی شود در اختیار کاربر 

قرار می گیرد.
در قسمت »راهنما« نیز می توانید از مکان فعلی 
خود مطلع شــوید، آب وهوای مناطق را بررسی 
کنید، از قطب نما استفاده کنید، و جهت شمال، 
جنوب، شرق و غرب مکان فعلی خود را مشخص 
سازید. به عالوه گزینه ای به نام »مورد عالقه های 
من« وجود دارد که می توانیــد مکان های مورد 
عالقه خود را به آن اضافه کنید و مجددا به راحتی 
آن ها را پیدا کنید. ایــن امکان در اختیار کاربران 
قرار گرفته تا بتوانند نظرات و پیشنهاد های خود را 

از طریق وب سایت، صفحه فیس بوک و یا به طور 
مستقیم در قســمت تماس با ما مطرح کنند و در 

بهبود برنامه نقش موثری داشته باشند.
در قسمت جستجوی دستی این برنامه، کاربران 
می توانند دســته بندی های دقیق تر و با جزئیات 
بیشــتری را جســتجو کنند. در این قسمت این 
دســته بندی ها به گروه های کوچک تری تبدیل 
شــده اند. برای مثال می توان به دسته بندی های 
آرایشگاه، آبگرم، آکواریوم، استخر، امالک، ایستگاه 
آتش نشانی، ایستگاه مترو، باشگاه، انبارداری و... 

اشاره کرد.
یکی از بخش هــای این برنامه، که بــه تقویت و 
به روزرسانی  بیشــتری نیاز دارد، قسمت پایگاه 
داده است که هرچقدر اطالعات بیشتری درباره 
مکان های مختلف در آن جمع آوری شود، کاربران 
بهتر می توانند از خدمات دقیق و سریع آن استفاده 
کنند و نزدیک ترین و مناسب ترین مکان مورد نظر 

خود را بیابند.
از ســوی دیگــر، طراحی ایــن برنامه بســیار 
هوشــمندانه، زیبا و ظریف اســت، به طوری که 
کاربران به آسانی می توانند در آن جستجو کنند 
و خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند. راهنما 
می تواند راهنمای مناسبی برای همه افرادی باشد 
که به مکان های ناآشــنا سفر می کنند و به دنبال 
اســتفاده از امکانات و مراکز تفریحی این مناطق 
هســتند و می خواهند به تنهایی کارهای خود را 

انجام دهند.

یــک برنامه تم رایــگان بــرای تلفن همراه 
 S6، ،آج S7 گلکسی ،S7 سامسونگ گلکسی
 CM و نوت 5 است که به ویژه برای کاربران S5
Launcher طراحی شــده است. این برنامه 
شامل ده ها آیکون و تصویر پس زمینه هنری 
اســت که کاربران می توانند با استفاده از آن 
به آسانی دستگاه شما را سفارشی سازی کنند.

این برنامــه از ویژگی هــای فوق العاده زیر 
برخوردار است:

 در این برنامه زیباترین و جالب ترین تم ها 
و تصاویر پس زمینه وجود دارد. مهم نیســت 

کدام نوع تم را دوست دارید، سیستم، تصاویر 
انتزاعی، حیوانات، فناوری، کارتون، عشــق، 
طبیعــت، ورزش، خودرو و وســایل نقلیه، 
جشــنواره و تعطیــالت، مناظــر و... هرچه 
دوســت دارید را می توانیــد در زمینه تلفن 

خود قرار دهید.
 قابلیت تم های DIY به شما امکان می دهد 
طراح شوید و ایده های خالقانه را به تم های 

منحصربه فرد تبدیل کنید.
 ،DIY بعد از ســاخت و طراحی تم هــای 
می توانیــد آثار هنری خود را با دوســتان به 

اشــتراک بگذارید و آن ها را به دوستان خود 
هدیه دهید.

نحوه استفاده از تم:
1. تم را دانلود و نصب کنید.

2. امن ترین راه انداز را نصب کنید.
CM Launcher .3  را اجرا و تم دانلودشــده 
را اعمال کنید. اگر در حــال حاضر در تلفن 
خــود CM Launcher  را دارید، می توانید به 
طور مســتقیم به قسمت »زیباسازی - من« 
بروید و تم را باز کنید و آن را روی تلفن خود 

اعمال کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

سلفی، ول کن این صفحه نیست!

Spaces - Small group sharing
Spaces برنامه ای کاربردی برای اشــتراک گذاری گروه های کوچک 
است. این برنامه یکی از پربازدیدترین برنامه های کاربردی در فروشگاه 
برنامه گوگل پلی بوده است. برخی از ویژگی های مهم این برنامه عبارت 

است از:
 ایجاد فضا برای هر موضوع در هر تلنگر

 دعوت از دوســتان یا اعضای خانواده به هر طریقی که دوســت دارید و 
فقط با یک لینک سریع

 جســتجوی گوگل، کروم، عکس ها و یوتیوب تعبیه شــده در صندوق 
اشتراک

 اعضای یک فضا می توانند درباره هر پست نظر دهند
 پیدا کردن سریع هرچیز در فضاهای شما با جستجوی کلیدواژه ها

با یــک تلنگر یک فضا ایجاد کنید و هر طور که دوســت دارید با یک 
لینک ســریع افراد دیگر را دعوت کنید. با برنامه های فوق می توانید 
مقاالت، ویدئوها، و عکس ها را از داخل برنامه پیدا کنید و به اشتراک 
بگذارید. وقتی نیاز دارید به چیزی که اخیرا آن را در یکی از فضاهای 
خود دیده اید بازگردید، از قابلیت جستجو استفاده کنید تا به سرعت 

آن را بیابید.
از گروه های تحقیقاتی گرفته تا پیدا کردن خانه تا سفرهای آخر هفته و...، 
برنامه Spaces به شما کمک می کند به سرعت یک گروه بسازید و مطالبی 

را درباره هر موضوعی به اشتراک بگذارید.

VLC for Android
دستگاه پخش موسیقی VLC یک دســتگاه پخش چندرسانه ای بین پلتفرم 
رایگان و باز اســت که اکثر فایل های چندرسانه ای و نیز دیسک، دستگاه ها و 
پروتکل های پخش شبکه ای را پخش می کند. VLC یک پورت از دستگاه پخش 
VLC در پلتفرم اندروید است که در سیستم  عامل های اندروید می تواند ویدئو 
و فایل صوتی و نیز پخش های شــبکه ای و دی وی دی مانند نسخه دسکتاپی 
VLC را پخش کند. VLC برای سیستم  عامل های اندروید دستگاه پخش صوتی 
کاملی است که پایگاه داده جامع و کاملی دارد و به اکوالیزر و فیلترهایی مجهز 
است که تمام فرمت های صوتی عجیب را پخش می کند. این برنامه کاربردی 
بیشترین تعداد دانلود را در حوزه دستگاه پخش فایل های صوتی و تصویری به 
خود اختصاص داده است. VLC  برای همه مناسب است و کامال رایگان است. 
این برنامه هیچ تبلیغ و خرید داخل برنامه و هیچ  جاسوسی ندارد و داوطلبان 
مشتاق آن را ساخته اند و تمام کدهای منبع به طور رایگان در دسترس هستند. 
تمام فرمت ها اعم از MKV، MP4، AVI، MOV، Ogg، FLAC  و AAC پشتیبانی 
می شوند و تمام کدها را می توان به طور یکجا و بدون دانلود مجزا دریافت کرد. این 
برنامه از زیرنویس، تله تکس و زیرنویس بسته پشتیبانی می کند.VLC در سیستم  
عامل های اندروید یک کتابخانه رسانه ای برای فایل های صوتی و ویدئویی دارد و 
به کاربران امکان می دهد به طور مستقیم پوشه ها را جستجو کنند. همچنین از  
زیرنویس، چرخش خودکار، تنظیمات و حرکات برای کنترل صدا، روشنایی و 
جستجو پشتیبانی می کند. به عالوه در این برنامه یک ویجت برای کنترل صدا 

وجود دارد که از کنترل هدست های صوتی پشتیبانی می کند .

Theme Samsung Galaxy S7 Edge

فیلم هایتان را 
ادیت کنید

برانید... با سرعت 
برانید!

هامیلتون مابی
موانع چیزهای وحشــتناکی هستند که هرگاه 
شــما چشــم هایتان را از هدف دور نگه دارید، 

آن ها را می بینید.

YouCam Perfect - Selfie Cam
این برنامه بهترین برنامه عکس های زیباست که هر عکس و سلفی را فوق العاده 
می کند. این ویرایشگر تصویر و برنامه عکس برداری عکس های زیبایی از شما 
می گیرد، لکه های صورت شما را از بین می برد و زیبایی طبیعی صورت و پوست 
شما را نشان می دهد. با استفاده از این برنامه کاربردی کاربران می توانند ویدئو و 
سلفی های ویدئویی را در قالب کلیپ های 4 تا 8 ثانیه ای و با استفاده از فیلترهای 
فوق العاده برای ساخت ویدئو تهیه کنند. کافی است روی عکس ها را لمس کنید 
تا رنگ پوست شما تنظیم شود، فیلترها اضافه شوند، به آسانی چین وچروک ها از 
بین بروند، لکه ها پاک شوند، چشم های خسته ویرایش شوند، و تنها با چند لمس 
شکل صورت شما تغییر کند و الغرتر به نظر برسد. این ویرایشگر دوربین سلفی 
و تصویر تمام چیزی است که کاربران نیاز دارند تا هزاران کوالژ، فریم، استیکر و 
صحنه های فوق العاده را به وجود آورند. استودیوی عکس شما می تواند عکس های 
بهتری را از شما نشان دهد. فریم ها و کوالژها را امتحان کنید، استیکرهای زیبا را 
اضافه کنید، متن بنویسید، از ابزار تار کردن و سایر جلوه های ویژه استفاده کنید.

جلوه های زیباسازی پوست در سلفی های دوربین و ویدئویی
 جلوه های زیباســازی زمان واقعی در هر فریم، عکس فوق العاده ای از شما 
می گیرد.  با ویدئوهای کوتاه، ســلفی را به زندگی خــود بیاورید.  ویدئوها 
و ســلفی های ویدئو با فیلترهای فوق العاده ویدئوهــای بهتری را به نمایش 
می گذارند. یکی از ویژگی های اصلی این برنامه آن است که فقط در عرض چند 
ثانیه به کمک آن می توانید عکس های پرتره بی نظیری از خود بگیرید. صورت 

شما در تمام تصاویر بی نقص و درخشان خواهد بود.

اخبار استارت آپی را
 درکانال تلگرامی 

شنبه بخوانید
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