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چگونه سومبات هاکوپیان برندی را پایه گذاشت 
که مردان ایرانی ارادت خاصی به آن دارند؟

کت وشلوار 40ساله ایرانی
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16 صفحه / 1000 تومانشـــنـبـه/ 15خـــرداد/ سـال اول/  شــمـاره13
13 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

در یکی از روزهای بهاری سال 1349 شرکت تولید پوشاک مردانه با 
امکانات و سرمایه بسیار اندک، ولی با رویاهای بزرگ و اندیشه جهانی 
به عنوان یک مزون لباس بنا شد، که در کمتر از سه سال به شهرت 
رسید و در ردیف بهترین لباس های مردانه آن زمان قرار گرفت. این 

روزها مردان ایرانی به بهانه شادباش شب های ازدواجشان تنها 
به فروشگاه های این برند سر می زنند و ترجیح می دهند پیش 

از هر برند دیگری هاکوپیان بپوشند. سومبات هاکوپیان صاحب برند 
هاکوپیان یکی از دانش آموختگان آکادمی مولر آلمان است...
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رضا کالنتری نژاد بنیان گذار شزان از جوانان و سرمایه گذارانی 
می گوید که چشم بر منافع کوتاه مدت بسته اند و به امید

ده سال بعد در این آفرینشگاه فن آوری می آفرینند

آفرینشگاه شزان!

چه چیز باعث  می شو د
شما کارآفرین  مو فقی باشید؟

قدردانی کردن از دیگران می تواند آمار مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های قلبی را پایین بیاورد

کارآفرین فردی است که می خواهد به هر قیمتی روی یک 
ایده خاص کار کند تا آن را به موفقیت برساند...

قدردان باشید
تا قلبتان سالم بماند!

92

برندی که با تمرکز بر تناسب 
اندام محصوالت خود را روانه 

بازار می کند

بزرگترین مشکل نداشتن 
پلت فرم به زبان های دیگر 

جهان است

19خردادماه در موسسه 
خدمات فناوری تا بازار

ترفندهای بالیوودی 
ریباک

دغدغه ای به نام 
حقوق سرماه!

مالکیت فکری 
در ایران و چالش های 

پیش رو

2

11

10

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

9

کره سالم ترین 
اکوسیستم 

استارت آپی آسیا!

زمان بندی ایونت های
تا 19خرداد را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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بارها نوشتیم که بزرگ ترین مشکل استارت آپ های 
ایرانی فقر دانش است و بعد هم آدرس دادیم که باید 
به زیست جهانی و تجربه های شکست و موفقیت 
برندهای بزرگ رجوع کنید. آنچه از این آزموده ها 
برای موفقیت یک اســتارت آپ بیــرون می آید 
خالقیــت و نوآوری، تالش و خســتگی ناپذیری، 
ریســک پذیری و بی باکــی، برنامه ریزی و تمرکز 
و ارزش آفرینــی... اســت. اما امــروز می خواهم 
آدرس دیگــری را بــه کارآفرینان جوان نشــان 
بدهم. بیست و هشــت سال پیش در شرایطی که 
جوانان هم سن وسال من و شما مشغول راه اندازی 
کسب وکارشان بودند، یا در محل کارشان به توسعه 
کارشان می پرداختند، هواپیماهای دشمن روی 
سرشان آوار شدند. برای دفاع از همه آنچه داشتند و 
باورهایشان، به جبهه ها رفتند.  نیروهای مردمی که 
در میدان جنگی نابرابر و تحمیل شده مجبور بودند 
با آزمون وخطا پیش بروند. آزمونی که موفقیتش 
جانی دوباره بود و شکســتش دادن جان عزیز. در 
آن شرایط سخت و بحرانی بود که همان مولفه های 
موفقیت یــک اســتارت آپ، که در بــاال گفتیم 
)خالقیت و نوآوری، تالش و خســتگی ناپذیری، 
ریســک پذیری و بی باکی، برنامه ریزی، تمرکز و 
ارزش آفرینــی(، در جبهه های جنــگ بروز پیدا 
کرد. وقتی خرمشــهر فتح و ارتش عراق مجبور به 

عقب نشینی سراسری شد، دشمن برای ...
ادامه درصفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

لطفا به این آدرس 
مراجعه کنید!

نیازمندی های کارآفرینی
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تقدیر از شنبه برای توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی ایران

برنامه استارت )START( توسط وزارت آموزش وپرورش، 
فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری در سال 2012 ایجاد شد

در همایش شیراز کارآفرینان ابعاد مختلف توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی را بررسی کردند

روش های سرمایه گذاری 
در استارت آپ های ژاپن

چرا سرمایه گذاران کمتر تمایل دارندبر روی استارت آپ های بانکی سرمایه گذاری کنند
بانکداری، بازار بکر استارت آپ های ایران

برخی می گویند کارآفرینی در ایران با آمدن سرمایه گذاران 
خطرپذیری مثل سرآوا شروع شد و برخی دیگر تاریخ این 
ماجرا را کمی عقب تر می برند و به جاهایی مثل پرشین بالگ 
اشاره می کنند. شاید بشود کمی آن سوتر رفت و به جاهایی 
مثل توسن و همکاران سیستم اشاره کرد؛ یا مثال فناپ که 

همه آن ها زمانی شرکت هایی نوپا بودند و امروز به غول های 
فناوری ایران تبدیل شده اند. جالب اینجاست که همه این 
غول ها تالش می کنند در فضای استارت آپ ها جایی برای 
خودشان داشته باشند. توسن با هکاتون، فناپ با تریگ آپ، 
خدمات با این بانک و شرکت کوچک تری مثل ارتباط فردا 

هم با فینووا. در پیگیری تاریخ کارآفرینی در فضای مالی و 
بانکی ایران البته می شود از این هم دورتر رفت و مثال نگاهی 
انداخت به قبــل از انقالب. برخی تصور می کنند بانکداری 
الکترونیکی در ایران از ســال ۷0 به بعد شروع شد، یا مثال 
ادامه درصفحه 13 پرداخت الکترونیکی از سال ۸0 به بعد.  

چطور حقوق کارکنان را در 
فرایند راه اندازی پرداخت کنیم
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در همایش شیراز کارآفرینان ابعاد مختلف توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی را بررسی کردند

تقدیر از شنبه برای توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی ایران

در هفته ای که گذشــت شهر شیراز میزبان نشست 
کارآفرینی شیراز بود. نشستی که در آن صاحب نظران 
و خبــرگان در بخش هــای مختلف اکوسیســتم 
کارآفرینی حضور داشــتند و فرصتی بی نظیر برای 
ارتقای فضای اکوسیســتم کارآفرینــی در ایران را 
فراهم کردند. این نشست در شش پنل در بخش های 
گوناگون اکوسیستم کارآفرینی مانند سرمایه گذاری، 
فناوری و کارآفرینی به دنبال شناسایی نقاط قوت و 
ضعف فضای کارآفرینی ایــران بود. نوارزش آفرینی 
)کارآفرینی( مقوله ای اســت چندبعدی که عوامل 
متعددی باید به خوبی و درستی در کنار یکدیگر کار 
کنند تا بتوان نتیجه مناسبی حاصل کرد. به همین 
دلیل نشست شیراز سعی می کند هرسال فرصتی را 
برای پایش فعالیت های صورت گرفته در اکوسیستم 
کشور و منطقه فراهم کند و فعاالن این عرصه را برای 

تبادل دیدگاه ها و یافته ها دور هم جمع کند.
در پنل بررسی زیرساخت های اکوسیستم کارآفرینی، 
مهندس حســین صابری از پارک فناوری پردیس، 
دکتر فرید مر، ریاســت پارک فناوری استان فارس، 
دکتر حبیب شریف، ریاست بنیاد نخبگان فارس، و 
سارا یوزینگر، مدیر برنامه شتاب دهی آواتک، حضور 
داشــتند و به بررسی مشــکالت مختلف در حوزه 
زیرساخت ها و ارائه برنامه های راهبردی و عملی در 

این خصوص پرداختند. در بخش ابتدایی پنل سارا 
یوزینگر به تشــریح برنامه های آواتک و همچنین 
معرفی کمپ شش هفته ای ویتا تک فارس با همکاری 
شتاب دهنده پرش پرداخت. مهندس حسین صابری 
نیز در بخشی از سخنان خود با اشاره به زیرساخت های 
فراهم شــده در کشــور، ضمن قبــول ضعف های 
ساختاری در برنامه های نوآوری و فناوری، در پاسخ 
به یکی از حضار مشکل مالی را اولین مشکل صاحبان 
ایده ندانســت و تنها مشکل را در این مسیر نوع نگاه 
افراد در تمامیت خواهی و عدم تشکیل تیم و جذب 
شریک مناسب دانست. در پنل فرهنگ و رسانه نیز 
اثرات متقابل این حوزه با اکوسیستم کارآفرینی ایران 
با حضور فعاالن رسانه ای و فرهنگی کشور بررسی شد. 
در این نشست دکتر حسینی به ارائه مقاله پژوهشی 
پرداخت و بعــد از بحث و تبادل نظــر در خصوص 
یافته های پژوهش اکبر هاشــمی، مدیرمســئول 
هفته نامه شنبه، و میالد صابری از برنامه انتقال تجربه 
استارت آپ گرایند به ایراد سخنرانی پرداختند. در 
ادامه پنل، با حضور آقایان میر محد از شبکه 5 سیما، 
مبتهج از بسیج رسانه و دوهفته نامه فردا نیاز، آرش 
سروری از برنامه کلید، دکتر زالی ریاست دانشکده 
کارآفرینی دانشگاه تهران، اکبر هاشمی مدیرمسئول 
هفته نامه شنبه و میالد صابری از استارت آپ گرایند، 
درباره اثرات متقابل رسانه و اکوسیستم کارآفرینی 
بحث و گفت وگو شــد. دکتر زالی به تشــریح نقش 
تســهیل کننده و اثرات متقابل فرهنگ و رسانه در 
شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی پرداخت و با بیان 
گزارشی از دیده بانی جهانی کارآفرینی این موضوع 

را مقوله بســیار مهمی ارزیابی کرد. اکبر هاشــمی 
روایتگری ناصحیح از فعالیت و زندگی استارت آپ ها 
را در ایران ناشی از نگاه نادرست و کمبود آگاهی در 
جامعه دانست و گفت: »باید با روایتگری صحیح از این 
پدیده به رشد و توسعه آن سرعت بخشید و به اقتصاد 
درون زا و مقاومتــی کمک کرد.« وی روایت »نفوذ« 
را در خصوص استارت آپ های ایرانی خطری جدی 
برای توسعه اکوسیستم ایران دانست و گفت باید به 
حساسیت های حاکمیت توجه کنیم. میالد صابری 
نیز در تشــریح تجربیات خود با کارآفرینان مختلف 
به بیان خصوصیات این افراد و تمرکز آنها بر هدف و 
تاثیرات این نوع سبک زندگی بر تغییر فرهنگ جامعه 
پرداخت. صابری در بخشی از سخنان خود به اثرات 
مثبت و موانع پیش روی تیم برگزاری استارت آپ به 
گرایند اشاره کرد و تالش برای رفع این موانع را جزو 

اولویت های ضروری دانست.
عبدالرســول مبتهج، مدیرمســئول دوهفته نامه 
اقتصادی-اجتماعــی فردا نیاز، نیز ضمن تشــریح 
وضعیت رســانه های استان فارس، به پتانسیل های 
حوزه کارآفرینی و اقتصاد در این اســتان پرداخت و 
یکی از دالیل عمده عدم رشــد فرهنگ کارآفرینی 
در استان را عدم آشنایی و تمرکز رسانه های فارس 
بر روی موضوع دانست. آرش سروری نیز با اشاره به 
دالیل ایجاد برنامه اینترنتی کلید و چرایی پخش این 
برنامه از کانال آپارات، محدودیت های سیما در پخش 
برنامه های این چنینی و همچنین نوع ارتباط مردم 
با رسانه های اینترنتی را دلیل اصلی برشمرد و اثرات 
مثبت رسانه در تغییر نگاه بخش های مختلف را مهم 

دانست. میر محد نیز با ذکر محدودیت ها و تفاوت های 
رسانه ملی با رسانه های دیگر به تشریح برنامه های 
شبکه اقتصاد سیما در خصوص حمایت از تولید ایرانی 

و برنامه های کارآفرینی پرداخت.
پیشنهاد ها و راهکارهای ارائه شده:

  اقدام به ایجاد شبکه همکاری مشترک برای توسعه 
فرهنگ کارآفرینی در کشور

 باال بردن ســطح آگاهی عمومی نســبت به ابعاد 
مختلــف فرهنگ کارآفرینی از طریق شناســاندن 

ابعاد مختلف آن
 ساخت روایت جدید و مثبت از استارت آپ ها

نشســت کارآفرینی شــیراز، به عنوان یک رویداد 
شبکه ساز در اکوسیســتم کارآفرینی غرب آسیا، با 
هدف توسعه همکاری ها و ایجاد مرکز منطقه ای در 
حوزه کسب وکارهای نوپا و نوارزش آفرین، فعالیت 
خــود را از ســال 1394 با همکاری ســازمان های 
خصوصی و دولتی آغاز کرده است. برنامه اصلی این 
رویداد تبادل نظر و ایجاد شبکه بین فعاالن و سازندگان 
و شکل دهندگان اکوسیستم نوارزش آفرینی در ایران 
اســت که این اهداف را از طریق برگزاری جلســات 
هم اندیشی و مالقات های تجاری و عمومی پیگیری 
می کند. در کنار این تبادل نظر جایزه ملی توســعه 
اکوسیستم هم به بهترین فعالیت ها و تالش ها در راه 
توسعه اکوسیستم بومی ایران و منطقه به برندگان 
که طی فرایند علمی داوری می شوند اعطا می شود. 
که در پایان نشست به 18 مجموعه این جایزه تعلق 
گرفت و از هفته نامه شنبه نیز به خاطرکمک به توسعه 

اکوسیستم کارآفرینی ایران تقدیر شد.

 تحلیل کانال های بازاریابی برای استارت آپ ها
شرکت ای نتورک طی یک کارگاه آموزشی 

19
خرداد

کانال های بازاریابی برای استارت آپ ها را به 
صورت کاربردی تحلیل می کند. این کارگاه 
عالوه بر مفاهیم مقدماتی استاندارد و آکادمیک موضوع، 
مخاطب را در انتخاب آگاهانه و استفاده موثر از متدهای 
بازاریابی آنالین آگاه می کند. نمونه های حقیقی تحلیل 
به گونه ای بررسی می شوند که مخاطب در عمل بتواند 

تعیین کند برای هر کســب وکار بهتر اســت از کدام 
روش ها استفاده کند و با چه مقدار بودجه اقدام کند تا 
نتیجه مطلوبش را به دست آورد. این کارگاه چهارشنبه 

19 خرداد در شتاب دهنده آواتک برگزار می شود.

 کارگاه هوش و مهارت های اقتصادی
در این کارگاه که از سوی »اقتصاد ایرانیان« 

20
خرداد

برگزار می شود، دانش ها و مهارت هایی آموزش 
داده خواهد شد که یادگیری آنها برای موفقیت 
در امور اقتصادی و مالی شــخصی و کاری الزامی است. 
همچنین حقایقی در باب سرمایه فکری، سیاست های 
پولی و مالی، کســب وکار، و اصول ســرمایه گذاری به 
مخاطبان ارائه می شود. این کارگاه 20 خرداد در سالن 

همایش های اقتصاد ایرانیان برگزار خواهد شد.

 کارگاه انتخاب نام برند
مرکز آموزش بازرگانی اســتان البرز کارگاه 

16
خرداد

آموزشــی انتخاب نام برند را برگزار می کند. 
در ایــن کارگاه مباحثــی پیرامــون روش 
برندسازی و تاثیر روانشناسی کلمات در قدرت نام برند 
مطرح خواهد شــد. ایــن کارگاه 16 خردادماه برگزار 

می شود.

 همفکر کرج
همفکر کرج ایــن هفته بــه میزبانی مرکز 

17
خرداد

آموزش بازرگانی کرج و آموزشــگاه ســایه 
برگزار می شــود. همچنین در بخشی از این 
همفکر قرار است بنیان گذاران استارت آپ itpro حضور 
داشته باشند و مطالبی را درباره استارت آپ خود ارائه 

دهند. این برنامه دوشنبه 17 خرداد برگزار خواهد شد.

 دورهمی برنامه نویسان خوش فکر
برای شــرکت در این دورهمی نیاز نیســت 

21
خرداد

برنامه نویس حرفه ای باشید؛ مخاطبان اصلی 
ایــن دورهمــی کســانی هســتند کــه 
فارغ التحصیل دانشــگاهی اند و یا به صــورت تجربی 
فعالیت هایی داشــته اند. همه افرادی که حداقل یک 
نمونه کار در زمینه اپلیکیشن موبایل داشته باشند و یا 
وب سایتی مســتقل و یا حداقل تحت وردپرس دارند و 
می خواهند با هوش، اســتعداد و خوش فکری خود به 
موفقیت های شــغلی دســت یابند می توانند در این 
دورهمی شــرکت کنند. این دورهمــی 21 خردادماه 

برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

پنجمین رویــداد اســتارت آپ گرایند هفته 
گذشته در شهر رشــت برگزار شد. میهمانان 
این رویداد علــی و مصطفی امیری بودند؛ این 
دو برادر در کارنامه فعالیت های اســتارت آپی 
خود، بنیان گذاری چندین شــرکت موفق را 
دارند که »زرین پال« ازجمله موفق ترین این 
فعالیت ها به شــمار می رود. برادران امیری در 
این رویداد عــالوه بر صحبت درباره زرین پال، 
درباره اســتارت آپ های دیگری که راه اندازی 
کرده بودند نیز به انتقــال تجربه و اطالعات با 
مخاطبان پرداختند که ازجمله آنها می توان به 
»نوین پیامک«، »عصر اس ام اس«، »پارکینا« 
و »شارژ ریسلر« اشاره کرد. این رویداد در روز 
دوشنبه 10 خردادماه در سالن اجتماعات پارک 

علم و فناوری برگزار شد.

شهر تبریز که به تازگی به صورت جدی به زمینه 
فعالیت های استارت آپی ورود پیدا کرده، این بار 
میزبان رویدادی به نام نشست استارت آپی تبریز 
است. در این رویداد صاحبان کسب وکار تبریز و 
عالقه مندان به شروع فعالیت های استارت آپی 
در این شهر کنار هم حضور پیدا می کنند و ضمن 
تحلیل و بررسی پتانسیل های بومی موجود، 
به ارائه راهکار و شبکه ســازی می پردازند. این 
نشست استارت آپی 13 خردادماه در پارک علم 

و فناوری شهر تبریز برگزار خواهد شد.

شــصت و سومین جلســه از سلسله جلسات 
گفت وشنود اقتصادی برگزار می شود. میهمان 
برنامه این هفته میثم هاشم خانی است که در 
زمینه اقتصاد اجتماعی به پژوهش و نویسندگی 
اشتغال دارد. در این برنامه قرار است پیرامون 
الزامــات فقرزدایی بحــث و تبادل نظر انجام 
گیرد. گفت وشــنود اقتصادی این هفته عصر 
روز یکشــنبه 16 خردادماه در باشگاه اندیشه 

تهران برگزار خواهد شد.

نشست استارت آپی 
تبریز

گفت وشنود اقتصادی

خبر
N e w s

رویداد
Event
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داالیی الما

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، 
ببین چه چیز را از دســت داده ای که این را به 

دست آورده ای.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

نشست 
کارآفرینی 

شیراز، به عنوان 
یک رویداد 

شبکه ساز در 
اکوسیستم 
کارآفرینی 

غرب آسیا، با 
هدف توسعه 
همکاری ها و 
ایجاد مرکز 

منطقه ای 
در حوزه 

کسب وکارهای 
نوپا و 

نوارزش آفرین، 
فعالیت خود را 
از سال 1394 

با همکاری 
سازمان های 
خصوصی و 
دولتی آغاز 
کرده است. 
برنامه اصلی 
این رویداد 
تبادل نظر و 
ایجاد شبکه 

بین فعاالن و 
سازندگان و 

شکل دهندگان 
اکوسیستم 

نوارزش آفرینی 
در ایران است

شاید تاکنون شــاهد دعاوی حقوقی بین المللی فیمابین 
شرکت های بزرگ و معروفی نظیر اپل و سامسونگ بوده اید 
که عمدتا ناشی از عدم رعایت حقوق مالکیت فکری است. 
مبنای این دعاوی، مباحث مرتبط با نقض حقوق مالکیت 
فکری و پتنت است که امروزه باعث ضرر و زیان بسیاری از 

شرکت های نقض کننده این قوانین شده است.
مالکیت فکری و پتنت یکی از مسائل شرکت های بزرگ در 

حوزه های نوآوری و فناوری های پیشرفته خصوصا مباحت 
مرتبط با فناوری آی تی، دارو و تجهیزات پزشــکی اســت. 
یکی از عواملــی که می تواند ضامن موفقیــت اقتصادی و 
فناوری پژوهشــگران و شــرکت های دانش بنیان در عصر 
دانایی محوری باشد، توجه به »حقوق مالکیت فکری« است. 
در همین راستا موسسه خدمات فناوری تا بازار کارگاهی با 
موضوع مالکیت فکری و ثبت پتنت خارجی برگزار می کند. 

در این کارگاه با نگاهی به نظام مالکیت فکری در کشورهای 
توسعه یافته روش های بومی سازی این امر در ایران بررسی 
می شود. با توجه به اینکه نظام مالکیت فکری نظامی کاراست 
که از فعالیت ها و محصوالت فکــری در حوزه های علمی، 
ادبی و هنری حمایت می کنــد، قوانین مربوط به آن اجازه 
سوءاستفاده سایر شرکت ها از دستاوردهای علمی و تولیدات 
بر مبنای نوآوری را به سایر شــرکت ها نمی دهد و قابلیت 

پیگیری نقض این قوانیــن در دادگاه های مالکیت فکری 
وجود دارد. شــرکت های دانش بنیان برخالف شرکت های 
تولیدکننده محصوالت با فناوری متوسط و یا پایین، بایستی 
بیشتر از همه به این موارد توجه کنند. این رویداد آموزشی 
با توجه به ضرورت و حساسیت این موضوع در ایران طراحی 
شده و قرار است 19 خردادماه در موسسه خدمات فناوری 

تا بازار برگزار شود.

سه شنبه یازده خردادماه روز ارائه استارت آپ تیم های 
منتخب آواتک به شبکه سرمایه گذاران بود. 

پین تایم، فول فکر، بوتیک، لوناتو، آزمون ســبز، لیمانزا 
و دیتاشــهر بعد از پایان شــش ماه دوره شــتاب دهی، 
اســتارت آپ خود را به شبکه ســرمایه گذاران داخلی و 

خارجی آواتک ارائه دادند.
محســن مالیری بنیان گذار آواتک در این رویداد تاکید 
کرد که در تمام دوران شــش ماهه شتاب دهی بر روی 
ارائه اطالعات تکمیلی به تیم ها، تبادل اخبار این حوزه، 
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مشترک و تعامل بین 
ســرمایه گذاران دولتی و خصوصــی داخلی و خارجی 

تمرکز کرده است.
سعید رحمانی، رئیس هیئت مدیره سرآوا،  نیز گفت: »ما 

به جرئت شــرایطی را فراهم می آوریم 
که جوانان کارآمــد ما به جای ترک 

وطن با عالقه مندی و اطمینان و 
برخورداری از حمایت های الزم 
همین جا برای اجرای کسب وکار 
شخصی خود اقدام کنند و امروز 
روزی برای راهــی کردن آنها به 

بیرون از شتاب دهنده ها و تکمیل 
پروســه کسب وکارشــان در دنیای 

واقعی است.«
همچنیــن وی افــزود: »تمام شــدن دوران 

شــتاب دهی و حتی حمایت یک ســرمایه گذار لزوما 
بــه معنی دســتیابی بــه موفقیــت کامــل و نهایی 

در آن کســب وکار نیســت، چراکــه 
تیم ها باید از ایــن مرحله به بعد با 
مسئولیت پذیری بیشتری نسبت 
به ســرمایه دریافتــی و دانش 
پیشــبرد  انتقال یافته درصدد 

کسب وکار خود تالش کنند.« 
وی امســال را ســال موفقیت 
اکوسیستم کارآفرینی دانست و 
تاکید کــرد: »این پیروزی متکی به 
یک فرد و جریان نبوده، جریان همگرای 
اقتصادی و اجتماعی و مرهون حسن تعامل 
خانــواده کارآفرینی ایران و مراکــز مرتبط خصوصی، 

دولتی و حکومتی است.«

ســعید رحمانــی مهمانــان ســرمایه گذار و تیم های 
استارت آپی را به آفرینش ســیلیکون ایرانی با برقراری 
تعامالت بیشــتر داخلی و تبادل بهینه تجربه ها دعوت 
کرد و اســاس آن را پایبندی به اصول ملی، فرهنگی و 

اخالقی تعریف کرد.
یکی از دو دســتورالعملی که در این رویداد بر آن تاکید 
شد، لزوم همراهی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به 
طور همزمان با اســتارت آپ ها و ضمانــت تعهد انتقال 

دانش مدیریتی و فنی آنها بود.
برای اســتارت آپ ها نیز شرایط ســخت رقابتی در 
آینده نزدیک پیش بینی  شــد، و از آنها به جهانی فکر 
کردن و آمادگی برای حضور در بازارهای بین المللی 

دعوت شد.

مالکیت فکری در ایران و چالش های پیش رو

رونمایی از استارت آپ های آواتک در حضور سرمایه گذاران

شبکه استارت آپ IoT شبکه نسل جدید استارت آپ ها در زمینه اینترنت اشیاست

IOT CUP عنوان سری مسابقات با مدل هکاتون در 
 Internet( زمینه کاربردهای مختلف اینترنت اشیا
of Things( است که در آن تیم های شرکت کننده 
برای کســب رتبه برتر با یکدیگر رقابت می کنند 
و در مدت سه شــبانه روز ایده های خود را در قالب 
ساخت، پیاده ســازی می کنند. منظور از ساخت 
ایده حداقل محصول قابل عرضه است. بعد از اینکه 
گروه ها در این ســه روز به رقابت پرداختند، در روز 
آخر طی مراســمی تیم های برتر محصول خود را 
به ســرمایه گذار ارائه می کنند و ســرمایه گذاران 
بر روی بهترین های آنها ســرمایه گذاری خواهند 
کرد. این ماراتن ایده به همت شــبکه استارت آپ 
IoT و با حمایت رســانه ای هفته نامه شنبه برگزار 
می شود. شبکه اســتارت آپ IoT شبکه ای از نسل 
جدید استارت آپ ها و افراد عالقه مند به کارآفرینی 
در زمینه اینترنت اشیاست. شروع داستان به وجود 
آمدن این شبکه از نشست های مجازی در یک گروه 
فعال تلگرامی بود که به تدریــج بعدها با برگزاری 

رویدادهای مختلف جای خود را در بین عالقه مندان 
به مباحث اســتارت آپی پیدا کرد و در حال حاضر 
حلقه های زنجیره کارآفرینی-اســتارت آپی را در 
حــوزه IOT دنبال می کنــد. IOT CUP فقط یک 
رویداد سریالی نیســت، بلکه جریان قدرتمندی 
اســت که عالوه بــر توســعه دهندگان، بازیگران 
اصلی IoT را نیز گرد هم مــی آورد. در این رویداد 
رقابتی، برخالف بسیاری از رویدادهای ایده محور 
دیگر، مجالی برای ارائه و تعریف ایده نیســت؛ بلکه 
فقط باید ایده ها را ســاخت. یک ماراتن نفس گیر 
سخت افزاری-نرم افزاری به معنی واقعی کلمه که 
تیم های شــرکت کننده را تحریک می کند حتی 
خواب و خوراک خــود را کنار بگذارند و برای برنده 
شدن در رقابت تمام توانشان را به کار گیرند. در این 
ماراتن تیم ها عالوه بر کسب جوایز ارزنده نقدی، از 
فرصت تجاری سازی محصوالت خود نیز بهره مند 
خواهند شد؛ ضمن اینکه این ماراتن زمینه ای فراهم 
می آورد تا تیم های کاری و شتاب دهنده ها بتوانند 

به همدیگر معرفی شوند.
 جوایز

تیم اول: 20 میلیون تومان
تیم دوم: 10 میلیون تومان
تیم سوم: 5 میلیون تومان

تیم ها عــالوه بر کســب جوایز نقــدی از فرصت 
تجاری ســازی محصوالت و همچنیــن معرفی به 

شتاب دهنده ها نیز بهره مند خواهند شد.
 زمان بندی و ثبت نام

پیش ثبت نام برای شــرکت در این مسابقه از تاریخ 
16 خردادماه آغاز می شــود. شــرکت در مرحله 
پیش ثبت نام برای همه تیم ها ضروری است. در این 
مرحله افراد و تیم ها ارزیابی می شوند و پس از کسب 
شرایط حضور در IOT CUP اجازه ثبت نام نهایی در 
رویداد را خواهند داشت. دور اول آن در تاریخ 30 تیر 

لغایت یک مرداد 95 اجرا می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت این 

رویداد به نشانی www.iotcup.ir مراجعه کنید.

IOT CUP  ماراتن ساخت ایده های سخت افزاری و نرم افزاری

پنجمین رویداد 
استارت آپی رشت

همفکر تهران در 
زرین پال

بعد از برگزاری همفکر تهران در آواتک، فینوا، 
پیک برتر و ســیب، هفته گذشــته شــرکت 
زرین پال میزبان بچه های همفکر تهرانی بود. 
در همفکر هفته گذشته که 12 خردادماه برگزار 
شد تهرانی های استارت آپی دور هم جمع شدند 
و با هم بحث و گفت وگو کردند و به شبکه سازی 

پرداختند.

پس از پیوســتن شــهرهای مختلف به جمع 
گروه های همفکر، این بار نوبت شــیراز بود تا 
برگزاری این جلسات تبادل اطالعات را تجربه 
کند. شیراز که اتفاقا فعالیت های چشمگیری 
هم در زمینه استارت آپ و کارآفرینی دارد، در 
روز 12 خرداد نخســتین جلسه همفکر خود 
را برگزار کرد تا از این پــس در بین خبرهای 
اســتارت آپی هر هفته خبر برگزاری همفکر 

شیراز نیز به چشم بخورد.
اولیــن رویداد »همفکر شــیراز« بــه همراه 
ششــمین رویداد جامعه کسب وکار شیراز به 

صورت همزمان و در یک مکان برگزار شد.

نخستین رویداد
 همفکر شیراز
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فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص توجه ویژه  به اقتصاد دانش بنیان
آرزوی پلمپ چاه های نفت و تولید ثروت از دانش

آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان 
به دست بیاوریم و درِ چاه های نفت را پلمپ کنیم، آن 
روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایرمان 
می خوریم. بیشــتر بودجه کشور از نفت است.  نفت 
ذخیره ماست. گنجینه مان را داریم تخلیه می کنیم 
از روی ناچاری. باید روزی برسد که این ملت بتواند از 
دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خوِد آن ثروت 
به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد. یک هم افزایی 
پی درپی دارند: علم به ثروت کمک می کند، ثروت به 
علم کمک می کند، دائما هم افزایی به وجود می آید. 
ما باید دنبال این روز باشیم. البته جهت گیری ها باید 

جهت گیری های درست و معنوی و الهی باشد.
 تولید دانش بنیان به جای تکیه بر ذخایر معدنی 

و طبیعی
تولید چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی 

از اهمیت درجه اول برخوردار اســت. کشــوری 
که تولید نداشته باشــد خواهی نخواهی وابسته 
اســت.اگر همه نفت و گاز دنیا هم زیر زمین های 
ما و در چاه های ما ذخیره شــده باشد به دردمان 
نمی خورد؛ کما اینکه می بینید کشورهایی وجود 
دارند که از لحاظ ذخایــر معدنی و طبیعی-چه 
ذخایر انرژی چه ذخایر فلزهای بسیار ذی قیمت 
و کمیــاب-در کمــال ثروتمندی هســتند اما 
خودشان بر روی این زمینی که زیرش این همه 
گنج خفته است، زندگی نکبت بار و فالکت باری 
دارنــد. باید تولید در کشــور - به خصوص تولید 
دانش بنیان، متکی به دانش و مهارت های علمی 
و تجربــی - پیش بــرود؛ این به دســت کارگر و 
کارفرماســت. مدیریت آن هم با دولت اســت؛ 

بایستی سازمان دهی کنند، کار کنند.

خبرنامه
N e w s L e t t e r

3
سعید نفیسی

توجه به آینده باعث می شود انسان همیشه به نیروی 
خویش بیفزاید و برای فردای خود، بیش از آنچه امروز 

به کار برده است، توانایی به دست آورد. 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

لطفا به این آدرس مراجعه 
کنید !

نقش باالی رسانه در جهان با وجود فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مضاعف شــده و الزم است روابط عمومی ها با تغییر 

نگرش فرصت بهره برداری از آن را داشته باشند.
دکتر واعظی با تاکید بر نگاه دولت نسبت به اشاعه ارزش های 
واالی اســالمی گفت: »فعالیت در فضای مجازی باید متاثر از 
فرهنگ ایرانی - اسالمی باشــد.« وی اولویت برنامه دولت در 
ســال جاری را اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و ایجاد شغل 
برشمرد و افزود: »با توجه به اینکه ICT پیشران توسعه است، 
در این چارچوب زیرســاخت های الزم را فراهم کرده ایم.« وی 
با بیان اینکه در ابتدای کار دولت تنها 15 درصد از برنامه پنجم 
انجام شده بود ادامه داد: »در دو سال گذشته، با وجود رسیدن 
به هدف گذاری برنامه پنجم قبل از اتمــام دوره پنجم باز هم 
باید با تولید محتوای فاخر، افزایش خدمات، حمایت از تولید 
اپلیکیشن های داخلی و صادرات نرم افزار، زمینه گسترش حضور 
موثر و فعال را در فضای مجازی به وجود آورد.« واعظی با تاکید بر 
حمایت از جوانان فارغ التحصیل در این حوزه گفت: »زمینه های 
فنی و تخصصی و ارائه وام وجوه اداره شــده سبب ارتباط بین 
وزارت ارتباطات، صنعت و دانشگاه شده که فعال شدن سایت 
امام سجاد )ع( برای حمایت از شرکت های فعال تولید محتوا 
نمونه آن است.« وی با ابراز امیدواری نسبت به استفاده درست 
از فضای مجازی در راستای اهداف واالی نظام و مردم گفت:» 
فضای مجازی می تواند معرف فرهنگ اسالمی- ایرانی باشد و 
نباید نسبت به مســائل غیراخالقی و آسیب رسان به اندیشه و 
دین بی تفاوت بود و در این راستا از فضای مجازی پاک حمایت 
می کنیم.« واعظی این تغییر نگرش را نسبت به جایگاه و نقش 
روابط عمومی الزم دانست و گفت: »باید ضمن تمرکز بر موضوع 
تغییر نگرش سنتی، با استفاده از افراد متخصص در زمینه های 
روابط عمومی، جامعه شناســی و روانشناسی با شناخت ابعاد 
جامعه زمینه ارتباط بهتر با مخاطبان را فراهم ساخت.« واعظی 
در ادامه خواستار بهره گیری روابط عمومی ها از فضای مجازی 
جهت ارتباط بدون واســطه با مخاطبان شد و در پایان گفت: 
»روابط عمومی باید امین مردم باشد و با انعکاس مناسب اقدامات 

به مردم آنها را آگاه ســازد و از سوی دیگر مطالبات مردم را هم 
به مسئوالن انتقال دهد.« سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی 
فضای مجازی، نیز در همایش سراسری مدیران روابط عمومی 
وزارت ارتباطات با بیان اهمیت روابط عمومی در اطالع رسانی 
جامعه اظهار کرد: »مفهوم فضای مجازی متناســب با تحول 
فناوری فضای مجازی توسعه پیدا می کند و با استفاده از فضای 
مجازی می توان با توجه به ظرفیت های موجود تمام دنیا را تبدیل 
به کاربران خود کرد.« وی ضمن بیان اهمیت ســواد اینترنتی 
خاطرنشان کرد: »مشاغل امروز به سمت مهارتی شدن حرکت 
می کنند و مهارت های فناورانه فضای مجازی یک مهارت اصلی 
و پایه است.« استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه 
تهران با اشاره به اینکه محیط مجازی محیطی ادامه دار است، 

گفت: »متناسب با ظرفیت های فناوری، ساختار کاری روابط 
عمومی ها نیز باید به شکل مداوم در حال تغییر باشد.« وی یادآور 
شد: »تحول در روابط عمومی ها ضرورتی گریزناپذیر است زیرا 
در ســال 2025 حدود 91 درصد از کشورهای توسعه یافته و 

69 درصد اقتصادهای نوظهور از اینترنت استفاده می کنند.«
 GDP ســعیدرضا عاملی اظهار کرد: »در حــال حاضر حجم
دنیا 107 تریلیون دالر است که 14/7 تریلیون دالر مربوط به 
اینترنت می شود.« وی همچنین در ادامه عنوان کرد: »با ظهور 
فناوری های نوین باید شاهد اشتغال های گوناگون در جامعه 
باشیم، برخالف کســانی که تصور می کنند ICT شغل ایجاد 
نمی کند باید گفت به ازای هر ایجاد شــغل در این حوزه 2/3 

شغل دیگر ایجاد می شود.«

وزیر ارتباطات:   فضای مجازی می تواند معرف فرهنگ اسالمی- ایرانی باشد

ادامه از صفحه یک
دســتیابی به پدافند مطمئن، در مناطق کوهستانی 
ارتفاعات مرزی را همچنان در اشغال خود نگه داشت و 
در مناطق پست، با به کارگیری موانع مصنوعی موقعیت 
خودش را تحکیم بخشــید. درعین حال، عراقی ها از 
موانع طبیعی هم برای ایجاد اطمینان بیشــتر بهره 
گرفتند. در این میان، رودخانه عریض اروند و منطقه 
وسیع هورالعظیم خیال عراقی ها را از تهاجم قوای ایران 
راحت کرده بود. این آسودگی در منطقه هورالعظیم 
بیشتر معلوم بود، به طوری که عراقی ها هیچ گونه مانعی 
را برای ایجاد پدافند در غرب این منطقه در نظر نگرفته 
بودند. آنها هرگز فکر نمی کردند یک مهندس جوان 
ایرانی به نام »بهروز پورشریفی« پلی طراحی کند تا 
بچه های ایران از روی آن بگذرند و به قلب دشــمن 
بزنند. پل خیبر 13 کیلومتری در 75 روز با عشق و جا ن 
بازی ساخته شد؛ طوالنی ترین پل شناور نظامی جهان 

با مواد جدید و پایدار در مقابل بمباران.
برای شناورسازی آن از مواد پلیمری استفاده شد تا در 
صورت حمله هوایی به سرعت قابل تعمیر و تعویض 
باشد. در فواصل معینی از طول پل پارکینگ و محل 
توپ ضدهوایی تعبیه شد و قطعات یدکی نیز در طول 
مسیر به پل اصلی متصل شد تا در صورت نیاز به سرعت 
عوض شــود. جنگ تمام شــده و نگاه ها از جنوب به 
پایتخت برگردانده شــده و همه این تجربه ها در یک 

گفتمان رسمی گم شده است.
دو راه پیش رو داریم؛ چشــم بر این نشانی ببندیم، یا 
آنکه بی توجه به گفتمان رسمی که دوستش نداریم 
روایت جنگ ایران و عراق و تجربه هایی را که جان های 
بسیاری برای آن داده شده رامرور کنیم. معتقدم روحیه 
استارت آپی یعنی نوآوری، خالقیت، آموزش پذیری، 
پشتکار و عشق و روحیه ای که دیروز هم سن وساالن 
من و تو در جبهه داشتند و امروز در اقتصادی مقاومتی 
باید برای موفقیت در اســتارت آپمان به آنها متوصل 
شــویم. اتکا به نیرو و توانمندی های داخلی، درون زا 
و برون نگر باشیم و جهانی بیندیشیم. همان طور که 
دیروز بچه ها در بخش هــای مختلف جبهه ها مثل 
خط مقدم و عقب تر در آشــپزخانه، تدارکات، فنی-

مهندسی و عمران و... ارزش آفرینی می کردند امروزدر 
کســب و کارهای دانش بنیان و در استارت آپ های 
خدمات رســان از دیجی کاال تا آفرینشگاه های علم و 
فن آوری مثل شزان این ارزش آفرینی ادامه دارد. انگیزه 
و عشق هم ان است، فقط دیروز می خواستیم دشمن 
را از این خاک برانیم، امروز می خواهیم در امتداد خیبر 
گام برداریم و با کنار زدن موانــع و تحریم ها ایران را 
آبادتر سازیم و رفاه و زندگی بهتری را برای مردم عزیز 
کشــورمان به ارمغان بیاوریم. ما مثل همه مردم دنیا 

شایسته دا شتن بهترین ها هستیم.

خبر
News

سمینار سرمایه گذاری و 
تجارت بین الملل ایران-

ترکیه، معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری ایران

سمینار »ســرمایه گذاری و تجارت بین الملل 
ایران-ترکیه، معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
ایران« بــا حضور مدیران کل امــور اقتصادی 
و دارایــی اســتان مرکزی و همــدان در هتل 
کنتینال استانبول برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 
مرکزی، با توجــه به دعــوت خزاعی، رئیس 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران، از حسن میرزاخانی مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان مرکزی و محمودی 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
بــرای حضور در ســمینار ســرمایه گذاری و 
تجارت ایران و ترکیه، قرار اســت فرصت های 
سرمایه گذاری استان های مرکزی و همدان در 
این سمینار معرفی شوند. در ادامه این سمینار 
حســن میرزاخانی در خصــوص فرصت های 
ســرمایه گذاری در استان مرکزی و همچنین 

قابلیت های این استان سخنانی ایراد کرد.

منبع:بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشــور، 1389/02/08؛ و بیانات در دیدار نخبگان 
جوان دانشگاهی، 1387/06/15؛ برگرفته از کتاب راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های 

دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی.
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معموال انســان تمایلی به بلعیدن روباتی کوچک ندارد. اما اگر این 
روبات خوراکی بتواند داخل بدن شما کار کند، یک شیء خارجی 
را هدف قــرار دهد یا زخم داخلی بدن را ترمیــم کند، و پس از آن 
بدون هیچ رد پایی محو شود چه؟ تیمی از محققان موسسه فناوری 
ماساچوست یک روش تهاجمی جدید برای استفاده از روبات های 
کوچک سازگار با محیط زیست پیشنهاد کرده اند که کارهایی را در 
داخل بدن انسان انجام می دهد. در طراحی این روبات ها از اریگامی، 
هنر تا کردن کاغذ در ژاپن، الهام گرفته شــده است. این روبات که 
عمدتا از روده خوک خشک شــده ساخته شده است، شبیه به یک 
صلیب بین یک خوش آشام و یک آکاردئون است. آهن ربای کوچکی 
به آن ها امکان می دهد توســط میدان مغناطیسی خارجی مانور 
بدهند. محققان اخیرا به روبات هایی دست یافته اند که می توانند شنا 
کنند، کوهنوردی کنند و باری با وزن دو برابر وزن خود را بلند کنند، 
اما دستگاه قابل هضمی که بتواند داخل معده عمل کند با چالش های 
زیادی همراه است. محققان می گویند سخت ترین قسمت کار که 
باید حل شود آن است که روبات در چنین محیط غیرقابل پیش بینی 
باید کار خود را انجام دهد. طراحی روبات به گونه ای دوباره بازبینی 
شد تا بتواند وقتی وارونه است راه برود و خود را با تغییرات آناتومی 

معده تطابق دهد.
ساخت یک روبات کوچک

در قلب ساختار الیه ای این روبات ماده ای وجود دارد که وقتی حرارت 
ببیند کوچک می شود. وقتی این اتفاق می افتد، ساختار صاف ابتدا تا 
می شود و به شکل بخش های شبیه به جعبه درمی آیند. این طراحی 

به روبات امکان می دهد تا به حرکت به اصطالح »چسبیدن-لغزش« 
روی بیاورد که در آن قطعات روبات به یک سطح می چسبد اما پس از 
مدتی وقتی توزیع وزن با خم شدن بدنه روبات تغییر می کند، روبات 
به راحتی می لغزد. اما از آنجا که این روبات خاص برای کار در معده 
پر از مایعات طراحی شــده، تیم تحقیقاتی روبات را دوباره طراحی 
کرده اند تا روبات بتواند در آب متالطم حرکت کند. محققان معتقدند 
اینکه این روبات های کوچک می توانند هم حرکت کنند و هم تجزیه 
بیولوژیکی کنند، بســیار اهمیت دارد و ایــن قابلیت کاربردهای 
بالقوه ای در حوزه مراقبت های بهداشتی خواهد داشت. یک معده و 
روده مقطع و باز که به طور سه بعدی از آن تصویربرداری شده است، 
با قالب الستیک ســیلیکون که شکل و ویژگی های فیزیکی معده 
واقعی را دارد، در یک خط قرار می گیرد. این اندام مصنوعی با مایعی 
که ویژگی های مایع معده را دارد پر می شود. در این تحقیق، یکی 
از روبات ها در یک کپسول یخی به اندازه یک بالشت رول می شود 
و قرار می گیرد. وقتی دستگاه به معده می رسد، یک آرایه خارجی 
از کویل های فلزی میدان مغناطیسی ایجاد می کند که با آهن ربای 
روبات تعامل می کند و می تواند به گونه ای تنظیم شود که کپسول 
را به سمت باتری بلعیده شده ببرد. آهن ربا باعث می شود کپسول 
خود به باتری وصل شــود و وقتی روبات دوباره تاب می خورد و دور 
می شود، باتری از غشای معده جدا می شود. روبات و باتری سپس به 
طور طبیعی از سیستم گوارشی عبور می کنند و دفع می شوند. چنین 
روباتی با این قابلیت می تواند نقش مهمی در ترمیم معده و زخم معده 

ایفا کند بدون اینکه آثاری از خود به جا بگذارد.

برای درمان معده تان این روبات را ببلعید!
محققان اخیرا به روبات هایی دست یافته اند که می توانند شنا 

کنند، کوهنوردی کنند و باری با وزن دو برابر وزن خود را 
بلند کنند

مهندســان اولین دســتگاه پوشــیدنی و 
انعطاف پذیر را تولیــد کرده اند که می تواند 

و  بیوشــیمیایی  ســیگنال های 
الکتریکــی موجــود در بدن 

انســان را کنتــرل کنــد. 
این دستگاه شــیمیایی-
فیزیکی سیگنال های قلبی 
 )EKG( الکتروکاردیوگرام
را ثبــت و میزان الکتات را 

بررسی می کند. الکتات یک 
ماده شــیمیایی زیستی است 

که تالش فیزیکــی را در زمان واقعی 
نشان می دهد. این دستگاه روی قفسه سینه 
قرار می گیرد و به طور بی ســیم به یک تلفن 
هوشمند، ساعت هوشمند یا لپ تاپ متصل 
می شود. این دســتگاه می تواند کاربردهای 
زیادی داشــته باشــد، از ورزشــکارانی که 
تمرینات خود را کنترل می کنند تا پزشکانی 
که بیمــاران مبتالبه بیماری هــای قلبی را 

کنترل می کنند.
مهندســان نانو و برق در مرکز حســگرهای 
پوشــیدنی ســن دیگو با همکاری یکدیگر 
دستگاهی ساخته اند که شامل مجموعه ای 
از حســگرهای انعطاف پذیــر و یک صفحه 
الکترونیکــی کوچک اســت. این دســتگاه 
نیز می توانــد داده ها را از طریــق بلوتوث از 
ســیگنال های بیوشــیمیایی و الکتریکــی 

منتقل کند.
درواقع محققان در تالش هستند دستگاهی 
تولید کننــد کــه بتواند به طــور همزمان 
و  شــیمیایی  فیزیکــی،  ســیگنال های 
الکتروفیزیولوژیکی را در طول روز اندازه گیری 
کند. این تحقیق اولیــن گام مهم در این راه 
است. بیشتر دستگاه های پوشیدنی که تبلیغ 
می شوند فقط یک سیگنال را اندازه می گیرند 
مانند تعــداد گام ها یا ضربــان قلب و تقریبا 

هیچ یک از آن ها سیگنال های شیمیایی مانند 
الکتات را اندازه گیری نمی کنند.

ترکیــب اطالعات دربــاره ضربان 
قلــب و الکتــات می توانــد 
بــرای ورزشــکارانی کــه 
عملکرد خود  می خواهند 
را تقویت کنند، مفید باشد. 
محققــان از ورزشــکاران 
اســتفاده  درباره  المپیک 
تولیــد  فناوری هــای  از 
مرکز حســگرهای پوشــیدنی 

نظرسنجی می کنند.
بزرگ تریــن چالــش محققــان آن بود که 
مطمئن شــوند ســیگنال های ارســالی از 
دو حســگر بــرای یکدیگر تداخــل ایجاد 
نمی کند. این امر مســتلزم مهندسی دقیق 
و آزمایش هایی اســت که باید در این راستا 

انجام شود.
محققان برای ســاخت این دستگاه از چاپ 
صفحه روی ورق پلی استر نازک و انعطاف پذیر 
اســتفاده کردند که می تــوان آن را به طور 
مستقیم روی پوســت قرار داد. یک الکترود 
که الکتات را تشخیص می دهد در مرکز این 
دستگاه چاپ می شود و دو الکترود EKG نیز 
در سمت راست و چپ قرار می گیرند. محققان 
بررسی های زیادی انجام داده اند تا به بهترین 
فاصله ممکن بین الکترودها دســت یابند به 
طوری که تداخلی ایجاد نشود و سیگنال ها 
بهتریــن کیفیت را داشــته باشــند. آن ها 
دریافتند که بهترین فاصله چهار سانتی متر 

بین الکترودهای EKG است.
حسگرها به یک صفحه مدار چاپی و کوچک 
که به تراشــه بلوتوث و کنترل کننده میکرو 
مجهز اســت، متصل می شــوند تا داده های 
جمع آوری شده به طور بی ســیم به تلفن یا 

کامپیوتر منتقل شود.

دریافت سیگنال های بدن با تن پوش

زندگی برای آدم ها موقعیت های متفاوتی پیش می آورد. شیوه 
مواجهه آدم ها با اتفاقات گوناگون است که زندگی آنها را رقم تلنگر

می زند. تبدیل تهدیدها به فرصت ها بستگی به هنر خود ما 
دارد. در این دنیا اتفاقی مشابه ممکن است برای هزاران نفر پیش بیاید؛ اما 

تاثیر این اتفاق بر زندگی افراد یکسان نیست. شکست می تواند ما را از پا 
دربیاورد یا اینکه عزم ما را برای ادامه مسیرمان قوی تر کند و 
ما را آبدیده تر سازد. اینکه کدام یک از این دو اتفاق بیفتد 

دست خود ماست. همان طور که هرمان هسه 
می گوید: »ما همان انتخاب هایمان هستیم.«

سخنی نو

محققــان دانشــگاه توکیــو یــک »بازوبند 
هشداردهنده تب«، دســتگاهی پوشیدنی، 
انعطاف پذیر و خودکار، ســاخته اند که وقتی 
دمای بدن فرد باال باشد به صدا درمی آید. اجزای 
آلی و انعطاف پذیر این دســتگاه برای استفاده 
در دستگاه های پوشــیدنی که به طور مداوم 
نشــانه های حیاتی مانند دمای بدن و ضربان 
قلب را در محیط مراقبت های بهداشتی کنترل 
می کنند، بسیار مناسب هستند. علم مهندسی 
یک پانل خورشیدی از جنس سیلیکون آمورف 
انعطاف پذیر، بلندگوی پیزوالکترونیک، حسگر 
حرارتی، و مدار منبع تغذیه ایجادشده با اجزای 
آلی را در یک بســته انعطاف پذیر و پوشیدنی 
ترکیب می کند. کنترل مداوم نشــانگرهای 
ســالمت از قبیل ضربان قلب و دمای بدن در 
مراقبت از نوزاد، سالمندان و بیماران از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. حسگرهایی که برای 
این منظور ساخته می شوند باید انعطاف پذیر 
و بی ســیم باشــند تا بیمار هنگام استفاده از 
آن ها احساس راحتی کند و نیازی به یک منبع 
نیروی خارجی نداشته باشــد. محققان یک 
راهکار انعطاف پذیــر ارائه داده اند که از اجزای 
آلی ساخته شده است که می توان آن را با یک 
چاپگر جوهرافشان روی یک فیلم پلیمری چاپ 
کرد. بازوبند هشداردهنده تب توانسته است به 
موفقیت های متعددی دست یابد. ویژگی اول 
به دستگاه امکان می دهد وقتی حسگر حرارتی 
یک مقدار از پیش تعیین شده بین محدوده 35 
تا 38/5 درجه سانتی گراد را تشخیص می دهد، 
اطالعات صوتــی را ارائه دهــد، ویژگی دوم 
محدوده روشنایی عملیاتی را در شرایط نوری 

فضای سرپوشیده 7/3 برابر افزایش می دهد.

بازوبند 
هشداردهنده تب

فناوری باتری ها 
دگرگون می شود

تازهها
N e w s

یک رویکرد جدید بــرای طراحی باتری مایع، 
با اســتفاده از یــک ترکیــب تغذیه کننده از 
نیروی گرانش مشابه ســاعت شنی قدیمی، 
می تواند مزیت هایــی فوق العاده ارائه دهد زیرا 
طراحی و عملکرد آن کم هزینه و ســاده است. 
باتری های جریان مایع – که در آن الکترودهای 
مثبت و منفی هریک به شکل مایع هستند و با 
غشایی از هم جدا می شوند –مفهومی جدید به 
شــمار نمی روند. فناوری اولیه می تواند از انواع 
فرمول های شــیمیایی، اعم از همان ترکیبات 
شیمیایی یافت شده در باتری های لیتیوم-یون 
امروزی اســتفاده کند. در این صورت، اجزای 
اصلی تکه های جامدی که در طول عمر باتری 
فقط یکجا ثابت هستند، نخواهند بود. درواقع 
ذرات ریزی وجود خواهد داشت که می توانند در 
سراسر باتری در جریان باشند. این حالت مایع 
و روانی موجب می شود ظرفیت ذخیره سازی 
باتری به آسانی افزایش یابد. اما تمام نسخه های 
قبلی باتری های مایع بر سیستم های پیچیده 
تانک، دریچه، و پمپ تکیه داشتند و به همین 
دلیل هزینه آن ها باال بود و امکان نشت و خرابی 
را نیز چند برابر می کرد. این نسخه جدید دیگر 
پیچیدگی های قدیم را ندارد. میزان تولید انرژی 
را می توان به سادگی از طریق تغییر زاویه دستگاه 
تنظیم کرد. این طراحی جدید می تواند به تولید 
باتری های ساده تر و فشرده تر که قیمت ارزانی 
دارند کمک کند. این سیستم های ذخیره سازی 
بر افزایش استفاده از منابع برق متناوب مانند 
باد و خورشید تاثیر خواهند گذاشت. در تمام 
باتری های جامد، کانکتورهای الکتریکی برای 
هریک از سلول هایی که سیستم باتری را تشکیل 
می دهند، مورد نیاز است. در باتری مایع فقط 
قسمت کوچکی از مرکز باتری – یا همان گردن 
ساعت شنی – به این اتصاالت نیاز دارد، درنتیجه 

مونتاژ مکانیکی آن آسان تر است. 
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جراحی روباتیک در خدمت بیماران چاق مبتال به پروستات کفی هایی که به تعادل پاهای شما کمک می کنند
در بیماران چاقی که به سرطان پروستات مبتال هستند، 
جراحی با کمک روبات ها برای برداشــتن پروستات 
خطر کمبود خون و بستری شدن های طوالنی مدت 

در بیمارستان را کاهش می دهد. این سیستم 
روباتیــک به جراحان امــکان می دهد از 
طریق تعداد کمــی برش جراحی کنند. 
حرکات دســت و مچ جــراح به حرکات 
بســیار ظریف ابزارهای جراحی تبدیل 

می شود. هر روبات توسط جراح و در زمان 
واقعی هدایت می شــود و جــراح نیز تصویری 

سه بعدی، بزرگنمایی شده و باکیفیت از محل جراحی 
را مشاهده می کند. سرطان پروستات شایع ترین نوع 

سرطان در مردان آمریکاســت. از هر شش مرد یک 
نفر در طول عمر خود به این بیماری مبتال می شــود 
و بسیاری از این افراد عمل پروستاتکتومی را انتخاب 
می کنند. در دهه گذشته، تمایل به استفاده 
از پروستاتکتومی با کمک روبات نسبت به 
عمل جراحی باز افزایش یافته است. بیش 
از یک سوم افراد بزرگسال در آمریکا چاق 
هستند و بسیاری از آن ها به بیماری های 
مرتبط با چاقی از قبیل دیابت، بیماری قلبی 
و آپنه خواب مبتال هستند که خطر انتقال خون، 
بیماری ها و بستری شدن طوالنی مدت در بیمارستان 

را افزایش می دهند.

کفی هایی که به طور الکترونیکی با لرزش های تصادفی 
بســیار خفیف که پاهای شــما را تحریک می کنند، 

می توانند بر قدم برداشتن فرد تاثیر بگذارند، ممکن 
است ثبات فرد را تقویت کنند و روشی جدید 

و بالقوه را برای کاهش خطر افتادن روی 
زمیــن و جراحت ناشــی از عدم تعادل 

ارائه دهند.
شــرکت کنندگان در این تحقیق وقتی 

این کفی هــا را می پوشــند، فعالیت های 
شــدیدی انجام می دهند و درنتیجه قدم های 

آن ها به گونه ای تنظیم می شــود کــه تعادل خود را 
بازمی یابند. این کفی ها با اســتفاده از فرآیندی به نام 

»رزونانس تصادفی« )SR( روشی برای تقویت سیگنال 
ضعیف از طریق اضافه کردن »نویز سفید« در سراسر 
فرکانس ها کار می کند. این لرزش های ایجادشده 
توســط کفی ها ممکن است غیرقابل لمس 
باشند، اما باعث ارتقای سیگنال متناسب 
با حساسیت کاربر می شوند که درنهایت 
به بهبود عملکرد در حیــن پیاده روی 

تبدیل می شود.
در تحقیقات قبلی نحوه اســتفاده از این 
تکنیک برای بهبود تعادل در افراد سالمند بررسی 
شده بود. این کفی ها در صورت تایید و عرضه به بازار 
به سالمندان و افراد ناتوان کمک شایانی خواهند کرد.

گوگل گلس و اندام بدن روی یک تراشه

تشخیص عفونت گوش با نرم افزار هوشمند

کاربردهای درمانی ایکس باکس! 

محققان ســخت افزار و نرم افزاری ساخته اند که می تواند از راه دور دستگاه هایی را که 
سیستم فیزیولوژیکی بدن را تقلید می کنند، کنترل کند. این دستگاه ها که »اندام بدن 
روی یک تراشه« نامیده می شــوند به محققان امکان می دهند تا ترکیبات دارویی را 
آزمایش کنند و واکنش های فیزیولوژیکی را با دقت باال در محیط آزمایشگاهی پیش بینی 
کنند. اما نظارت بر نتایج این آزمایش ها از صفحه کامپیوتر محدودیت هایی نیز دارد، 
به ویژه وقتی نتایج باید در طول یک دوره چندساعته، چندروزه یا حتی چندهفته ای 
نظارت شوند. گوگل گلس یکی از جدیدترین شکل های فناوری پوشیدنی است که یک 
سیستم نظارتی انعطاف پذیر و هندزفری را در اختیار محققان قرار می دهد. محققان 
سخت افزار و نرم افزاری ایجاد کرده اند که از فرمان کنترل صوتی و سایر قابلیت های آن 

استفاده می کند تا سیستم های »کبد-قلب روی یک تراشه« را از راه دور کنترل کند.

محققان روشی ارائه داده اند که تشخیص عفونت گوش را آسان می کند. این بیماری 
ساالنه نیم میلیارد کودک را در سراسر جهان به خود مبتال می کند. این روش مبتنی 
بر نرم افزاری اســت که به طور خودکار تصاویر به دست آمده از اتوسکوپ دیجیتال را 
تجزیه وتحلیل می کند و امکان تشخیص کامال دقیق را فراهم می سازد. به دلیل کمبود 
پرسنل بهداشتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عفونت گوش اغلب اشتباه 
تشخیص داده می شود یا اصال تشخیص داده نمی شود. این ممکن است موجب اختالالت 
شنوایی و حتی مشکالت مهلک شود. با استفاده از این روش پرسنل بهداشتی می توانند 
عفونت گوش میانی را به خوبی و مانند پزشکان و متخصصان اطفال تشخیص دهند. 
از آنجا که این سیســتم مبتنی بر فضای ابری است، تصاویر می توانند آپلود شوند و به 

طور خودکار تحلیل شوند.

در آینده برای ارزیابی ســالمت بیماران مبتالبه بیماری هایــی از قبیل فیبروز 
کیستیک می توان از Xbox Kinects  استفاده کرد. معموال این دستگاه را می توان 
در دســتان بازیکنان پیدا کرد تا پزشکان، اما حســگرهای مایکروسافت برای 
ارزیابی عملکرد تنفسی بیماران نیز مفید اســت. محققان روش استفاده از این 

دستگاه ها را ارائه داده اند.
این سیستم از چهار حسگر حرکتی ساخته شده که می توانند به سرعت تصویری 
سه بعدی از بدن بیمار به دست دهند. این قابلیت به پزشکان امکان می دهد نحوه 
حرکت قفسه سینه را اندازه گیری و ارزیابی کنند. در آزمایش ها ثابت شده است 
که این اندازه گیری دقیق است و اطالعات بیشتری را درباره حرکت قفسه سینه 

بیمار ارائه می دهد.



دریافت سیگنال های بدن با تن پوش

کاربرد وایرلس 
می تواند ارائه 

کاتالوگ 
دیجیتال 

محصوالت در 
فروشگاه باشد. 
این کار عالوه 
بر جلوگیری 
از چاپ کاغذ 
باعث می شود 
مشتری روی 
موبایل خود 
هم کاتالوگ 
فروشگاه را 
داشته باشد

 بنیان گذاران شــرکت همسانه، محمدهادی 
شجاری و عبداهلل شجاری که تجربه مناسبی 
در زمینه طراحی اپلیکیشن اندروید و آی.او.
اس داشتند، مترصد پاسخگویی به نیاز چند 
مشــتری خود مبنی بر درخواست دستگاه 
بلوتوث برای توزیع اپلیکیشن در محل شدند 
و به فکر ساخت دستگاهی مشابه برای توزیع 
اپلیکیشــن موبایل و محتوای دیجیتال در 

محل افتادند.

 »فروشــگاه یار« را به لحاظ سخت افزاری و 
نرم افزاری معرفی کنید؟

این دســتگاه با تکنولــوژی وایرلــس کار می کند. 
دستگاهی که ما ساختیم شامل یک برد اصلی و چند 
جزء سخت افزاری دیگر مثل آنتن، رم و... است. بر روی 
این سخت افزار سیستم عامل لینوکس نصب کردیم 
و چند اسکریپت نرم افزاری بر روی لینوکس نوشتیم 
و نهایتا یک پنل مدیریت برای آن قرار دادیم. دستگاه 
تبلیغات وایرلس )w-ADS( بدون نیاز به اینترنت و 
کامپیوتر یک شبکه داخلی و آفالین وایرلس ایجاد 
می کند که بر بســتر آن می توان هرگونه محتوای 
دیجیتال مثل اپلیکیشــن موبایــل، فیلم، عکس و 
کاتالوگ را درگوشی مشتری ارائه کرد. چیزی شبیه 
به دستگاه های بلوتوث که قبال در بانک ها دیدیم، البته 
با سرعت بیشتر، پشتیبانی از همه سیستم عامل ها، 

رابط کاربری زیباتر و چند مزیت دیگر.

 بیشترین کاربرد آن در کجاست؟
یکی از کاربردهای دستگاه تبلیغات وایرلس می تواند 
ارائه کاتالــوگ دیجیتال محصوالت در فروشــگاه 
باشد. این کار عالوه بر جلوگیری از چاپ کاغذ باعث 
می شــود مشــتری روی موبایل خود هم کاتالوگ 
فروشگاه را داشــته باشد. اما پیشنهاد بهتر ارائه یک 
اپلیکیشن اختصاصی برای آن فروشگاه است. ما در 

پکیج فروشگاه یار همین کار را کردیم. اجزای سیستم 
پیشنهادی ما شامل اپلیکیشن موبایل فروشگاهی 
است به عالوه دســتگاه وایرلس. هم دستگاه و هم 
اپلیکیشن پنل های مدیریت دارند و مدیر فروشگاه 
می تواند هــر روز محصوالت خــود را آپدیت کند. 
همچنین امکان ارسال نوتیفیکیشن برای مشتری 
فراهم است که سبب افزایش بازگشت مشتری پس از 
بازدید اول می شود و مهم تر از آن امکان خرید آنالین 
باعث ایجاد یک کانال جدید برای فروشگاه و تسهیل 

خرید مشتری خواهد شد.

 استارت آپ های مبتنی بر تولید سخت افزار 
اصوال با مشکالت پیچیده تری نسبت به سایر 
استارت آپ ها روبه رو هستند. شما هم با چنین 

پیچیدگی هایی دست وپنجه نرم کردید؟
ما از ابتدا کار را بدون سرمایه شروع کردیم، درنتیجه 
ناگزیر بودیم برای تامین هزینه های جاری کارهایی 
انجام دهیم که سرعت رشد ما را کاهش می داد، مثال 
در مقاطعی از زمان پروژه هایی گرفتیم که در مسیر 
اهداف ما قرار نداشت. مشکالت ما نیاز به نقدینگی 
و عدم امکان تمرکز بر تحقیق و توســعه بوده است. 
ســعی کردیم به صورت موازی کارهــای پروژه ای 
دیگر و توســعه این پروژه را انجام دهیم تا حدی این 
مشکل برطرف شود و البته ســرعت کم باعث شد 
تصمیم بگیریم فعالیت هــای پروژه ای و کوتاه مدت 
را بســیار کم و تقریبا متوقف کنیم و بیشتر بر روی 
محصوالت خودمان و ایده های جدید تمرکز کنیم 
که یکی از همین ایده ها پکیج فروشــگاه یار است. 
در طول این مسیر یکی از اصلی ترین تلخی های ما 
مشکالت ادارات دولتی مثل مالیات و بیمه بوده است 
که به دلیل عدم آگاهی ما و نبود قوانین درست برای 

استارت آپ ها کمی اذیت شدیم.

 چگونه جذب مشتری و کسب درآمد می کنید 
و تا به االن چند مشتری داشته اید؟

ما در مدت 2 سال فعالیت خود بیش از 50 مشتری 
داشتیم که بخشی از آن درنتیجه بازاریابی حضوری 
و ارائه ایده و محصول بوده است و بخش دیگر آن به 
دلیل تماس هایی اســت که از طریق سایت و نتایج 

جستجوی گوگل داریم. از میان این مشتری ها بخشی 
مربوط به فعالیت پروژه ای ما بوده اســت. تا به حال 
حدود 30 دستگاه وایرلس فروخته ایم و اپلیکیشن 
فروشگاهی برای 2 فروشگاه پیاده سازی شده است. 
میزان فروش ما جمعا در حدود 400 میلیون تومان 

بوده است.
درآمد ما از محل فروش پکیج دســتگاه سخت افزار 
و اپلیکیشــن موبایل اســت. پکیج را به فروشگاه ها 
می فروشــیم. در کنار آن می تــوان خدمات جانبی 

دیگری به فروشگاه ها ارائه کرد.
ایده دیگر تعریف مدل های مشارکت در فروش است 
که هنوز اجرایی نشده اســت اما به نظرم آینده این 

کسب وکار به آن سمت خواهد رفت.

 فروشگاه یار رقبای خارجی و ایرانی دارد؟ 
چه مزیت رقابتی نســبت به آن ها برای خود 

تعریف کرده است؟
در حال حاضر در بخش سخت افزار )دستگاه وایرلس( 
یک واردکننده از چین هست و در بخش نرم افزاری 

چند شرکت ایرانی که اپلیکیشن فروشگاهی تولید 
می کنند. مزیت ما ترکیب ســخت افزار و نرم افزار و 
ایجاد یک پکیج کامل است. همچنین قیمت فروش 

به مشتری بسیار رقابتی است.

 شما در مدت زمان معقولی بدون کمک گرفتن 
از شتاب دهنده ها به موفقیت خوبی دست پیدا 
کرده اید. از رموز کارتــان برای عالقه مندان 

بگویید.
به نظر من باید دســت به کار شد. با گام های کوچک 
شــروع کرد، حتما قبل از آغاز و در حین اجرا از بازار 
فیدبک گرفت و قبل از اجــرا ایده ها را به روز کرد. به 
نظرم قبل از اقدام جدی باید حتما در مورد جزئیات 

فروش و بازاریابی محصول فکر کرد.
کال اعتقادی به رمز و راز در موفقیت ندارم. به نظرم 
میانبری در مسیر وجود ندارد. باید راهی را انتخاب 
کرد و در آن مســیر تالش کرد، قطعــا روزهای اول 
موفقیتی وجود ندارد، درنتیجه برد با کسی است که 

در فعالیتش استمرار داشته باشد.

تولید وایرلس آفالین بدون نیاز به اینترنت و کامپیوتر!

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w

توماس ادیسون
بزرگ تریــن ناتوانی ما کوتاه آمدن اســت. 
امن ترین راه برای کامیابی، تالش برای باری 

دیگر است.

گنجینه جمالت زیبا

اطالعات آنالین 
رویدادهای علمی، 

فرهنگی و هنری کشور 

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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تیم پرسا )پردازش و ذخیره سازی سریع داده( بعد از 9 ماه فعالیت موفق به تولید دو محصول در زمینه سامانه های ذخیره سازی شده است

همسانه، محصولی به نام »فروشگاه یار« را جهت توزیع بلوتوث در محل بدون نیاز به اینترنت و کامپیوتر ارائه می دهد

قیمت 
محصوالت 

متناسب 
با فضای 

ذخیره سازی 
متفاوت است. 

محصوالت 
خارجی 

)آمریکایی( 
به ازای هر 

ترابایت حدود 
4/5 تا 5 

میلیون تومان 
قیمت دارند. 
در حالی که 

تیم پرسا 
تالش کرده با 
کاهش قیمت، 

هر ترابایت 
را در حدود 

3 تا 3/5 
میلیون تومان 

به فروش 
برساند. همه 

این ها به عالوه 
خدمات پس 

از فروش و 
نصب و تجهیز 

رایگان است

از آنجایی که محوریت و نوآوری این کار در زمینه 
سامانه های ذخیره سازی داده های حجیم )باالی 
چندصد ترابایت( اســت، برای همین تمرکز 
فعالیت بنیان گذاران پرسا )حمیدرضا ربیعی، 
حسین اسدی، رضا افتخاری، رضا سالخورده( 
بیشتر بر روی دانشجویان و متخصصانی است 
که در زمینه شبکه های کامپیوتری، سرورهای 
ذخیره ســازی، برنامه نویســی نرم افزاری و 

سخت افزاری فعالیت داشتند.

 از محصوالت تولیدی تیم پرسا و دلیل تولد 
آن ها برای ما بگویید.

از محصول Rapid Store شروع می کنم. در گذر زمان 
و با افزایش حجم و نیاز به پردازش بیشتر داده، نیاز به 
ارتقای گنجایش و کارایی زیرسامانه های ذخیره سازی 
به وجود می آید. با وجود تحریم های موجود در زمینه 
خرید تجهیزات پرسرعت و هوشمند ذخیره سازی 
داده، ســازمان ها و شــرکت های ایرانی نمی توانند 
به صورت مســتقیم این محصــوالت را خریداری 
کنند. در صورت خریداری از واســطه ها نیز، هزینه 
پرداخت شده بسیار بیشتر خواهد بود. دیسک های 
حالت جامد ویژگی های بسیار مناسبی برای افزایش 
کارایی بسیاری از بارهای پردازشی دارند. با استفاده 
از ســامانه های رده بندی یا حافظه نهان می توان از 
دیسک های حالت جامد برای تسریع زیرسامانه های 
ذخیره سازی بدون پرداخت هزینه مهاجرت کامل به 
دیسک های حالت جامد در بسیاری از بارهای داده ای 
استفاده کرد. سامانه بهینه ساز خودکار هوشمند، با 
شناسایی الگوهای دسترسی داده، در مورد پیکربندی 
سخت افزاری مورد نیاز، اطالعات حیاتی را در اختیار 
طراحان قرار می دهد. پس از انجام پیکربندی، فرآیند 
مهاجرت داده آغاز می شود و داده ها بر اساس الگوی 
دسترسی به دیسک های مناسب تشخیص داده شده 

منتقل می شوند.

 Rapid Store  چه ویژگی هایی دارد؟
 امکان تعریف آرایه های مختلف دیسک

 قرارگیــری داده های حســاس از نظر کارایی در 
رده هایی با کارایی بهتر

 استفاده از رده هایی شامل دیسک های حالت جامد 
برای نگهداری داده با دسترسی تصادفی

 مهاجرت خودکار داده ها بین رده ها، برای انطباق 
با تغییرات در بارهای کاری

 امکان تهیه گــزارش از کارایی رده های مختلف 
برای تصمیم گیری در مورد تغییرات در پیکربندی 

سخت افزار

 و محصول دوم پرسا؟
ســامانه ذخیره ســازی داده های حجیم با عنوان 
SAB. شــرکت های بــزرگ فنــاوری اطالعات، 
بانک ها، ســازمان های چندرسانه ای، شرکت های 
بیمه، سازمان های نظامی و انتظامی و سازمان های 
مخابراتی ســاالنه حجم زیادی اطالعات دیجیتال 
تولید و نگهــداری می کنند. نگهــداری مطمئن 
اطالعات و دسترســی ســریع و بدون وقفه به این 
اطالعات بــا روش های مرســوم ذخیره ســازی 
امکان پذیر نیســت و در حال حاضر با اســتفاده از 
سامانه های ذخیره سازی داده انجام می پذیرد. این 
سامانه ها در سه مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ 
طراحی و ساخته می شــوند. ازجمله ویژگی های 
سامانه های ذخیره ســازی داده می توان به سرعت 
باال، دســترس پذیری و قابلیت اطمینــان زیاد و 
نسخه برداری لحظه ای اشــاره کرد. از ویژگی ها و 
برتری های سامانه های ذخیره سازی نسبت به روش 
ســنتی مبتنی بر کارگزار هم می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 دسترسی سریع داده

 اطمینان و دسترس پذیری بسیار باال
 معماری افزونه و ادامه خدمات بــا از کار افتادن 

هر قطعه
 ساخت، توسعه و انتقال سریع و آسان دیسک های 

مجازی
 نسخه برداری و مهاجرت سریع داده

 پشتیبانی از سیســتم عامل های مختلف مانند 
 Windows Server  و  Linux، Solaris

 با توجه به وجود نمونه های آمریکایی و ژاپنی 
این محصوالت و نمونه تولیدشده داخلی آن ها 
توسط شما و اســتفاده آن در مرکز محاسبات 

دانشگاه صنعتی شریف، مزیت قیمت گذاری 
رقابتی شما برای کاربران داخلی چیست؟

قیمت محصوالت متناسب با فضای ذخیره سازی 
متفاوت اســت. محصوالت خارجی )آمریکایی( به 
ازای هر ترابایت حدود 4/5 تا 5 میلیون تومان قیمت 
دارند. در حالی که تیم پرســا تالش کرده با کاهش 
قیمت، هر ترابایت را در حدود 3 تا 3/5 میلیون تومان 
به فروش برساند. همه این ها به عالوه خدمات پس از 

فروش و نصب و تجهیز رایگان است.

 تیم شــما شــامل متخصصانی از برترین 
دانشگاه های کشــور ازجمله دانشگاه شریف 
است. تخصص را چقدر در میزان دستیابی این 

تیم به موفقیت موثر می دانید؟
شاید اشتباهی که برخی از افراد در مورد شرکت های 
دانش بنیان انجــام می دهند، این اســت که فکر 
می کنند یک شــرکت موفق و اســتارت آپی تنها 
نیازمند نیروی فنی الزم در زمینه کاری خود است. 
در حالی که داشتن نیروی فنی تنها بخش کوچکی 
از حلقه کامل شــده یک تیم موفق است. در حالی 
که اگر به یک تیم و یا شرکت موفق نگاهی دقیق تر 
بیندازیم، متوجه خواهیم شد که حتی کوچک ترین 
و کم اثربخش ترین عضو یک مجموعه اگر به درستی 
مســئولیت خود را انجــام ندهد، به گونــه ای در 
خروجی تیم اثرگذار خواهد بود. طبیعتا تیم هایی 
به شــکل استارت آپ و شــرکت های دانش بیان با 
چنین مشکالتی مواجه هســتند. تمامی اعضای 
یک مجموعه در مقابل آنچه به آن ها واگذار شــده، 

می بایست احساس مسئولیت کنند.

 اســتارت آپ های مبتنی بر ســخت افزار 
به خصوص دانش بنیان ها، برای به دست آوردن 
بازار محصوالت خود بیشــتر با چه مشکالتی 

مواجه هستند؟
به دلیل آنکه ماهیت فعالیت تیم پرســا، مبتنی بر 
سرورهای ذخیره سازی است و از طرفی شرکت های 
تولیدکننده این سرورها در دنیا بسیار محدودند و 
تنها شامل چند شــرکت آمریکایی و یک شرکت 
ژاپنی اســت، قبوالندن این موضوع که تیم پرســا 
به عنــوان اولین شــرکت در ایران و حتی آســیا 
و به عنوان یکــی از 10 شــرکت تولیدکننده این 
سرورهای پردازشی توانســته چنین کار بزرگی را 

صورت دهد، بسیار کار سختی بوده و هست. هنوز 
هم افراد بسیار زیادی که خود در این زمینه فعالیت 
دارند، پذیرش چنین اقدامی را آســان نمی دانند. 
این در حالی است که شرکت پرسا در حال گرفتن 
گواهینامه های استاندارد بین المللی به منظور شروع 

صادرات محصوالت خود در سال های آتی است.

 مشــتریان و کاربران اصلی شما چه افراد و 
مراکزی هستند؟

در حال حاضر شرکت های بزرگ فناوری اطالعات، 
بانک ها، ســازمان های چندرسانه ای، شرکت های 
بیمه، سازمان های نظامی و انتظامی، و سازمان های 
مخابراتی ساالنه حجم زیادی اطالعات رقمی تولید 
و نگهداری می کنند و این شرکت ها عمدتا مشتریان 
چنین محصولی )سرورهای ذخیره سازی داده های 
حجیم( هستند. درواقع چنین شرکت هایی فضای 
ذخیره سازی الزم برای مشتریان خود را )کاربران 

عادی( فراهم می آورند.

 مدل کسب درآمد شما چیست؟
به دلیل آنکه تمامی محصوالت این رده، که در داخل 
کشور مورد اســتفاده قرار می گیرند، از شرکت های 
آمریکایی و به صورت واســطه وارد کشور می شوند، 
باعث خروج ســاالنه میلیون ها دالر ارز از کشــور 
می شــوند. لذا با توجه به وجود شبکه بانکی بسیار 
گسترده در کشور و همچنین سازمان های موجود، 
رسانه ها، صداوسیما و شــرکت های بزرگ فناوری 
اطالعات که ذخیره ســازی داده هــای حجیم جزء 
الینفک وجودی آن ها محســوب می شود، پوشش 
این حجم عظیم اطالعات دیجیتالی در داخل کشور، 
می تواند منبع درآمد گســترده ای برای این شرکت 

محسوب شود.

 با این حجم از تولید نیاز به حمایت مالی دولتی 
یا خصوصی پیدا نکرده اید؟

یکی از مشــکالت اصلی این تیم، تامین اعتبارات 
مالی برای پیشــبرد پروژه های آتی خود است. در 
حال حاضر قول های مســاعدی از طرف نهادهای 
دولتی به منظور حمایت از این تیم داده شــده که 
دریافت این حمایت هــا نیازمند پیگیری جدی و 
نمایــش اثربخش بودن محصوالت خــود در بازار 

داخلی و خارجی است.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

حتما تجربه کرده اید لحظه هایی را که دوست 
دارید یک نفر حقیقی یا حتی اپراتوری مجازی 
دقیقا راجع به آن چیزی که االن ذهن شــما را 
درگیر کرده حرفی بزند، بلکه راه حلی جلوی 
پای شــما بگذارد یا به ذهن به هم ریختهتان 
 www.nikend.com .آرامش و امیــدی بدهد
که به طور رسمی در مردادماه 1394 فعالیت 
خود را آغاز کرد، یکی از مراجع جمالت زیبا و 
سخنان بزرگان به زبان فارسی در قالب عکس 
 )nikend( است. حمید پاشایی بنیان گذار نیکند
می گوید: »منبع اصلی ما سایت های انگلیسی 
معتبر نقل قول اســت، و در کنار آن از کتاب ها 
و مقاالتی که روزانه می خوانیم، فیلم هایی که 
تماشا می کنیم و آهنگ هایی که گوش می دهیم 
هم کمک می گیریم تا بتوانیم عکس پند، سخن، 
و جمالت زیبا و آموزنده بسازیم. ما اعتقاد داریم 
که مطالعه جمالت کوتــاه، نگاهی اجمالی و 
منحصربه فرد از اتفاقات تاریخی، سیاســی و 
فرهنگی جهانی که در آن زندگی می کنیم به ما 
می دهد. به عالوه معتقدیم که ذات این جمالت 
ماهیت افرادی را که نقل قول آنها را می نویسیم 
در اختیار ما می گذارد: »عالقه مندی ها، گرایش 
اعتقادی، اصول فکری، عقاید و ایده های آنها 
در زمان تسخیر شده تا نســل ما و نسل های 
بعد مــا بتوانند از آن بهــره ببرند.« همچنین 
وی اشــاره کرد: »نیکند قصد دارد تبدیل به 
بزرگ ترین وب سایت نقل قول و جمالت زیبا 
در ایران شــود. سعی می کنیم مخاطبان خود 
از هر سنی را با جمالت زیبا و عکس نوشته های 
دوست داشتنی از شخصیت های مهم تاریخی 
گرفته تا چهره های خبرســاز امروزی آموزش 
دهیم و ســرگرم کنیم. در نیکنــد می توانید 
جمالت کوتاه و سخنان زیبایی از هنرمندان، 
ورزشــکاران، سیاســتمداران، نویسندگان و 
صاحبان بسیاری از حرفههای دیگر بخوانید. 
ماموریت ما این است که خرد و دانش را با شما 

به اشتراک بگذاریم.«
نیکند سرویسی رایگان برای بازدیدکنندگان 
اســت و تمام درآمــد آن از تبلیغات نمایش 
داده شده بر روی سایت تامین می شود. آنها به 
نظر در انتخاب تبلیغات نمایش داده در سایت 
نیز وســواس زیادی به خرج می دهند و سعی 
کرده اند آگهی های باکیفیتی نمایش دهند که 
مزاحم خوانندگان سایت نشود. نیکند کاربران 
خــود را دعوت به دنبال کــردن مطالبش در 
فیس بوک، توییتر و اینستاگرام کرده و امکان 
دریافت روزانه در نیوزفیدشــان و حتی ثبت 

جمله و نقل قول را نیز به آنها داده است.

سرویس informical.com اطالعات مربوط 
به برگزاری همایش ها، کارگاه ها، جلســات 
آموزشی، نمایشــگاه ها و سایر رویدادها را در 
قالب دســته بندی موضوعی و منطقه ای در 
اختیار شــما قرار می دهد. پــدرام داراپناه، 
موســس اینفورمیکال که بهمن ماه 1394 
در تبریز آن را تولید کرده اســت، می گوید: 
»در حال حاضر با اســتفاده از این سرویس، 
برگزارکننــدگان رویــداد می توانند با ثبت 
رایگان اطالعات رویداد خود، آن را به دیگران 
معرفی و مخاطب بیشــتری جذب کنند. در 
این راستا اپلیکیشن اندروید اینفورمیکال نیز 
برای دسترسی آسان به اطالعات رویدادها در 
نظر گرفته شده است. با نصب این اپلیکیشن 
کاربران می توانند از جدیدترین رویدادهای 
پیش رو در اسرع وقت باخبر شوند.« اپلیکیشن 
اندروید اینفورمیکال با رابط کاربری بســیار 
آســان و ســاده دارای قابلیت هایی است که 
از طریق مارکت های اندرویــدی و یا دانلود 
مستقیم از وب ســایت قابل دسترس است، 

از قبیل:
  نمایش رویدادهای پیش رو

  نمایش جدیدترین رویدادهای ثبت شده
  تفکیک رویدادها بر اساس استان و نوع آن ها 

)همایش، کارگاه و...(
  نمایش نوتیفیکیشن رویدادهای جدید

داراپناه همچنیــن افزود: »در نســخه دوم 
اپلیکیشن اینفورمیکال، این سرویس عالوه 
بر اطالع رســانی، تبدیل به شبکه اجتماعی 
رویداد نیز خواهد شــد. به ایــن ترتیب که 
کاربران )به غیــر از برگزارکنندگان رویداد( 
می توانند رویدادهایی که در سطح روستا، شهر 
و استانشان برگزار می شود را معرفی کنند و 
در اختیار سایر کاربران قرار دهند. همچنین 
امکاناتی از قبیل نمایــش رویدادهای مورد 
عالقه کاربر، نمایش رویدادهای نزدیک روی 
نقشه،ویترین رویداد و چندین امکان دیگر نیز 

افزوده شده است.«

استارت آپی نشسته روی داده های بزرگ

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم



هرچه بیشتر در این مسیر قدم برمی داشتم، می فهمیدم 
که پارادایم جدیدی در حوزه علم و فناوری در راه است 
و شواهد بیشتری برای آن می یافتم. پارادایمی که هیچ 
نسبتی با گذشته ندارد. اگر موج سوم را موج فناوری 
اطالعات بدانیم، چیزی در راه است که توان آن به مراتب 
بیشتر و گسترده تر از توانمندی های قبلی فناورانه است. 
موجی تازه که به شما اجازه می دهد ساختارها و مواد 
را در ابعاد مولکولی و اتمی دستکاری کنید و به صورت 
بنیادین از توان هستی برای برآوردن نیازهای آدمی 
استفاده کنیم.  در همین خیال ها سیر می کردم و به 
دنبال دست وپا کردن رساله ای مناسب برای دکترایم 
بودم که یکی از دوستانم را که در حوزه آینده پژوهی 
کار می کرد، مالقــات کردم. او برایــم روی یک تکه 
کاغذ کوچک از سندی اخیر در ایاالت متحده آمریکا 
نوشت که در آن آمده نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، 
اطالعات و علوم شــناختی در کنــار ارتباط دوبه دو، 
ارتباطی چهارگانه با هم دارنــد. کاغذ را در حالی که 
ســواالت تازه ای در ذهنم ایجاد شده بود، از او گرفتم. 
چند هفته بعد با علی پایا، فیلسوف فلسفه علم، آشنا 
شدم. او در جلسه ای گفت که به دنبال مطالعه بر روی 
حوزه اِنبیک )شزان( است و می خواهد بداند همگرایی 
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، اطالعات و علوم شناختی 
و ساختن یک ابرفناوری منجر به چه چیزی می شود 
و اثرات احتمالی آن بر جامعه ایرانی چیســت. پا پی 
همکاری با علی پایا شــدم و با اصرار توانستم دو سال 
با او کار کنم. این همکاری منجر به نشر کتابی درباره 
فناوری های همگرا شــد و در آن »شــزان« به عنوان 
سرواژه بدیل اِنبیک خلق شد. رساله دکتری ام را تمام 
کردم و باور داشتم که فناوری های همگرا موج چهارم 
تمدن بشری را می آفرینند. ســوال این بود که برای 
سرعت بخشیدن به تجاری سازی یافته های فناورانه 
علمی چه باید کرد تا احتمال موفقیت به کارگیری و 
تجاری سازی یافته های فناورانه علمی بیشتر شود؟ 
به نظر می رسید ارتباط مستقیم و موثر بین متولیان 
توسعه فناوری و بازار بدون سازمان های واسط ممکن 
نیست. مطالعه ســازمان های نوآوری و شتاب دهی 
فناوری موجود در جهان نشــان مــی داد که یکی از 
راه حل ها، راه اندازی چنین سازمان هایی است.  از سال 
1383 بخش هایی از سیاســت گذاری علم و فناوری 
ازجمله ستاد توسعه فناوری نانو به حوزه فناوری های 
همگرا و اهمیت آن توجه داشــتند. تــا درنهایت در 
سال 1394 با تشکیل ســتاد راهبردی فناوری های 
همگرا این توجه شکلی رســمی به خود گرفت و در 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ساختار 
یافت. همزمان ســرمایه گذاران هم بــه این موضوع 
عالقه نشان دادند. گویا کسانی که آینده توسعه علم و 
فناوری را رصد می کردند، می دیدند که پتانسیل های 
کشور در حوزه فناوری های همگرا دست کمی از حوزه 
فناوری اطالعات ندارد و همین باعث شد تا در تعامل 
با سرمایه گذاران، تیم بنیان گذار شزان به جمع بندی 
ایجاد یک مرکز نــوآوری و شــتاب دهی مبتنی بر 
فناوری های همگرا برسد و به صورت رسمی شزان در 
دوازدهم بهمن ماه 1394 متولد شد تا فرآیند تبدیل 
فناوری به محصول را تســهیل و تسریع کند. شزان 
عالوه بر من هم بنیان گذاران و همکارانی دارد که وجود 
باوجودشان بی نظیر و بی بدیل است. سخت کوشی، 
خالقیت و نوآوری، نــگاه ملی و اجتماعی و تخصص 
باال از ویژگی ها مهم همراهان من در شزان است. بدون 
حضور ایشان شزان قابل تحقق نبود. به نظر من عشق 
مسری است. این را به صورت علوم شناختی می گویم. 
عصب هایی در مغز داریم که فعالیتشان آیینه ای است 
و رفتارهای ما را تکرار می کنند. اگر کســی بخواهد 
در جایی مثل شــزان کار کند، باید عشقش به بقیه 
سرایت کند. به گمانم در شزان به خوبی می توان این 

سرایت را دید. 

    شاید برای شــما عادی باشد اما اطالعات ما  از 
این حوزه که تازه  وارد ایران شده، محدود است. 
اگر ممکن اســت کمی بیشــتر درباره موضوع 

استارت آپتان توضیح دهید.
شزان یک خانه نوآوری است. بستری که کمک می کند 
اگر کسی در حوزه فناوری های چهارگانه ایده ای داشته 
باشد، آن را با سرعت زیاد تبدیل به کاربرد موثر در بازار 

 کند و یک زنجیره کامل کسب وکار را ایجاد کند. چیزی 
شبیه شتاب دهنده ها، اما شزان شتاب دهنده به سبک 
شتاب دهنده های حوزه فناوری اطالعات نیست. به 
این واسطه که شــتاب دهنده ها به صورت معمول از 
الگوهای استاندارد پیروی می کنند. شزان بیشتر شبیه 
مراکز تحقیق و توسعه وابسته به صنایع است. نیازی 
در بازار وجود دارد، دانش پایه ای را می طلبد و شــزان 
کمک می کند با یک روش شناســی خاص این دو به 
هم متصل شوند و گام های توسعه فناوری، محصول و 
بازار طی شود.  همه تا حدودی با چهار حوزه فناوری 
به صورت جداگانه آشــنایی داریم؛ فناوری اطالعات 
که برای عموم مردم آشناست. فناوری نانو هم اینک 
سابقه ای بیش از 20 سال دارد، به صورت خالصه این 
فناوری قابلیت دستکاری و کنترل مواد در ابعاد اتمی 
و مولکولی برای بروز ویژگی های نوپدید است، یعنی 
بهره گرفتن از توان هستی در ابعاد اتمی و مولکولی. 
زیست فناوری هم کاربرد زیست در برآوردن نیازهای 
آدمی است و علوم و فناوری شناختی به زبان ساده به 
هر آن چیزی بازمی گردد که در حوزه روانشناســی، 
مغز و عصب شناسی، و فلسفه ذهن وجود دارد. حال 
سوال این است که چطور می توان این چهار فناوری 
را با هم ترکیب کرد؟ سوالی که پاسخی فیزیکی دارد. 
وقتی به هر چهار حوزه در ابعاد اتمی نگاه کنیم، همه 
آن ها یک ساختار دارند و قوانین فیزیک پایه ای بر آن ها 
حاکم است. بنابراین شاید بتوان فناوری خلق کرد که 
قابلیت هر چهار حوزه و فراتر از آن را داشته باشد. البته 
اینکه این همگرایی منجر به هم افزایی خواهد شــد 
یا نوعی همجوشی اتفاق خواهد افتاد محل اختالف 
متخصصان اســت. اگر همجوشــی تحقق یابد ما به 
فناوری دست خواهیم یافت که یک ابرفناوری نوین 
است با قابلیت های نوپدیدی که برای آن تاکنون بدیلی 
نبوده است. فناوری که قادر خواهد بود در تراز مولکولی 
و اتمی، ساختارها و محصوالت هوشمندی خلق کند 
که ویژگی های نوپدید داشــته باشند. در میان مدت، 
همگرایی که هم افزایی می شــود نیز قابلیت هایی در 
اختیار قرار خواهد داد که تاکنون هیچ فناوری در این 
سطح قادر نبوده است چنین راه حل هایی برای برآوردن 
نیازهای آدمی خلق کند به گونه ای که اثربخشی آن را 

می توان با عصر فناوری اطالعات مقایسه کرد.   

  خروجی این همگرایی چه می تواند باشد؟ 
گوشی موبایل خود را تصور کنید که امروز یک کارخانه 
تماما آن را ساخته است، حاال زمانی را تصور کنید که 
گوشی های موبایل زاده و بعد پرورانده شوند، از طریق 
ابرفناوری که نهفته در دل همین چهار فناوری است. 
بعضی از شــرکت های خودروســازی پیشرو چون 
مرســدس بنز باور دارند که تا ســال 2050 میالدی 
خودروها دیگر در یک خط تولید، تولید نخواهند شد 
بلکه از دل یک انکوباتور زاده  خواهند شد و بعد توسط 
مشتری پرورانده می شوند. خودروهایی که هرکدام 
با توجه به فردی که مالک آن هاســت، منحصربه فرد 
خواهند بود. تحقــق این افق بلند، منافع کوتاه مدتی 
هم با خود به همراه خواهد داشت. به طور مثال توسعه 
ابزارهایی که رابط میان انســان و ماشــین هستند، 
تکنولوژی که ترکیب حوزه فناوری اطالعات و علوم 
شناختی اســت و می گوید چطور می توانیم به جای 
اینکه در یک ماشــین تایپ کنیم یا از موس استفاده 

کنیم، با فکر کردن به آن فرمان دهیم. در حال حاضر 
همکاران من سامانه ای طراحی کرده  و ساخته اند که با 
فکر خود به کامپیوتر فرمان می دهد. مثال دیگر توسعه 
حسگری اســت که بتوان در یک آن با استفاده از یک 
قطره خون، عوامل بیماری زا در بدن انسان را شناسایی 
کند. یا مواد و محصوالتــی که قابلیت های تکاملی و 
خودترمیمی دارند. توسعه داروهایی با قابلیت رسانش 
هدفمند، از حوزه های مهم در فناوری های همگراست.  
اکنون شــزان در حال مذاکره نهایی با یک مجموعه 
داروســازی بین المللی برای تحقیق و توسعه بر روی 
دارویی هوشمند است که قادر است با رهایش تحت 
کنترل، دارو را به عضو مورد نظر برساند و از عوارض آن 
بر سایر اعضای بدن بکاهد. این دارو با تکیه بر دانش فنی 
ایجاد شده در حوزه فناوری های همگرا در کشور تهیه 
خواهد شد. دارویی که به جای آنکه تمام سلول های 
بدن را درگیر کند، تنها به ســلول های مشــخص و 
بیمار می چسبد و دارو را به آنها می رساند. جالب است 
بگوییم این کار مبتنی بر برون داد چند رساله دکتری 
و کارشناسی ارشد محققان کشور در حال انجام است. 
این مثال ها همگی ناظر بر منافع کوتاه مدت فناوری 
همگرا هســتند و در افق بلندمدت هم این فناوری 
منجر به توسعه آدمی خواهد شد و فیزیک و ذات بشر را 
توانمندتر از پیش خواهد کرد. تصور کنید گوش انسان 
بتواند فرکانس های بسیار زیر و بلند را بشنود یا بدن 

انسان دماهای باال یا پایین را کامال تحمل کند.
تک تک این موارد موضوع تیم های نوآور شزان هستند 
که در آینده بنیان کسب وکارهایی نوین خواهند بود و به 
همین خاطر کمی متفاوت دیده می شود. ما اینجا کمک 
می کنیم بچه های ایرانی که بسیاری از آن ها آرزوی کار 
در این حوزه فناوری را دارند، با کمک آزمایشگاه ها و 
امکانات ایده های خود را بپروراننــد و آن ها را به بازار 

کسب وکار وارد کنند.

   ماهیت بین رشته ای بودن کار شما این سوال را 
برای ما به وجود می آورد که نهایتا تمرکز شما بر 
کدام حوزه خواهد بود؟ به نظر می رسد بی نهایت 
موضوع وجود دارد که می توانید در آن ها فعالیت 

کنید.
ما در کوتاه مدت تالش می کنیم با ترکیب های دوبه دو، 
یعنی حــوزه نانوتکنولوژی بــا بیوتکنولوژی و حوزه 
اطالعات با علوم شــناختی، فناوری های همگرا را به 
علم پزشکی متصل کنیم و از طریق توسعه دارو وارد 
محدوده پزشکی شــویم. فعال تمرکز ما بر این حوزه 
است. اما اگر بخواهم بگویم افق بلندمدت ما چیست و 
شزان روزی کجا خواهد بود، می گویم شزان می خواهد 
خروجی های بزرگ فناورانه دانشگاهی را به کف بازار و 
به قفسه فروشگاه های خرده فروشی متصل کند، نه به 
یک کسب وکار صنعتی یا دولتی. در شزان تاکید ما بر 
توسعه کسب وکار با مشتری عمومی است و به صورت 
معمول در شزان از کســب وکارهایی که مشتری آن 
کسب وکار دیگری است پرهیز می شود. به نظر من یکی 
از موانع رشد حوزه های فناوری سخت در ایران همین 
بوده که همواره دنبال مشتریان کسب وکاری بوده اند و 

کاری با بازار عمومی جامعه نداشته اند.

  اتفاقا ســوال بعدی من همین است که با گذر 
بیــش از ده ســال از ورود فناوری های نوین به 

 ده سال بعد 
شزان را تصور 
کنید، با صدها 
فناوری جدید 

و صد نفر 
پژوهشگر که 
در این مرکز 

تحقیق و 
توسعه فعالیت 

می کنند. 
سرمایه گذار 

هم میان همه 
انتخاب هایش 

ما را 
برمی گزیند، 
چون مزیت 

چند سال بعد را 
در نظر می گیرد

سلبریتی
C e l e b r i t y
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رضا کالنتری نژاد بنیان گذار شزان از جوانان و سرمایه گذارانی می گوید که چشم بر منافع کوتاه مدت بسته اند و به امید ده سال بعد در این آفرینشگاه فن آوری می آفرینند

   چند ساعت در روز اینجا کار می کنید؟
بیش از 14 ساعت در روز، البته گاهی هم کمتر. 
اگــر کار و زندگی خصوصی را پیوســته ببینید 
دیگر مدت زمانی که بــه کار می پردازید موضوع 

مهمی نیست. 
   ازدواج کرده اید؟

بله، همسرم هم با من کار می کند. من از زندگی 
شــخصی ام هم بهره می برم، پیاده روی و تفریح 
می کنیم، به صورت منظــم تئاتر می بینیم، آخر 
هفته ها ســفر می رویم. با آنکه تعادل بین کار و 

زندگی را خوب می دانم اما به گمانم بیشتر نگاه به 
کار و زندگی را باید تغییر داد. من زندگی و کار را 

پیوسته می بینم و از هردو لذت می برم. 
    بعد از لیســانس هیچ وقت نخواستید از 

ایران بروید؟
چرا، قصد داشتم برای دوره کوتاهی به ترینیتی 
کالج دوبلین بروم اما خیلی کوتاه بود و هرگز اقدام 

نکردم. ولی به آن فکر کردم. 
   االن پشیمان نیســتید؟ این را به عنوان 

مدیرعامل شزان نگویید...

»ش ز ا ن« ترکیب اسمی عجیب که همه چیز 
را برایمان گنــگ و نامفهوم می کرد. فقط 
شــنیده می شــد که یکی از بزرگ ترین 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر ایران روی 
این اســتارت آپ ســرمایه گذاری کرده 
اســت! و بعد هم خبر آمد شزان با شرکت 
بالروســی قرارداد همکاری امضا کرده. 
هرچه در ذهنمان گشــتیم که محصول 
این استارت آپ چیست، پاسخی نیافتیم. 
برای همین راهی سیلیکون ولی ایران در 
حوالی بومهن شدیم. پارک علم و فن آوری 

پردیس، نوآوری 2، پالک 25.
ساختمانی که طبقه اول نیمه کاره اش بیشتر 
ذهنمان را مشغول کرد. بسته های بزرگ 
چوبی بازنشده میان گچ و آجرهای روی هم 
تلمبارشده. از پله های آهنی که باال رفتیم 
وارد فضایی متفاوت شدیم. حجم انبوهی 
از سفیدی. سرامیک های سفید، میزهای 
سفید، دیوارهای ســفید و کارکنانی با 
روپوش های سفید. حسی شبیه بیمارستان 
یا بخش آزمایشگاهی بیمارستان ها. حاال 
کم کم فکر می کردیم با یک اســتارت آپ 
دارویی روبه رو هستیم. اما وقتی دکتر رضا 
کالنتری نژاد، بنیان گذار شزان، روبه رویمان 
نشست و شروع کرد به حرف زدن متوجه 
شــدیم پا به یک آفرینشگاه گذاشته ایم. 
آفرینشــگاهی که در آن از محصول به 
مفهومــی که ما می اندیشــیدیم خبری 
نیســت و عجیب تر آنکه سرمایه گذاران 
روی کسب وکاری سرمایه گذاری کرده اند 
که برای به بار نشســتنش باید نزدیک به 
یک دهه فقط هزینه کنند و در 10 ســال 
آینده شاهد اتفاقی بزرگ باشند. تیمی که 
در شزان کار می کنند همه جوان هستند، 
آنقدر جوان که وقتی به چهره هایشان نگاه 
می کردیم باورمان نمی شد که این دختران 
و پســران جوان می خواهند چیزهایی 
بیافرینند که تصور آن هنوز برایمان سخت 
است. اما ما در مقطعی تاریخی مثل جنگ 
هم شاهد بودیم که بچه های جوان ایرانی 
نشدنی ها را شدنی کردند. دیروز در خیبر 
و هورالعظیم و امروز در شزان و در پارک و 

علم و فن آوری پردیس.

بهاره بدیعی
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

   برای شروع ابتدا از شزان برایمان بگویید؟
شاید تا به حال کمتر شنیده باشید که کسب وکاری 
نوپا برون داد فلســفه و مطالعات علم و فناوری باشد، 
شما امروز جایی هســتید که به اندازه  اتکا به توسعه 
فناوری های نوین، زاییده عالقه مندی جمعی است 
به فلســفه و مدیریت علم و فناوری. عالقه مندی که 
نتیجه مشارکت در فعالیت های متعدد توسعه علم و 
فناوری و تجاری سازی است که همراه با تجربه های 
موفق و ناموفق بوده است. به گمانم شزان نماد تمایل 
به مشارکت و اثرگذاری در یک تغییر بزرگ اجتماعی 
است که مبتنی بر فناوری های همگراست. شزان جایی 
است که شانس عالقه مندان به ارزش آفرینی مبتنی بر 
فناوری های همگرا را افزایش می دهد. بستری است 
برای نوآورانی که می خواهنــد با تکیه بر موج بعدی 
فناوری، تغییری شگرف در جامعه به وجود آورند. شزان 

خانه این نوآوران فناوری های همگراست.

   چه اتفاقی افتــاد که  تصمیم بــه بنای این 
خانه نوآوری گرفتید و از کی شروع کردید؟

سال 1382، مدیر مهندسی یک مجموعه  خصوصی 
و معتبر قطعه ســازی صنایع خودروسازی بودم و دو 
سه سال بود که از دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد 
فارغ التحصیل شــده بودم. با آنکه موقعیت حرفه ای 
مناسبی داشــتم و درآمد بدی نداشــتم، احساس 
می کردم گمشده ای دارم که مقبولیت در کار را برایم 
کمرنگ کرده بود. حوزه کاری ام ایســتا بود، امیدم به 
آینده را کم رنگ می کرد، می خواستم چیزی در آینده 
خلق کنم. همین باعث شد آن مجموعه را ترک کنم و 
به دنبال ادامه تحصیل بروم به این امید که گمشده ام 
را در دوره دکتری بیابم. نخست به مجموعه پژوهشی 
پیوستم و سپس دوره دکترای مهندسی مکانیک را 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کردم، اما به مرور 
فهمیدم ادامه تحصیل در رشته مهندسی مکانیک آن 

چیزی نیست که جستجو می کردم. 
گاهی آشــنایی با بعضی آدم ها نقطه عطف زندگی 
آدمی می شود، آدم هایی که دیدنشان، مسیر زندگی 
را عوض می کند. از ســال ها قبل، به دلیل همکاری با 
دکتر بهرامی در شــورای پژوهش های علمی کشور 
در ســال های میانی دهه 70 با موضوع فناوری های 
نوین و آینده پژوهی آشنا بودم و همین باعث شده بود 
تا فناوری و چگونگی توسعه آن برایم موضوعی جذاب 
باشد و همین انگیزه ای شد تا به دنبال حوزه های جدید 
بگردم و درنهایت زمینه فناوری نانو را برای گذراندن 
رساله  دکتری انتخاب کنم. با آغاز دوره دکتری با دکتر 
هاشم رفیعی تبار آشنا شدم و درنهایت ایشان هدایت 
رساله  دکتری مرا به همراه آقای دکتر بهرامی به عنوان 
اســتادان راهنما پذیرفتند. دکتر هاشم رفیعی تبار 
استاد فناوری نانو در پژوهشگاه دانش های بنیادین، 
یک دانشمند به تمام معنا، زیرک و نکته بین بود. اما به 
گمان من مهم ترین ویژگی ایشان درک بنیادین عوامل 
تغییر علمی و فناورانه بود، حوزه های بین رشته ای را 
می شناخت و پژوهش برایش امری جدی بود. آشنایی 
با ایشان مرا به فناوری نانو و زیست فناوری عالقه مند 
کرد، چیزهای زیادی بود که نمی دانســتم، باید از نو 
شــروع می کردم، حتی مبانی هم برایم آشنا نبود و 
همین جذابش می کرد. پر بود از فضاهای کشف نشده 
و صورت مســئله های جدید. همین عالقه مندی مرا 
از مهندســی دور و به علوم نزدیک کرد. آنجا بود که 
دریافتم دنیا چندان هم آن گونه که مهندسان می بینند 
نیست. دنیا آنقدرها هم برنامه پذیر نیست و پیچیده تر 
از آن چیزی است که به نظر می رسد، خیلی بزرگ تر از 
این حرف هاست که کسی برایش نقشه بکشد. همین 
صورت مسئله ها مرا به حوزه زیست نانوفناوری کشاند 
و رســاله دکترایم را با وجود همه مشکالت در همین 
حوزه انجام دادم. قانع کردن دانشگاه  که مرا به عنوان 
دانشجوی دوره  دکتری مهندسی پذیرفته بود کمی 
دشوار بود اما با حمایت استادان راهنمایم، ممکن شد. 

رویای من برای شزان

آفرینشگاه شزان!

ستون
C o l u m n

پنچا تنترا
خردمند برای رســیدن به هدف، ممکن است 

حتی دشمن خود را بر شانه هایش سوار کند.

رضا کالنتری نژاد، که در آســتانه 40سالگی 
استارت آپ شزان را خلق کرده، نه نام شرکت 
که نام »آفرینشــگاه« را بــرای مجموعه اش 
برگزیده اســت و باور دارد شزان محلی برای 
رقم زدن اتفاقات بزرگ و ملموس کردن رویای 
جوانانی است که عقل معیشتی و روزمره شان 
را کنار گذاشته اند و هم وغمشان آفرینشی در 
حوزه فناوری های همگراست. بیش از دوازده 
ســال از جرقه های اولیه ایده شزان می گذرد، 
اما تولد این مجموعه به بهمن 94 بازمی گردد. 
مجموعه ای که امروز نزدیک به 40 نفر در جلو 

بردن آن همکاری می کنند.
قبل از شــروع گفت وگو، دکتر کالنتری نژاد 
نگاهی به شماره های پیشین شنبه می اندازد. 
از میان همه آن ها یکی را برمی دارد و می گوید: 
»این آدم اســتارت آپی واقعــی در ایران راه 
انداخته.« عکس تبســم لطیفی، بنیان گذار 
وب سایت »مامان پز«، را نشان می دهد. در میان 
استارت آپ های ایرانی، ایده او را ناب و نوآورانه 
می داند و می گوید: »این ایده را می توان روزی 
به دنیا صادر کرد.« همان طور که هفته نامه را 
ورق می زند، به عکس بهروز فروتن می رســد 
و ادامه می دهد که فضای کارآفرینی در ایران 
متعلق به دیروز و امروز نیست، بلکه سابقه ای 
طوالنی دارد که در هشت سال جنگ به دلیل 
اولویت های دفاع مقدس کند می شود و حاال 
همه گمــان می کنند کارآفرینــی مفهومی 
وارداتی و غربی اســت: »در دهه شــصت به 
واسطه بروز انقالب، جوانان فرصت نمی کنند به 
دانشگاه بروند. تعدادی از جوانان از ایران خارج 
می شوند و بقیه عازم دفاع مقدس می شوند. در 
دفاع مقدس اتفاقاتی می افتد که خیلی شبیه 
فضای کارآفرینی اســت. آدم ها بــا یک باور، 
ایمان یا نگرش که تنها بســتر تجلی اش فرق 
می کرده، دست به خلق و نوآوری می زنند برای 
غلبه بر ناممکن ها. اگر بپذیریم نوآوری عاملی 
برای برهم زدن تعادل به نفع ماست و به تاثیر 
اجتماعی نوآوری در جامعه اولویت دهیم، به 
نزدیکی دالوران دفاع مقــدس و کارآفرینان 
امروز پی خواهیم برد. نادیده گرفتن این افراد، 
نشنیدن حرف هایشــان و پس زدن تجربیات 
این ارزش آفرینان در طول زمان باعث شــده 
امروز برخی فکر کنند کارآفرینی صرفا برآمده 
از ادبیات غربی اســت، که چنین نیست و ما 
درگذشته اقتصادی و اجتماعی مان نمونه های 
موفق بســیاری از راه اندازی یک کسب وکار 

جدید و نوآوری اجتماعی داریم.«
او با اشــاره به دشواری های مسیر و عشقی که 
ناممکن ها را ممکن می ســازد، ادامه می دهد: 
»در پس تالش های خســتگی ناپذیر جوانانی 
که بی ادعا دست به کار توسعه کسب وکارهای 
دانش بنیان فناورانه هســتند، عشقی عمیق 
به خلق ارزش برای این مرزوبــوم و مردم آن 
وجود دارد که چاشــنی آن خودباوری است، 
کسی که این دو ویژگی را دارد، بعید می دانم از 
مشکلی بنالد. ما گنجینه ای غنی از تجربه ها و 
انسان هایی داریم که در شرایط سخت با عشق 
و ایمان فراتر از مرزهای ممکن رفته اند. آنان که 
بر خیبر پل زدند نمونه بارز آن هستند. باید به 
گوهرهای درخشان این گنجینه نگریست و از 
آنها درس عشق، خودباوری، مسئولیت پذیری 
و خالقیــت گرفت. در این مکتب هرکســی 

توانمندتر است مسئول تر است.«
مدیرعامل مجموعه شــزان در همان ابتدای 
کالمش نشان می دهد که با مختصات فضای 
کارآفرینی ایران چه دیروز و چه امروز آشناست 
و معتقد است ما خودخواسته تصمیم گرفتیم 
روند کارآفرینی گذشته مان را نادیده بگیریم 
و بگوییــم اســتارت آپ ها جریانــی مجزا از 
کسب وکارهای سنتی هستند، حال آنکه همه 
این ها در امتداد هم شکل گرفته و مجموعشان 
حوزه کســب وکار کشور را می ســازد: »مگر 
برندهای موفق کشور چون گلرنگ که سال ها 
پیش از شکل گیری فضای استارت آپی متولد 
شــده، چیزی جز تجلی کارآفرینی و نوآوری 
است. شاید مشغولیت ها و اولویت های دفاع از 
دین و میهن در هشت سال دفاع مقدس توسعه 
کســب وکارهای جدید را کند کــرد اما نباید 
فراموش کنیم که آن دوران نمونه بارز عشق، 
نوآوری، ازخودگذشتگی و خالقیت بوده است. 
به عالوه از گذشته های دور، کسی که در بازار 
سنتی به دنبال راه اندازی کسب وکار نوآورانه 
بوده، مصداق کارآفرینی است. یکی از مشکالت 
ما در تحلیل کارآفرینی در کشورمان این است 
که داشــته های پیشــین خودمان را نادیده 
گرفته ایم و بر این باوریم که ادبیات 
کارآفرینی کامال غربی و وارداتی 
است. به همین خاطر است 
که مــن توجه به تجربیات 
کارآفرینان اثرگذار و بزرگ 
ایرانی را برای پیشــرفت 
اکوسیســتم کارآفرینــی 
امروزمــان ضروری 

می دانم.«

شکستن پلی در فضای 
کارآفرینی ایران
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ایران و جلب توجه دولت و بخش خصوصی به این 
حوزه، شزان چقدر به دنبال خروجی قابل لمس 
اســت؟ چراکه به نظر می رسد بیشتر کسانی که 
وارد این حوزه شده اند، در همان سطح تحقیق و 
توسعه مانده اند و به مرحله تولید محصول بیرونی 

نرسیده اند.
یکی از دالیل آن این است که در ایران بیشتر فناوری 
خلق شــده تا محصول. به این دلیل که کسانی که در 
زمینه فناوری های ســخت کار می کنند، بیشتر به 
فناوری عالقه مندند تا خلق محصول فناورانه. منظورم از 
فناوری برون داد اختراع است. همان چیزی که به عنوان 
تکنیک و فن می شناسیم. حق با شماست، ما محصول 
قابل لمس کم داریم، یا حتی نداریم. چون این حوزه 
شیفته فناوری بوده و کاری به بازار و محصول نداشته 
است. اگر هم محصولی بوده، مشتری مشخصی نداشته 

و در بازار جا نیفتاده است. 
ما با شرکت های باالدســتی در بازار کار می کنیم که 
فروش محصول دارند و نام نشانی شناخته شده، مثل 
یک شرکت تولید دارو، یا ســرویس دهنده خدمات 
سالمت. ما در باالدست با آن ها همکاری می کنیم تا 
نهایتا محصول ملموســی با کمک هم به بازار عرضه 
کنیم. این آفتی است که در کشور ما وجود دارد. مثال 
ایران در حوزه خروجی های علمی و تعداد مقاالت در 
حوزه فناوری نانو در دنیا رتبه ششم را دارد، وقتی پای 
تولید فناوران که شاخص آن ثبت اختراع است، به میان 
می آید جایگاهمان به بیست و چندم تنزل پیدا می کند 
و زمانی که دنبال محصوالت مبتنی بر این حوزه باشیم، 
در میان معدود کشورهایی که این تولیدات را دارند، 

چندان جایگاه مناسبی نداریم. 
یکی از دالیل این خال طوالنی شدن زمان ورود فناوری 
به بازار است. محصوالت مبتنی بر فناوری اطالعات 
برای تولید دچار چالش فناوری نمی شوند و با داشتن 
امکانات محصول خروجی به سرعت وارد بازار می شود. 
اما در حوزه فناوری های سخت، تولیدات دچار چالش 
فناوری می شوند. طوالنی شدن زمان تولید محصوالت 
حوصله سرمایه گذاران را سر می برد. از طرفی کسی هم 
که مدت زمانی طوالنی با فناوری سروکله زده از جامعه 
دور مانده و فقط می خواهد کسی بیاید و فناوری اش 
را بخرد و ببرد. انگار وظیفه شــخص دیگری است که 

اختراع را تبدیل به یک اتفاق اجتماعی کند.

   یعنی شــما می گویید مراحل طوالنی که یک 
فناوری طی می کند تا خلق شود، ذهن بچه ها را 
از بازار و محصول خروجی دور می کند و آن ها تنها 

دنبال نتیجه دادن کار خود هستند.
بله، همین طور اســت. بچه هایی کــه در این حوزه 
کار می کننــد، آنقدر عالقه مند به جــواب گرفتن از 
آزمایش های خود و نتیجه دادن اختراعشان هستند 

که دیگر ذهنشان به سمت بازار نمی رود.

   شما در شــزان چه راه حلی برای این مشکل 
دارید؟

تالش کرده ایم مشــکل را حل کنیــم. زنجیره ای از 
افراد دوگانه ایجاد کرده ایم. کســانی که دوزیســت 
هستند و شبیه یک بندباز، قابلیت های دوگانه دارند. 
اصوال می گویند آدم هایی که اهل فناوری هســتند، 
تنها می توانند در مــورد پدیده فناوری حرف بزنند و 

ابعاد پیچیده فناوری را در نظــر می گیرند. در حالی 
که برای کســب وکار طرف دیگری هم وجود دارد که 
محوریت کالمش پول است. آدم های دوگانه در این 
میانه، باید حرف دو طرف را بشنوند و بفهمند. وقتی 
در مورد توســعه دهندگان فناوری سخن می گوییم 
به صورت معمول کمتر با زمان های معین و تعهدات 
زمانی ســر ســازگاری دارند، پول و حقوق چندان 
برایشان اهمیت ندارد و در حالی که سرمایه گذاران و 
افراد متمایل به بازار و توسعه کسب وکار زمان تحقق 
هدف برایشان مهم است و می خواهند بدانند احتمال 
بازگشت سرمایه چقدر است و خالصه کامال در فضایی 
تعیینی هستند. پیش تر افراد دوگانه و دوزیست که 
فاصله میان توسعه دهنده کسب وکار و فناوران را پر 
کنند، حضور نداشتند یا کمتر حضور داشتند. شزان 
تالش می کند همین نقش را بازی کند. فضایی فراهم 
می کند تا کسانی که محدودیت های مالی و زمانی را 
نمی شناسند، با کســانی که حاضر به سرمایه گذاری 
روی فناوری هستند با هم گفت وگو کنند و به نتیجه 
برسند و در کنار هم یک محصول فناورانه که قابلیت 
تجاری سازی دارد توسعه دهند. یکی از مفاهیمی که 
چند سالی است در کشور باب شده، مفهومی است با 
عنوان دانشــگاه-صنعت، که همیشه تعارضی در آن 
وجود داشته و این دو نتوانسته اند به هم نزدیک شوند. 
چون نهادهایی که باید میان دانشــگاه و صنعت قرار 

بگیرند، نادیده گرفته شده اند.

   درواقع شزان می خواهد همین واسطه گری را 
میان صنعت و دانشگاه برقرار کند؛ مجموعه ای از 
آدم هایی است که زبان یکدیگر را در حالت عادی 

نمی فهمند.
همین طور اســت، البته به صورت کالن رابطه میان 
خالقان علم و فناوری و بازار، به عنوان بستر تجاری سازی 
اختراعات فناورانه. اگر بخواهیم بگوییم جایگاه شزان 
کجاســت، باید یک مثلث را در نظر بگیریم که یک 
ضلعش فناوری همگراســت و ضلع دیگرش نیاز. اما 
آنچه این وســط قرار می گیرد، فرآیندی است به نام 
فرآیند نوآوری فناورانه علمی. فرآیندی که می پرسد 
چه المان هایی الزم اســت تا نظام نوآوری بتواند یک 
برون داد آکادمیک را به اتفاقــی در بازار تبدیل کند، 
فرآیندی که شاخص های هر مرحله را در نظر می گیرد 
و می داند در این میان با هر طرف چطور باید گفت وگو 
کرد یا چطور به آن ها پول داد. فکر می کنید به آن طرف 
سمت چپ چطور باید پول داد، پول زیاد برای او آفت 
است. او به فرصت، آزمایشگاه و امکانات حمایتی بیشتر 
از پول احتیاج دارد. اما ســمت راست برعکس است و 
درآمد باالتر برایش جذابیت دارد. دانشــگاه و صنعت 
امکان همین گفت وگوی بی واسطه را ندارند، چون از 

دو اقلیم متفاوت برآمده اند.

    شما این تعادل در گفت وگو را چگونه با مجموعه 
سرمایه گذار خود برقرار می کنید؟ برای من سوال 
است که چطور گروه سرمایه گذاری سرآوا وارد این 

حوزه شده است؟
به نظر من این آینده نگری آن ها را نشان می دهد. هر 
گروهی در ســرمایه گذاری خود آینده را هم در نظر 
می گیرد و به نظر من شزان کارکرد آینده سازی برای 
آن ها دارد. فناوری های همگرا آغاز یک انقالب هستند 

و شزان در جایی ایستاده که پنج سال بعد یک نقطه 
عطف ایجاد کند و یک اثرگذاری بزرگ اجتماعی به 
همراه خواهد داشت. آن ها چیزی در شزان می بینند که 
نمونه اش در غرب زیاد است و مجموعه های خصوصی 
چون شزان فراوان هســتند. این حوزه از دست یک  
نهــاد دولتی کمتر برمی آیــد، نمی گویم برنمی آید. 
شاید یک نهاد دولتی آنقدر قوی باشد که بتواند وارد 
این حوزه شود، اما شــانس موفقیت نهاد خصوصی 
در اینجا بیشتر اســت. دست مایه ای هم که در کشور 
وجود دارد، باالست. در حال حاضر 24 هزار متخصص 
نانوفناوری در ایــران داریم، که واقعا برای ورود به این 
حوزه کم نیست. ما در ایران جوان که نه، جواهر باهوش 
عالقه مند تحصیل کرده ای داریم که تشنه کار است و 

این بزرگ ترین دست مایه شزان است.

   درواقع شــما می گویید ما شــاهد چرخشی 
در ســرمایه گذاری داخلی هســتیم و آگاهی 
سرمایه گذاران ما به این حد رسیده که وارد چنین 

حوزه ای شده اند؟
من رفتــاری از ســرمایه گذارانمان دیده ام که گمان 
می کنم مترقیانه است. هرکس یک طرح تجاری دارد 
که بر مبنای آن با شما سر چیزی توافق می کند. وقتی 
بر سر آن توافق با سرمایه گذارتان صحبت می کنید، 
متوجه می شوید که چشــم انداز بلندمدتی دارد و در 
مورد ده سال بعد با شــما حرف می زند. ده سال بعد 
شزان را تصور کنید، با صدها فناوری جدید و صد نفر 
پژوهشــگر که در این مرکز تحقیق و توسعه فعالیت 
می کنند. سرمایه گذار هم میان همه انتخاب هایش 
مــا را برمی گزیند، چون مزیت چند ســال بعد را در 
نظر می گیرد. قطعا ســرمایه گذاری بدون دست مایه 
انسانی که امروز در شزان فعالیت می کند معنا ندارد. 
درست است که این جوانان بااستعداد خروجی چند 
دهه فعالیــت آکادمیک ایران و تالش کشــور برای 
مدرن شدن هستند، اما کمیت گرایی در دانشگاه های 
ما باعث شده فرصت های کیفی را از جوانان بگیریم. 
جوانانی که جویای خلق محصوالت فناورانه هستند اما 
به دلیل نبود امکانات و در دست نداشتن مواد اولیه، تن 
می دهند به اینکه از یک پایان نامه ارشد حداقلی دفاع 
کنند و بروند. آکادمی تنها باید به آن ها امکانات اولیه را 
بدهد، آن جوان به قدری مشتاق است که چیز دیگری 
نمی خواهد. اینجاســت که لزوم وجود نهادی چون 
شزان مهم تر از قبل می شــود. سازمانی که نه تنها به 
جوانان فرصت تجربه کیفی می دهد، که در بلندمدت 
منجر به سود و درآمد بسیار باال می شود. در حال حاضر 
فناوری اطالعات حوزه ای اســت که در آن  بازگشت 
سرمایه قابل توجه اســت، حاال مقیاس فناوری های 
همگرا را تصور کنید که تنها یــک المان آن فناوری 

اطالعات اســت، انتظــار می رود 
بازگشت ســرمایه در این حوزه 
بسیار قابل توجه تر از حوزه فناوری 

اطالعات باشد. 

   در اینجا ســوالی به وجود 
می آیــد. آن چیزی که اســتارت آپ را از حوزه 
کسب وکار ســنتی جدا می کند، سرعت رشد 
لوگاریتمی آن است. در شزان چقدر می توان رشد 

لوگاریتمی استارت آپی را صادق دانست؟
مقیاس رشد در شزان با استارت آپ های خدماتی کامال 
متفاوت است. خدمات فناوری اطالعات مستقیما با 
گروهی از بازار سروکار دارند. اما شزان فناوری به بازار 
می آورد که چندین شرکت و بیزینس مختلف می توانند 
از آن بهره ببرند و هرکدام محصولی نو وارد کنند. یعنی 
از یک تیم واحد، صدها ایده فناورانه خارج می شود و 
هر ایده به ده ها کسب وکار دیگر می رسد. اتفاقا رشد 
لگاریتمی چندین برابر استارت آپ های خدماتی است. 
شزان خودش را درگیر خدمات نمی کند، چراکه برای 
نهادی که کارش خلق محصوالت فناورانه است، ورود به 
حوزه خدمات رسانی کشنده خواهد بود. فکر می کنید 
یکی از معضالت استارت آپ های خدماتی چیست؟ 
اینکه به محض رشد کردن و قدرتمند شدن، خالقیت 
در آن ها افت می کند، چون وارد روندهای بوروکراتیک 
می شوند. اما ما می خواهیم شزان همیشه سازمانی نوآور 
و مبتنی بر تحقیق و توسعه و خلق اختراعات جدید باقی 
بماند و درگیر خدمات نشود. به همین خاطر است که 
می گویم شزان هم شــتاب دهنده است و هم نیست. 
چون شــتاب دهنده ها با تعداد کمپانی ها شــناخته 
می شــوند، اما شــزان با تعداد ایده ها و فناوری های 

تجاری شده اش معنا پیدا می کند.

   یعنی شما می گویید مفهوم استارت آپی کامال 
در شــزان صادق است و به شــمار اختراعات و 

فناوری های تجاری شده شما بازمی گردد؟
بگذارید این طور برایتان بگویم. اپل را چه چیز اپل کرده 
اســت؟ تعداد تولیدات اپل یا نوآوری که در اپل اتفاق 
افتاده است؟ ســرویس دهی نیست که استارت آپ را 
اســتارت آپ می کند، خالقیت و نوآوری است که آن 
را استارت آپ می کند. خالقیت تضمین ادامه حیات 
استارت آپ اســت. مگر اندازه مرکز تحقیق و توسعه 
اپل یا تیم مدیریتی اش چقدر بزرگ شده؟ زیاد نیست. 
اما کمپانی محصوالتش در چین رشد کرده یا شبکه 

توزیعش در دنیا را گسترش داده است.

   در اکوسیستم استارت آپی ایران همه چیز مبتنی 
بر بخش خدمات استارت آپی شکل گرفته و در دنیا 

هم عموما همین است...
نه، من موافق نیستم. شما شرکت آلفابت و پروژه های 
گوگل ایکس را نگاه کنید. خدمات حوزه فعالیت امروز 
استارت آپ ها هستند، اما آیا گوگل همیشه با خدماتش 

معنا می شده؟

   منظور من هم همین است که مبتنی بودن فضای 
استارت آپ ها بر خدمات یک آفت است و خالقیت 
عموما در همان خدمات دهی وجود دارد و نوآوری 
فناورانه به چشم نمی خورد. درواقع می خواهیم 
بگوییم استارت آپ های ایرانی عموما بر سبک 
زندگی تمرکز کرده اند، که تولیدمحور نیست، بلکه 

مبتنی بر مصرف است.
اقتصاد کشور توان نفس کشــیدن در حوزه هایی که 
تحمل و ســرمایه زیاد می خواهد را نداشــته است. 
به نمونه های بزرگ خالقیت در دنیــا نگاه کنید، در 
کدام یک از آن ها خدمات محور بزرگ شــدن است؟ 
به نظر شما اســتیو جابز دنیا را تکان داده یا آمازون؟ 
اســتارت آپ های بزرگ دنیــا از دل خدمات بیرون 

نمی آیند بلکه زاییده نوآوری های نابی هستند که دنیا 
را دچار شــیفت پارادایم می کنند. فکر می کنید چرا 
من مامان پز را یک استارت آپ منحصربه فرد در ایران 
می دانم؟ چون همین شیفت پارادایمی را ایجاد می کند.

   از منظر آسیب شناسی استارت آپ ها در ایران، 
فضای استارت آپی در ایران نوزاد است و شاید به 
همین خاطر تمرکز اولیه آن بر خدمات بنا شده 
باشد. اســتارت آپ های مبتنی بر علم با اقبال 
چندانی مواجه نشده اند و به نظر من اینکه شزان 
توانسته سرمایه گذاری چون سرآوا را متقاعد به 
فاصله گرفتن از فضای خدمات و سرمایه گذاری 
روی فناوری های همگرا کند، دســتاورد بزرگی 

است.
مطمئن هســتم که توانمندی زیــادی در این حوزه 
وجود دارد که تاکنون دیده نشده است. یک نکته مهم 
است و آن هیاهویی است که حول فناوری اطالعات 
شکل گرفته است، اما کسی که با فناوری سخت کار 
می کند، نمی تواند با آن سرعت خودش را تکثیر کند و 
به همین خاطر کمتر دیده می شود. استارت آپ برای 
من در حوزه ای معنا دارد که بازگشت سرمایه زیادی 
در آن وجود داشته باشــد. از طرف دیگر استارت آپ 
باید برای دیگر ایده های موجود در بازار مخرب باشد. 
نوآوری استارت آپ است که راه حل های پیش از خود 
را تخریب می کند. اســتارت آپی که در کنار ایده های 
مشابه شکل بگیرد اســتارت آپ نیست، یک تقلید 
خوب است. دقیقا استارت آپ همان پارادایمی است 
که پارادایم های پیش از خود را از بین می برد و بازار را 
می گیرد. علت اینکه استارت آپ ها در سال های اخیر 
همه به فناوری اطالعات وصل شده اند، این است که 
پارادایم اصلی بازار، اطالعات بوده است. موج چهارم 
اما موج های قبلی را از بین می برد و این روند طبیعی 
توسعه اســت. هر موج چنان پارادایم های پیشین را 
کنار می زند که گویی هرگز وجود نداشته اند. مثال االن 
شما نام پنج شــرکت بزرگ فوالد جهان را نام ببرید، 
هیچ کداممان نمی دانیم. اما صد ســال قبل همه در 
مورد کمپانی های فوالد حرف می زدند، چراکه پارادایم 
صنعت و به خصوص فوالدسازی بر جهان حاکم بود. 
پارادایمی که اکنون جایش را به فناوری اطالعات داده 
و حاال نوبت به موج چهارم رسیده که همان فناوری های 
همگرای شزان است. فناوری های همگرا چنان فناوری 
حاکم بر جامعه را از حوزه فنــاوری اطالعات فاصله 
می دهند که گویی تخریبشان می کنند. همین االن 
هم رایانه های شخصی، تلفن های هوشمند و برنامک ها 
که همه زمانی تجلی فناوری بودند، برای ما فناوری های 
پیش پاافتاده ای هستند. تعداد مسئله هایی که فناوری 
اطالعات می تواند حل کند رو به کاهش است. االن بحث 
ابزارک های پوشیدنی مطرح شده، 
گوگل روی  اینترنت اشیا و عینک 
هوشمند خود سرمایه گذاری کرد 
که تجلی اولیه بروز فناوری های 

همگراست.

   سرآوا بعنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر این 
آینده ای که شما از آن حرف می زنید را دیده و وارد 

این حوزه شده؟ یا شما آن ها را قانع کردید؟
این یک اتفاق متقابل بود. مگر می شود یک طرفه این 

کار را کرد؟

   فکر می کنید ســرآوا به سرمایه گذاری در این 
حوزه ادامه دهد؟

این سوالی است که ســرآوا باید به آن پاسخ دهد، اما 
به نظر من مجموعه سرآوا و ســرمایه گذارانی که در 
شزان هستند نشان داده اند که به آینده نگاه می کنند. 
همین نگاه به آینده مثل این می ماند که عده ای در دهه 
هفتاد میالدی خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات را 
راه انداختند، آن زمان چیزی از آن نمی شــد فهمید 
و حتی مســخره به نظر می رسید. اما موضوع به موقع 
دیدن است. به موقع دیدن اتفاق بزرگی که در راه است. 
خوشبختانه توجه معاونت علمی و فناوری هم به این 
حوزه نشان دهنده اهمیت آن و به صورت موازی نشان 
بلوغ کشور است. درست است که همه ما گاهی دلزده 
و خسته می شــویم، اما من مجموعه شزان را ناشی از 
بلوغ ایران می دانم. به نظرم این آغاز راه است و مجموعه 
دولت و سرمایه گذار متوجه اهمیت سرمایه گذاری برای 

موج بعدی فناوری هستند.   

   دولت شما را همراهی می کند؟
بله. اینکه اســتارت آپ ها می گویند دولت دســت از 
سر ما بردارد به نظر من کلیشــه ای اشتباه است. اگر 
قانون گذاری های دولتی وجود نداشته باشد، بسیاری 
از همین استارت آپ ها دچار بحران می شوند. معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و پارک فناوری 
پردیس، خود را متعهد به حمایت و همراهی با مراکز 
شتاب دهی می دانند. مشکالتی هست اما همراهی و 
همکاری بیشتر دیده می شود. به گمانم بعد از سال ها 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این نتیجه 
رسیده است که یکی از راه های توسعه کسب وکارهای 
نوپای فناور حمایت و همراهی با نهادهای رابط مراکز 

نوآوری و شتاب دهی است. 

   درباره قرارداد اخیرتان با شرکت بالروسی هم 
برایمان بگویید.

یکی از نیازهای عمومی و پایه تیم هایی که به شزان راه 
می یابند، دسترسی به آزمایشگاه های مجهز در چهار 
حوزه فناوری های همگراست. با کمال تاسف یکی از 
مشکالت کشور این است که حجم عظیمی از تجهیزات 
وجود دارد، اما دسترسی به آنها ساده نیست. به عالوه 
در حوزه فناوری های همگرا یکپارچگی آزمایشــگاه 
یک الزام است. یکی از آزمایشگاه های پایه مورد نیاز، 
آزمایشگاه ســامانه های نانو/میکرو الکترومکانیکی 
است. به همین دلیل مذاکرات دامنه داری با شرکت 
پالنار کشور بالروس آغاز شد و در نمایشگاه اینوتکس 
موفق به عقد قرارداد و انتقال فناوری شــدیم. ظرف 
شش تا هشــت ماه آینده آزمایشگاه سامانه های نانو/

میکرو الکترومکانیکی شزان به عنوان اولین آزمایشگاه 
خصوصی در این حوزه آماده بهره برداری تیم های نوآور 
در شزان خواهد بود. عالوه بر این آزمایشگاه، مجموعه 
آزمایشــگاه های علوم شــناختی، فناوری زیستی و 
نمونه سازی محصول در حال تجهیز هستند. تالش 
می کنیم با ایجاد این بستر آزمایشگاهی تیم های فعال 
در شزان بدون دغدغه بتوانند 24 ساعت در روز، 7 روز 

در هفته و 52 هفته در سال کار کنند. 

شزان خودش 
را درگیر 
خدمات 

نمی کند، 
چراکه برای 

نهادی که 
کارش خلق 
محصوالت 

فناورانه است، 
ورود به حوزه 

خدمات رسانی 
کشنده خواهد 

بود. فکر 
می کنید یکی 

از معضالت 
استارت آپ های 

خدماتی 
چیست؟ 

اینکه به محض 
رشد کردن 
و قدرتمند 

شدن، خالقیت 
در آن ها افت 

می کند، چون 
وارد روندهای 
بوروکراتیک 
می شوند. اما 

ما می خواهیم 
شزان همیشه 

سازمانی 
نوآور و مبتنی 

بر تحقیق و 
توسعه و خلق 

اختراعات 
جدید باقی 

بماند و درگیر 
خدمات نشود

اپل را چه چیز 
اپل کرده است؟ 
تعداد تولیدات 
اپل یا نوآوری 

که در اپل اتفاق 
افتاده است؟ 

سرویس دهی 
نیست که 

استارت آپ را 
استارت آپ 

می کند، 
خالقیت و 

نوآوری است 
که آن را 

استارت آپ 
می کند. 
خالقیت 
تضمین 

ادامه حیات 
استارت آپ 

است

سلبریتی
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رضا کالنتری نژاد بنیان گذار شزان از جوانان و سرمایه گذارانی می گوید که چشم بر منافع کوتاه مدت بسته اند و به امید ده سال بعد در این آفرینشگاه فن آوری می آفرینند

نه، پشــیمان نیســتم. من فرصت تجربه کردن 
چیزهای منحصربه فردی را در این کشور داشتم. 
مغز آدمی برای حل مسئله ساخته  شده و محیطی 
خوب است که مسائل بیشتری برای حل کردن 
به شما بدهد. من اگر ببینم روزی چالشی وجود 
ندارد، حتما چالشــی به وجود می آورم. مهم این 
است که آدم ها چقدر سوال در ذهنشان دارند. هر 
آدمی که سرگشتگی داشته باشد و بداند که چقدر 

نمی فهمد، حکیم تر است.
   رویای شما برای شزان چیست؟

فکر می کنم رویای من برای شزان پیوسته است، 
رویایی که هرلحظه نو می شود. رویای من این است 
روزی برســد که در شزان آدم های زیادی فرصت 

خلق کردن داشته باشند و ثمره آن را جامعه ببیند. 
زمانی می رسد که دامنه رویای آدم ها کوتاه می شود 
و رویا همان واقعیت زندگی آدم ها می شــود. دلم 
می خواهد بقیه آدم ها هم فکر کنند رویاهایشان 
در شزان کوتاه می شــود و می توانند رویایشان را 

لمس کنند.
   مخاطبان یا عالقه مندان به حوزه شما چطور 

می توانند با شزان ارتباط برقرار کنند؟
راه های ارتباطی متعددی وجــود دارد. از پایگاه 
اطالع رســانی گرفته تا تماس با شــرکت، همه 
کانال های ارتباطی ما هســتند. اســم مجموعه 
خود را »آفرینشــگاه« گذاشــته ایم و هدف در 
یک آفرینشــگاه خلق است. آفرینشــگاه ما دو 

راه ورودی دارد، نخســت نوآوردگاه اســت که 
رویدادهای ده گانه ای در ســال اســت و تنها دو 
ماه در سال به واســطه نوروز و ماه مبارک رمضان 
برگزار نمی شود. در این ده رویداد، ما به واسطه یک 
بازی طراحی شــده عالقه مندان به تجاری سازی 
دســتاوردهای فنی شــان را در یک رویداد یک 
هفته گرد هم جمع می کنیم و درنهایت از میان 
آن ها تیمی که نوآوری بیشــتری در بازی نشان 
دهد به شــزان راه پیدا می کند و بر روی آن تیم 
سرمایه گذاری خواهد شد. در آفرینشگاه همیشه 
چند جای خالی داریم برای تیم هایی که به صورت 
اتفاقی بــا آنها برخورد می کنیم. البته همیشــه 
شــرط اصلی آن این اســت: تیم خوب در کنار 

فناوری-راه حلی که تا حدودی بالغ است. تیم هایی 
ورودشان به شزان همراه با موفقیت خواهد بود که 
می خواهند اثری از خود به جا بگذارند و حاضرند 
برای آن بهایی بپردازند.چیز عجیبی در این حوزه 
وجــود دارد و آن مجنونی و دیوانگی اســت. این 
دو پایه ورود به این حوزه هســتند. کسی با عقل 
معیشتی نمی تواند وارد این کار شود. کسی اینجا 
موفق خواهد بود که قابلیت دیوانگی داشته باشد، 
نه دیوانگی به معنای رفتار بی قاعده. دیوانگی به 
معنای گذشتن از بسیاری اتفاقات. کسی که وارد 
این وادی می شود، خیلی شبیه یک هنرمند است. 
همان طور که یک نقــاش از اثر هنری اش حرف 

می زند، من دوست دارم از شزان حرف بزنم.

به نمونه های 
بزرگ خالقیت 

در دنیا نگاه 
کنید، در 

کدام یک از 
آن ها خدمات 
محور بزرگ 

شدن است؟ به 
نظر شما استیو 

جابز دنیا را تکان 
داده یا آمازون؟ 
استارت آپ های 

بزرگ دنیا از 
دل خدمات 

بیرون نمی آیند 
بلکه زاییده 
نوآوری های 
نابی هستند 

که دنیا را دچار 
شیفت پارادایم 
می کنند. فکر 
می کنید چرا 

من مامان پز را 
یک استارت آپ 

منحصربه فرد 
در ایران 

می دانم؟ چون 
همین شیفت 

پارادایمی را 
ایجاد می کند

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم



از مهم تریــن بحث هایی کــه در خصوص 
الزامات کسب وکارهای نوپا مطرح می شود 
موضــوع مذاکره بــرای کســب وکارهایی 
اســت که به دنبــال جذب ســرمایه گذار 
جدید هســتند. شاید شــما نیز در بررسی 
کســب وکارها و مصاحبه هایی که با آن ها 
داشته اید به این موضوع برخورد کرده باشید 
که تا چه میزان موضوع مذاکره اثربخش مهم 
است. بسیارند کسب وکارهایی که دارای ایده 
بسیار مناسبی برای فعالیت هستند و زحمات 
فراوانی برای ارائه طــرح اولیه و نمونه اولیه 
خود کشیده اند اما به دلیل نداشتن توانایی 
تکنیک های مذاکره و آشــنایی با چارچوب 
اولیه آن نتوانسته اند در جذب سرمایه گذار 
موفق ظاهر شوند. علت چیست؟ چرا تا این 
اندازه مذاکره مهم است و چرا باید مهم تلقی 
شود؟ آیا مذاکره خوب بر جذب سرمایه گذار 
برای کسب وکار نوپا تاثیر دارد؟ مذاکره باید 
از چارچوب خاصی برخوردار باشد؟ و به طور 
کلی چه قالب های رفتــاری در مذاکرات و 
چانه زنی ها وجود دارد؟ گفته می شود مذاکره 
فراگــرد تصمیم گیری توافقــی بین افراد 
به هم وابسته و با ترجیح های متفاوت است، 
میان دو طرفی که هریک چیزی از دیگری 
می خواهد. شــما نیز درباره انــواع مذاکره 
)از مذاکره برد–باخت تــا مذاکره برد-برد( 
مطالبی خوانده اید، اما شــاید برای شما این 
موضوع جالب باشد که قالب های شناختی دو 
طرف مذاکره کننده در چانه زنی و مذاکرات 
بسیار مهم است. تصور اصلی ما این است که 
شما به عنوان کســب وکاری نوپا قصد ورود 
به مذاکره با یک ســرمایه گذار را دارید. پس 
بســیار ضروری است که بدانید بافت ذهنی 
طرف مقابل شما به عنوان مذاکره کننده بر 
ماهیت، ارزیابی گزینه ها و طرح کسب وکار 

شما و نتایج آن اثر می گذارد. 
پینکلی و همکاران وی برای مذاکرات ســه 
قالب شــناختی ارائه می دهنــد و معتقدند 
نقشــه های ذهنی یــا نوع تمرکــز ذهنی 
مذاکره کننــدگان تاثیر زیــادی بر مذاکره 
دارد. در بعد اول دو طرف مذاکره )ایده پرداز 
و ســرمایه گذار( بر کار یعنی بر ابعاد مادی 
مثل پول، میزان ســرمایه مورد نیاز، حجم 
سرمایه، و... تاکید دارند. مهم ترین شاخصه 
این بعد این اســت که دو طــرف مذاکره بر 
ایجاد رابطه با طرف مقابل تمرکز دارند و دو 
طرف با این نیت بهترین مذاکره را می توانند 
داشته باشند. در بعد دوم دو طرف مذاکره بر 

نوع واکنش های عاطفی یا احساسی طرف 
مقابل تمرکز دارند و بــر رفتارهای عقالنی 
طرف دیگر مذاکره تاکید می کنند. مهم ترین 
شــاخصه این بعد این اســت کــه هرکدام 
از طرفیــن مذاکره به رفتارهــای گوناگون 
طرف مقابل مثل حســادت، تنفر، خشم و... 
تمرکز دارند. در بعد سوم دو طرف مذاکره بر 
میزان اهتمام مذاکره کننده برای به حداکثر 
رســاندن منافع طرفین تاکید می کند. این 
بعد می تواند به صورت درخواست همکاری 
نزدیک طرفین بــرای انجام کار و یا پیروزی 
هرکدام از طرفین به قیمت شکســت طرف 
مقابــل صورت پذیرد. عالوه بــر این موارد، 
کســب وکارهای نوپا با تاکید بر روش هایی 
می توانند مذاکــره ای اثربخش انجام دهند. 
ازجمله آنکه در آغاز مذاکره در دیدگاه های 
خود تخفیف قائل شوید، هنگام مذاکره توجه 
خود را بیش از هر چیز به مســئله معطوف 
دارید، به مسائل کم اهمیت کم توجه باشید، 
و بر حل مســئله تاکید کنید. توضیح آن که 
اگر به عنوان کسب وکاری نوپا در پی کسب 
سرمایه هستید به یک باره مبلغ زیادی را بیان 
نکنید، و یا میزان ســهم خود را بیش ازحد 
غیرمعقول در نظــر نگیرید. البته این بدین 
معنا نیست که از میزانی که حق کسب وکار 
شماست کمتر باشد! به عبارت بهتر قابلیت 
چانه زنی را برای نظر خودتان قائل باشــید. 
همچنیــن در حین مذاکره توجــه خود را 
بیش از هر چیز به مســئله معطوف دارید، 
نه شــخصیت طرف مذاکره کننده، و از یاد 
نبرید که شما بر سر میز مذاکره در پی کسب 
امتیاز مناســب برای اصل کسب وکار خود 
هستید و نه مسائل ریز مرتبط به آن. وقتی 
به حل مســئله تاکید کنید، عالوه بر اینکه 
نفع طرفین را تامین کرده اید در ایجاد جوی 
آکنده از اعتمــاد و اطمینان متقابل تمرکز 
خواهید داشت. البته در خصوص مذاکرات 
اثربخش مطالب گوناگونــی وجود دارد که 
هرکدام چه در بعد ســازمان ها و چه در بعد 
کســب وکارها مطالبی ارزشمند می توانند 
باشند، اما در کسب وکارهای نوپا باید کار را با 
گفتاری مثبت شروع کنید، به مسائل توجه 
کنید، به راه حل ها دقت داشته باشید، و جوی 
اطمینان بخش و آزاد بــه وجود آورید تا در 
خصوص جذب سرمایه گذار موفق تر باشید.

مدرسهاستارتآپ
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تام هاپکینز

هیچ کس رشد شما را محدود نمی کند جز خود 
شــما. اگر می خواهید بیشــتر به دست آورید، 

بیشتر یاد بگیرید.

به تجربه 
آخرین گوشی 

موبایلی که 
خریده اید فکر 
کنید. در زمان 
خرید گوشی 

موبایلتان شما 
گزینه های 

مختلفی 
برای انتخاب 
داشتید، ولی 

درنهایت 
تصمیم به 
خرید یک 
گوشی با 

برندی خاص 
گرفتید، چرا 

این برند 
را انتخاب 

کردید؟ پاسخ 
به این پرسش 

همان ارزش 
پیشنهادی 

است. به 
عبارتی دلیل 
ترجیح یک 

محصول 
به سایر 

محصوالت از 
سوی مشتری 
بیانگر ارزش 

پیشنهادی آن 
برند برای آن 
مشتری است

مفهوم ارزش پیشنهادی نشان می دهد که چرا باید در طراحی استارت آپ و محصولتان جایگاه ویژه ای به مشتریانتان بدهید
ارزشی که مشتری  به شما می دهد

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

از بوم کسب وکار برای استارت آپ ها استفاده نکنید!

تجربه کاربری  
شامل رفتارها، 

نگرش ها و 
احساسات یک 

کاربر درباره 
استفاده از 

یک محصول، 
سامانه یا 
سرویس 

خاص است

مذاکره الزام 
کسب وکارهای نوپا

واژه نامه استارت آپی: تجربه کاربری
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در مقاالت قبلی در مورد مدل کسب وکار، بوم 
مدل کسب وکار و بوم ناب و سایر ابزارهای تحلیل 
استارت آپ ها و کســب وکارهای نوپا صحبت 
کردیم. اشاره کردیم که مهم ترین کاری که در 
یک کسب وکار باید انجام دهیم، ایجاد یک ارزش 
مناسب برای مشتریانی است که به آن نیاز دارند، 
و اگر بتوانیم این ارزش را به شکل مناسبی ارائه 
دهیم، به احتمال زیاد مشتریان از ما استقبال 
می کنند و می توان کســب وکاری را بر پایه آن 

برنامه ریزی کرد. 
در این مقاله قصــد دارم توضیحاتی پیرامون 
ارزش پیشنهادی و ایده هایی در مورد طراحی 

یک ارزش پیشنهادی مناسب بدهم.

 ارزش پیشنهادی دقیقا چیست؟
به تجربه آخرین گوشی موبایلی که خریده اید 
فکر کنید. در زمان خرید گوشی موبایلتان شما 
گزینه های مختلفی برای انتخاب داشتید، ولی 
درنهایت تصمیم به خرید یک گوشی با برندی 
خاص گرفتید، چرا این برند را انتخاب کردید؟ 
چه چیزی باعث شد شما یک برند را به برند دیگر 
ترجیح دهید؟ پاسخ به این پرسش همان ارزش 
پیشنهادی است. به عبارتی دلیل ترجیح یک 
محصول به سایر محصوالت از سوی مشتری 
بیانگر ارزش پیشنهادی آن برند برای آن مشتری 
است. این مسئله همان طور که به احتمال زیاد 
حدس زدید به جامعه هدف و مشتریان بسیار 
وابسته است. بیایید با هم این موضوع را بررسی 
کنیم که چه چیزهایی در ذهن مشتری می تواند 

ارزش تلقی شود.

 تازگی
برخی مشــتریان عالقه زیادی به اســتفاده 
از فناوری هــای جدید دارند و دوســت دارند 
محصوالت جدیــد را آزمایش کننــد. این ها 
همان هایــی هســتند کــه هنگامــی که به 
ســوپرمارکت می روند، عالقه دارند کاالهای 
جدید را خریداری و آزمایــش کنند، از اولین 
بودن خوششان می آید و ماجراجو هستند. مثال 
اســتفاده از یک روش جدید کشت سبزی در 
آپارتمانشان برایشان جذاب است و کنجکاوند 
ببینند این روش چطور کار می کند. پس برای 
این دسته افراد تازگی مهم است و ارزش تلقی 

می شود.

 عملکرد
دسته ای از افراد به دنبال عملکرد بهتر هستند. 
در مثال خرید گوشی تلفن، فرض کنید به دنبال 
کیفیت باالی دوربین هستید. پس برای شما 
ارزش، کیفیت باالی عکس های گرفته شــده 
توسط دوربین موبایل است. پس شما عملکرد 
را بر برند ترجیح می دهید و فقط به کیفیت لنز و 
احتماال فضای ذخیره سازی توجه می کنید. در 
مثالی مشابه شاید فردی به دنبال نصب بازی بر 
روی گوشی اش باشد و مهم ترین نکته برایش 
سرعت پردازنده باشد، پس عملکرد پردازنده 
برای این شخص ارزش است. این افراد به جدید 
بودن شاید توجهی نداشته باشند، اما مهم ترین 

نکته برای آن ها عملکرد است.

 سفارشی سازی
بیایید با مثالی این مورد را بررسی کنیم. فرض 
کنید می خواهید کت وشلواری برای مراسمی 

در حال حاضر در بســیاری از رویدادهای آموزشــی 
کارآفرینی، از بوم مدل کسب وکار جهت آموزش استفاده 
می شــود. ازآنجایی که این رویدادها جنبه آموزشــی 
دارند، معرفی ابزار بوم مدل کسب وکار می تواند بسیار 
مفید باشد. خوب است که شرکت کنندگان با مفاهیم 
اولیه کســب وکار در قالب بوم مدل کســب وکار آشنا 
شــوند و به تکمیل آن بپردازند. واقعیت این است که 
شرکت کنندگان معموال از حوزه هایی غیر از حوزه های 
کســب وکار در این رویدادها شــرکت می کنند و این 
رویدادها می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد نگرش 
کسب وکار در بین شرکت کنندگان ایفا کنند. ولی در 
اینجا یک واقعیت وجود دارد و آن این اســت که آیا بوم 
مدل کســب وکار برای راهبری یک اســتارت آپ ابزار 

مفیدی است؟
پاسخ من منفی اســت. بوم مدل کسب وکار برای یک 
استارت آپ اصال ابزار مناسبی نیست. شاید بپرسید چرا؟ 
بوم مدل کسب وکار برای تحلیل کسب وکار ابزار مناسبی 

است، ولی برای یک استارت آپ فقط ابزاری مقدماتی 
است. شــما نیاز دارید از ابزاری دقیق تر و کاربردی که 
منطبق بر فرآیند واقعی کارآفرینی است استفاده کنید. 
شاید بپرســید نام این ابزار چیست؟ من »بوم ناب« را 
پیشنهاد می دهم. چراکه این بوم اجزایی دارد که شما 
را به سمت درستی هدایت می کند. بوم مدل کسب وکار 
را با هم مــرور می کنیم. اگر بوم مدل کســب وکار ده 
کسب وکار را کنار هم قرار دهید، متوجه می شوید که در 
بخش منابع کلیدی و فعالیت های کلیدی سرفصل های 
مشخص و مشترکی وجود دارد، مثال در همه آن ها بحث 
نیروی انسانی، پول، تجهیزات و... آورده شده است و یا در 
بخش فعالیت های کلیدی، استخدام نیرو، برنامه نویسی 
و... از طرفی در روزهای اولیه فعالیت یک استارت آپ ما 
نیازی به شرکای کلیدی نداریم. واقعیت این است که 
بخش هایی از بوم مدل کسب وکار، برای یک استارت آپ، 
خیلی زود است که موردتوجه قرار گیرد. مواردی مهم تر 
از فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی و شرکای کلیدی 

وجود دارد که بررسی آن ها برای یک استارت آپ بسیار 
حیاتی است. مثال اینکه آیا تیم استارت آپی اصال مشکل 
درستی را تشخیص داده؟ فرصت مناسبی را شناسایی 
کرده؟ افراد عالقه دارند برای حل شــدن این مسئله 
پولی بپردازند و یا از این سرویس رایگان استفاده کنند؟ 
این ها مواردی هستند که در بوم مدل کسب وکار به آن ها 

به صورت مستقیم اشاره ای نشده است.
مسئله مهم دیگر این است که محصولی که قرار است 
طراحی شود و به عنوان نمونه اولیه یا کمینه محصول 
پذیرفتی به بازار عرضه شود، باید دارای چه ویژگی هایی 
باشد؟ چه اولویتی از ویژگی ها باید در محصول در نظر 
گرفته شود؟ این ویژگی ها به درستی نیازهای کاربران را 
برطرف می کنند؟ همان طور که می بینید در بوم مدل 

کسب وکار به این نکته هم اشاره ای نشده است.
سوال مهمی که استارت آپ ها باید همواره به آن توجه 
داشته باشند این است که همیشه باید وضعیت خودشان 
را بررســی کنند و ببینند که آیا در مسیر درستی قرار 

گرفته اند؟ به اهدافشان طبق برنامه ای که تعیین کرده اند 
می رسند یا خیر؟ این کار را چطور می شود انجام داد؟ 
اصال چه چیزی مشخص می کند که ما داریم راه درستی 
را طی می کنیم؟ آیا در بوم مدل کسب وکار در این مورد 

قسمتی در نظر گرفته شده است یا خیر؟
همان طور که می بینید، موارد مهم بسیاری هستند که 
در روزهای اولیه راه اندازی یک استارت آپ باید به آن ها 
توجه کرد، و این موارد نقش بسیار مهمی در موفقیت یا 
 Lean( شکست استارت آپ شما ایفا می کنند. بوم ناب
Canvas( ابزاری است که به حل این مشکل پرداخته 
است. این بوم برگرفته از بوم مدل کسب وکار است. در 
این بوم بخش هایی از بوم مدل کسب وکار که در روزهای 
آغازین فعالیت یک استارت آپ اهمیت زیادی ندارند 
حذف شده اند، بخش هایی مثل فعالیت های کلیدی، 
منابع کلیدی، شــرکا و بخش ارتباط با مشــتریان. در 
نوشــته های آینده به معرفی اجزای این بوم و آموزش 

آن خواهم پرداخت.

دادهفیلی

حسین ممتاز
گردآوری و تالیف

تجربه کاربــری )User Experience( به اختصار 
UX شامل رفتارها، نگرش ها و احساسات یک کاربر 
درباره استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس 
خاص اســت. تجربه کاربری جنبه های کاربردی، 
تجربه شــده، اثرگذار به صورت عاطفی، معنادار و 
ارزشمند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول 
را دربرمی گیرد. عالوه بر این، برداشــت یک فرد از 
جنبه های مختلف یک ســامانه مانند سودمندی، 

کاربری آسان و کارایی نیز در گستره تجربه کاربری 
قرار می گیرد. به عبارت دیگر، تجربه کاربری همان 
خاطره ای است که با استفاده از یک محصول، سامانه 

یا سرویس در ذهن کاربر نقش می بندد.
از آنجایی که تجربه کاربری درباره ادراک های فردی 
و تفکراتی در رابطه با سامانه است، می تواند ماهیتا 
تاحدی امری ذهنی، نظری و درونی )سوبژکتیو( در 
نظر گرفته شود. همچنین تجربه کاربری مفهومی 

پویاست که به طور مداوم در طول زمان با توجه به 
تغییرات در شرایط استفاده و نیز گسترش یافتن 

زمینه های کاربرد آن تغییر می کند.
استاندارد بین المللی ارگونومی های تعامل انسان 
 ،)9241-ISO و سامانه )بخش 21۰ از استاندارد
تجربــه کاربــری را »برداشــت های یــک فرد و 
واکنش هایی که از اســتفاده یا انتظار استفاده وی 
از یک محصول، سامانه یا سرویس ناشی می شود« 

تعریف می کند. بنا بر ایــن تعریف، تجربه کاربری 
تمام احساســات، باورها، اولویت ها، برداشــت ها، 
واکنش های جسمی و روانی، رفتارها و دستاوردهای 
کاربران را، که پیش از استفاده و در حین استفاده 
و پس از اســتفاده رخ می دهد، شامل می شود. این 
استاندارد سه عامل سامانه، کاربر و زمینه استفاده 
را عواملی می داند که تجربه کاربری را تحت تاثیر 

قرار می دهند.
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خــاص تهیه کنید. شــما دو انتخــاب دارید؛ 
یکی اینکه کت وشــلوار آماده بخرید. در اینجا 
انتخاب های شما محدود است ولی سرعت تهیه 
و رفع این نیازتان باالست. از طرفی ممکن است 
کت وشلواری که تهیه می کنید، نیاز به تغییرات 
و اصالحاتی داشته باشــد، مثال شلوارش باید 
کمی کوتاه شــود. این یک راه ساده برای رفع 
نیازتان است. راه دیگر، رفتن به خیاطی معروف 
و سفارش دوخت کت وشلواری ویژه است. در 
اینجا شــما حق انتخاب پارچه، رنگ، کیفیت، 
مدل کت وشلوار، رنگ دکمه ها و... را دارید. در این 
حالت حق انتخاب بیشتری دارید و کت وشلوار 
به صورت اختصاصی برای شــما تهیه و آماده 
می شود، ولی زمان و هزینه بیشتری صرف آن 
می شــود. افراد مختلف انتخاب های مختلفی 
دارند ولی برای برخی سفارشی سازی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و می تواند ارزشی کلیدی 

محسوب شود.

 انجام کامل کار
این آگهی ها را دیده اید؟ طراحی وب ســایت از 
۰ تا 1۰۰، انجام کلیه امور ثبت شــرکت از ۰ تا 
1۰۰، امور مالیاتی خود را به ما بسپارید و... این 
قبیل آگهی ها بیانگر ارزشی هستند که اسم آن 
انجام کامل کار است. در این مورد شما پیشنهاد 
انجام کامل یک کار را به مشتریان احتمالی تان 
می دهید، یعنی اینکه دغدغه ها را از روی دوش 
آن ها برمی داریــد و آرامش خاطر را برای آن ها 
به ارمغان می آورید. مشتریان عالقه مند به این 
روش حاضرند هزینه ای بیشتر بپردازند ولی کار 
را به صورت کامل به ارائه دهنده خدمت واگذار 
کنند. جالب است بدانید در ایران در این زمینه 

فرصت های بسیار زیادی وجود دارد.

 طراحی
در ذهن عــده ای از ما طراحی و ظاهر محصول 

و خدمت از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
زیبایی های ظاهری را دوســت داریم، و شیوه 
تعامل محصول و کاربر برایمان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. این مسئله در صنعت مد و صنایع 
الکترونیک اهمیت ویژه ای دارد. ترکیب رنگ، 
جنس به کاررفته، مدل و طــرح محصول و... 
مواردی هســتند که برای برخی از مشتریان 
ارزش محســوب می شوند. برای مثال طراحی 
ظاهری گوشــی آیفون و روان بودن کار کردن 
با آن از ارزش هایی است که اپل به مشتریانش 

ارائه می دهد.

 برند، مقام و منزلت
این مســئله در ایران بســیار به چشم می آید، 
اســتفاده از برندی که باعث ایجــاد منزلت و 
مقام می شــود، مثال داشتن ساعت رولکس، یا 
جدیدترین گوشی آیفون، برند X در لباس و... 
این موارد معموال بیانگر ثروت فراوان است. افراد 
زیادی به دنبال این ارزش هستند تا نشان دهند 
ثروتمند هستند، البته برند و منزلت می تواند در 
عرصه های دیگری هم کاربرد داشته باشد، مثال 
عضویت در یک گروه خیریه می تواند به عنوان 
ارزش و مقام در نظر گرفته شود و باعث افتخار 

کاربر شود.

 قیمت
عده ای از مشتریان به قیمت حساس هستند، 
برایشان اولین فاکتور قیمت و هزینه ای است 
که باید برای یک محصول یا خدمت بپردازند. 
البته هیچ ایرادی ندارد، واقعیت این اســت که 
طیف زیادی از کاربران، اگر قیمت اولویت اولشان 
نباشد، اولویت دومشان است. کسب وکارهای 
بســیار زیادی در زمینه ارائه این ارزش در دنیا 
شکل گرفته اند، مثال برای موسس استارت آپی 
که می خواهد برای قرار مالقات از شهرســتان 
به تهران بیاید، یک مسافرخانه کوچک و تمیز 

ارزش مناسبی دارد.

 کاهش هزینه
اینکه شــما محصول یا خدمتی ارائه دهید که 
درنهایت در هزینه های مشتری صرفه جویی 
ایجاد کند، نیز می تواند ارزشــی کلیدی تلقی 
شــود. فرض کنید محصولی آموزشی آماده 
کرده اید که استفاده کننده دیگر نیازی به رفتن 
به کالس های آموزشی و صرف وقت برای آن 
را نداشته باشد و یا اینکه ابزاری تحت وب ارائه 
کرده اید که کاربر می تواند به راحتی وب سایت 
خــود را با هزینه خیلی کم ایجــاد کند. مثال 
دیگر، ساخت المپ ویژه و کم مصرف است که 
در درازمدت باعث کاهش هزینه های برق یک 
ساختمان می شود. همه این ها مثال هایی است 
از مواردی که باعث کاهش هزینه می شــوند و 
می توانند به عنوان یک ارزش برای بخشــی از 
مشتریان که شــما آن ها را هدف قرار داده اید 

مورد استفاده قرار بگیرند.

 قابلیت دسترسی و به اشتراک گذاری منابع
فرض کنید شما آرزو دارید ویالیی در شمال یا 
کیش داشته باشید، ولی هزینه این کار را ندارید. 
متوجه می شوید که شرکتی به صورت اشتراک 
زمانی، به مدت 2 هفته در سال به ازای دریافت 
مبلغی به عنوان حق عضویت ویالیی نوســاز و 
شیک را در اختیار شما می گذارد. در اینجا شما 
به واسطه این سرویس، به منبعی بزرگ و گران 
دسترسی پیدا کرده اید، و شرایط استفاده از آن 
برای شما فراهم شده است. مثال دیگر در این 
زمینه می تواند اپلیکیشن موبایلی باشد که شما با 
استفاده از آن به نزدیک ترین داروخانه دسترسی 
خواهید داشــت )مثال داروخانه یاب(. شــما 
به واسطه این اپلیکیشن به صورت خیلی ساده به 
منبعی از اطالعات دسترسی پیدا کرده اید و این 

شاید برای شما ارزش تلقی شود.



پیتر دراکر
امروز فرد تحصیل کرده واقعی کســی است که 

یاد گرفته باشد دائما در زندگی آموزش ببیند.

اکوسیستم
E c o s y s t e m

9

نسل بعدی 
کارآفرینان 
در کره این 

تفکر جهانی را 
در ذهن دارد 
که می تواند 

دنیا را احاطه 
کند. بسیاری 

از آن ها 
حداقل یک 
شرکت کره-

آمریکایی 
دارند

چشمانداز
L a n d s c a p e

برنامه استارت )START( توسط وزارت آموزش وپرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری در سال 2۰12 ایجاد شده است

بزرگ ترین مشکل استارت آپ های کره ای نداشتن پلت فرم به زبان های دیگر جهان است 

تعداد اختراعات ارائه شــده از دانشگاه های ژاپنی در 
سطح اختراعات دانشگاه های آمریکایی است، اما حق 
امتیاز اختراعات مبتنی بر دانشگاه در ژاپن فقط 5۰/1 
آمریکاست. به نظر می رسد فرصت های ازدست رفته 
زیادی برای تجاری ســازی وجــود دارد، اما آگاهی 
ژاپنی ها از این کمبود روزبه روز در حال افزایش است. 
این مطلب درباره شرکتی پیشرفته است که چندین 

سال است روی این موضوع کار می کند.
UTEC یک شرکت ســرمایه گذاری ژاپنیاست که 
به فناوری در مرحله اولیه می پردازد و از نزدیک با 
موسسات علمی کار می کند. شریک اصلی یوتک 
دانشگاه توکیو است، که به عنوان بهترین دانشگاه 
تحقیقاتی در ژاپن شناخته شده است و اختراعات 
آن که پلی بین علم و صنعت می ســازند معروف 
هســتند. با اهمیت یافتن طرح های دولتی جدید 
برای کارآفرینان فنــاوری ژاپنی )به عنوان حامی 
مستقیم، شرکت کننده، یا مشاور( توموتوکا گوجی 
رئیس یوتک، در ســال 2۰13 به عنوان کارآفرین/

نوآور ژاپنی جوان به کنفرانس نوآوریG8  در لندن 
دعوت شد.

 روش های سرمایه گذاری ژاپنی
با وجود بحران مالی که در سراسر دنیا در سال مالی 
 Lehman2۰۰8 رخ داد )که فروپاشــی شــرکت
Brothers محرک آن بود(، صنعت سرمایه گذاری 
ژاپــن در حال رشــد اســت. طبق بررســی های 
انجمن ســرمایه گذاری ژاپن، بیــن آوریل 2۰11 و 
مارس 2۰12، شرکت های ســرمایه گذاری ژاپنی 
ســرمایه گذاری ها و وام هایی به مبلغ 124 میلیارد 
ین در 1/۰17 شرکت سرمایه گذاری درمجموع در 
مقایسه با 113/2 میلیارد ین و 915 شرکت در سال 
گذشته داشتند. گزارش سال 2۰12 مرکز کارآفرین 
سرمایه گذاری سه عامل مهم را شناسایی کرده است 
که موجب افزایش بودجه سرمایه گذاری آسیامحور، 
تزریق سرمایه از سازمان کارآفرینان کوچک و متوسط 
و نوآوری منطقه ای، و کسب درآمد با هدف بازتولید، 
ایجاد، و احیای مجدد در زمینه هایی که زلزله ژاپن بر 
آن ها تاثیر گذاشته است، می شود. شتاب دهندگان و 
ســرمایه گذاری ها مرحله به مرحله در ژاپن در حال 
رشــد و افزایش هستند. در سال مالی 2۰12، 44/3 
درصد از شرکت ها بودجه اولیه و بعدی را در مرحله 
اولیه دریافت کردند، که در ســال گذشته این مقدار 
32/5 درصد بود. سرمایه گذاری از 4/4 درصد به 15/7 
درصد از شرکت های دریافت کننده بودجه افزایش 
یافت و می توان گفت افزایش سه برابری داشته است. 
31 بودجه جدید سرمایه گذاری هایی برابر با 119/7 
میلیارد ین دریافت کرد که بیش از دو برابر تعداد این 

بودجه ها در سال مالی 2۰1۰ و بیشتر از تعداد بودجه 
در قبل از بحران مالی سال 2۰۰8 بوده است. با اینکه 
هنوز چند سرمایه گذاری در بخش های فناوری وجود 
دارد، اکوسیستم هایی که دولت حامی مالی آن هاست 
فرصت هایی را ایجاد می کنند و دانشگاه ها به ساخت 

کارآفرینان بیشتر می پردازند.

 حمایت دولت ژاپن از کارآفرینان فناوری
پروژه های دولتی جدید برای حمایت از کارآفرینان 
فناوری ژاپن به وجود آمده اند و از طریق اهدای مالی، 
آموزش مربی، و حمایت تخصصی، از این افراد حمایت 
می کنند. در این قسمت این پروژه ها توضیح داده شده 

و منشا، نیت و تاثیر آن ها را مشخص می کند.
وزارت  توســط   )START( اســتارت  برنامــه 
آموزش وپرورش، فرهنــگ، ورزش، علوم و فناوری 
در ســال 2۰12 ایجاد شــد. این برنامه دارای 11 
تقویت کننده پروژه از قبیل ســرمایه گذاران است. 
اســتارت راهکارهای پــروژه IP را برای بخش های 
فناوری مطرح می کند که ریســک و  پتانسیل کار 
دارند. از این طریق، پروژه قصد دارد دســتاوردهای 
تحقیقاتی دانشگاه ها و سازمان های اداری را از طریق 
استارت آپ ها به جامعه بازگرداند، در حالی که یک 
مدل نوآوری به سبک ژاپنی ایجاد می کند که نقش 
مکانیســمی پایدار را ایفا می کنــد. UTEC یکی از 

اعضای مشاور و یک مدل الگو بود.
تیم هــای اســتارت بودجــه دولــت و چگونگی 

تجاری ســازی بخش خصوصــی را از مرحله قبل 
از راه اندازی اســتارت آپ های علمــی با هم ترکیب 
می کنند و قصد دارنــد از آن فناوری ها برای بازارها 
و خروجی های جهانی استفاده کنند. تقویت کننده 
پروژه و محققان به یکدیگر ملحق شــده اند و تیمی 
متشکل از متخصصان )کارآفرینان، پرسنل IP و...( به 
وجود آورده اند که به طرح تجاری سازی برای بخش 
فناوری می پردازند. وقتی این تیم پروژه را مدیریت 
می کند، تحقیق مبتنی بر معیار و توسعه و پرورش 
پروژه در پاسخ به نیازهای بازار )فعالیت های پیش از 
سرمایه گذاری( انجام می شود. هدف راه اندازی یک 
استارت آپ علمی با مقدار باالی کسب وکار و بودجه 

بخش خصوصی از طریق اجرای پروژه است.
در اصل، برنامه اســتارت قصد دارد سرمایه گذاری 
کسب وکار را در عرض یک تا سه سال راه اندازی کند. 
با این حال، طبق بررسی های بعدی، در برخی موارد 
ممکن است حمایت ها تا پنج سال ادامه داشته باشد. 
در سال 2۰12، 27 پروژه از بیوتک، فناوری اطالعات، 
و صنعت کلین تک انتخاب شــدند و در حال شروع 
پروژه هایی برای تجاری ســازی در آینده هســتند. 
UTEC به عنوان یکی از تقویت کنندگان پروژه انتخاب 
شد، و پنج پروژه از UTEC در سال 2۰12 پروژه های 
استارت بودند. در سال 2۰13، دولت تصمیم گرفت 
تقویت کنندگان جدید استارت و بودجه افزایش یابند 
و انتظار دارد فرصت هــای موجود برای کارآفرینان 

فناوری توسعه یابد.

کره اقتصاد خود را حول محور فناوری می چرخاند. به 
لطف دولت و سرمایه گذاری خارجی در فناوری های 
جدید و نوآورانــه، کره بهترین اکوسیســتم برای 
استارت آپ های موجود و آتی در تمام آسیا شناخته 
شده است. برخی از افراد ادعا می کنند که هند و چین 
در این حوزه پیشرو هستند، با این حال با نگاه دقیق تر 
می توان فهمید که وقتی صحبت از شتاب دهندگان 
استارت آپ و انکوباتورها می شــود، کره سالم ترین 
اکوسیستم است که سایر کشورهای آسیایی از آن 

به عنوان معیار استفاده می کند.
آنچه کره را برای سرمایه گذاران به جاذبه ای سودزا 
تبدیل کرده است، اندازه بازار و محیط کره است. بازار 
و محیط کره بسیار شبیه به بازارهای اصلی مانند چین 
و ژاپن است و درواقع در مرکز بازار فناوری آسیا قرار 
دارد. کره ای ها بسیار تحصیل کرده و ماهر هستند و 

جمعیت این کشور هرسال رو به افزایش است.
اقتصاد کره به لطف توســعه و رشــد سامسونگ و 
ســایر شــرکت های فناوری مهم در دهه گذشته 

بســیار رشــد کرده اســت. این موفقیــت توجه 
سرمایه گذاران خارجی و دولت کره را به خود جلب 
کرده است.President Park  در خط مقدم ایجاد 
انکوباتورهای اســتارت آپی و شتاب دهندگان قرار 
گرفته است و وام هایی به SME ها و استارت آپ ها 
می دهد کــه در حوزه فنــاوری فعالیت می کنند. 
تعداد کمک های مالی برای استارت آپ ها هرسال 
در حال رشد است. این نهاد حتی با کارآفرینان برتر 
در حوزه استارت آپ مانند مارک زاکربرگ مالقات 
کرده است تا توجه شرکت ها در حوزه استارت آپ 

کره را به خود جلب کند.
کره در زمینه روش های پیشــرفت فناوری بســیار 
خــوب عمل کرده اســت. درحقیقت، این کشــور 
شــبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوی خود 
را دارد. فیس بوک و گوگل دوره ســختی را پشــت 
سر گذاشته اند و ســعی می کنند وارد بازاری شوند 
که در آن Kakao و Naver پیشــرو هســتند. تنها 
نقطه ضعف کره کمبود توســعه جهانی است. با این 

حال، یکبار دیگر این اوضاع قرار اســت تغییر کند و 
اســتارت آپ های کره ای بیشتری با شرکای جهانی 
وارد شراکت  شوند. وقتی استارت آپ های کره ای یک 
برنامه یا پلتفرم می سازند، آن ها را فقط برای مردم کره 
تولید می کنند، به طوری که برنامه یا پلتفرم فقط به 
زبان کره ای در دسترس افراد قرار می گیرد. اگر آن ها 
چشم انداز وسیع تری داشتند، می توانستند مرزها 
را بشکنند و به شــرکتی یک میلیارد دالری تبدیل 
شوند. وقتی کره ای ها با دیدی جهانی شروع به تولید 
برنامه های کاربردی و پلتفرم ها  کنند، پتانسیل آن ها 

بدون حدومرز خواهد بود.
نسل بعدی کارآفرینان در کره این تفکر جهانی را در 
ذهن دارد که می تواند دنیا را احاطه کند. بسیاری از 
آن ها حداقل یک شرکت کره-آمریکایی دارند که در 
آن زبان انگلیسی زبان اول آن ها شناخته شده است. 
این یک عامل مهم برای رسیدن به بازار آمریکا و نیز 
بازارهای اروپایی اســت. موانع زبانی به عنوان دلیل 
اصلی عدم توانایی کره در توسعه جهانی فهرست شده 

است. شرکت های استارت آپی کره ای در حال حاضر 
تعداد بیشتری از افراد خارجی را استخدام می کنند تا 
یک محیط کاری را به وجود آورند که در آن افراد به 

زبان انگلیسی صحبت می کنند.
یک نظرسنجی نشــان داده است که از هر 4 شرکت 
در کــره، یک شــرکت به زبان انگلیســی تســلط 
ندارد. به تغییرات ســال 2۰16 نگاهــی بیندازید. 
اســتارت آپ های جوان تر در کره متوجه پتانسیل 
بازارهای جهانی شــده اند و در حــال حاضر بر زبان 
انگلیسی تسلط دارند. دولت کره نیز یک قدم اساسی 
برای کمک به اســتارت آپ ها برداشته است؛ به این 
صورت که سیاست های اقتصادی خالقانه را به کار 
گرفته اســت؛ از قبیل برنامه انکوباتور فناوری برای 
اســتارت آپ ها و تطبیق با دولت. آن را به بسیاری از 
انکوباتورهای استارت آپ در کره و نیز سرمایه گذاران 
جهانی مانند 5۰۰ اســتارت آپ اضافه کنید، در این 
صورت به نظر خواهد رســید که عرصه استارت آپ 

کره ای بیش از گذشته رشد می کند.

چرا کره سالم ترین اکوسیستم استارت آپی آسیا را دارد!

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

بازی های ویدئویی
 استراتژی اکوسیستم وایبر

مایکروسافت، 
گجت فروش می شود؟

برنامه کاربردی وایبر، دومین پلتفرم محبوب 
و معروف پیام رســانی بعد از برنامه واتس اپ 
)WhatsApp(، در حــال حاضر ابزار آی اواس 
خود را با کمــک بازی های قابل دانلود بازیابی 
کرده اســت و منوی اســتیکر کامال جدیدی 
را معرفــی می کند تا بتوان با آن بســته های 
استیکر را آسان تر پیدا کرد. وایبر با واتس اپ در 
رقابت است تا عنوان پلتفرم متقاطع/خدمات 
پیام رسانی سیستم متقاطع را در سراسر جهان 
کسب کند. تفاوت اصلی بین وایبر، واتس اپ 
و اسکایپ آن اســت که شما می توانید با تمام 
مخاطبان تلفن همراه خود صحبت کنید و فقط 
به مخاطبان خود در اسکایپ محدود نمی شوید. 
امکان نام صوتی، چت، ارسال پیامک، عکس و 
ویدئو بدون هیچ هزینــه ای و به طور رایگان با 
هریک از مخاطبان تلفن شما که این برنامه را 
روی تلفن خود نصب کرده، وجود دارد. حتی 
می توانید با 1۰۰ نفر از مخاطبان خود به طور 
همزمان تماس ویدئویی برقــرار کنید! نقاط 
قوت و قابلیت های فوق العاده برنامه های وایبر 
و واتس اپ صنعت سنتی پیامک تلفن همراه 
را به خشــم آورده است. زیرا اســتفاده از این 
برنامه ها آسان است و حفاظت از اطالعات در 
آن بسیار قوی اســت. برای استفاده از وایبر در 
صفحه کامپیوتر شخصی خود، ابتدا باید برنامه 
وایبر را روی تلفن همراه خود )اندروید، آیفون، 

بلک بری، سیمبیان و ویندوز فون( نصب کنید. 
پس از آن دسکتاپ ویندوز هوم را روی کامپیوتر 
شخصی خود راه اندازی کنید و مخاطبان خود را 
در دو دستگاه همگام سازی کنید. سپس به طور 
قطع می توانید به طور رایگان تماس دریافت 
کنید، تمــاس بگیرید و با مخاطبان خود چت 
 VoIP کنید. اگر می خواهید با مشــتریان غیر
مختلــف )تلفن ثابت و تلفن همــراه( ارتباط 
 Viber Out برقرار کنید، می توانید از قابلیت
استفاده کنید. این تماس ها رایگان نیستند، اما 
هزینه آن ها بسیار کم و رقابتی است. شما باید 
از طریق اضافه کردن امتیاز اعتباری به حساب 
وایبر خود از قابلیت Viber Out استفاده کنید. 
کیفیت تماس ها معموال بسیار باالست، مگر 
اینکه در فضایی با اتصال اینترنت ضعیف باشید.
چندیــن بازی با برند وایبر وجــود دارد اعم از 
 Wild و  Viber Candy Mania،Viber Pop
Luck Casino که می توانید اوقات فراغت خود 

را با آن ها سپری کنید.

شرکت بزرگ مایکروسافت چندین دستگاه 
جدید به بــازار عرضه کرده اســت و برخی 
از مســئوالن نگران هســتند که با این همه 
سرمایه گذاری در صنعت ســخت افزار، این 
غول نرم افزاری نیز بتواند به رقیب آن ها در بین 
خریداران این دستگاه ها تبدیل شود. واقعیت 
این است که با وجود اینکه دستگاه های فراوانی 
در بــازار وجود دارد، مایکروســافت در حال 
تبدیل شدن به شرکت ســخت افزار مهمی 
اســت و Surface Book نشان دهنده تعهد 
آن به کسب وکار دستگاه های برتر است. ایسر 
)Acer( یکی از شرکت هایی است که فروش 
آن ممکن است تحت تاثیر ورود دستگاه های 
جدید مایکروسافت قرار گیرد، و همه می دانند 
Sur�که این شرکت تایوانی همیشه تبلت های 

face را تهدیدی برای اکوسیستم می دانسته 
است. آن ها آنقدر پول دارند که می توانند همه 
رقبا را کنار بزنند. اگر به سال 2۰12 بازگردیم، 
درست بعد از راه اندازی Surface RT )اولین 
تبلت مایکروســافت در تاریــخ( مدیرعامل 
شــرکت ایســر از آن انتقاد کرد که چرا روی 
سخت افزار ســرمایه گذاری می کند، زیرا این 
حرکــت آن را به رقیبی برای دوســتان خود 
تبدیل می کرد. مدیرعامل ایســر گفته است: 
»آن ها دارند کاری می کنند تا کل اکوسیستم 
از بین برود. تمام پول ها دست آن هاست. آن ها 
همه را از بین می برند.« اصوال مدیرعامل ایسر 
می گوید که مایکروسافت شرکتی نرم افزاری 
است و نباید شرایطی پیش آید که در جایگاه 
برتر در زمینه ســخت افزار قرار بگیرد. فقط 
این گونه می شود کســب وکار شرکا را حفظ 
کرد. سه ســال از زمان شروع سرمایه گذاری 
مایکروسافت بر روی سخت افزار گذشته است 
و به نظر می رسد ایسر نظر خود را تغییر داده 
باشــد. در حال حاضر مسئوالن شرکت ایسر 
می گویند مایکروسافت با سرمایه گذاری در 
بخش سخت افزاری کار درستی انجام می دهد 
و دستگاه هایی از قبیل Surface Book جدید 
وSurface Pro 4  بــرای اکوسیســتم مفید 
هســتند. آن ها عالوه بر این توضیح دادند که 
8۰ درصد از موجودی شرکت بر پایه ویندوز 8 
استوار است، اما قول داده اند که در سال 2۰16 
وقتی چندین دســتگاه جدید در سراسر دنیا 
به بازار عرضه شود، این تمرکز را روی ویندوز 

1۰ قرار دهند.

طبق بررسی های 
انجمن 

سرمایه گذاری 
ژاپن، بین 

آوریل 2۰11 و 
مارس 2۰12، 

شرکت های 
سرمایه گذاری 

ژاپنی 
سرمایه گذاری ها 

و وام هایی 
به مبلغ 124 

میلیارد ین در 
1/۰17 شرکت 
سرمایه گذاری 
درمجموع در 

مقایسه با 113/2 
میلیارد ین و 915 

شرکت در سال 
گذشته داشتند

روش های سرمایه گذاری در استارت آپ های ژاپن
15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم
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توسعه یکی از فاکتورهای مهم در استراتژی های 
بازاریابی اســت که کمک شــایانی به حفظ 
راهکارهای بازاریابی می کند. در هر استراتژی 
بازاریابی ســه عنصر کلیدی مشــتری، نحوه 
تماس با آن ها و پیامی که قرار است انتقال داده 
شود، وجود دارد که با تمرکز بر آن ها و انتخاب 
درســت راهکارهای موثر در این ســه فاکتور 
موفقیــت در یک بازاریابی حاصل می شــود. 
چهار مرحله اساسی قطعه بندی، هدف گذاری، 
تثبیت موقعیت و انتخاب پیام از مراحل مهم 
در هر راهکار بازاریابی و توســعه و استمرار آن 
است که ذیال به هریک از آن ها اشاره می شود. 
قطعه بندی به معنای تقسیم بازار به گروه های 
مجزاست، هدف گذاری به معنای تصمیم گیری 
درباره روند ارتباط با گروه های مذکور و چگونگی 
صحبت کردن با آن هاست. در مرحله تثبیت 
موقعیت باید به دنبال چگونگی درک محصول 
مورد نظر توسط گروه های تعیین شده باشیم 
و در مرحله آخــر نیز بر ارائه یک پیام خاص به 
منظور تحت تاثیر قرار دادن گروه های مورد نظر 

تاکید می شود.
قطعهبندی

هر برندی برای کســب موفقیت در یک پیام 
ارتباطی باید به تقســیم مشتریان بالقوه خود 
در گروه هــای متعدد بپــردازد. در این میان 
شناخت مشتریان و عالیق و سلیقه های آن ها 
کمک قابل توجهی به بهبود یک پیام تبلیغاتی 
می کند. در هر پیام ارتباطی باید مشتریان بالقوه 
را شناخت و با تقسیم بندی آن ها به گروه های 
مختلف، کار بازاریابی را آسان تر کرد؛ هرچقدر 
بتوان گروه های مخاطبان را بهتر از هم تفکیک 
کرد، امکان پذیرش و تاثیرگذاری پیام ارتباطی 
بیشتر می شود. برای شناختن گروه های مختلف 
بازار می توان از شــگردهای متعددی استفاده 
کرد. تهیه پرســش نامه، آمارگیری از طریق 
مراجعه مشتریان به وب سایت، مصاحبه های 
رودررو، به کارگیری متخصصان شناخت بازار 
و... ازجمله راهکارهای موثر در شــناخت بازار 
و تقســیم بندی گروه های مخاطبان است. با 
شــناخت بهتر این گروه ها و داشتن تصویری 
دقیــق از مشــتریان، تصمیم گیــری درباره 
چگونگی محتوای پیامی که قرار است انتقال 
داده شود، آسان تر و امکان موفقیت آن بیشتر 

می شود.
هدفگذاری

مرحلــه دوم در ارائــه یک اســتراتژی موفق 
تبلیغاتی، هدف گذاری اســت. به این معنا که 
با مشــخص کردن اهداف تبلیغاتی می توان 
نرخ رسیدن به پاسخ مورد نظر را باالتر برد، در 
هر تبلیغی با مشخص کردن دایره مخاطبان، 
اهداف خاصی دنبال می شود که با روشن کردن 
آن اهداف، امکان حصول موفقیت در ارائه پیام 
بیشتر می شــود. در این مرحله نوشتن طرح 
بازاریابی کمک قابل توجهی به پیشبرد اهداف 
مورد نظر می کند و مواد و روش های مورد نیاز 
در یک ارتباط بازاریابــی را برای گردانندگان 
آن مشخص می کند. در این مرحله با انتخاب 
اهداف مورد نظر، نوع رسانه مورد نظر در روند 
تبلیغات نیز انتخاب شــده و عمــل بازاریابی 
هدفمندتر می شود، چراکه هر رسانه تبلیغاتی 
بازاریابی خاص خود را می طلبد و جنس تبلیغ 
در رسانه های سنتی تر مانند مجالت و سینما 
با روش های به کار گرفته شــده در رسانه های 
مدرن تــر مانند وب ســایت ها و رســانه های 
اجتماعی متفاوت است و بنابراین هدف گذاری، 
نقشه راه را برای پیش برندگان سیستم بازاریابی 

روشن تر می کند.
تثبیتموقعیت

موقعیت یابی و تثبیــت آن از مراحل ضروری 
در توسعه یک روند بازاریابی است. پس از طی 
مراحل فوق و انتخــاب گروه های مخاطبان و 
تعیین اهداف، نوبت به مرحله تثبیت موقعیت 
می رســد. این مرحله کمک شــایانی به برند 
شــدن یک محصول می کند و باعث می شود 
که نام تجاری مذکور در اذهان مخاطبان ثبت 
شــود، بنابراین برای توســعه هر برند تجاری 
این مرحله ضروری اســت. بــا در نظر گرفتن 
جایگاه محصوالت مورد نظر در بازار و در بین 
مصرف کننــدگان و همچنین موقعیت آن در 
بین دیگر رقبا، باید به توســعه روند بازاریابی 
و تثبیت جایگاه آن برنــد در بازار اقدام کرد. از 
آنجایی که نام تجاری ابزاری قدرتمند در حفظ 
و تثبیت یک برند است، انتخاب درست و ارائه 
راهکارهایــی برای تثبیت جایگاه آن بســیار 
ضروری است و بر این مبنا تولیدکنندگان باید 
در انتخاب استراتژی های تبلیغاتی به تثبیت نام 
تجاری توجه زیادی داشته باشند و راهکارهایی 
را ارائــه دهند که به ثبــت آن بینجامد و برند 

مذکور بتواند به هویت خاص خود دست یابد.
توسعهپیامتبلیغاتی

زمانــی که موقعیت یک برنــد تجاری تثبیت 
شــد، مرحله توســعه در پیام های تبلیغاتی 
شروع می شــود. به این معنا که پس از انتخاب 
گروه های مخاطبان و تعیین اهداف مورد نظر، 
برای استمرار جایگاه برند نیاز به توسعه محتوای 
پیام های تبلیغاتی ضروری اســت و تیم های 
بازاریابی هر برندی بایــد نهایت تالش خود را 
در ارائه محتوای جدید و تاثیرگذار به کار برند. 
ایجاد عالقه و شور و اشتیاق در مخاطبان نسبت 
به محصول ارائه شده و همچنین ارائه خدمات 
بهتر و متنوع تر ازجمله راهکارهای مهم در این 
مرحله هستند. هرچقدر خالقیت و نوآوری در 
پیام های تبلیغاتی گسترده تر شود، امکان تثبیت 
نام تجاری و برند ماندن آن نیز بیشتر خواهد بود.

گالوین کوکیج
انسان ها به خاطر آنچه به دست می آورند محترم 
شــمرده نمی شــوند، احترام پاداش آن چیزی 

است که بخشیده می شود.

توسعه
فاکتوریهمیشگی
استراتژیبازاریابی

هر بار که برند 
ریباک یک 
محصول با 

فناوری جدید 
را روانه بازار 

می کند آن را 
با قیمتی باال 

عرضه می کند. 
سپس کم کم 

قیمت آن 
را در طول 

زمان کاهش 
می دهد. باال 
نگه داشتن 
قیمت یک 
محصول تا 
زمانی ادامه 
می یابد که 
بازار تقاضا 

برای آن وجود 
داشته باشد 
و خریداران 

به مصرف آن 
رغبت نشان 

دهند، اما بعد 
از پایین آمدن 
میزان تقاضا، 
برند ریباک 

شروع به کم 
کردن قیمت 

محصول مورد 
نظر می کند

آنچه باعث شــده ریباک در کنار برندهای معروفی 
مانند آدیداس و نایک در زمینه ارائه پوشاک ورزشی 
قد علم کند، استراتژی های خاص و منحصربه فردی 
است که این شرکت در طی سال ها آن ها را دنبال کرده 
است: انتخاب ورزش فیتنس برای تولید محصوالت 
متناسب با آن، توجه به تفاوت های مردان و زنان در 
زمینه نیازهای ورزشی، استراتژی های قیمت گذاری، 
توجه به بازارهای آسیایی خصوصا هند در سال های 
اخیر و... از جمله راهکارهای بازاریابی برند ریباک بوده 
است که آن را در کنار برندهای معتبر ورزشی جهان 
قرار داده و محصوالت آن را در سطح جهان به مردم 

شناسانده است.
ریباک یکی از برندهای معروف پوشــاک ورزشــی 
بریتانیایــی در جهان اســت که مقــر اصلی آن در 
آمریکاست. این شرکت در سال 1895 توسط جی 
 J.W.( دبلیو فاســتر با نام جی دیلیو فاستر اند سانز
Foster and Sons( تاسیس شد و سرانجام در سال 
1958 توســط نوه های او با نام ریباک معرفی شد. 
جالب است بدانید نام این برند از یک اسم آفریقایی 
گرفته شده که به معنای نوعی غزال است. این شرکت 
در حال حاضر یکی از زیرمجموعه های معروف برند 
آدیداس است و دفتر اصلی آن در شهر کانتون ایالت 
ماساچوست آمریکا قرار دارد. یکی از نقاط عطف این 
برند در دهه 1990 اتفاق افتاد که این شرکت در هند 
کار خود را شــروع کرد و تبدیل به یکی از برندهای 
معروف کفش و پوشاک ورزشی شد و توانست در بازار 
نوظهور این کشور جایگاه مهمی کسب کند و کم کم 
در دیگر بازارهای این چنین نیز رسوخ کند. همچنین 
افزایش تقاضا برای ورزش فیتنس موقعیت مناسبی 
برای برند ریباک ایجــاد کرد. فیتنس به عنوان یک 
صنعت نوپا توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد 
و تهیه پوشاک ورزشــی مربوط به آن از اولویت های 
مردم شد و برند ریباک در این میان توانست به عنوان 
برندی مناسب محصوالت خود را در زمینه این ورزش 
معرفی کند. این شرکت توانست محصوالت خود را در 
راستای این ورزش در دیگر کشورهای نوظهور منطقه 
نیز گســترش دهد و جایگاه مناسبی به دست آورد. 
همچنین می توان گفت آنچه باعث موفقیت ریباک 
در کنار رقیب های بزرگی مانند آدیداس و نایک در 
هند شده، قیمت گذاری مناسب این برند است که با 
قیمت هایی مقرون به صرفه محصوالت خود را به بازار 
عرضه می کند. حتی پس از ادغام این برند با آدیداس، 
ریباک کماکان اســتراتژی های خــاص خود را در 
قیمت گذاری و خصوصا فیتنس و آموزش آن دنبال 
می کند و این ورزش را با آموزش ها و محصوالت خود 

در بین زنان و مردان رواج می دهد.

اجرایراحتفیتنسباریباک
استراتژی ریباک در زمینه ارائه محصوالت، تنوع آن ها 
برای هردو گروه زنان و مردان است. کفش، پوشاک 
ورزشی و لوازم جانبی ورزش ازجمله محصوالت این 
برند اســت که در هر دو نوع زنانه و مردانه روانه بازار 
می شوند. توجه به فیتنس به عنوان ورزشی مناسب 
برای تناسب اندام و چربی سوزی، از نکات قابل توجه در 
استراتژی های بازاریابی برند ریباک است که بسیاری 
از محصوالت خود را با این ورزش هماهنگ می کند. 
انواع کفش ها، ست های ورزشی پوشاک، زیراندازهای 
ورزشــی و... ازجمله محصوالت این برند در رابطه با 

ورزش تناسب اندام است. خصوصا توجه به تمرینات 
متفاوت مردانه و زنانه در این فعالیت بدنی، باعث ارائه 
محصوالت متفاوت و بازاریابی خاصی برای برند ریباک 
شده است. کارشناسان این برند به خوبی متوجه شدند 
که زنان مانند مردان وقت کافی برای انجام تمرینات 
روزانه خــود ندارند و از این رو بــا تولید کفش های 
مخصوص ورزشی و آموزش استفاده از آن ها، به خوبی 
متناسب با نیاز مخاطبان خود وارد عمل شده اند. ارائه 
چنین محصوالتی که با توجه به ساختاری که دارند 
مناسب برای فعالیت های روزانه است و در عین حال 
به حرکات ورزشی زنان نیز کمک می کند، ازجمله 
راهکارهــای ریباک برای ارائه کفش های ورزشــی 
برای زنان بوده است که تقریبا از سال 2009 شروع 
شده و در حال حاضر نیز به صورت مستمر ادامه دارد. 
محصوالت ورزشــی ریباک تا حد امکان متناسب با 
نیازهای ورزشــی زندگی پرمشغله زنان هستند که 
هم در ورزشــگاه و هم در محیط های خارج از آن و 
در زندگی روزانه آنان می توانند کاربرد داشته باشند. 
راحتی و عملکرد مناسب ازجمله خصوصیات اصلی 
پوشاک ورزشی ریباک است که مناسب با فعالیت های 
ورزشی مردان و زنان در محیط های ورزشی و حتی 
خارج از آن هاست. طراحی منحصربه فرد در کنار ارائه 
جنس مرغوب باعث شده محصوالت این برند برای 
فعالیت های ورزشی تناســب اندام حتی در محیط 
خانه و بیرون مناسب باشند. کمپین تبلیغاتی اجرای 
آسان )Run easy( در سال 2006 نیز با هدف معرفی 
محصوالت مناسب این برند در راستای فعالیت های 
تناسب اندام شــکل گرفت که ورزشی آسان، راحت 
و کاربــردی را برای مصرف کنندگان خود به ارمغان 

می آورد.

دستکاریبهموقعقیمت
اســتراتژی قیمت گذاری برند ریبــاک نیز ازجمله 
راهکارهای مهم بازاریابی این شــرکت است، به این 
معنا که نوع قیمت گذاری آنان رشد این برند و باقی 
ماندن در بازار جهانــی را برای آن تضمین می کند. 
به عنوان مثال هر بار که برند ریباک یک محصول با 
فناوری جدید را روانه بازار می کند آن را با قیمتی باال 
عرضه می کند. ســپس کم کم قیمت آن را در طول 
زمان کاهش می دهد. باال نگه داشــتن قیمت یک 
محصول تا زمانــی ادامه می یابد که بازار تقاضا برای 
آن وجود داشته باشد و خریداران به مصرف آن رغبت 
نشان دهند، اما بعد از پایین آمدن میزان تقاضا، برند 
ریباک شروع به کم کردن قیمت محصول مورد نظر 
می کند و با این اســتراتژی هم سود الزم را از فروش 
محصول خــود می برد و هم با دســتکاری به موقع 
قیمت مصرف کنندگان این بازار را برای خود حفظ 
کرده است. البته استراتژی دستکاری قیمت با ورود 
محصوالت این برند به هند و تقاضای روزافزون برای 
آن ها تا حدی تغییر کرده اســت، به این صورت که 
در زمان ارائه یک محصول جدید، برند ریباک برای 
جذب مشتریان قیمت مقدماتی آن را پایین آورده و 
زمانی که محصول مورد نظر به محبوبیت الزم رسید، 
شروع به باال بردن قیمت آن به سوی قیمتی طبیعی 
و مناســب می کند. البته الزم به ذکر اســت در هر 
دوی این استراتژی ها ریباک توانست موفقیت های 
چشم گیری در جذب مخاطبان و در دست گرفتن 

بازار به دست آورد.

همگامباآژانسهایتبلیغاتی
حضور آژانس های تبلیغاتی موفق نیز باعث پیشرفت 
برند ریباک و تبدیل شــدن آن به نامی جهانی در 
سال های اخیر شده اســت. طی سال های 2004 

 McGarry تا 2007 ریباک با آژانس هایــی مانند
Bowen شــهرتی جهانی کسب کرد و با شعارهای 
تبلیغاتی مانند »دو نفر بــرای هر کس« به تبلیغ 
یکــی از کفش های خــود پرداخت کــه بازخورد 
مناسبی داشت. در ســال 2009 نیز با همکاری با 
آژانس تبلیغاتی DDB جایگاه جهانی خود را بیشتر 
تثبیت کرد و خصوصــا در زمینه ارائه محصوالتی 
مناسب با فیتنس و تناســب اندام بانوان وارد عمل 
شــد. ضمن اینکه در ســال های اخیر آژانس های 
بازاریابی متعددی برای تبلیغات منطقه ای ریباک 
پا به عرصه گذاشته اند و با توجه به مناطق مختلف 
و نیازها و عالیق آن ها کار بازاریابی را برای این برند 
آغاز کرده اند و خصوصا در کشورهای آسیایی فعالیت 

قابل توجهی داشته اند.

تنوعدرروش
روش هــای تبلیغاتی که برند ریبــاک از آن ها برای 

معرفی محصوالت خود استفاده می کند، بسیار متنوع 
هستند. از رسانه های چاپی مانند روزنامه و مجالت 
و پوسترهای تبلیغی گرفته تا رسانه های دیجیتالی 
دنیای امروز همه مورد استفاده این برند قرار گرفته اند. 
تبلیغات تلویزیونی این برند در هند بسیار جالب توجه 
است، ریباک برای معرفی محصوالت خود از قهرمانان 
ورزشی شناخته شــده استفاده می کند و همچنین 
ستاره های بالیوود نیز ازجمله اهداف اصلی این برند 
در اســتراتژی های بازاریابی تلویزیونی هستند که 
تاثیر زیادی نیز بر مخاطبان دارند؛ در همین راســتا 
در بســیاری از فیلم های بالیوودی محصوالت این 
برند بر تن هنرپیشگان معروف به نمایش درآمده و 
به صورتی غیرمستقیم به بازاریابی برای محصوالت 
آن پرداخته می شود. همچنین اسپانسر شدن برای 
رویدادهای ورزشی ازجمله راهکارهای تبلیغاتی این 
برند در هندوستان است که در سال های اخیر رواج 

زیادی پیدا کرده است.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

برندی که به غزال پوشاک ورزشی شهره شده؛ با تمرکز بر تناسب اندام محصوالت خود را روانه بازار می کند
ترفندهای بالیوودی ریباک

 )Instagramiran( اینستاگرام ایران
استخدام انیماتور و تصویرساز

تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برایمشاهدهجزئیاتاگهیهابهسایت

shanbemag.irونیازمندیهایjobinja.ir
مراجعهکنید

 )Reyhoon( ریحون
Software Tester and QA استخدام

تهران، تمام وقت

 )ARAVAS( آراوس
استخدام برنامه نویس ارشد سمت سرور

تهران، تمام وقت

 )NetSups( پشتیبانان شبکه
استخدام مسئول فنی و پشتیبانی هاستینگ

تهران، تمام وقت

 )Neko Markab Aria( نکو مرکب آریا
استخدام متخصص بازاریابی

تهران، تمام وقت

 )Zigorat Technology( زیگورات تکنولوژی
استخدام منشی مدیرعامل

تهران، تمام وقت

 )Anetwork( ای نتورک
استخدام کارشناس حسابداری

تهران، تمام وقت

 )Iran System( ایران سیستم
استخدام برنامه نویس اندروید

تهران، تمام وقت

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

تهران، تمام وقت

 )Fambo( فامبو
استخدام کارشناس گروه محصول – تامین

تهران، تمام وقت

 )Zoraq( زورق
Back-End استخدام برنامه نویس

تهران، تمام وقت

با توجه به ظهور و پیشرفت برندهای مختلف در دنیای 
امروز، حضور آژانس های تبلیغاتی یکی از مظاهر دنیای 
نوین است. توجه به اســتراتژی های بازاریابی و نحوه 
ارتباط با مشــتریان و حفظ بازار مصرف یکی از نکات 
قابل توجه در فعالیت های تجاری امروز به شمار می رود 
و بنابراین طبیعی است که با وفور آژانس های بازاریابی 
در سراســر جهان مواجه باشیم. تولیدکنندگان سعی 
در اتخــاذ بهترین راهکارهــای تبلیغاتی برای معرفی 
محصوالت خود دارنــد و در این میــان کمپین های 
بازاریابی متعددی که در حال شکل گیری هستند آن ها 
را در راه رســیدن به اهداف و استراتژی هایشان یاری 
Megzeal- )می رســانند. آژانس بازاریابی مگزیلوس 

ous( ازجمله همین کمپین هاســت که با هدف ارتقا 
دادن به استراتژی های تبلیغاتی مشتریان خود شکل 
گرفته است و با داشــتن تیمی متخصص از بازاریابان 
حرفه ای، شــرکت ها و تولیدکننــدگان مختلف را در 

یافتن مشتریان و معرفی محصوالت خود یاری می دهد. 
افزایش تعامل با مشــتریان و ارتباط با آن ها 

ازجمله اهداف اساسی این آژانس است 
و با دادن ایده های جدید و متمرکز به 

تولیدکنندگان و برندهای تجاری 
ســعی در تحقق این اهداف دارد. 
این شــرکت که در ســال 2011 
تاسیس شد، ازجمله آژانس های 
نوظهور در زمینه بازاریابی است که 

به دنبال یافتن هویتی متمایز و مفید 
برای شرکت ها و نام های تجاری آن هاست 

و از طریق تبلیغات خالقانه به ارائه راهکارهای 
مناســب برای این منظور می پردازد. ارزش ها و اهداف 

اساسی این شرکت در عناوین زیر خالصه می شوند.
خالقیت و ایجاد شور و اشتیاق: تیم بازاریابی این آژانس 
معتقد اســت که در عصر دیجیتال، نوآوری ســتون 

موفقیت شرکت ها در فعالیت های بازاریابی آن هاست 
و هرچقدر بتوانند در ایجاد شــور و اشتیاق از 
طریق راهکارهای نوآورانه عمل کنند، 
به موفقیت بیشتری دست می یابند.

انگیــزه:ایجاد انگیــزه در میان 
اعضای تیم بازاریابی نیز از اهداف 
اساسی این شرکت است، به این 
معنا کــه در طراحی یــک پیام 
تبلیغاتی، داشتن انگیزه و امید به 
موفقیت، کمک زیادی به پیشــبرد 

اهداف دارد.
اعتمادسازی: ازجمله شعارهای مهم مگزیلوس 
ایجاد حس اعتماد در بین مشتریان است، به این معنا که 
شرکت ها و نام های تجاری با داشتن اعتماد به فعالیت های 
بازاریابی این آژانس، طرح های تبلیغاتی خود را در اختیار 
آن ها قرار می دهند و بنابراین جلب اعتماد مشــتریان 

ازجمله اهداف ضروری این کمپین تبلیغاتی است.
صداقتوتعهد: این دو فاکتور نیــز ازجمله عوامل 
مهم در آژانس مذکور اســت، به ایــن معنا که ایجاد 
حس اعتماد در شرکت های مختلف تنها از راه داشتن 
صداقــت و تعهد کاری امکان پذیر اســت و از این رو، 
متخصصان این آژانس تمام تــالش خود را در جهت 
ارائه بازاریابی صادقانــه و متعهدانه به کار می گیرند. 
خدمات این آژانس نیز طیــف متنوعی از اقدامات را 
شامل می شــود مانند طراحی و ایجاد وب سایت برای 
شرکت ها، برندســازی، ارائه استراتژی های بازاریابی، 
بازاریابــی از طریق رســانه های اجتماعــی و... ارائه 
ایده های خالقانه در زمینه ســاختن یک نام تجاری، 
فعالیــت در زمینه بازاریابی های ســنتی و دیجیتال، 
طراحی صحیح و اصولی بــرای بازاریابی و مواردی از 
این دست ازجمله راهکارهایی است که آژانس مذکور 

به مشتریان خود ارائه می دهد.

مگزیلوس:بازاریابیازطراحیتافروش
آژانس های معتبر تبلیغاتی چه راهکارهایی را دنبال می کنند؟

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم



کارکــردندریکمحیطشــلوغراترجیح
میدهیدیادرمحیطیباصلحوآرامشمطلق؟
بهزندگیســادهومینیمالیستیمعتقدیدیا
اینکهدوســتداریدمیزکارخودرامملواز
خرتوپرتکنید؟فکرکردندرمقابلپنجره
ویانشســتندرتراسراترجیحمیدهیدیا
دراتاقیباچیدمانشخصیخودتان؟فعالیت
درمحیطیکهباسلیقهخودتانطراحیشده
بهشــماکمکمیکندمکانیاختصاصیبرای
خودتان)تنهاخودتان(داشتهباشید.محیطی
کهطعمکاررابرایشماشیرینترمیکند.عالقه
خودرابرایشخصیسازیمحیطکاردریکی

ازاینهشتموردجستجوکنید.
کاردرمحیطهایگوناگون: برای کار 

کردن خود مکان های مختلفی ایجاد 1
کنید. برای مثال یک میز سنتی را که 
کنار دیوار قــرار گرفته برای کار با لپ تاپ و میز گرد 
وسط اتاق را برای مطالعه انتخاب کنید. با استفاده از 
طوفــان فکــری )Brain Storming( بــرای خود 

انتخاب های بیشتری بیافرینید. برای مثال میزهایی 
با پایه بلند برای ایستادن و کار با لپ تاپ ممکن است 
از انتخاب های دیگر شما باشد. ضمنا این نوع میزها 

در مواردی برای سالمت شما مفیدتر است.
کاردرمحیطیباتزئیناتزیادو

شلوغ: کار در کافه ها و محیط های 2
شلوغ برای شما دلپذیر است؟ پس به 
طراحی محیط هایی بپردازید که بتوانید آنجا را با 
فرزندانتان، دیگر اعضای منزل و یا دوســتانتان به 
اشتراک بگذارید. یا آشپزخانه، جایی که تمام روز در 
آن زندگی جریان دارد، می تواند محیط مناســبی 
برای شما باشد. فراموش نکنید که در طراحی خود 
از بلندگوهایی برای پخش ترانه های مورد عالقه تان 

بهره ببرید.
کاردرمحیطکارخودمانی: هیچ 

قانون رسمی وجود ندارد که شما را 3
به اســتفاده از میز تحریر برای کار 
مجبور کند. میز ناهارخوری می تواند میز کار بزرگ 
و جاداری باشد. همچنین انواع صندلی های راحتی 
نیز می تواند صندلی مناسبی برای کار شما باشد. 
اگر بنا بــه دالیلی مجبــور به اســتفاده از میز و 
صندلی های اداری هســتید، محیط کار خود را با 
المان هــای مختلف تزیین کنیــد. المان هایی که 
محیط را به زندگی راحتی شما نزدیک کند و از بار 

رسمی آن بکاهد.

کاربرایخیالپــردازان: به جای 
مبارزه با گرایش های خیال پردازانه 4

خود به استقبال آن ها بروید. میز کار 
خــود را در صورت امکان مقابــل پنجره با فضایی 
مناســب قرار دهید. در غیر این صورت در محلی 
مستقر شوید که با باال آوردن سر خود بیشترین دید 
را در مقابل خود داشته باشــد. در صورت محدود 
بودن محیط از تابلوهایی بــا مناظر طبیعی و یا با 
المان هایی مطابق با سلیقه خود استفاده کنید. گل 

و گیاه نیز می تواند به محیط شما عمق بدهد.
اگرفردیبصریهســتید: برای 

افرادی که ذهن هایی با عالقه مندی 5
بصــری دارند قــرار دادن اجســام 
به خصوصــی در برابــر چشــم ضروری اســت. 
به عنوان مثال تقویم شخصی خود را با دست خود و 
مثال به وسیله گچ و با رنگ های مختلف تهیه کنید. 
یا برای مثال یک تابلو اعالنــات بزرگ برای خود 
بسازید و تقویم و کاغذهای دیگر را به آن بچسبانید. 
دقت کنید که تنها اشیای ضروری را انتخاب کرده 
باشید. چراکه شلوغی بیش ازحد محیط کار باعث 

سردرگمی و عدم تمرکز می شود.
اگرحواسپرتهستید:اگر کمترین 

صدا شما را می آزارد و تمرکزتان را به 6
هم می ریزد، به محیطی کامال شخصی 
احتیاج داریــد. در صورت امکان آرام ترین اتاق را که 

کمترین میزان عبور و مرور را دارد برای خود برگزینید. 
به طور کلی تمام تالشــتان را بکنید تا محیطی دنج 
برای خود دست وپا کنید. استفاده از کتابخانه چسبیده 
به میز و در مقابل چشمانتان می تواند یادآور محیطی 
شبیه به کتابخانه باشد. با این روش می توانید محیط 

آرام یک کتابخانه را برای خود شبیه سازی کنید.
بهمحیطسادهعالقهمندید اگر

تعداد محدودی 7 )مینیمالیستی(:
ابــزار کار بر روی میــز احتماال تنها 
مواردی است که به آن احتیاج دارید. استفاده از میز 
با طرح چوب درخت می تواند برای شما الهام بخش 
سادگی باشد. همچنین میز کار خود را از کاغذهای 
اضافه خلوت کنید. برای این کار می توانید از کشوها 
یا کتابخانه ای در اطراف خود بهره ببرید. تنها ابزار 
کار خود در لحظه را روی میز به همراه داشته باشید.

اگربهمیزشلوغعالقهمندید:نمونه 
عکس مینیمالیست ها افرادی هستند 8

که شلوغ بودن میز کار و مملو بودن آن 
از کاغذ، نقشــه، ماژیک و خودکارهــای رنگارنگ 
خوشحالشان می کند. میز L شکل انتخاب مناسبی 
برای شماست. چراکه تنها این گونه میزها می تواند 
جوابگوی این همه وسایلی باشد که شما عالقه مندید 
آن هــا را دائما در اطراف خــود ببینید. همچنین از 
میزهای کوچک و کتابخانه هایی در دیوارهای اتاقتان 

بهره ببرید.

 برای افرادی 
که ذهن هایی 
با عالقه مندی 
بصری دارند 

قرار دادن 
اجسام 

به خصوصی 
در برابر چشم 
ضروری است. 
به عنوان مثال 

تقویم شخصی 
خود را با 

دست خود و 
به وسیله گچ 

و با رنگ های 
مختلف تهیه 
کنید. یا یک 
تابلو اعالنات 
بزرگ برای 
خود بسازید

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

تیم ورک
T e a m W o r k
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هشت راهکار برای طراحی و دستیابی به فضایی که راحت بتوانید در آن کار کنید
بلندشو اتاقت را عوض کن!

 )Round Table Apps( میزگرد نرم افزار
Senior Ruby On Rails Developer استخدام

تهران، تمام وقت

 )Karno Andishan Maad( کارنو اندیشان ماد
استخدام طراح گرافیست صفحات وب

تهران، تمام وقت

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

تهران، تمام وقت

 )Pooya( پویا
استخدام کارشناس منابع انسانی

تهران، تمام وقت

 )Kaladium( کاالدیوم
استخدام تولید محتوا

تهران، تمام وقت

پژوهشی صنعتی آریانا
 )Aryana Industrial and Research Group(

استخدام طراح و توسعه دهنده وب، وردپرس
تهران، پاره وقت

 )Pipe Kala( پایپ کاال
استخدام کارشناس فروش و پشتیانی فنی

تهران، تمام وقت

مجتمع صنعتی پویا
 )Pooya Industrial Group( 
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

تهران، تمام وقت

 )Asre Fara Ertebat( عصر فرا ارتباط
استخدام کارشناس پشتیبانی

خراسان رضوی، مشهد، دورکاری

 )Teleyare( تلیار
iOS استخدام برنامه نویس

تهران، دورکاری

مجتمع صنعتی پویا
 )Pooya Industrial Group( 

استخدام سرپرست امور مالی
تهران، تمام وقت

 )Ariana( آریانا
استخدام کارشناس تست نرم افزار

تهران، تمام وقت

ستون
C o l u m n

ینروکوبین
موفقیت هــای مــادی ممکن اســت از تجمع 
دارایی ها حاصل شــود اما فقــط موفقیت های 
معنوی اســت که شما را قادر می ســازد از آنها 

لذت ببرید.

دغدغهایبهنامحقوق
سرماه!

سوالی که اکثر افراد حین تصمیم گیری برای 
راه انداختن یک کســب وکار کوچک دائما 
از خود می پرســند این است که چطور باید 
حقوق کارکنان را در طول فرایند راه اندازی 
تا قــوت گرفتن کســب وکار پرداخت کرد. 
جواب اما با توجه به شــرایط کاری، از یک 
استارت آپ به استارت آپ دیگر متفاوت است. 
قبل از هر چیز بهتر است ذات کسب وکارتان 
را بشناسید، اگر بیزینس شــما با گام های 
کوچک جلو مــی رود کارمندیابی برای آن 
بسیار متفاوت از کسب وکاری است که نیاز 

به سرمایه گذاری باال در شروع دارد.
اگر کســب وکار دســت کم برای شروع به 
ســه نفر کارمند نیاز داشــته باشــد، باید 
راه اندازی اش را تا اســتخدام آن کارمندان 
به تعویق انداخت. اگر هم کارآفرین آنقدرها 
مایه دار نیست که همان اول کار هر سه نفر 
را استخدام کند بهتر است از راه حل های زیر 

استفاده کند:
 مــادران و پدران خانه نشــین را به عنوان 
کارمند انتخاب کنید! ایــن روزها خیلی از 
افراد بدشــان نمی آید که کار و خانه را توام 

داشته باشند.
 می توان از همان ابتدا گزینه های دیگری را 
به غیر از پرداخت ماهیانه به کارمندان توصیه 
کرد. مثــال پرداخت با تاخیــر و یا پرداخت 
افزایشی منطبق با سود شرکت و یا افزایش 
پلکانی بر اساس سوددهی فرد برای شرکت.

 اعطای ســهام. می توان به جای پول نقد، 
افراد را در ســرمایه شــرکت ســهیم کرد. 
البته این کار خطراتــی دارد که احتیاط در 

تصمیم گیری را طلب می کند.
 اســتخدام داوطلبــان و فارغ التحصیالن 
تــازه کار. بســیاری از شــرکت های نوپا از 
دانشــجویان و کارآموزان برای پیشــبرد 
کارهایشان اســتفاده می کنند. این معامله 
برای هــردو طــرف )کارمنــد و کارفرما( 

سودآور است.

دومنیکپاولروزنامهنگاراســت.عالقهو
تخصصاوبهمقولهاستارتآپ،تکنولوژیو
موسیقیخالصهمیشود.اودربارهآمارهای

بهموقعحاضرشدنسرکارنوشتهاست.
بیشتر آدم ها دوســت دارند همیشه سر وقت یا آن 
تایم سر کار حاضر شوند. اما آن دسته از اقلیتی که 
تاخیر دائمی در ورود به محل کار قسمتی از برنامه 
آن ها شده در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته اند. 

همان تنبل های اداره!
طبق یک گزارش، که توســط موسسه ای کاریابی 
در اســترالیا انجام گرفته، 73 درصد از جمعیت این 
کشــور به موقع در محل کار حاضر می شــوند. این 
گزارش حاکی از آن اســت که 64 درصــد از افراد 
متعلق به نسل  Z )متولدین 2015-1995(، سروقت 
 X در محل کار حاضر می شوند و افراد متعلق به نسل
و Y )متولدین 1995-1961( در پایین این لیست و 
با آمار 61 درصد حضور دارند. در این تحقیق بیش 
از 400 هزار شیفت کاری مورد مطالعه قرار گرفته 
که بیشتر آن ها در شهرهای بزرگ استرالیا بوده اند. 
بر این اســاس 69 درصد مردم ایالت سانشاین و در 
شهر بریزبین همواره ســروقت در محل کار حاضر 
می شــوند. اما شــاید مردم آدالید دوست داشته 
باشند به ساعت هایشــان اندکی بیشتر استراحت 

نتایج یک تحقیق بر روی 400 هزار شیفت کاری نشان می دهد نسل z به موقع تر از نسل Y سر کار حاضر می شوند
خردهفروشها،سروقتدرمحلکارحاضرمیشوند

دهند. چراکه این آمار برای مردم این شهر 59 درصد 
است. مدیرکل این موسسه کاریابی، ریستین هری، 
می گوید که این گزارش ها در بسیاری از موارد باعث 
متعجب شدن او شده اســت. چراکه گاهی تفاوت 
زیــادی در آمار شــهرهای مختلف وجــود دارد.« 
هریس می گوید: »من گمان می کردم که سیدنی و 
ملبورن کمترین افراد وقت شناس را داشته باشد اما 
با کمال تعجب مشاهده کردم که این جایگاه متعلق 
 Z به آدالید است.« آمار جالب دیگر مربوط به نسل
است. چراکه این نسل افراد وقت شناس بیشتری را 
نسبت به دو نســل قبل در بردارد. هریس می گوید: 
»این موسسه تا به حال تحقیقاتی از این قبیل را به 

انجام نرسانده بود. این موسسه تصمیم دارد بودجه 
بیشتری را به این مهم اختصاص دهد.« این گزارش 
همچنین شامل کارگران خرده فروش نیز می شود. بر 
اساس این آمار بیشتر افراد وقت شناس مربوط به این 
قشر افراد یعنی کارگران است. همچنین کارمندان 
خدمات درمانی در این آمار تنبل ترین افراد شناخته 
شده اند. بن واتس، رئیس توسعه کسب وکار شرکت 
Wattsnext HR، می گویــد: »در ســال های اخیر 

آمارها نشــان داده اند که روش هــای دیگری برای 
کســب درآمد وجود دارد کــه احتیاجی به حضور 
کارمندان در محل کار ندارد. در این روش جدید با 
ایجاد هدف های مالی برای کارمندان آن ها را به انجام 

کار هرچه بیشتر در منزل ترغیب می کنید. در این 
روش همچنین در هزینه های اضافی به میزان زیادی 
صرفه جویی می شود.« واتس به کمپانی ارائه دهنده 
خدمات بالگ نویسی WordPress اشاره می کند و 
می گوید: »این شرکت بیش از 400 کارمند دارد که 
بیش از نیمی از آن ها در خارج از ساختمان شرکت 
در سانفرانسیسکو مشــغول به فعالیت هستند.« او 
اضافه می کند: »شرکت های بزرگ برای رقابت در 
این شرایط بایستی از روش های تازه ای برای ایجاد 
اشتیاق در کارمندان برای انجام کار استفاده کنند. 
بدون شــک زمان روش های اســتبدادی به پایان 

رسیده است.«

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

بر اساس این 
آمار کارمندان 

خدمات 
درمانی 

تنبل ترین 
افراد شناخته 
شده اند. من 

گمان می کردم 
که سیدنی 
و ملبورن 

کمترین افراد 
وقت شناس را 

داشته باشد 
اما این جایگاه 

متعلق به 
آدالید است!

بازنشستگیدردنیای
تکنولوژی

اگرچه کمپانی های بزرگی مثل گوگل همواره 
به دلیــل وجود فرهنــگ کارمندمحوری، 
انگیزش های خالقانــه و مزایای فوق العاده 
)بیمه برای مسافرت های شخصی و دسترسی 
رایگان به مشاور حقوقی( تشویق می شوند، 
هنگامی که نوبت به برنامه های بازنشستگی 
می رسد این گونه شرکت ها حرف زیادی برای 
گفتن ندارنــد. خبرگزاری بلومبرگ یکی از 
دالیل این قضیه را شــریک بودن کارمندان 
خبره این شرکت ها در سهام می داند. چهار 
واقعیت در مورد بازنشستگی در شرکت های 

بزرگ را با هم مرور کنیم.
1. گوگل با وجود تعبیه امتیازات فوق العاده 
 )k(401 برای کارمندان، در اجــرای طرح
عملکرد قابل توجهی نداشته است، طرحی 
که مبالغی از حقوق کارمندان را در زمان کار 
در حساب بازنشستگی فرد ذخیره می کند. 
این حساب معاف از مالیات است. با این حال 
این شرکت توانسته در رتبه بندی بلومبرگ 
جزو 25 شــرکت برتر باشــد. به طوری که 
شــرکت گوگل به کارمندان خــود اجازه 
می دهد تا 6 درصــد از حقوق خــود را در 
این حســاب معاف از مالیات ذخیره کنند. 
2. شرکت اپل نیز در این رنکینگ با تفاوت 
بسیار ناچیزی یک رتبه باالتر از گوگل قرار 
گرفته اســت. به صورتی که عالوه بر امتیاز 
6 درصدی گوگل 14 نمونــه وام در اختیار 
بازنشســتگان خود قرار می دهد. 3. شرکت 
خرید اینترنتــی آمازون همــواره مزایای 
بسیاری برای کارمندان خود در نظر گرفته 
است. مزایایی که در خارج از دنیای تکنولوژی 
معمول نیست. این کمپانی در اجرای طرح 
k(401( ضعیف تر از شــرکت های نام برده 
عمل کرده است. به نحوی که کارمندان این 
شرکت در صورت ذخیره 4 درصد از حقوق 
خود می توانند از 2 درصد پس انداز معاف از 
مالیات بهره مند شوند. 4.کمپانی اوراکل که 
یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
نرم افزارهای کامپیوتری است به کارمندان 
خود اجازه می دهد تا 40 درصد از مشارکت 
خود را در ســود خالص شرکت، در حساب 
بازنشســتگی ذخیره کنند. با این شرط که 
این کارمندان تا 4 ســال در این شرکت به 
فعالیت خود ادامه دهند. 5.در این رتبه بندی 
فیس بــوک از ضعیف تریــن کمپانی های 
بزرگ اســت. بدان دلیل اســت که تا سال 
2014 فیس بوک هیچ سود مشارکتی برای 
کارمندان خود قائل نمی شد و پس از آن نیز 
این سود برابر با 3/5 درصد و تنها شامل حال 
کارمندانی می شد که 7 درصد از حقوق خود 

را در این حساب پس انداز می کردند.

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم



چند ماه دیگر تولد 80 ســالگی اش از راه می رسد. 
ســال هایی که تنها به طراحــی و تولید دوربین و 
لنزهای عکاســی و فیلم برداری نگذشته. این برند 
نشان داده که تنها به بلند کردن آوازه اش در دنیای 
حرفه ای ها قانع نیست و می خواهد نه فقط به عنوان 
یکی از موفق ترین های دنیای عکاسی، هنر و چاپ 
دیجیتال شناخته شــود، که تولیدات لنزهایش 
در زمینه پزشــکی و درمانی هم به جهان سرایت 
کند و از طرف دیگر مرز اقدامات انسان دوســتانه 
و خیرخواهانــه اش را هم از ژاپن آن ســوتر ببرد 
و در تمــام دنیا با داعیه اقدامات مثبت انســانی و 
زیســت محیطی اش برندش را در یادها ثبت کند. 
»کانن« که احتماال همه ما یک بار شکار دوربین های 
کامپکت یا حرفه ای اش شــده ایم و عکس های آن 
را به آلبوم های مجــازی و حافظه لپ تاپ هایمان 
ســپرده ایم، 79 ســال پیش در ژاپن متولد شد و 
چهــار بنیان گذارش که اولین لنزهــای خود را از 
روی دوربین های نیکــون طراحی کرده بودند، در 
تمام این ســال ها با هدف جهانی شدن برندشان 
کوشیدند. سرانجام سال گذشته کانن با ارزش 7/1 
میلیارد دالری اش در جایگاه هشــتاد و چهارمین 

برند ارزشمند دنیا از نگاه مجله فوربز قرار گرفت.

 ورود بی سروصدای کانن به دنیای صنعت
داستان ساختن اولین دوربین کانن برمی گردد به 
چهار ســال قبل از تاسیس رسمی این شرکت؛ به 
سال 1934. در این داستان هیچ سرمایه اولیه ای 
وجود ندارد و تنها اســم چهار فرد ژاپنی به چشم 
می خورد که قصدشان در آغاز راه اندازی البراتواری 
برای تحقیــق و مطالعه دربــاره کیفیت لنزهای 
عکاسی بود. یوشیدا گورو، اوچیدا سابورو، تاکشی 
میتارایی و میدا تاکو کسانی بودند که بعد از تاسیس 
البراتــواری به نام »صنایع بصری« با اســتفاده از 
لنزهای عکاسی نیکون، اولین دوربین خود به نام 
»کوآنن« را ساختند و بعد از مدتی با مطالعه بر روی 
لنزهای موجود در بــازار تصمیم گرفتند بهترین 
تولیدات بصری را به بازار کشورشان وارد کنند. نام 
کانن زمانی که پیشرفت این کمپانی سمت وسوی 
جهانی گرفت در دهه 1950 جایگزین کوآنن شد.

سرمایه اولیه شرکت کانن از طریق البراتوار تامین 
می شد و به همین خاطر دســت بنیان گذاران در 
امتحان شیوه های مختلف طراحی و تولید باز بود. نه 
خبر از سختی های مالی بود، نه اینکه کسی کانن را 
در بازار تصویربرداری رقیبی جدی تلقی می کرد. اما 
کاننی ها برای آنکه جدی بودنشان در تولید را نشان 
دهند، به تولید دوربین و لنز بسنده نکردند و دست 
به تولید لوازم جانبی چون دستگاه چاپ و فتوکپی 

در یکی از روزهای بهاری سال 1349 شرکت تولید 
پوشــاک مردانه با امکانات و سرمایه بسیار اندک، 
ولی بــا رویاهای بزرگ و اندیشــه جهانی به عنوان 
یک مزون لباس بنا شد، که در کمتر از سه سال به 
شهرت رسید و در ردیف بهترین لباس های مردانه 
آن زمان قرار گرفت. این روزها مردان ایرانی به بهانه 
شادباش شب های ازدواجشان تنها به فروشگاه های 
این برند سر می زنند و ترجیح می دهند پیش از هر 
برند دیگری هاکوپیان بپوشند. سومبات هاکوپیان 
صاحب برند هاکوپیان یکــی از دانش آموختگان 
آکادمی مولر آلمان است. او که امروز در شمار یکی از 
موفق ترین کارآفرینان عرصه طراحی و پوشاک ایران 
به شمار می رود، معتقد است که انسان ها باید هنر 
بر تن کنند. هاکوپیان باور دارد که طراح و طراحی، 
موتور متحرکه هر صنعتی اســت، به خصوص در 
صنعت پوشــاک طراحی کلید اولیه است. صنعت 
مد هرروز تغییر می کند و جز طراحان کسی بر این 
روند تغییر موثر نیست. او از همان ابتدا ارکان اصلی 
کسب وکار را به درســتی شناخته بود و می دانست 
آنچه کســب وکارها را از یکدیگــر متمایز می کند 
خالقیت، نوآوری، زیبایی شناسی، انتخاب صحیح 
نیروی انسانی و آموزش مســتمر آنان و درنهایت 
صداقت با مشتری است. امروز کلیه اجناس تولیدی 
ایــن واحد در داخل کشــور با نصــف قیمت های 
بین المللی کاالی مشابه از طریق فروشگاه هایش به 
بازار عرضه می شود و در کمدهای لباس مردانه جا 

خوش می کند.

 کیفیت را فدای تولید نکردیم
برند هاکوپیان در عمر 40 ســاله خــود از فراز و 
نشــیب های فراوانی عبور کرده، ولــی به ادعای 
خودش برنامه های بلندمدتــی که برای مواجهه 
با بحران های بازار داشــته، در تمام این ســال ها 
جانــش را از ریاضت های اقتصادی، ســالم به در 
برده اســت. هاکوپیان در روزهای اول کارش به 
صورت سفارشی کار می کرد و به مرور تولید انبوه 
را سر گرفت. اوج ناکامی های هاکوپیان به دوران 
جنگ و وارد نشــدن مواد اولیه تولید پوشــاک 
بازمی گردد، زمانی که این برند خانوادگی مجبور 

بود اســتانداردهای خود را فــدای ادامه حیاتش 
در بازار محدود داخلی کند. ســومبات هاکوپیان 
درباره آن روزها می گویــد: »زمان جنگ بخش 
خصوصی با فشار زیادی روبه رو بود. زیرا مواد اولیه 
به سختی وارد کشور می شد. البته من معتقدم که 
اگر به کاری ایمان داشــته باشید، می توانید آن را 
پیش ببرید. ضمن اینکه مشکالت پس از انقالب 
تنها مختص ایران نیست بلکه این اتفاق در کشور 
فرانسه نیز رخ داده است. با وجود مشکالت زیادی 
کــه در بخش تهیه مــواد اولیه وجود داشــت ما 

استانداردهای الزم را تغییر ندادیم.«

 حرکت به سمت تولیدات محدود
هاکوپیان برنــدی خانوادگی اســت که تاکنون 
موفق بــه دریافت 20 جایزه بین المللی از ســال 
1994 تا 2009 و دو جایزه ملی در سال 84 و 85 
شده است. این برند هم اکنون با ایجاد زنجیره ای 
با ســبک متفاوت در سراسر کشور، اولویت دادن 
به مشــتری مداری، توســعه بخش های طراحی 
تولید و توزیع با ایجاد دو کارخانه تولید کت وشلوار 
کالسیک و اســپرت نه تنها نام خود را در فهرست 
صد برند برتر ایرانی ثبت کرده، که به عرصه صنعت 
اکتفا نکرده و با انتشار کتاب های حرفه ای طراحی 
پایش را به دانشــگاه ها و آموزش عالی کشور هم 
باز شده است. در کنار آن، برای اینکه نام خانواده 
700 نفره اش به دنیای انسان دوســتی و کارهای 
خیریه باز شود، ســاخت 12 مدرسه دخترانه را 
در پیــش گرفته، که اولین آن ها بعــد از زلزله در 

بم ساخته شد.
حاال در آســتانه دهه پنجم عمــر هاکوپیان، این 
برند به درستی می داند که ســلیقه مشتریان در 
جهان سمت وسوی دیگری در پیش گرفته. بازار 
از تولیدات انبوه صنعتی قرن بیســتمی به شدت 
خسته شــده و خواهان کاال و خدمات سفارشی 
اســت که روحی هنری در آن احساس شود و این 
خواســته ها باعث به چالش کشیدن خالق ترین 
شــرکت ها در جهان شــده اند. تولیــدات امروز 
هاکوپیان از حالت انبوه خارج شده است و بیشتر 
به سمت سفارشات محدود حرکت می کند. اقدام 
دیگری که تاکنون جایش در رزومه تولید و صنعت 
هاکوپیان خالی مانده لباس های زنانه است، که به 
گفته سومبات هاکوپیان در آینده ای نه چندان دور 
این برند بخشی از بازار پوشاک زنانه را هم در دست 

خواهد گرفت.

چگونه ساخت یک دوربین، این نام ژاپنی را به یکی از 100 برند برتر دنیا تبدیل کرد؟
کانن، فراتر از مرزهای عکاسی

12
هنری وارد بیچر

در این دنیا آنچه ما را ثروتمند می سازد چیزی 
نیست که جذب می کنیم بلکه چیزی است که 

آن را ترک می کنیم. 
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 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

چگونه سومبات هاکوپیان برندی را پایه گذاشت 
که مردان ایرانی ارادت خاصی به آن دارند؟

ماجرای استارت آپی که از سال 2011 تاکنون 
توانســته هنرمندانی از 60 کشور جهان را به 
هم متصل کند و تمام مراحل دوخت، طراحی 
پارچه و تولید انبوه کفش را بر عهده بگیرد، به 
آشنایی دو جوان برمی گردد که هردو برای سفر 
به آرژانتین رفته بودند. ماجراجویانی که یکی 
مســافری از هند بود و برای کامل کردن پازل 
جهانگردی اش آمریــکای جنوبی را برگزیده 
بود و دیگــری تــازه فارغ التحصیلی که برای 
یادگیری زبان اســپانیایی و کار داوطلبانه در 
سازمانی مردمی به آرژانتین رسیده بود. آنجا 
بود که آشــنایی این دو نفر زمینه ایده پردازی 
و راه اندازی وب سایتی هنری را برای آشنایی 
هنرمندانی که عالقه به طراحی و دوخت و دوز 
کفش و جوراب دارند، فراهم کرد و نتیجه آن 
شکل گیری سایت bucketfeet  شد که امروز 

برندی جهانی به ارزش 14 میلیون دالر است.
آرون فایراشتاین که تازه کالجش در آمریکا را 
تمام کرده بود، در آرژانتین با راجا نمانی که بک 
پکری از هند بود، آشــنا شد. آرون در ان.جی.

اویی که برای کمــک به کودکان فقیر در آنجا 
مشغول بود، راجا را مالقات کرد و هردو تصمیم 
گرفتند برای راه اندازی یک لیگ فوتبال بین 
کودکان برای آن ها کفش مناسب تهیه کنند. 
آرون که خودش در رشته طراحی درس خوانده 
بود، با کمک مالی راجا چند جفت کفش برای 
بچه ها طراحی و تهیه کرد. شاید همین لحظه 
بود که سرآغاز شــکل گیری »باکت فیت« را 
رقم زد. وب ســایتی که هم اکنون بیش از 13 
هزار هنرمند، طراحان آن از گوشه و کنار جهان 
هستند. این دو جوان بعد از مسابقات فوتبال 
بچه ها از هم جدا شدند و آرون یک جفت کفش 
یادگاری برای راجا طراحــی کرد. راجا درباره 
شروع همکاری شــان می گوید: »می رفتم که 
کشــورهای دیگر آمریکای جنوبی را بگردم و 
ســفرم را با کفش های نو تمام کنم. وقتی در 
پروازی به سمت دبی و بازگشت به خانه بودم، 
به سرم زد که چرا روی ایده آرون سرمایه گذاری 
نکنم و کفش های خالقش را تبدیل به برندی 
برای فروش در جهان نکنم.« سرنوشت روشن 
باکت فیت بعد از اسکایپ کردن مداوم این دو 
و رفتن راجا به شــیکاگو در سال 2011 کلید 
می خورد. باکت فیت با مطالعــه بر روی بازار 
کفش و پیدا کردن یک آژانس سرمایه گذاری 
در چین کارش را آغاز می کند. سرمایه اولیه این 
برند 60 هزار دالر بود، که با آن نه تنها سایت النچ 

می شود که حدود 2 هزار جفت کفش طراحی 
و تولید می شــوند. طراحی هایی که متعلق به 
فایراشتاین و دوســتان دوران کالجش بودند. 
جف کانتالپو، که دومین سرمایه گذار رسمی 
باکت فیت اســت، درباره ایــن ایده می گوید: 
»آنچه درباره این دو جوان مرا به وجد می آورد، 
پایه گذاری ایده شان بر مبنای هنر بود، نه تولید. 
آن ها می خواستند کفش ها را طراحی کنند، نه 
اینکه تنها بفروشــند. کفش هایی که از طریق 
هنرشان آدم های سراسر دنیا را به هم متصل 
می کنند.« روند ورود هنرمندان به باکت فیت 
این گونه است که هر هنرمندی یک ایده طراحی 
کفش را در وب سایت آپلود می کند و جزئیات 
طرح و رنگ آن مشخص می شود. وب سایت با 
توجه به امتیازی که کاربران به طراحی می دهند 
و تعدادی که آن را پیش خرید می کنند، تولید 
طرح را با تعداد مشخصی کفش تولید می کند 
و آن را بــه خریــداران در هر نقطــه از جهان 
می فرستد. آرون که نه تنها مدیرعامل این برند، 
که اولین طراح و ایده پرداز آن است، می گوید: 
»همیشه در دوران مدرسه گمان می کردم که 
هنر از میان بچه ها رخت بربسته. تمرکز اصلی بر 
درس های فنی و ریاضی و علوم بود. هنر حاشیه 
زندگی ما شده بود و در دوران دانشگاه با اینکه 
در رشــته هنری درس می خواندم، احساس 
می کردم جایی در میان کســب وکارها ندارم. 
باکت فیت مرا به آینــده هنر طراحی امیدوار 
کرد و کمکم کرد تا نام هنرمندان بی نشــان از 
هرکجای جهان را روی پای آدم ها حک کنم.«

عکس زدند. کانن بی سروصدا تولیدات محدودش 
را آغاز کرده بود، تا آنکه در اواخر دهه 1940 با تولید 
اولیه دوربین ایکس ری توســط کانن، نام این برند 

بمبی شد که جهان را تکان داد.
کانن در تمام ســال های حیاتش نشــان داده که 
همواره قادر است اولین ها را وارد بازار کند. خالقیت 
این برند به سال های اول تولدش ختم نمی شود و 
تنوع و ایده پردازی همواره دو بازوی قدرتمند کانن 
در تولیداتش بوده اند. در دهه 90، توجه این شرکت 
به دوربین های فیلم برداری جلب شد و هم زمان خط 
تولید دوربین های اس.ال.آر کانن تکانی به خود داد. 
امروز دوربین های دی. اس.ال.آر کانن در فهرست 

بهترین های نوع خود قرار دارند.

 هرروز می پرسیم: کانن یا نیکون؟
هنوز کسی نمی تواند در پاســخ به این سوال که 
دوربین های کانن بهتر اســت یا نیکون، پاســخ 
مشخصی بدهد. هردو شرکت تولیدی در تمام این 

ســال ها با قدرت به تولیدات خود ادامه داده اند و 
هرکدام تکنولوژی قوی تر از دیگری به بازار تزریق 
کرده اســت. هرچند دوربین های نیکون سال ها 
زودتر از اولین تولیدات کانن به بازار آمدند، اما این 
شــرکت با ثبت جهانی خود توانست فعالیت های 
خود را از یک شــرکت صرفا تکنولوژیک به بنیاد 
جهانی کانن تغییر دهد و نشــان دهــد تنها وارد 
کردن آخرین لنزهای عکاسی ارزش محوری اش 
نیســت، بلکه طالب هر فناوری است که گامی در 
جهت بهبود زیست بوم جهان بردارد. در سال 2014 
کانن، کارخانه چاپگرهــای نانوپرینت تگزاس را 
به ارزش 98 میلیون دالر خریداری کرد و نشــان 
داد ارزش های زیســت محیطی در اندیشــه اش 

محوریت دارند.
این روزها بنیاد جهانی کانــن، ایده هایش را فراتر 
از تولید برده و نگاهی به وب ســایت رســمی این 
شرکت که چشم مخاطب را با نشان دادن لنزهای 
جورواجور کور نمی کند، شاید گواهی بر همین ایده 

باشد. کانن معتقد است که فلسفه وجودی اش بر 
مبنای در نظر گرفتن بشــریت بدون تبعیض های 
فرهنگی، نژادی و زبانی اســت و باور دارد که تمام 
کمپانی هــای قدرتمند در جهان بایــد از حیطه 
فعالیت های تخصصی خود فراتر بروند و اقدامات 
انسان دوستانه و زیست محیطی را وارد برنامه های 
عملی شان کنند. فوجیو میتارایی، مدیرعامل این 
روزهای شرکت، درباره آن می گوید: »درست است 
که ما پیش از هرچیز بیزینس خود را بر پایه خلق 
تولیدات و خدمات منحصربه فرد در بازار بنا کرده ایم، 
اما در کنــار آن می خواهیم مرزهای برند خود را از 
تولید سیستم های سه بعدی و تکنولوژی های نانو 
فراتر ببریم، نه فقط به دنیای هنر محدود شــویم و 
نه به دنیای علم و پزشــکی. می خواهیم گام هایی 
برای بهبود بحران های جهان برداریم و نشان دهیم 
توسعه برندمان تنها به عرصه صنعت و تکنولوژی 
محدود نیســت، بلکه به وســعت مرز حیات تمام 

انسان هاست.«

گــزارش
R e p o r t

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

استارت آپ bucketfeet برای پیوند 
هنر و مردم

کفش نپوشید، هنر 
بپوشید!
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استارت آپ های 
فین تک همان 

»ضدی« 
هستند که 
کلیشه ها را 

کنار می زنند و 
شیوه جدیدی 

از بانکداری 
را معرفی 

می کنند. اما 
هنوز فین تک ها 

نتوانسته اند 
طرحی نو 
دربیندازند

ستون
C o l u m n

چرا سرمایه گذاران کمتر تمایل دارندبر روی استارت آپ های بانکی سرمایه گذاری کنند؟

استارت آپ های فین تک مانند »ضدبانک« عمل می کنند؛ »ضد« چیزی است که کلیشه ها را از جلوی چشم برمی دارد 
و مسیر توسعه را هموار می کند

برخــی می گوینــد کارآفرینی در ایــران با آمدن 
سرمایه گذاران خطرپذیری مثل سرآوا شروع شد و 
برخی دیگر تاریخ این ماجرا را کمی عقب تر می برند 
و به جاهایی مثل پرشــین بالگ اشــاره می کنند. 
شاید بشود کمی آن ســوتر رفت و به جاهایی مثل 
توسن و همکاران سیستم اشاره کرد؛ یا مثال فناپ 
که همه آن ها زمانی شرکت هایی نوپا بودند و امروز 
به غول های فناوری ایران تبدیل شــده اند. جالب 
اینجاســت که همه این غول ها تالش می کنند در 
فضای اســتارت آپ ها جایی برای خودشان داشته 
باشند. توسن با هکاتون، فناپ با تریگ آپ، خدمات 
با این بانک و شرکت کوچک تری مثل ارتباط فردا هم 
با فینووا. در پیگیری تاریخ کارآفرینی در فضای مالی 
و بانکی ایران البته می شود از این هم دورتر رفت و 
مثال نگاهی انداخت به قبل از انقالب. برخی تصور 
می کنند بانکداری الکترونیکی در ایران از سال 70 
به بعد شروع شد، یا مثال پرداخت الکترونیکی از سال 
80 به بعد. البته این دوستان درست فکر می کنند 
اما چون ما همیشه دوست داریم تاریخ چیزی خیلی 
سنگین وزن باشد و پشت هرچیز سال ها سابقه وجود 
داشته باشد، معموال به تَک فعالیت هایی که در پیش 
از انقالب برای راه اندازی دســتگاه های عابربانک 
صورت گرفته هم اشاره می کنیم. با این همه چند 
سالی است فضای کسب وکارهای فناوری تغییر کرده 
و احتماال در سال های آتی شاهد تحوالت جدی تری 
خواهیم بود. هر طوری که به فضای کارآفرینی نگاه 
کنیم و حتی اگر بخواهیم به کسانی که در این سال ها 
با سروصدای زیاد تالش کردند بزرگ تر از آن چیزی 
که هستند به نظر برسند، باز باید قبول کنیم که در 
دوران خاصی هســتیم. دورانی که ممکن است در 
سال های آینده از آن به عنوان شروع یک انحراف یاد 
کنیم یا شاید سال هایی که تجربه کردیم و به درک 
بهتری از کسب وکار رسیدیم. اگر تا پیش از این کسی 
چیزی درباره استارت آپ نمی دانست و اگر تا پیش 
از این همه شــروع به مدح و ستایش استارت آپ ها 

کردند، به نظرم حاال در روزهایی هستیم که دشمنان 
استارت آپ ها هم شروع به صحبت کرده اند و شاید 
از این فضا آرام آرام به این برســیم که درک بهتر و 

دقیق تری از کسب وکار بیابیم.

 جای خالی استارت آپ های مالی موفق
برخــی ایــن روزها مشــغول حملــه بی وقفه به 
استارت آپ ها هستند و تصور می کنند ریشه همه 
مشکالت جوان ها استارت آپ هاست! البته نمی توان 
از کسانی که در این سال ها از عطش جوانان ایرانی 
برای اســتارت آپ ها سوءاستفاده کردند هم راحت 
گذشت. از بین داســتان های موفقیتی که درباره 
استارت آپ های ایرانی گفته می شود کمتر داستانی 
درباره یک اســتارت آپ فین تک پیدا می شــود. 
مامان پز، زودفود،  دیجی کاال،  ای نتورک،  تسکولو،  
نواک،  آپارات، اسنپ، بی همتا و حامی جو در بسیاری 
از داستان هایی که تعریف می شود تکرار شده اند. در 
بین استارت آپ های مالی و بانکی هم مسائلی وجود 

دارد که با استارت آپ های دیگر مشترک است.

 سرمایه گذاری در چارچوب رگالتوری
دکتر نیما امیرشکاری، پژوهشگر پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی ایــران، دراین باره می گوید: 
»مشکل اکثر اســتارت آپ های بانکی این است که 
کسی نمی تواند ریسک خارج شدن از چارچوب های 
فعلی را برایشان پوشش دهد. همه سرمایه گذاران 
منتظر می مانند تا ببینند بانک مرکزی چه می گوید. 
مثال با اتفاقات اخیر صنعت در حوزه پرداخت موبایلی 
کدام سرمایه گذار حاضر است روی استارت آپ های 
این حوزه ســرمایه گذاری کند؟ هرچقدر هم مدل 
آن جذاب و کارش خوب باشــد، چه کسی تضمین 

می کند فردا آن را از ریشه نزنند؟«

 برای موفقیت باید شکست خورد
کورش عباســی، از فعاالن فضای کسب وکارهای 
پرداخت الکترونیکی، دراین باره می گوید: »موفقیت 
یک استارت آپ خیلی وقت ها در شکست در مرحله 
جستجو است. مرحله ای که هیچ ارتباطی به رشد 
و بازاریابی نــدارد و اتفاقا برعکس فقط در فکر پیدا 
کردن و حفظ و نگهداشت مشتری هستند. مشکل 
اینجاست که اکوسیستم فعلی در ایران به این باور 

غلط رسیده که استارت آپ ها باید سریع رشد کنند 
و سودآور باشــند. بسیاری از آن ها مدل کسب وکار 
درســتی هم ندارند اما در مرحله جستجو، خیلی 
چیزها به دســت می آورند. بســیاری که االن در 
این مرحله هستند، هم خودشــان به اشتباه و هم 
دیگران انتظار اشتباهی از آن ها دارند. مراحل رشد 
استارت آپ ها را فراموش نکنیم. خیلی هایشان در 
مقطع زمانی خاصی نباید سودده باشند و شاید باید 

شکست بخورند.«

 گاهی باید نیاز را ایجاد کرد
مهدی عبــادی، از دیگر فعــاالن صنعت پرداخت 
الکترونیکی ایــران، هم دراین باره معتقد اســت: 
»استارت آپ به شــرکت یا پروژه ای گفته می شود 
که بر اســاس ایده ای خالقانه شــکل می گیرد و با 
عدم قطعیت فراوان در موفقیت یا عدم موفقیت و با 
سرمایه شخصی کارش را شروع می کند و در مراحل 
بعدی کسب وکار خودش را بهبود می دهد و برای این 
کار شروع به جذب سرمایه می کند. الزاما بر اساس 
یک نیاز هم به وجود نمی آید؛ مثال اینستاگرام برای 
رفع مشــکل و یا نیازی به وجود نیامــد، بلکه نیاز 
جدیدی به وجود آورد. اســتارت آپ ها به احتمال 
خیلی قوی در طول 5 سال اول هیچ موفقیت مالی 
کســب نخواهند کرد؛ مثال دیجی کاال بعد از تقریبا 

شش هفت سال شد دیجی کاال.«

 گاهی همه چیز فقط یک نمایش است
حمیدرضا نورصالحــی هم که از فعــاالن فضای 
کسب وکارهای مالی است دراین باره به تجربه جالبی 
اشاره می کند: »در کشور ما چند سالی است که در 
ایام هفته پژوهش و هم زمان با برگزاری نمایشگاه 
دســتاوردهای پژوهش و فناوری، رویدادی به نام 
فن بازار برگزار می شود؛ اما بیشتر شبیه نمایشگاه 
است تا فن بازار و برنامه ریزی درستی برای جلب نظر 
سرمایه گذاران برای حضور در این رویداد ملی صورت 
نمی گیرد و سرمایه گذار در این رویداد حضور ندارد. 
فن بازار همان طوری که از اسمش پیداست محلی 
است که بستر را برای تبادل فناوری مهیا می کند و 
باید لینک ارتباطی درســتی بین صاحب فناوری، 
مشتری و سرمایه گذاران ایجاد کند؛ ولی در این میان 
گویا سرمایه گذاران ما هم تخصص الزم برای ورود به 

حوزه استارت آپی را ندارند و علی رغم اشتیاق فراوان 
صاحبان ایده، سرمایه گذاران بیشتر به دنبال هیاهو 

و تبلیغات هستند تا کار جدی.«

 در دل سردرگمی ها
در این بحث ها گاهی تعریف استارت آپ را فراموش 
می کنیم. ناصر غانم زاده، از فعاالن اســتارت آپی و 
مدیر فینووا، درباره تعریف اســتارت آپ می گوید: 
»استارت آپ ها نوعی از شرکت های نوپا هستند که 
به سرعت رشد می کنند، ولی در ابتدای کار با عدم 
قطعیت بسیار دست وپنجه نرم می کنند؛ به گونه ای 
که در آغاز حتی در مورد اینکه مشتری شان کیست، 
چه محصولی می خواهند تولید کنند و اینکه چگونه 

پول درمی آورند سردرگم هستند.«

 استارت آپ یا کسب وکار کوچک؟
تفاوتی بین استارت آپ و شرکت یا کسب وکارهای 
کوچک وجود دارد. بعضی از کسب وکارها کوچک 
هستند و شاید تا ابد هم کوچک بمانند و رشد سریع 
نداشــته باشند. بیایید شــرکت های زیر 50 نفر را 
کوچک، بین 50 تا 500 نفر را متوسط و از آن بیشتر 
را شرکت های بزرگ در نظر بگیریم. موضوع نسبتا 
مهم بحث مقیاس پذیری اســت. در شرکت های 
بزرگ هم چالش مقیاس پذیری داریم، چه برســد 

به استارت آپ ها.
بسیاری از کســب وکارهایی که روزی استارت آپ 
بودند حاال اســتارت آپ نیســتند و شرکت هایی 
بزرگ انــد. گــوگل و فیس بوک و آمــازون و اپل و 
مایکروسافت و خیلی های دیگر شرکت های بزرگ 
هستند. بســیاری از اســتارت آپ ها وقتی چالش 
مقیاس پذیری را پشــت سر می گذارند شاید دیگر 

استارت آپ نباشند.

 راه دراز است و قلندر بیدار
در فضــای بانک و پرداخت به علــت عدم پذیرش 
مردمی و همین طور اعتمــاد عجیبی که مردم به 
بانک ها و شعبه هایشان دارند، هنوز نتوانسته ایم جدا 
از بانک ها کسب وکار دیگری داشته باشیم. صنعت 
پرداخــت را ببینید که چگونه وصله جدانشــدنی 
بانک ها شده است! هنوز با استارت آپ های بانکی که 

تن بانک ها را به لرزه دربیاورندفاصله داریم.

مورچه هــا از گذشــته دســتمایه 
داســتان های تخیلی زیادی بوده اند. 1

مورچه ای که تمام زندگی اش را درون 
النه اش گذرانده نمی داند دنیای او چیزی است که ما 
به آن می گوییم »النه مورچه ها«. ســرانجام روزی 
فرامی رسد که مورچه برای ماموریتی به بیرون از این 
النه می رود؛ مثال برای شکار جسد ازهم پاشیده یک 
سوسک. در این صورت چه اتفاقی برای او می افتد؟ 
مورچه داســتان ما برای اولین بار النه مورچه ها را از 
بیرون می بیند و می فهمد دنیا بزرگ تر از آن چیزی 
اســت که او درک کرده؛ هرچند مورچه هنوز درک 
درستی از جهان ندارد چون او فقط النه مورچه ها را 
دیده. احتماال اطالعی ندارد که این النه در یک کلبه 
یا گوشه باغی زیباست. او زمانی می تواند بفهمد که در 

کلبه یا باغ است که از آن بیرون برود؛ اما باز هم درک 
او کامل نیست. چون برای شناخت باید بیرون تر برود؛ 
و همچنان بیرون تر و بیرون تــر. دقیقا مثل پیاز که 

الیه الیه است، شناخت و درک ما هم الیه الیه است.

با توجه به این داستان، دو چیز ما را از 
محیطی که تحت نفــوذ و کنترل آن 2

هســتیم باخبر و آگاه می کند: یکی 
تغییر ما و دیگــری دگرگونی محیط. تنها در این دو 
موقعیت است که از محیط خود باخبر و آگاه می شویم. 
گاهی انســانی که کلیشه های قراردادی محیط او را 
شرطی نکرده، نقش »ضد« را بازی می کند. چنین 
انسانی تنها به دیدن آنچه باید ببیند عادت نکرده است. 
داستان لباس امپراتور برای همه آشناست. امپراتوری 
که شیادان او را لخت به میان مردم فرستادند و تنها 
کودکی لب به اعتراض گشود که عادت نداشت آنچه 
را دیگران با کلیشه های شرطی شده می دیدند ببیند. 
وقتی او به چیزی که وجود واقعی نداشت توجه کرد، 

دیگران هم متوجه آن شدند.
گاهی ضد از یک کمبود یا اختالل درونی می آید. زمان 

جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی آمریکا برای بمباران 
مناطقی که استتار جنگی آن ها را از حمالت هوایی 
محفوظ می داشت، تدبیری اندیشید و خلبان هایی 
را اســتخدام کرد و به ماموریت فرستاد که کوررنگ 
بودند. خلبان های کوررنگ برخالف همکاران خود 
آنچه را که با استتار جنگی پنهان شده بود می دیدند 

و می توانستند آن ها را بمباران کنند.

کلیشه ها ابزارهای انسان هستند برای 
اینکه انرژی کمتری برای درک و فهم 3

مصرف کند. ما تــالش می کنیم که 
تالش نکنیم. کلیشه از تجربه می آید. تجربه زیاد گاهی 
ما را اسیر خود می کند و   به ضدی نیاز پیدا می کنیم 
که مــا را آزاد کند. اما این همه داســتان را برای چه 
گفتیم؟ بگذارید با این سوال برویم سر اصل مطلب: 
مسئله مردم چیســت؟ مردم دسترسی مناسب به 
وام های بانکی ندارند. دقیقا کسی که محتاج وام است 
کمتر از همه امکان گرفتن وام را دارد. کسی می خواهد 
کسب وکار راه بیندازد و نیاز به فضا، سرمایه و کمک 
فکری دارد ولی از آن طرف سازمان هایی مثل بیمه و 

مالیات منتظر نشسته اند که او دست از پا خطا کند و 
به سمت راه اندازی کسب وکار برود. یا مثال کسی پول 
دارد و دوست دارد جای مناسبی آن را سرمایه گذاری 
کند، می خواهد سود خوبی ببرد و البته کار مفیدی هم 
کرده باشد نه سفته بازی. فرض کنید جوانی می خواهد 
از حساب خودش در هر بانکی به پدرش در هر بانکی 
پول منتقل کند و دوســت دارد به آسانی ارسال یک 
پیامک و حتی ساده تر آن را انجام دهد. یا مثال کسی 
می خواهد دقیقا بداند در 10 سال گذشته چه مسیر 
اقتصــادی را طی کرده و 10 ســال آینده او چگونه 
خواهد بود. پاسخ بانکدارهای سنتی همین چیزی 

است که امروز وجود دارد: پاسخ هایی کلیشه ای!
استارت آپ های فین تک همان »ضدی« هستند که 
کلیشه ها را کنار می زنند و شیوه جدیدی از بانکداری را 
معرفی می کنند. ما در دورانی هستیم که نه بانکداری 
سنتی کامال از بین رفته و نه استارت آپ های فین تک 
توانسته اند طرحی نو دربیندازند! ما در آستانه فصلی 
گرم هستیم و باید خوشحال باشیم در عصری زندگی 
می کنیم که این احتمال هست که سلطه پانصدساله 

بانک ها به پایان برسد!

استرایپ
مامور پرداخت

سال 2010 پاتریک کولیسون، دانشجوی 
ســال دوم دانشــگاه MIT، به همراه برادر 
جوان تر خود به نام جان که دانشجوی سال 
اول دانشــگاه هاروارد بود، تمام  وقت خود 
را صرف »اســترایپ« کردنــد. پاتریک در 
دوران نوجوانی خود یکــی از اعجوبه های 
برنامه نویســی ایرلنــد بــود. او آن زمان 
نرم افزاری توسعه داده بود که به فروشندگان 
در مدیریت کسب وکارشان کمک می کرد. 
آن ها اولین شرکتشان را سال 2008 به مبلغ 
5 میلیــون دالر فروختند. پس از آن زمانی 
که این دو برادر دانشجوی دوره کارشناسی 
بودند برنامه جدیدی توسعه دادند که بعدها 
توانســتند آن را به ایده جهانی »پرداخت 

آنالین، آسان تر از همیشه« تبدیل کنند.
پاتریک می گوید: »نســل اول شرکت های 
اینترنتــی صرفــا روی اینترنــت فعالیت 
می کردند، اما تراکنش ها و معامالت بخش 
اصلی مدل کسب وکارها را تشکیل می دهد 
و سرعت بخشیدن استرایپ به این کار باعث 
شده باارزش ترین شرکت خصوصی فین تک 

آمریکا باشد.«
مزیت استرایپ نسبت به رقبایش این است 
که فقط یک دکمه اســت که خرید آنالین 
روی موبایــل و لپ تاپ را به ســادگی آب 

خوردن انجام می دهد. 
در ایــران به علت قوانیــن محدودکننده و 
البته حساســیت های امنیتــی که وجود 
دارد هنوز مردم هنــگام خریدهای آنالین 
مجبورند شــماره 16 رقمــی کارت، تاریخ 
انقضا،cvv2  و رمز عبور را برای هر تراکنش 
وارد کنند. درحالی که به سادگی می توان از 
طریق روش هایی مثل اســترایپ پرداخت 

را انجام داد.
قدرت شرکتی مثل استرایپ در این است که 
همه پیچیدگی کار را خودش انجام می دهد؛ 
چه کســی که پول پرداخت می کند و چه 
کسی که جنسی می فروشد، هردو به عنوان 
مشتری کمترین پیچیدگی فنی را مشاهده 
می کنند. راز موفقیت شرکتی مثل استرایپ 
در تجربه کاربری فوق العاده باالی آن است. 
مثل سیستم مدیریت محتوای وردپرس که 
کار تولید محتوای وب را ساده کرد، استرایپ 
هم به کمک کسب وکارها آمد و پرداخت را 

برای همه آن ها ساده کرد.

 موقعیت: سان فرانسیسکو
 ماموریت: پلتفرم آنالین پرداخت با رابط 

کاربری فوق العاده ساده
 بنیان گــذار و مدیرعامــل: پاتریک 

کولیسون 27ساله
 تامین مالی: 300 میلیون دالر از سکویا، 
اندرســون هورویتز، شرکای پی پال، مکس 

لوچین و ایالن ماسک
 ارزش: در مــاه جــوالی 2015 حدود 5 

میلیارد دالر ارزش گذاری شده است
 تهدیدی برای: پی پال و شــرکت های 
ســنتی ارائه دهنده خدمــات کارت های 

اعتباری

مشکل اکثر 
استارت آپ های 

بانکی این 
است که کسی 

نمی تواند ریسک 
خارج شدن از 
چارچوب های 

فعلی را برایشان 
پوشش دهد. همه 

سرمایه گذاران 
منتظر می مانند 
تا ببینند بانک 

مرکزی چه 
می گوید. مثال 
با اتفاقات اخیر 

صنعت در 
حوزه پرداخت 
موبایلی کدام 
سرمایه گذار 

حاضر است روی 
استارت آپ های 

این حوزه 
سرمایه گذاری 

کند؟

رضا قربانی 

گــزارش
R e p o r t

رسول قربانی 

گــزارش
R e p o r t

بانکداری، بازار بکر 
استارت آپ های ایران

اژدها وارد می شود!

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم



سالمت
H e a l t h

14
مثل فنالندی

همیشــه کمی بترس، تا هرگز مجبور نشــوی 
زیاد بترسی.

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

هیچ چیــز مثل چنــد حرکت کششــی بی ضرر 
نمی تواند خســتگی بدنی که ســاعت ها در یک 
وضعیت نشسته را از بین ببرد. اگر از صبح مشغول 
کار بوده اید و حاال احساس خستگی و حتی کوفتگی 
می کنید، این حــرکات را انجام دهید. تمرین های 
کششی ساده ای که برای انجام دادنشان نیازی به 
نظارت مربیان بدنسازی ندارید و می تواند آرامش 

را به بدن خسته شما برگرداند.
 انگشتانتان را بکشید

کف دست هایتان را صاف کنید، انگشت هایتان را از 
هم باز کنید و تا جایی که می توانید آن ها را بکشید. 
وقتی بیشترین کشیدگی را ایجاد کنید، فشاری را 
در کف دستتان احساس می کنید. دستتان را برای 
10 ثانیه در همین وضعیت کشش نگه  دارید و بعد 

انگشتانتان را به وضعیت قبل برگردانید. این تمرین 
را چند بار انجام دهید تا خستگی دست هایی که با 

قلم و کیبورد مشغول بوده اند از بین برود.
 کتفتان را بکشید

برای بیرون کردن خستگی گردن و کتف هایتان، 
شــانه ها را تا جایــی کــه می توانید به ســمت 
گوش هایتان باال بیاورید. بــرای 5 ثانیه در همین 
حالت بمانید و سپس بدنتان را به وضعیت آرامش 
برگردانیــد. چندبار این حرکــت را انجام دهید تا 
احســاس کوفتگی و خستگی که در ناحیه کتف و 

گردن احساس می کنید از بین برود.
 شانه هایتان را بکشید

حاال نوبت تمرکز کردن بر روی شانه هاست. برای 
بیرون کردن خستگی شانه، دست هایتان را پشت 

سرتان ببرید و کف دســت ها را روی هم بگذارید. 
درحالی که در این وضعیت قرار گرفته اید، ســعی 
کنید آرنج هایتان را به سمت عقب بکشید. ممکن 
است هنگام انجام این حرکت، به کتف هایتان فشار 
وارد شود اما تا زمانی که احساس درد نکرده اید، از 
انجام این حرکت دست برندارید. خودتان را برای 
10 ثانیه در این وضعیت نگه دارید و بعد به حالت 

آرامش برگردید.
 گردنتان را بکشید

کامال صاف بنشــینید و ســرتان را خیلی آرام به 
سمت شانه راستتان خم کنید. حدود 10 ثانیه در 
این وضعیت  بمانید و به حالت قبل برگردید. حاال 
در جهت عکس ســرتان را به سمت شانه چپ خم 

کنید و 10 ثانیه در این حالت بمانید.

هرچقدر هم که بگوییم بعد از تمام شدن کارتان، سری به 
باشگاه بدن سازی بزنید و بدنتان را از دچار شدن به عوارض 
کم تحرکی نجات دهید، بعید است که بتوانیم از شما یک 
ورزشکار بسازیم. خودمان هم می دانیم که مشغله های 
کاری تان بیشتر از آن است که فرصت و رمق هرروز ورزش 
کــردن را برایتان باقی بگذارد و به همیــن دلیل این بار 
می خواهیم در مورد تاثیرات معجزه آسای یکی از راه هایی 
که در شماره های قبل برای خالص شدن از کم تحرکی 
به شما پیشنهاد کردیم صحبت کنیم. پیش از این گفته 
بودیم که اگر به جای تمام روز پشت میز کار کردن، در اتاق 
کارتان یک میز بلند و بدون صندلی قرار دهید، می توانید از 
تاثیرهای منفی نشستن مداوم نجات پیدا کنید. اگر تا امروز 
حرف ما را جدی نگرفته اید و برای تهیه چنین میزی اقدام 
نکرده اید، ادامه این مطلب را بخوانید. از نظر متخصصان 
ایستاده کار کردن چنین فایده هایی را به بدنتان می رساند.

 نمی ترکید
یکی از عوارض شــایع کار پشــت میزی، بیشتر شدن 

چربی های اضافه بدن، به ویژه در ناحیه شکم 
و پهلوست. گرچه رو آوردن به یک رژیم 

غذایی سالم و سرشار از فیبر می تواند 
خطر چاقــی را کمتر کنــد، اما با 
توجه به بررسی های انجام شده، با 
ایستاده کار کردن هم می توانید در 
برابر ورود این چربی های اضافه به 

بدنتان سد بســازید. اگر نمی توانید 
همه کارهایتان را ایستاده انجام دهید، 

الاقل چند کار را انتخاب کنید و به خودتان 
قول دهید که همیشــه هنگام انجام دادنشــان از 

جایتان بلند شوید. چک کردن ایمیل ها و پاسخ دادن به 
آن ها می تواند یکی از این کارها باشد. پس از همین امروز 

قانون ایستادن در زمان چک کردن ایمیل ها را تصویب 
و عملی کنید. حتی می توانید یک قدم دیگر هم به جلو 
بروید و وقتی ایمیل ها را می خوانید، گذشته 
از ننشســتن، چند قدم هم بردارید و در 
طول خواندن پیغام هایتان مدام طول 

و عرض اتاق کار خود را طی کنید.
 دیابت نمی گیرید

عوارض نشسته کار کردن بر بدن، 
فراتر از چاق شدن است. محققان 
می گویند نشســتن طوالنی مدت 
توان بدنتان برای تنظیم سطح گلوکز 
را پایین می آورد و شــما را به سندرم های 
متابولیکی که باعث ابتال به دیابت نوع 2 می شوند، 
دچار می کند. پژوهشگران در بررسی هایشان دریافته اند 
که قند خون کسانی که ساعات طوالنی نشسته اند، از قند 

خون افراد ناشتا در ابتدای صبح باالتر است و ثابت کرده اند 
که خطر دیابتی شدن این افراد بیشتر از کسانی است که 

کارشان با حرکت کردن گره خورده است.
 قلبتان نمی ایستد

محققان می گویند نشســتن می توانــد احتمال دچار 
شــدنتان به بیماری های قلبی را دوبرابر کند اما با انجام 
کارهای ساده ای مثل ایستاده کار کردن یا پیاده به دفتر 
کار رفتــن می توانید تاثیرات منفی کار پشــت میزی را 

خنثی کنید.
 سرطان نمی گیرید

زیاد نشســتن باعث ایجاد تغییراتی در بدن می شود که 
زمینه را برای ابتال به سرطان فراهم می کند.  اگر برای چند 
ساعت از روز ایستاده کار کنید، عمرتان طوالنی می شود و 
به خاطر ایست قلبی یا سرطانی شدن سلول های بدنتان 

جان خود را از دست نمی دهید.

خودتان را زیاد بکشید

به جای رایانه با تبلت کارکنید

نکند تایپ کردن، کارتان را
به جراحی بکشاند

روی کلیدهای کیبورد 
نکوبید

وقت خوابیدن هوای زانوها و گردنتان 
را داشته باشید

تا فردا صبح کمردردتان 
خوب می شود

در شماره های قبل برایتان توضیح دادیم که درد 
ناشی از دچار شدن به »سندروم تونل کارپال« 
می تواند کارتان را به عمل جراحی بکشــاند و 
استفاده از دست آسیب دیده را برایتان سخت 
کند. یکی از دالیل دچار شدن به این مشکل، 
که به خاطر اســتفاده بیش ازحد از مچ دست 
به ویژه در موارد کارهای ظریف و تکراری ایجاد 
می شود، قرار دادن کیبورد در وضعیت نامناسب 
و استفاده نادرســت از صفحه کلید است. اگر 
نمی خواهید تا چند ماه دیگر، شما هم یکی از 
کسانی باشــید که به خاطر دچار شدن به این 
سندرم تمام روز درد می کشند، این نکته ها را 

در زمان کار با رایانه رعایت کنید.
 کلیدهای صفحه کلیدتان نرم است؟ با یک 
اشاره کوچک انگشــت می توانید کلمه مورد 
نظرتان را تایپ کنید؟ یا اینکه برای نوشتن هر 
حرف باشــد کمی مکث کنید و انگشتتان را با 
دقت روی صفحه فشار دهید؟ صفحه کلیدهایی 
که نمی توانید با استفاده از آن ها به راحتی حروف 
را تایپ کنیــد، یکی از دالیل آســیب دیدن 

تاندون ها و درد گرفتن دستتان هستند.
 صندلی کارتان را آنقدر به میز نزدیک کنید 
که وقت قرار گرفتن دستتان روی صفحه کلید، 
آرنجتان تا حد امکان به بدنتان نزدیک باشد. 
اگر دستتان برای دسترسی داشتن به کلیدها 
حسابی کشیده شــود، آرنج درد و به طور کلی 

دست درد کالفه تان خواهد کرد.
 شیب صفحه کلیدتان را قبل از کار کردن با آن 
تنظیم کنید تا راحت تر به کلیدهایش دسترسی 
داشته باشید. کمی شیب دار شدن کیبورد شما، 
کار کردن با آن را برایتــان راحت تر می کند و 
نمی گذارد دســت هایتان به خاطر ساعت ها 

تایپ کردن آسیب ببینند.
 میزی بــا ارتفاع ۶۶ تا ۷1 ســانتیمتر برای 
کار کردن انتخاب کنیــد و روی یک صندلی 
اســتاندارد بنشــینید تا راحت تر به کیبورد 
دسترسی داشته باشــید و برای تایپ کردن 
بدنتان را به زحمــت نیندازید. ارتفاع صندلی 
شما باید ۴1 تا 51 سانتیمتر و تا آنجا که امکان 

دارد قابل تنظیم باشد.
 صفحه کلیدی که با آن کار می کنید باید در 
حالتی قرار بگیرد که هنگام کار با آن، ســاعد 
و بازوهایتان زاویه ای بیــن 80 تا 100 درجه 
ایجاد کنند. بازوی شما زمان کار باید به زمین 
عمود باشد و وقتی با صفحه کلید کار می کنید، 
مچتان نباید هیچ فشاری را تحمل کند یا اینکه 

در زاویه های نامناسب خم شود.
 فکر طوالنی مدت کار کــردن با لپ تاپ را از 
ســرتان بیرون کنید. صفحه کلیدی که با آن 
کار می کنید باید از بدنه رایانه مجزا باشــد تا 
بتوانید آن را در فاصله ای مناسب با بدنتان قرار 
دهید و آن را کامال جلوتان )نه مایل به راست 

یا چپ( بگذارید.

کار کردن با رایانه به تنهایی به کمر و گردنتان 
آسیب نمی زند اما اگر در زمان نشستن مراقب 
حالت بدنتان نباشــید و در زمــان خوابیدن 
شبانه هم در وضعیت مناســبی قرار نگیرید، 
درد و گرفتگی در ناحیه کمر و گردن می تواند 
کالفه تان کند. برای پیشگیری از چنین اتفاقی، 

رعایت نکات زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.
 مهم نیست تشــکی که انتخاب کرده اید در 
ابتدا چقدر راحت و نرم به نظر می رســد. اگر 
می خواهید کمردرد دست از سرتان بردارد، به 
جای خوابیدن روی تشک نرم و به ظاهر راحت، 
باید سراغ تشک های کامال محکم و سفت بروید. 
تشکی که به راحتی فرو می رود و شکل بدنتان 
را به خود می گیرد، می تواند کمردردهایتان را 
تشدید کند. اگر هم بعد از مدتی استفاده کردن 
از آن، متوجه آسیب دیدگی در بافتش شدید 
یا در ناحیه هایی از آن فرورفتگی و شکستگی 
مشاهده کردید، حتما تشــک تازه ای بخرید. 
بررسی ها نشان می دهد که به طور معمول یک 

تشک بین 5 تا ۷ سال برای شما کار می کند.
 برای خالص شدن از کمردردهایی که به هر 
دلیل سراغتان آمده اند، باید در زمان خوابیدن 
مراقب وضعیتی که بدنتان در آن قرار می گیرد 
باشید. یکی از کارهایی که برای خالص شدن 
از این دردها می توانید انجام دهید، قرار دادن 
یک بالشت کوچک بین پاهایتان است. اگر در 
فاصله دو زانویتان یک بالشت بگذارید و به پهلو 
بخوابید، به مرور کمردردتان کمتر می شــود. 
یادتان نرود که اگر شب ها به شکم بخوابید، صبح 
فردا کمردردتان از روز قبل هم شدیدتر می شود. 
اگر عادت دارید که به پشــت بخوابید، بالشت 

کوتاهی را زیر زانویتان بگذارید و بخوابید.
 شــمایی که تمام روز با نشستن مقابل رایانه 
گردنتان را خسته کرده اید، در زمان خوابیدن 
باید بیشتر هوای کمر و گردنتان را داشته باشید. 
با انتخاب یک بالشت کوتاه و بزرگ می توانید 
گردن و کمردردتان را آرام کنید. بالشــتی که 
انتخاب می کنید را نه تنها زیر ســر، بلکه زیر 
گردنتان هم بگذارید تا بعد از بیدار شدن دوباره 

احساس درد و خستگی نکنید.

روی میز غذایتان آینه بگذارید ریحون و اسفناج  با غذا!
بردن یک آینه به اتــاق نهارخوری محل کار، 
ایده ای است که محققان برای حفظ سالمتتان 
آن را پیشنهاد می کنند. شاید به نظرتان عجیب 
بیاید اما آن ها برای غــذا خوردن مقابل آینده، 
فواید زیادی کشــف کرده اند. اگر چاق هستید 
یا اینکه وزنتان به شکل غیرقابل کنترلی هرروز 
باالتر می رود، می توانید به این توصیه عمل کنید 
و هرروز مقابل آینه غذا بخورید تا اشتهایتان کم 
شود. با توجه به بررسی های انجام شده، بدترین 
شــکل غذا خوردن، مقابل تلویزیون و بهترین 
آن مقابل آینه اســت. گذشته از این، محققان 
می گویند بــرای حفظ ســالمتتان و انتخاب 
الگوهای بهتر تغذیه، به جای اینکه پشت میز 
کار و به تنهایی نهار بخورید، بهتر است این نیم 
ساعت را کنار همکارانتان بنشینید و سر یک میز 
نهار را میل کنید. همچنین ایستاده غذا خوردن 
یکی از بدترین شیوه های وارد کردن مواد غذایی 

به بدن است و به معده شما آسیب می زند.

چند ســاعت از کارتان که می گذرد، عضالتتان 
خشک و کوفته می شــود و توان ادامه دادن کار 
برایتان باقی نمی ماند. تصور نکنید سخت بودن 
کار و طوالنی بودن ســاعات پشت میزنشــینی 
دلیل چنین اتفاقی است. از نظر محققان اگر مواد 
غذایی مناسب را به بدنتان نرسانید، عضالتتان 
زودتر از آنچه باید خســته می شوند. با توجه به 
پژوهش های انجام شده، اگر در رژیم غذایی تان 
حجم قابل توجهی از سبزیجات برگ سبز را قرار 
دهید، اکسیژن بیشتری به عضالتتان می رسد و 
توانایی تان برای انجام کارها باال می رود. یادتان 
نرود که هرچه برگ این ســبزی ها تیره تر باشد، 
خاصیتشان بیشتر است و عضالتتان با خوردنشان 
قدرت بیشــتری پیدا می کننــد. البته به گفته 
محققان، سبزیجات برگ ســبز به خاطر میزان 
بــاالی ویتامین K که دارند قدرت و اســتحکام 
استخوان هایتان را هم بیشتر و چشم های شما را 

هم تقویت می کنند.

توصیه
T i p

توصیه
T i p

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

قدردانی کردن از دیگران می تواند آمار مرگ ومیر ناشی از 
بیماری های قلبی را پایین بیاورد

قدردان باشید
تا قلبتان سالم بماند!

ازنظر 
پژوهشگران 
برای اینکه 
تیک تاک 

قلبتان منظم 
شود، باید 
یک دفتر 

روی میزتان 
بگذارید و در 
پایان هرروز 
بنویسید که 

برای چه و از 
چه کسانی 

متشکرید

ایستادن در زمان انجام دادن کارها، جانتان را نجات می دهد

وقتی نگران نرســاندن به موقع ســفارش به یک 
مشتری هســتید، یا اینکه استارت آپتان به خاطر 
مشــکالتی که پیش بینی نکرده بودید به بن بست 
می رســد، قلبتان فشــاری را تحمل می کند که 
جبران کردنش آســان نیست و شــاید ندانید که 
چطور استرس های به خیال خودتان کوچک کاری، 

عمرتان را کوتاه می کنند. 
بعید نیســت بتوانید خیلی زود از این بحران ها 
بیــرون بیایید، اما شــک نکنید که قلب شــما 
ضعیف تر از آن است که فشــارهای گاه و بیگاه 
کاری را بــدون هیــچ عارضــه ای تحمل کند. 
با این حال، درســت اســت که کار ســخت و 
پرمســئولیتتان، سالمت قلب شــما را به خطر 
می اندازد امــا محققان می گوینــد اگر راه های 
ســاده ای که در ادامه می آوریــم را هر روز در 
زندگی تان بــه کار ببندید، می توانید به طوالنی 

شدن عمرتان امیدوار باشید.

 بنویسید مچکرم!
فقط با ورزش کردن و مراجعه منظم به متخصصان 
نیســت که می توانید قلبتان را ســر پا نگه   دارید. 
محققان می گویند اگر قدرشناس باشید، قلبتان 
ســالم می ماند و بیشــتر عمر می کنید. آن ها در 
بررسی هایشان ثابت کرده اند که قدردانی کردن از 
دیگران می تواند آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری های 
قلبی را پایین بیاورد. از نظر پژوهشگران برای اینکه 
تیک تاک قلبتان منظم شــود، باید یک دفتر روی 
میزتان بگذاریــد و در پایان هرروز بنویســید که 
برای چه و از چه کسانی متشکرید. با مجبور کردن 
خودتان به یادآوری اتفاقاتی که می تواند احساس 
قدرشناسی تان را بیشــتر کند، می توانید سالمت 

قلبتان را تضمین کنید.

 حسابی آب بنوشید
نوشیدن پنج لیوان آب )یا بیشتر( در روز می تواند 
خطر مرگ ومیر در اثر بیماری های قلبی را کاهش 
دهد. به گفته پژوهشگران کم آبی بدن غلظت خون 
را باال می برد و باعث بیمار شدن قلب می شود. یادتان 
نرود کــه در روزهای گرم تابســتان بدنتان به آب 
بیشتری نیاز دارد و در کنار مصرف آب خالص، باید 

سبزیجات و میوه های آبدار هم میل کنید.

 هرسال واکسن آنفوالنزا بزنید
از آنجا که ویروس آنفلوانزا مدام در حال تغییر است، 
برای ایمن شدن در برابر ویروس های جدید، باید هر 
سال این واکســن را تزریق کنید. درست است که 
همه افراد برای مصون ماندن در برابر این ویروس ها 
باید واکسینه شوند اما اگر دچار بیماری های قلبی و 
عروقی باشید، نیازتان به این کار بیشتر می شود. اگر 
قلبتان خوب کار نکند، همین ویروسی که تا قبل 
از ابتال جدی اش نمی گرفتید می تواند شما را از پا 
دربیاورد. پس از همین حاال تصمیمتان را بگیرید و 
شهریور یا مهرماه امسال، این واکسن را تزریق کنید.

 با دوستانتان وقت بگذرانید
برای ســالم نگــه  داشــتن قلبتان، نه تنهــا باید 
تعداد دوستانتان را بیشــتر کنید و کمیت روابط 
اجتماعی تان را باال ببرید، بلکه باید به فکر کیفیت 
روابط اجتماعی تان هم باشــید و تعداد دوستان 
صمیمی که زیاد در کنارشان هستید و بودن با آن ها 
به شــما آرامش می دهد را بیشتر کنید. گذشته از 
این، سعی کنید با وجود مشغله فراوانی که دارید، 
بیشتر با اعضای خانواده تان وقت بگذرانید و به جای 
اضافه کاری، با این کار آرامشتان را بیشتر و به سالم 

ماندن قلبتان کمک کنید.

 آفتاب بگیرید
پایین بودن ســطح ویتامین D یکی از دالیل باال 
رفتن آمار مرگ در اثر بیماری های قلبی است و 
گذشته از افزایش حمله های قلبی، باعث بیشتر 
شدن سکته مغزی هم می شود. اگر میانه ای با نور 
خورشــید ندارید و به اندازه کافی در معرض نور 
مستقیم خورشید قرار نمی گیرید، طبیعی است 
که قلبتان هم درســت کار نکند. در صورتی که 
آزمایش ها از کمبــود ویتامین D در بدنتان خبر 
می دهند، بیشــتر در آفتاب پیاده روی کنید و با 
مصرف بیشتر لبنیات و مکمل های دارویی، این 

کمبود را برطرف سازید.

 پروبیوتیک بخورید
باکتری های پروبیوتیک تنها به سالمت روده هایتان 
کمک نمی کنند. اگر به اندازه کافی این باکتری ها 
را به بدنتان وارد کنیــد، قلبتان بهتر کار می کند. 
باکتری های پروبیوتیک ناراحتی های گوارشی را 
برطرف می کنند و با کم کردن کلســترول بد بدن 
و کاهش التهاب های بدنی، به سالمت قلب کمک 
می کنند. گذشــته از مصرف ماست پروبیوتیک، 
می توانید با خرید این ترکیب ها از داروخانه و مصرف 

آن عمرتان را طوالنی کنید.

15 خرداد 1395 . سال اول .  شماره سیزدهم
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 راه فوق العاده 
برای تبدیل 

شدن به 
کارآفرین 
موفق آن 

است که ابتدا 
روی چیزی 
تمرکزکنید 

که واقعا به آن 
عالقه دارید

تنها با توضیح یک ویژگــی نمی توان گفت چگونه 
می شود کارآفرینی موفق بود، اما اغلب ویژگی های 
مشترکی بین افراد دارای عقل کسب وکار وجود دارد 

که باعث موفقیت بیشتر آن ها می شود.
کارآفرین بودن و راه اندازی کسب وکار خود لزوما به 
این معنا نیست که شــما کامال متفکر ناب هستید. 
چیزی بیشــتر از این الزم اســت و اغلب ایده پشت 
هر اســتارت آپ موفق فقط شروع یک روند طوالنی 
و دشوار اســت. کارآفرین فردی است که می خواهد 
به هر قیمتی روی یک ایده خاص کار کند تا آن را به 
موفقیت برساند. ویژگی های متعددی وجود دارد که 
باعث می شود فرد تمام تالش خود را به کار گیرد که 

به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

 اشتیاق و اطمینان مهم است
این دو ویژگی همیشــه با هم هستند و یکی از آن ها 
بدون وجود دیگری معنایی ندارد. اگر شــما نسبت 
به چیزی اشتیاق نداشته باشید، از توانایی آن برای 
موفق شدن نیز اطمینان نخواهید داشت و برعکس. 
وقتی ایده ای در سر داشته باشید، اشتیاق و اطمینان 
می تواند شما را تا آخر راه ببرد و کمتر پیش می آید 

که از کار دست بکشید. در این صورت وقت و تالشی 
که برای آن صرف می کنید بسیار قوی خواهد بود تا 
کسب وکار موفقی ایجاد کنید، یا ایده خود را تا پایان 
مسیر از یاد نمی برید. باید دیگران را به طور کالمی یا 
ظاهری متقاعد کنید تا خریدار ایده شما، هرچه که 
هست، شوند و اگر واقعا به آنچه انجام می دهید معتقد 
باشید، این اطمینان به آن ها نیز سرایت خواهد کرد.

 در صورت لزوم از کمک سایر افراد همفکر 
استفاده کنید

وقتی اطراف شــما را افرادی احاطه کرده باشند که 
نه تنها با شــما در چالش هستند تا بهتر شوید، بلکه 
در ذهن خود بهترین منافع را در نظر می گیرند، این 
افراد می توانند در طول مسیر به شما کمک کنند تا 
هرگونه مشکل را برطرف کنید. این موضوع به ویژه در 

خصوص مسائل مالی شما کامال صادق است.
شما به یک مشــاور مالی نیاز دارید که بتوانید به او 
اعتماد کنید تا به درســتی تصمیم گیری شــود و از 
سرمایه شما حفاظت شود. سرمایه و خدمات مالی 
در کمک به ایجاد و حفاظت از دارایی به دست آمده 

و موفقیت یک کارآفرین نقش مهمی ایفا می کنند. 

 ریسک های ضروری را بپذیرید
عقب نشینی کردن درست زمانی که باید ریسک کنید، 
احتمال موفقیت شما را بسیار کاهش می دهد. باید 
ریسک های ارزیابی شده را در صورت لزوم بپذیرید. 

یک کارآفرین خوب می داند چه زمانی و در کجا باید 
ریسک کند. ممکن است در طول مسیر اشتباهاتی نیز 
مرتکب شود زیرا هر ریسکی آن گونه که انتظار دارید 
پیش نخواهد رفت. باید خود را آماده کنید تا هرچند 
وقت یک بار با این اشــتباهات روبه رو شــوید. هربار 
ریسکی را می پذیرید باید با هدف سرمایه گذاری در 

زمان مناسب این کار را انجام دهید.

 پس از شکست به مسیر خود ادامه دهید
از آنجا که شروع کسب وکار یا تبدیل شدن به کارآفرین 
موفق کار دشواری است، این اجتناب ناپذیر است که 
در طول مسیر افراد با شکست روبه رو شوند. یکی از 
نشانه های کارآفرین برتر عدم تمایل او به عقب نشینی 
بعد از شکست است. کار دشــواری است که بعد از 
شکست به سختی به مسیر خود ادامه دهید و دست از 
تالش نکشید. همین ویژگی است که افراد موفق را از 

سایر افراد متمایز می کند.
وقتی عقب نشــینی راحت ترین راه است، آیا شما به 
سمت جلو پیش خواهید رفت و از اشتباهات گذشته 
درس خواهید گرفت؟ اگر این گونه است، شما از نظر 
ذهنی آمادگی آن را داریــد که به کارآفرینی موفق 

تبدیل شوید.

 به آینده نگاه کنید
هر اســتارت آپی، یا هر ایده کارآفرینی، بالفاصله به 
موفقیت منجر نخواهد شد. مدتی طول می کشد تا یک 

ایده به موفقیت برسد، بنابراین باید به دوردست ها نگاه 
کرد. باید این گونه فکر کنید که مسیری طوالنی در 
پیش است تا به هدف خود برسید نه اینکه یک شبه 
می توانید موفق شــوید. باید این توانایی را در خود 
داشته باشید که نه تنها ایده شما پس از مدتی به ثمر 
خواهد نشست، بلکه از قبل برای آن هدف برنامه ریزی 

کنید. آینده کسب وکار شما به آن بستگی دارد.

 شور و اشــتیاق خود را پیدا کنید و به آن 
بچسبید

یک  راه فوق العاده برای تبدیل شــدن به کارآفرین 
موفق آن اســت که ابتدا روی چیــزی تمرکز کنید 
که واقعــا به آن عالقه دارید. در این صورت بیشــتر 
ریسک می کنید، به چشم انداز کار خود در آینده نگاه 
می کنید، بعد از شکست ناامید نمی شوید و چیزی را 
که دوست دارید پیگیری می کنید. وقتی به ایده ای 
وابستگی نداشته باشید، به راحتی آن را رها می کنید. 
عکس آن درباره ایــده ای که واقعا به آن عالقه دارید 
صادق است. هرگونه انگیزه برای قرار گرفتن در مسیر 
کارآفرینی در موفقیت شما نقش مهمی ایفا می کند.

وقت و تالشی که برای ایده یا استارت آپ خود صرف 
می کنید، برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب اهمیت 
دارد. مدت زمانی را به بررســی آنچه شــما را به یک 
کارآفرین تبدیل می کند، اختصاص دهید تا بتوانید 
مطمئن باشید که ابزارهای الزم برای رسیدن به هدف 

خود را در اختیار دارید.

کارآفرین فردی است که می خواهد به هر قیمتی روی یک ایده خاص 
کار کند تا آن را به موفقیت برساند. ویژگی های متعددی وجود دارد که 

باعث می شود فرد تمام تالش خود را به کار گیرد

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چرا ارائه خدمات به 
مشتریان تلفنی هنوز برای 
کسب وکار شما مهم است؟ 

پنج نشانه ای که به شما 
می گوید می توانید یک 

کارآفرین برتر شوید

به عنــوان یک اســتارت آپ، احتمــال دارد 
مشتریان برای شــما خیلی ارزشمند باشند 
چراکه پس از مدت ها تالش و کار تک تک آنها 
را به سمت خود جلب کرده اید و می دانید که 
آینده کسب وکار شما به پشتیبانی مستمر آنها 
بستگی دارد. با این حال، نحوه نشان دادن این 
ارزش بسیار مهم است. شما باید به مشتریان 
خود نشان دهید که وجود آنها برای شما مهم 
است تا خودشان بخواهند با شما تماس بگیرند 
و اطالعاتی درباره محصوالت یا خدمات شما 

کسب کنند.
روش های مختلفی برای پشتیبانی از مشتریان، 
کمک و راهکارهای فنی یــا اطالعات وجود 
دارد. اما وقتی می خواهید تصمیم بگیرید که 
از کدام روش اســتفاده کنید، باید اولویت ها 
و عالقه مندی های مشــتریان خود را در نظر 

بگیرید، نه آسان ترین راه را.
 پشتیبانی تلفنی ضروری است

حتما برای شــما پیش آمده که با مشــکلی 
مواجه شــده اید و به صفحات وب عیب یابی 
یا پرســش و پاســخ مراجعه کرده اید اما به 
نتیجه ای نرســیده اید و نتوانسته اید راه حلی 
پیدا کند. اینجاست که پی می برید هریک از 
کسب وکارها باید از طریق تلفن از مشتریان 

خود پشتیبانی کنند. 
پیدا کردن اطالعات تماس و شــماره تلفن 
برخی از کســب وکارها بســیار دشوار است. 
وقتی مشتری با چنین کسب وکاری روبه رو 
می شود، تصور می کند آن شرکت سعی کرده 
مشــتریانش قبل از اینکه بخواهند از طریق 
تلفن مزاحم آن شوند، راه های دیگر را امتحان 
کنند. این طرز تفکر نسبت به یک کسب وکار 

مخرب است.
 دالیل عملی تمایل افراد به تماس تلفنی

یکی از دالیل تمایــل افراد به برقراری تماس 
تلفنی به جای اســتعالم یا جســتجو در وب 
آن اســت که مشــتریان می خواهند در یک 
چارچوب زمانی قابل پیش بینی و به سرعت 
به پاسخ برسند. وقتی مشــتریان از ایمیل یا 
رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، هیچ 
ایده ای ندارند که چه زمانی پاسخ پرسش خود 
را دریافت خواهند کرد. دلیل دیگر آن است که 
وقتی فردی با همنوع خود صحبت می کند این 
احساس به او القا می شود که به نتیجه خوبی 
دست خواهد یافت حتی اگر مشکل پیچیده و 

سختی داشته باشد.
 ترجیحات شخصی

البته تمام دالیل تمایل افراد به تماس تلفنی به 
جای استفاده از سایر روش های برقراری تماس 
از قبیل ایمیل، وب چت یا رســانه اجتماعی 
کاربردی این موارد نیســتند، برخی از افراد 
بیشتر می خواهند با یک انسان تماس بگیرند 
بدون آنکه این فرد در پشت فناوری ها خود را 
پنهان کرده باشــد. تماس تلفنی سریع ترین 
روش برای حل مشکل و دریافت اطالعات است. 
وقتی شما به عنوان یک استارت آپ می خواهید 
راه های برقراری تماس را به مشــتریان ارائه 
دهید، حتما تماس تلفنی را در آن بگنجانید. 
رسانه اجتماعی و سایر شیوه ها خوب هستند 

اما تلفن باید همیشه وجود داشته باشد.

شروع یک استارت آپ دشوار است. اما اگر شما 
رویاهای خود را دنبال نکنید، هرگز نمی فهمید 
شانس موفق شدن را داشــته اید یا خیر. رویا 
همه چیزی اســت که ما داریم و باید آن ها را 

جدی بگیریم.
واقعیت تلخ این اســت که اکثــر کارآفرینان 
نمی تواننــد کســب وکار خــود را به راحتی 
رونق دهند. تمام داســتان ها درباره موفقیت 
کسب وکارها صحت دارند اما اگر از آن ها سوال 
کنید، صادقانه به شما می گویند که کار آسانی 
نبوده است. شروع یک کسب وکار چالش اصلی 
برای هر کارآفرین نیســت. حفــظ کردن آن 
کسب وکار است که از همه چیز دشوارتر است.

اگر شــما ویژگی های یک کارآفرین را دارید، 
شــروع کنید. رویاهایتان را دنبال کنید. فقط 
کافی است به توانایی خود ایمان داشته باشید، 

استارت آپ را راه بیندازید و توقف نکنید.
الزم نیست بین »آنچه دوست دارید« و آنچه 
یک زندگی خوب را برای شما می سازد، یکی 
را انتخــاب کنید. می توانید هــردو را در کنار 
هم داشته باشــید. می توانید با انجام کارهای 
هدفمند و درآمدزا که کامال مطابق با مهارت ها، 
نقاط قوت و تجربه شما هستند، زندگی خود 

را بچرخانید.
ممکن است در حال حاضر در همان جایگاهی 
که می خواهید نباشید، اما اگر حداقل سعی خود 
را بکنید، بهتر از فردی عمل کرده اید که حتی 
سعی نمی کند به سمت پیشرفت حرکت کند.

اگر هریک از این نشانه ها را در خود مشاهده 
می کنید، از ویژگی های الزم برای راه اندازی 
کار مورد عالقه خود برخوردار هستید. حتما 
نباید همه چیز عالی و بی عیب و نقص باشد. 
اگر نتیجه فوق العاده یا پایدار اســت، زندگی 
افراد را تغییر می دهد، دنیا را متحول می کند، 
شــما را تغییر می دهد یا نوآورانه است، مهم 
آن است که شــما خودتان را نشان داده اید و 

عمل کرده اید.

ستون

چه چیز باعث  می شو د
شما کارآفرین  مو فقی باشید؟

هرچقدر کسب وکار شما به مرور زمان توسعه پیدا کند، 
کارها نیز بیشتر می شوند. ابتدا ممکن است این موضوع 
مشکلی ایجاد نکند، اما بعد از مدتی احساس خواهید کرد 
که مسئولیت زیاد و طاقت فرسایی دارید. در این هنگام 
است که به کمک نیاز پیدا می کنید، به خصوص در زمینه 
فناوری اطالعات. می توانید از پشتیبانی آی تی استفاده 
کنید و از مزایای آن بهره مند شوید. در اینجا به چهار دلیل 

نیاز به پشتیبانی آی تی می پردازیم:

 اتکا به اینترنت
تقریبا تمام کسب وکارها در دنیا به روشی به اینترنت متکی 
هستند. این نشان دهنده پیشرفت طبیعی فناوری است. 
عالوه بر مزایا، اتکا به اینترنت معایب خاص خود را دارد. 
اصلی ترین عیب آن اســت که کسب وکار شما نمی تواند 

بدون اینترنــت کاری انجــام دهد. هر 
چیزی که به سرور شما متصل است، 

به طور آفالین عمل نخواهد کرد. 
در این صورت، شــما به تیمی 
از متخصصــان نیــاز دارید تا 
مشــکل را بالفاصله برطرف 
کنند. متخصصان آسیب وارده 
را تا حد امکان کاهش می دهند.

 شما تازه وارد هستید و آن ها 
متخصص اند

آی تی حوزه ای است که پویایی عجیبی دارد. 
ممکن است به دلیل استفاده روزانه از خدمات آی تی فکر 
کنید کامال بر آن مسلط هستید. این امکان وجود دارد اما 

شما متخصص نیستید. شما تازه واردی 
هستید که معموال وقتی می خواهد 
کمک کند، اوضاع را بدتر می کند. 
ممکن است بدون اینکه متوجه 
شــوید چــه  کار کرده اید، به 

شرکت خود آسیب برسانید.

 بــاال بــردن ســطح 
استانداردها

پشــتیبانی آی تــی اســتاندارد 
فرآیندهای آی تی شرکت را باال می برد. 
آن ها با مهارت و تجربه خود می توانند به کارایی 
و بازدهی شرکت کمک کنند. به عبارت دیگر، تمام شرکت 
از مزایای پشــتیبانی آی تی بهره مند می شود زیرا تمام 

اعضای شرکت برای انجام کارهای خود از خدمات آی تی 
استفاده می کنند.

 کمک شبانه روزی در هفت روز هفته
طبق قانون استخدام، هر فرد فقط باید چند ساعت در روز 
کار کند. شرکت های آی تی نیز همین گونه هستند، اما 
آن ها منابع بیشتری دارند. شما هزینه کافی برای استخدام 
تعداد زیادی پرسنل ندارید، اما آن ها می توانند هرچقدر 
که می خواهند کارمند استخدام کنند. تا زمانی که شما 
هزینه خدمات را به آن ها پرداخت کنید، تمام تیم خود را 
در اختیار شما قرار می دهند. اگر مشکلی پیش بیاید، آن 
را بررسی و حل می کنند. در کسب وکاری که به اینترنت 
متکی است، کمک شبانه روزی در هفت روز هفته بسیار 

اهمیت دارد.

در کسب وکاری که به اینترنت متکی است، کمک شبانه روزی در هفت روز هفته بسیار اهمیت دارد
چهار دلیل که نشان می دهد کسب وکار شما به پشتیبانی آی تی نیاز دارد

میالن کوندرا
آدم زمانی که هدف برایش اهمیت نداشته باشد، 

نمی پرسد که به کجا دارد می رود!

ایمنی بسیار مهم است اما ممکن است در محیط کار 
صاحبان کســب وکارهای کوچک که هرروز سخت 
کار می کنند تا موفق شــوند، دیده نشــوند. اگر هر 
کسب وکار کوچک این پنج نکته ساده را درباره ایمنی 
کارمندان و مشتریان در نظر داشته باشد، می تواند از 
خود و کسب وکار خود در برابر آسیب های پرهزینه 

محافظت کند.
جلوگیری از سر خوردن و افتادن

سر خوردن و به زمین افتادن دومین 
دلیل اصلی جراحات در محل کار است 1

که حتی می تواند در محیط های کامال 
ایمنی رخ دهد. بنابراین باید راهرو، معابر و خروجی ها 
را از هرگونه مانع خالی و تمام نشتی ها را پاک کنید. 
می توانید قسمت هایی از کف زمین را که خراب شده 

تعمیر و آینه و عالئم خطر نصب کنید.
استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب

در حالی که کارمندان اداری به ندرت 
دغدغه تجهیزات ایمنی دارند، برخی 2

از کارمندان ممکن اســت به آن نیاز 
فوری پیدا کنند. باید مطمئن شوید تمام تجهیزات 
ایمنی الزم و مناسب در محل کار وجود دارند و تمام 
افــراد از آن ها اســتفاده می کنند. ایــن تجهیزات 
می توانند شامل کاله، عینک ایمنی، دستکش، گوشی 
و تمام لوازمی باشند که خطر جراحت در حین کار را 
کاهش می دهند. باید دقت کنید که این تجهیزات 

باکیفیت باشند و به خوبی از فرد محافظت کنند.
حذف خطر آتش سوزی

خروجی هــا و راهروها باید در صورت 
آتش سوزی تخلیه شوند. باید مطمئن 3

شــوید تمــام لــوازم 18 اینــچ از 

آتش خاموش کن های خودکار و سایر لوازم مربوطه 
فاصله دارند.

راه اندازی یک برنامه آموزش ایمنی
 در محل کار

آموزش ایمنی برای کارمندان جدیدی 
که باید بدانند چه کار باید انجام دهند 4

و چگونه ایمنی را رعایت کنند، بسیار 
اهمیت دارد. سیاست ها و اصولی را برای اطمینان از 
ایمنی و سالمت کارمندان در ساختمان تعیین کنید.

تشویق تکالیف و وظایف شخصی
کارمنــدان  از  هریــک  بــرای 

استانداردهای اولیه و کتبی را تعیین 5
کنید تا مســئولیت آن ها را بر عهده 
بگیرند. برای مثال تمیز و مرتب نگه داشتن محل 
کار برای همه الزامی است. مسئولیت ها باید به طور 
واضح مشخص و اطالع رسانی شوند، از تمیز کردن 
قســمت ها یک بار در هفته گرفته تــا تمیز کردن 
دســتگاه ها در هــرروز. شــما به عنــوان صاحب 
کسب وکار وظیفه دارید ایمنی محل کار را تضمین 
کنید. اگر این کار را به خوبی انجام ندهید، ممکن 

است به کسب وکار لطمه وارد شود.
اینترنــت به ما امکان می دهد بــه روش های جدید 
کسب وکار خود را انجام دهیم، و این امر بازی تامین 
بودجه را کمی تغییر داده اســت. فقط کافی اســت 
کمــی از ایده خــود را با دیگران در میــان بگذارید 
تا آن ها مقداری از ســرمایه خود را روی ایده شــما 
ســرمایه گذاری کنند. این نوعی وام شخصی است 
که در صورت موفق شــدن ایده و کسب وکار، نیازی 
نیست این مبلغ سرمایه گذاری شده را بازگردانید زیرا 

سرمایه گذار در سود کسب وکار سهیم است.

پنج نکته ایمنی در محل کار برای کسب وکارهای کوچک
برای هریک از کارمندان استانداردهای اولیه و کتبی را تعیین کنید تا مسئولیت آن ها را بر عهده بگیرند
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برنامه Offroad Hill Limo Driving 3D بازی 
هیجان انگیز و ســه بعدی است که کاربران 
زیادی دارد. در این بازی جاده های تپه ای و 
پیچ در پیچی وجود دارد که رانندگی را بسیار 
چالش برانگیز می کند. در این 
بازی مهــارت و صبر کاربران 
نقــش مهمی ایفــا می کند. 
می توانیــد خودروی هــای 
لوکس و رؤیایی خود را داشته 
باشید و در محیطی سه بعدی 
آن ها را برانید. شــما به عنوان 
راننده لیموزین باید مسافران را سوار کنید و 
آن ها را به مقصدشان برسانید. این برنامه پر 
از ماموریت های رانندگی هیجان انگیز است. 
می توانید از مناظر ســنگی، سرسبز و برفی 
لذت ببرید. این برنامه در سراسر دنیا کاربران 
زیادی دارد و از قابلیت های جلوه های صوتی، 
سیستم ترافیک هوشمند و... برخوردار است.

Spaces برنامه کاربردی پرطرفداری برای 
اشــتراک گذاری گروه های کوچک است. با 
استفاده از این برنامه کاربران می توانند برای 
هر موضوعی فقط با یــک ضربه فضا ایجاد 
کنند. می توانند با یک لینک سریع دوستان 
یا خانــواده خود را دعوت کننــد. هریک از 
اعضای یک فضا می توانند درباره هر مطلب 
ارســالی نظر بدهند. در این برنامه قابلیت 
جستجو وجود دارد به طوری که با وارد کردن 
کلیدواژه می توان به سرعت هر چیزی را در 

فضاها پیدا کرد.
 Google Search, Chrome, YouTube با
و Google Photos کــه در ایــن 
برنامه تعبیه شــده اند، می توانید 
مقــاالت، ویدئوهــا و عکس ها را 
از داخــل برنامه پیــدا کنید و به 
اشــتراک بگذاریــد. وقتــی نیاز 
اســت به موضوعی بازگردید که 
اخیــرا در یکــی از فضاهای خود 
مشاهده کرده اید، می توانید به سرعت آن را 
جستجو و پیدا کنید. Spaces به شما کمک 
می کند به سرعت یک گروه تشکیل دهید و 
هر چیزی را دربــاره موضوعات مختلف به 

اشتراک بگذارید.

این برنامه 
کاربردی با 

قابلیت هایی 
که دارد 

می تواند برای 
افراد فارسی و 
انگلیسی زبان 
بسیار کارایی 

داشته باشد

iFarsi دیکشنری دو زبانه ای است که قابلیت های متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد

با  اپلیکیشن های این هفته ساختن ویدئو را یاد می گیرید و از وضیعت هوا هم خبردار می شوید

حتی فینگلیش را ترجمه کنید!

برنامه کاربردی iFarsi یک فرهنگ لغت دوسویه 
است که شرکت کاســیل تک آن را تهیه و عرضه 
کرده است. این برنامه فرهنگ لغت فارسی رایگانی 
است در دو نسخه اندروید و آی اواس که می توان آن 
را روی تمام دستگاه هایی که این دو سیستم عامل 

را دارند، نصب کرد.
با استفاده از این برنامه کاربران می توانند از ترجمه 
فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی بهره مند 
شــوند. این برنامه بیــش از 100 هــزار واژه را در 
خود جای داده اســت. حتی اگر کاربران به اتصال 
اینترنتی دسترسی نداشته باشــند، می توانند به 
سرعت به پایگاه داده محلی واژگان دسترسی پیدا 
کنند. یکی دیگر از ویژگی های این برنامه قابلیت 
بزرگنمایی است. به طوری که وقتی انگشتان خود 
را روی صفحه نمایش از هم دور کنید، صفحه بزرگ 
می شود و پس از بســتن برنامه نیز این تنظیمات 

حفظ خواهد شد.
در پایــگاه داده این فرهنگ لغت بیــش از 100 
کیلوبایت واژه به هر یک از زبان ها ذخیره شده است. 

این برنامه یک غلط گیر امال آفالین است که برای 
هر دو زبان کار می کند. iFarsi از زبان فینگلیسی 
)نوشتن زبان فارسی با حروف انگلیسی( پشتیبانی 
می کند. از دیگر ویژگی هــای این برنامه کاربردی 
می توان به تاریخچه جستجو اشاره کرد. این برنامه 
بیــش از 70 کیلوبایت مثال و اصالح دارد که برای 
هر یک از واژگان ارائه می دهد. تگ هایی نیز برای 
دستور زبان و نحوه استفاده از واژه در جمالت وجود 
دارد. به عالوه کاربران می توانند واژگان مشــابه را 
در هر دو زبان پیدا کنند. تلفظ IPA نیز برای هر دو 
زبان در اختیار کاربر قرار گرفته است. این برنامه با 
تمام دستگاه ها اعم از آیفون، آیپد، و... سازگار است.

پس از دانلود و نصب این برنامه، وقتی برنامه را اجرا 
می کنید از شما خواسته می شود پایگاه داده واژگان 
را دانلود کنید. اگر نتوانید پایگاه داده را دانلود کنید، 

باید مراحل زیر را انجام دهید:
WIFI .1  خود را غیرفعال و ســپس فعال کنید و 

دوباره دانلود پایگاه داده را امتحان کنید.
2. نصب برنامه را لغو و ســپس آن را دوباره نصب 
کنید. پس از آن دانلود پایگاه داده را امتحان کنید.

پس از اجــرای برنامه، کاربــر وارد صفحه اصلی 
می شود. در صفحه اصلی، در قسمت باال سمت چپ 
گزینه ای وجود دارد که با لمس آن زبان مبدا مورد 
نظر خود را مشخص می کنید. سپس می توانید در 

نوار جستجو واژه دلخواه خود را وارد کنید. برنامه 
پس از جستجو در بین واژگان موجود در پایگاه داده 
مربوط به زبان انتخابی پیشــنهادهایی را به عنوان 

ترجمه واژه مورد نظر ارائه می دهد.
شرکت ســازنده این برنامه کاربردی تمام تالش 
خود را به کار گرفته اســت تا فرهنگ لغت جامع و 
دقیقی به کاربران ارائه دهد و مشتاقانه به نظرات و 
پیشنهاد های کاربران گوش می دهد تا پایگاه داده 
خود را به روز کند، اما از هرگونه خطا، اشتباه و تاخیر 

در ارائه اطالعات سلب مسئولیت می کند.
یکی از مسائلی که نسبتا نقطه ضعف این برنامه به 
شمار می رود، استفاده از تبلیغات بازشو در پایین 
صفحه برنامه کاربردی است که ممکن است برای 
کاربر ناخوشایند به نظر برسد. با این حال، از آنجا که 
این برنامه به طور رایگان عرضه می شود نمی توان به 

این موضوع بیش ازحد خرده گرفت.
وقتی یک واژه را وارد می کنیــد، در باالی صفحه 
امال و تلفظ واژه به زبان مبدا نمایان می شــود و در 
زیر آن نیز نوع واژه مشخص می شود. سپس معانی 
مختلــف آن واژه در زبان مقصد و در موقعیت های 
مختلف ارائه می شود. برای مثال وقتی واژه feel را 
وارد می کنید، معنی آن به عنوان یک فعل، و یا در 
مکالمات عامیانه یا حتی در ترکیب با حروف اضافه 
مختلف مانند feel for ارائه می شود. همچنین در 

نوار باالی صفحه گزینه هایی اعم از مثال، اصطالح 
و مشــابه وجود دارد. وقتی مثال را انتخاب کنید، 
مثال هایی ارائه می شــود کــه در آن از واژه مورد 
نظر استفاده شده است. با انتخاب گزینه اصطالح 
اصطالحات مربوط بــه آن واژه به زبــان مبدا در 
اختیار شــما قرار می گیرد. گزینه آخر که بســیار 
جالب اســت، گزینه واژگان مشــابه است. وقتی 
ایــن گزینه را انتخاب کنیــد، واژه هایی که از نظر 
نوشتاری به واژه مبدا مورد نظر شما شبیه هستند، 
نشان داده می شــوند. برای نمونه در مثال feel، با 
انتخاب این گزینه واژه های keel, peel و... نمایش 

داده می شوند.
این برنامه کاربردی با قابلیت هایی که دارد می تواند 
برای افراد فارسی و انگلیســی زبان بسیار کارایی 
داشته باشــد. با وجود کم وکاستی هایی که در هر 
برنامه کاربردی اجتناب ناپذیر اســت، این برنامه 
می تواند به خوبی واژگان را به دو زبان انگلیســی و 
فارسی ترجمه کند. کار با iFarsi بسیار آسان است 
و طراحی ساده این برنامه به کاربران امکان می دهد 
به راحتی واژگان مورد نظر خود را بیابند و آن ها را 
در بافت زبان مقصد مشاهده کنند. در این صورت 
است که می توانند به خوبی معنی یک واژه را درک 
و از واژگان استفاده درست کنند. این فرهنگ لغت 

را به شما نیز توصیه می کنیم.

Qui سریع ترین و آسان ترین راه برای ایجاد 
ویدئوهای فوق العاده است. این برنامه به طور 
خودکار و فقط در عرض چند ثانیه عکس ها و 
ویدئوهای شما را بررسی می کند تا بهترین 
لحظات را پیدا کند، انتقــاالت و جلوه های 
ویژه زیبایــی را اضافه کــرده و همه چیز را 
بــا ضرب موســیقی همگام می کند. شــما 
می توانید از بین 28 سبک ویرایش ویدئویی 
که با دقت طراحی شــده اند، یکی را انتخاب 
کنید. داســتان خود را با متن، موســیقی، 
فیلترها، گرافیک و... سفارشی سازی کنید. 
این برنامه بیشترین دانلود را در بین کاربران 
داشته و سریع ترین و ســرگرم کننده ترین 
روش برای ایجاد ویدئو و اشتراک گذاری آن 

با دیگران است.
بهترین لحظات خود را پیدا کنید:

 حداکثر 200 عکس و ویدئو را از گالری عکس، 
آلبوم GoPro و حساب فیس بوک اضافه کنید.

 این برنامه ویدئوهای شما را بررسی می کند 
تا بهترین لحظــات را پیدا کنید. می توانید این 

لحظات را به طور دستی نیز انتخاب کنید.
  این برنامه چهره و رنگ ها را به خوبی شناسایی 
می کند. به عالوه می توانید به طور دستی نقطه 

فوکوس را تنظیم کنید.
سبک ویدئوی خود را انتخاب کنید:

 یکی از 28 سبک ویدئویی را انتخاب کنید.
 فونت، فیلترهــا، و گرافیک هایی را برای هر 

سبک ویدئویی تنظیم کنید.
ویدئوی خود را سفارشی سازی کنید:

 به آســانی عکس ها، ویدئوهــا و عنوان ها را 
مرتب کنید.

 برای ضبط بهترین لحظــات ویدئو را برش 

دهید.
 نقطه فوکوس را روی عکس ها تنظیم کنید.

 متن و اسالیدهای عنوان اضافه کنید. حتی 
می توانید شکلک نیز اضافه کنید.

 قالب ویدئوی خود را روی حالت سینما قرار 
دهید تا به آسانی بتوانید آن را در اینستاگرام به 

اشتراک بگذارید.
 این برنامه به طور خودکار برش ها و انتقاالت 

را انجام می دهد.
صداهایی که به طرز فوق العاده ای همگام سازی 

شده اند:
  از بین بیش از 70 آهنگ یکی را انتخاب کنید.
 iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, از  

Box و... یک موسیقی اضافه کنید.
- این برنامه به طور خودکار انتقاالت را مطابق با 

ضرب آهنگ همگام سازی می کند.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

مدیریت فایل هایتان را سروسامان دهید

egg - Action Selfie Cam
این برنامه کاربردی توســط شــرکت بزرگ Line ســاخته شده است. با 
اســتفاده از این برنامه کاربران می توانند عکس های سلفی خنده دار، زیبا 
و فوق العاده ای را برای ســرگرمی ایجاد کنند. این برنامه دارای جلوه های 
واقعی و فیلترهای جالب اســت. Egg در واقع یک برنامه ویدئویی اســت 
پر از ماسک های ســه بعدی جالب و خالقانه، آرایش های ویژه، جلوه های 
ویژه و ســایر قابلیت ها. این برنامه یکی از پربازدیدترین برنامه های تهیه 

سلفی است.
قابلیت های خاص این برنامه عبارت است از:

1. ماسک های واقعی سه بعدی با جلوه های ترکیبی ویژه که به خوبی روی 
صورت شما می نشینند.

2. ایجاد ماسک های مخصوص به شما از تصاویری که انتخاب می کنید.
3. ماسک های جالب و خالقانه فراوان که از طریق به روزرسانی های منظم 

اضافه می شوند.
4. ویدئوهای خود را با دوستان تهیه کنید و آن ها را روی برنامه های مورد 

عالقه خود به اشتراک بگذارید.
از حیوانات بانمک گرفته تا خون آشام های قاتل، این ماسک های خنده دار 

شما را سرگرم خواهند کرد.

Weather Clock Widget
این برنامه کاربردی پرطرفدار به کاربران امکان می دهد زمان واقعی و شرایط 
آب و هوایی را بررسی کنند.Weather Clock Widget  مقدار کمی از باتری 
را مصرف می کند و کار با آن ساده و سریع است. درواقع این برنامه یک صفحه 
قفل جایگزین برای اندروید 4/2 به باالست. Weather Clock Widget یکی 
از برترین برنامه های کاربردی در گوگل پلی شناخته شده است. برای اضافه 
کردن این ویجت به صفحه قفل دستگاه اندروید خود، کافی است انگشت خود 
را روی صفحه قفل به سمت چپ بکشید و گزینه »+« را لمس کنید. سپس، 
برای سفارشی ســازی و افزودن ویجت گزینهWeather Clock Widget را 
انتخاب کنید. می توانید آن را به ویجت صفحه قفل اصلی خود تبدیل کنید، 
به طوری که جایگزین ساعت پیش فرض باشد. برای این کار آن را لمس کنید 
و نگه دارید و سپس آن را به طور افقی به انتهای سمت راست بکشید. قبل از 
اجرای این برنامه باید GPS و خدمات موقعیت مکانی خود را فعال کنید. برای 

افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، مراحل زیر را انجام دهید:
1.  هر قســمت خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگــه دارید. 2. ویجت ها 
را لمس کنید. 3. یک ویجت را لمس کنید و نگــه دارید. اکنون تصاویر هر 
صفحه اصلی را مشاهده خواهید کرد. 4.  ویجت را به سمت صفحه اصلی که 

می خواهید بکشید و سپس انگشت خود را بردارید.

Quik - Video Editor

سه بعدی بازی کنید

توماس کارالیل
اگر ندانید که دارید بــه کجا می روید، هر راهی 

شما را با خود خواهد برد.

ES File Explorer File Manager
برنامه ای رایگان، ساده و ایمن است که به کمک آن می توانید به طور کارآمد و 
به آسانی فایل های خود را مدیریت کنید. ES File Explorer یکی از برنامه هایی 
است که در حوزه مدیریت فایل بیشترین تعداد دانلود را به خود اختصاص داده 
است. ES File Explorer یک مدیر فایل با قابلیت های کامل )تصاویر، موسیقی، 
فیلم، سند و برنامه( برای مصرف محلی و شبکه ای است. در سراسر دنیا بیش 
از 500 میلیون نفر از این برنامه استفاده می کنند. این برنامه به مدیریت تلفن 
اندروید و فایل های شــما کمک می کند و بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای 
فایل ها را به اشتراک می گذارد. ES File Explorer مدیر فایل و مدیر پوشه است 
که فایل های شما را با برش، کپی، چسباندن، تغییر نام و فشرده سازی مدیریت 
می کند. از فایل های ZIP و RAR پشــتیبانی می کند و به شما امکان می دهد 
این فایل ها را فشرده یا استخراج کنید. دسترسی فایل از راه دور یکی دیگر از 
ویژگی های این برنامه اســت. شما می توانید فایل خود را از هر جایی دریافت 
 Dropbox، Box.net، Sugarsync، کنید، اعم از ذخیره سازی فضای ابری که از
Google Drive، Amazon S3، Yandex، )SkyDrive( OneDrive و ســایر 
پلتفرم های فضای ابری پشتیبانی می کند. این برنامه یک گزینه به نام مدیر 
فایل از راه دور دارد که با فعال ســازی آن، می توانید فایل های موجود در تلفن 

همراه را از کامپیوتر خود مدیریت کنید.
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