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کره می خواهدتا 2016 یکی 
از هفت کشور شتاب دهنده 
استارت آپ برتر در دنیا شود
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را بشناسید و چگونگی پیاده 

کردن آن ها را یاد بگیرید
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دیجیتال ایران

چرا الگوست می گوید
زندگی ورزشی 

زیباست!

10

9

2

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

8

این بوم ناب...
Lean Canvas

زمان بندی ایونت های
تا 30 خرداد را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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پیــروزییعنی...تواناییرفتنازیکشکســت،
بهشکســتیدیگر...بدونازدستدادناشتیاق!
اینترنتراکهشخمبزنیپراستازاینجملههای
حکیمانهکهگویندگانشهممشــخصومعلوم
نیستند.جمالتیزیباوخوشخوانشکهحالوروز
ماراتصویرمیکنند.امابهعملکهمیرسیهمین
»تواناییرفتنازیکشکست،بهشکستیدیگر«
آنقدرسختمیشــودکهگوییپایدرگلداری.
تنتسنگینمیشود،تواناییبلندکردنپاهایت
رانداری.صورتمســئلهاتهمبــاهمهآدمهای
دیگرجامعهفرقدارد؛نهفرودســتوتهیدستی
کهبرایلقمهاینانبهســویکســیدستدراز
کنی،ونهناآگاهیکهرنجبیســوادیرابهدوش
بکشی.کارآفرینیهستیکهدومسئلهیارنجداری.
سرمایهایمختصرداریونمیدانیچگونهراهرفته
راادامهدهیودرمیانهراهماندهایکهمسیریکه
میرویراهموفقیتاســتیاسقوطودنبالپیرو
مرادیامنتوریمیگردیکهنســخهایبپیچدو

راهینشانتدهدکهکارتشودکارستان.
یابهخوبیمیدانیکجاوچگونهبایدبرویوهربار
کهنگاهمیکنیموفقیترادرچندقدمیمیبینی
اماهمینچندقدمیعنیچندمتراسکناس،چند
متراعتمادیکسرمایهگذار...کهنیست.ودستانتو
پرازخالیاست.سختترینقسمتماجراایناست
کهبخواهیسخنازمادیاتیبگوییکههمهعمرت

فکرمیکردیچیزمهمینیستو...
ادامه درصفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبرهاشمی
سردبیر

من درد دارم!

نیازمندیهایکارآفرینی

10

 TAP30 بعد از اسنپ این بار
به دنبال مسافران آنالین است

»لگواپ«اجازهمیدهدهربرنامهنویسیبامهارتهای
متداول،ازتوانمندیهای»دادههایبزرگ«استفادهکند

رونماییازدومیناپلیکیشنمسافربری
درونشهریآنالیندرکاخنیاوران

اطالعات آشفته  و زیادتان
را سروسامان دهید

گزارشاختصاصیمیناوالیوعلیبیاتخبرنگارانشنبهازرویدادکارتوپرداختخاورمیانه2016دردبی
پرداخت الکترونیک منهای نوآوری!

نمایشــگاهکارتوپرداختخاورمیانهمهمترینرویداد
فناوریاطالعــاتبانکیدرمنطقهاســتکهدرفضایی
بیشاز27هزارمترمربع،باحضور300شرکتوبازدید
10هزارنفردردبیاماراتمتحدهعربیبرگزارمیشــود.
11و12خردادماههفدهمیندورهازاینرویداددرمرکز

تجارتجهانیدبیبابیشاز200سخنرانیوحضور75
کشوردنیابرگزارشد.طیدوروزبرگزارینمایشگاهکارت
وپرداختخاورمیانه،بابیشاز20فعالایرانیبانکداری
الکترونیکیوپرداختمصاحبهداشــتموبامســئوالن
چندینغرفهخارجیگفتوگوکردم.دراینگفتوگوها

وبازدیدهاآنچهبیشازهمهمشتاقشبودمفناوریهای
جدیدفینتکحاضردرنمایشگاهبود،امانمایشگاهازنظر
ارائهفناوریهایجدیدچنــدانرضایتبخشنبود.تنها
چندمحصولوخدمتکهرویلبهمرزهایدانشحرکت
ادامه درصفحه 13 میکنند.

باسرمایهگذاریگستردهاوبر
درخاورمیانهآمدنکریمبهایرانجدیشد

کــریم 
در راه ایران

بازار تاکسی آنالین در ایران با روندی که اسنپ 
و رشد آن از خود نشان داده  اینقدر جذابیت 

پیدا کرده که خبرهای مختلفی از گوشه 
و کنار در مورد ورود شرکت های تازه 

اماصاحب نام
 به گوش می رسد...
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ورودسنتیها
بهتجارتآنالین

حامد رضایی مدیر توسعه کسب وکار مدیسه 
ازنتایج  سرمایه گذاری شرکت گلستان 

در اکوسیستم استارت آپی می گوید



فاصله ذهنی میان استارت آپ ها و سرمایه گذاران باید کم شود
شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ در مراسم ارائه استارت آپ  های تریگ آپ بیان کرد:

تیم هــای اســتارت آپی شــتاب دهنده تریگ آپ 
هفته گذشــته پس از پنج ماه تــاش، برای جذب 
ســرمایه گذار در دانشــگاه خاتم طرح های خود را 
ارائه دادند. این رویداد شانزدهم خردادماه با حضور 
مدیرعامل هلدینگ فناپ و همراهی برخی دیگر از 
مدیران ارشد مجموعه، معاون توسعه فناوری پارک 
پردیس، جمعــی از کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
برگزار شد. روز بسیار بزرگی برای ۶ تیم استارت آپی 
بود که طی پنج ماه گذشته ایده هایشان را در مرکز 
شتاب دهی تریگ آپ پرورش دادند. در این مراسم، 
شــهاب جوانمردی به عنوان مدیرعامــل فناپ به 
فراگیر شدن مســئله نوآوری در جامعه اشاره کرد و 
گفت: »تقریبا همه ما بــاور داریم که نوآوری جزئی 
جدانشدنی از توسعه کسب وکارهاست اما آیا آنچه 
امروز در ایران روی می دهد محکوم به سرنوشــتی 
شیرین و خوشایند خواهد شد؟« جوانمردی در ادامه 
سخنان خود با تاکید بر نسبت ایده ها با نیازها ادامه 
داد: »گفت وگو پیرامون دو موضوع ضرورت دارد؛ یکی 
در خصوص ایده ها، اینکه چطور بخواهیم ایده های 
مهم را از ایده های ســطحی تشخیص دهیم و اینکه 
چقدر این ایده ها ناشی از نیازمندی جامعه، صنایع و 
خانواده های ما مطرح می شوند و چه بخشی از آن ها 
ممکن است کپی برداری از نقاط دیگر دنیا باشد.« به 
گفته جوانمردی، موضوع دوم فاصله ذهنی موجود 
میان ایده پردازان، اســتارت آپ ها، سرمایه گذاران و 
توقعاتی است که آن ها از یکدیگر دارند که بخشی از 
این مسئله به عدم بلوغ طرفین برمی گردد و بخشی 
نیز ناشــی از این است که طرفین باید از خواسته ها، 
استراتژی ها و راهبردهایشان قدری بیشتر بدانند. در 
ادامه این برنامه،  میزگردی پیرامون سرمایه گذاری 
برای استارت آپ ها شــکل گرفت. حسین صابری، 
معاون توسعه فناوری پارک پردیس، در پاسخ به اینکه 
نقش نهادهای حاکمیتی در تسهیل سرمایه گذاری 
خطرپذیر چیست، گفت: »همه سازوکارهای قانونی 
الزم در این خصوص هنوز ایجاد نشده است، اما مسلما 
سایق همه مجریان و شــتاب دهنده ها باید در این 
اکوسیستم در نظر گرفته شود. از سویی معاونت علم 
و فناوری ریاست جمهوری ممارست شدیدی برای 
آن داشت که مجری گری را در این چرخه به دست 

نگیرد و صرفا حمایت کننده باشد.«

 کارگاه مدیریت تدارکات در پروژه های بزرگ
هــدف از کارگاه تــدارکات پروژه آشــنایی 

27
خرداد

شرکت کنندگان با فرآیندهای کلی تدارکات 

بر اساس دانش روز مدیریت پروژه و بر پایه نگارش پنجم 
Project Management Body Of Knowl�کتــاب 

edge به همراه شناسایی تکنیک ها، ابزار و فعالیت های 
مربوطه است.

 هرچند این فرآیندها در طیف گســترده ای از پروژه ها 
کاربرد دارد اما در این کارگاه تاش می شود فعالیت های 
 )Mega Projects( الزم برای تدارکات پروژه های بزرگ
مانند احــداث نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها، مجتمع های 
پتروشــیمی و ... ارائه شــود. این کارگاه 27 خردادماه 

برگزار می شود.

 کارگاه الفبای ارزش گذاری استارت آپ ها
ایــن کارگاه آنایــن بــه  مــرور الفبای 

29
خرداد

و  رت آپ ها  ســتا ا ری  رزش گــذا ا
کسب وکارهای نوپا می پردازد. مراحل رشد 
یک استارت آپ و میزان ســرمایه مورد نیاز برای هر 
مرحلــه و روش های ارزش گذاری اســتارت آپ ها و 
کسب وکارها ازجمله عناوینی هستند که در این دوره 
مورد بررســی قرار می گیرند. ایــن وبینار به صورت 
تعاملی است و شــامل تمرین عملی هم خواهد بود. 
این کارگاه شــنبه 29 خرداد توسط مهدی علیپور 

برگزار می شود.

 دهمین همخوان
دهمین نشســت نقد و بررســی همخوان با 

30
خرداد

محوریت نقد و بررســی کتــاب »ایده عالی 
مستدام« برگزار می شود. در این نشست رامین 
هاشمی مترجم کتاب حضور پیدا می کند و عاقه مندان 
به مباحث اســتارت آپی با هم به گپ و گفت می پردازند. 
دهمین همخوان در روز 30 خردادماه در شــتاب دهنده 

تک برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

ســی وچهارمین نشســت شــورای راهبری 
جویشگر بومی با تاکید بر لزوم اجرای رویداد 
کارآفرینی و چالش و نوآوری در طرح جویشگر 

بومی برگزار شد.
این نشســت که با حضور اعضای این شورا در 
محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات 
)مرکز تحقیقات مخابرات ایران( برگزار شد به 
»بررســی وضعیت قرارداد پروژه های مصوب 
طرح جویشگر بومی، بررسی مجدد نظام اجرایی 
و پایش پیشنهادی برای طرح جویشگر، بحث و 
بررسی درباره مدل نظارت بر پروژه های طرح« 

اختصاص داشت.
در این نشســت علی رضا یاری، مجری طرح 
جویشــگر بومی، توضیحاتی درباره وضعیت 
قراردادی پروژه هــای مصوب طرح ارائه کرد و 
علت تاخیر در عقد قراردادهای یادشده توسط 
اعضای حاضر در نشست مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفت و سرانجام سیاست های طرح در این 

زمینه تعیین و به مدیر طرح اباغ شد.
در بخش پایانی این نشســت، موضوع نظارت 
بر پروژه های طرح مطرح شد و توسط اعضای 
شورای راهبری موردبررسی قرار گرفت و مقرر 
شد با آیین نامه یادشــده هماهنگ و فرآیند 
نظارت متعاقبا در شورای راهبری طرح بررسی 

و نهایی شود.
عاقه مندان برای دسترسی به اطاعات مربوط 
به طرح جویشــگر بومی، می توانند به پایگاه 
www.didras.« اینترنتی این طرح به نشانی

ir« مراجعه کنند.

گروه کارآفرینی هم کسب وکار )هم کوک( اولین 
کارگاه آموزشی خود را از سلسله کارگاه های 
آموزشــی با عنوان »ایده پردازی در چارچوب 
بوم کســب وکار« برگــزار کرد. ایــن کارگاه 
10 خــرداد در محل اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی همدان و با حمایت مرکز 
شــتاب دهی و نوآوری پارک علــم و فناوری 

پردیس برگزار شد.
در این کارگاه نیم روزه ۵۵ نفر شرکت کننده از 
قشر دانشجو با رشته های تحصیلی مختلف و 
صنعت در حوزه های گوناگون حضور داشتند. 
مباحث مطرح شــده در این کارگاه از تعاریف 
مفاهیم خاقیت، نــوآوری و کارآفرینی آغاز 
شــد و با نحوه ایده پردازی و ویژگی های ایده 
مناسب برای یک کســب وکار ادامه یافت. در 
بخشی از کارگاه برای شرکت کنندگان تکنیک 
طوفان مغزی شبیه سازی شــد که با حضور 
فعال و استقبال مواجه شد. در انتهای کارگاه به 
بررسی بوم مدل کسب وکار و شرح اجزای آن 
پرداخته شــد و چگونگی رابطه آن با یک ایده 

کسب وکاری توضیح داده شد.
گروه کارآفرینی هم کوک از اســفند سال 9۴ 
تشکیل شده و هدف آن آموزش، رشد و توسعه 
کارآفرینی برای جوانان در استان همدان اعام 
شده است و برای رسیدن به این هدف سلسله 
کارگاه هایی با موضوع کارآفرینی، کسب وکار و 
فناوری اطاعات برگزار می کند. این سلســله 
کارگاه ها جهــت افزایش آگاهــی و آمادگی 
شرکت کنندگان برای حضور در رویداد بزرگ 
کارآفرینی هم کوک در شــهریورماه 139۵ و 

شهر همدان در نوبت برگزاری قرار دارند.

پیش ثبت نام رویداد IOT Cup چهارشنبه 2۶ 
خردادماه انجام می شود. دور اول هکاتون سریالی

IOT CUP  در روزهای 30 تیر لغایت یک مرداد با 
حمایت رسانه ای هفته نامه شنبه برگزار می شود. 
در حال حاضر مرحله پیش ثبت نام اجرا می شود تا 
تیم ها و افراد متقاضی شرکت در رویداد ارزیابی 
شوند. شــرکت در مرحله پیش ثبت نام الزامی 
است. IOT CUP عنوان سری مسابقات با مدل 
هکاتون در زمینه کاربردهای مختلف اینترنت 
اشیاست که در آن تیم های شرکت کننده برای 
کسب رتبه برتر با یکدیگر رقابت می کنند و در 
مدت سه روز ایده های خود را در قالب ساخت 
MVP )حداقل محصول قابل عرضه( پیاده سازی 
می کنند و در روز آخر طی مراسمی تیم های برتر 
محصول خود را به سرمایه گذار ارائه می کنند. 
هکاتون رویدادی است که در آن برنامه نویسان 
رایانه و افراد دیگری که درگیر توسعه نرم افزار 
هســتند، ازجمله طراحان گرافیکی، طراحان 
واسط کاربری و مدیران پروژه گرد هم می آیند 
و در توســعه پروژه هــای نرم افــزاری و گاهی 

سخت افزاری با یکدیگر همکاری می کنند.

خبر
N e w s

رویداد
Event

2
آندره ژید

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و 
نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشــیم 

آن را دوست بداریم. 

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

خبریو، 
تهاتری، 
تله طب، 

قلمستون، 
پرواز روح و ۳ 

DFast طرح هایی 

بودند که 
بنیانگذاران 

آن ها با شرح 
چکیده ای 

از خدمات و 
محصوالت در 
دقایقی کوتاه، 
درصدد جذب 

سرمایه گذار 
برای توسعه 
ایده هایشان 
به طرح های 

تجاری و 
تبدیل آن ها به 

شرکت بودند

پنجاه و هشتمین ایونت تجربه کاربری شیراز با حضور اعضای 
یوایکس، طراحان، برنامه نویس ها، گرافیســت ها و صاحبان 
کسب وکار برگزار شــد. به گزارش خبرنگار شنبه در شیراز، 
جلسات تجربه کاربری شــیراز هرماه برگزار می شود و در آن 
موضوعات مختلف این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
آنطور که امید امرایی، موسس تجربه کاربری شیراز، در ابتدای 
جلسه اشاره می کند در این جلسات هرکسی که به این حوزه 
عاقه مند باشد می تواند شرکت کند و تبادل نظر مبنای جلسات 
اســت. در اولین نشست تجربه کاربری که با موضوع »ارتقای 
کیفیت زندگی« برگزار شــد ارتقای کیفیت زندگی در ابعاد 
مختلف بررسی شد؛ از برخورد کوچک افراد در جامعه تا فضای 
کسب وکار گسترده. اولین سوالی که در این خصوص مطرح شد 

این بود که چطور با کسب وکارمان می توانیم در ارتقای کیفیت 
یوایکس و به دنبال آن کیفیت زندگی منشا اثر باشیم. پاسخ یکی 
از اعضای یوایکس به این سوال تاثیر مستقیم آشنایی کاربران 
با حقوق خود و اعمال آن حق از طریق استقبال و عدم استقبال 
از محصوالت و خدمات یک کسب وکار بود. چراکه به اعتقاد او 
تفکر نقاد به ارتقای کیفیت محصوالت کمک می کند و با ارائه 

بهتر نیازمندی های کاربران سطح انتظارات برآورده می شود.

 تجربه کاربری و طراحی
 موضوع مورد بحث دیگر در پنجاه و هشتمین جلسه یوایکس 
شیراز استفاده از تجربه کاربری در تولید و طراحی محصوالت 
بود. یکی از اعضای جلســه از شرکت هاکوپیان، ایده طراحی 
لباس بر اســاس ایده مشــتری را مطرح کرد که براساس آن 
محصول سفارشی طبق خواسته مشتری عرضه می شود. به 
دنبال این موضوع تاثیر دیزاین و طراحی مطرح شــد؛ اینکه 
زیبایی شناسی در طرح های استارت آپ و صاحبان کسب وکار 
از چه میزان اهمیت برخوردار اســت که ایــن موضوع هم از 

گفتارهای اولین تجربه یوایکس شــیراز بود. سوال این است 
در طراحی محصول باید به دنبال سادگی بود یا زیبایی ماک 
است؟ در نظرات شرکت کنندگان به چند موضوع اشاره شد. 
اولین مورد اهمیت نظر کاربر بود. اینکه کاربرها به دنبال چه 
چیزی هستند و به طور مثال زمانی که به یک سایت مراجعه 
می کنند از محتوای سایت انتظار زیبایی و حسن سلیقه را دارند 
و یا اینکه کاما نسبت به عنصر زیبا بی تفاوت رفتار می کنند. 
دوم اینکه کاربرد طرح های مینیمال و ساده نسبت به طرح های 
شلوغ و گیج کننده بیشتر شده است، نمونه آن هم طراحی جدید 
اینستاگرام عنوان شد. سوم اینکه به کلی ضرورت صرف هزینه 
برای دیزاین و زیبایی محصول و یا سایت چقدر است؟ مثال 
یکی از حضار یک سایت پرترافیک بود، او از آوردن نام سایت 
خودداری کرد ولی آن را یکی از زشت ترین سایت های ممکن 
از نظر طراحی خواند اما به این نکته اشاره شد که این موضوع 
تاثیری در آمار باالی بازدیدکننــدگان ندارد و از این موضوع 
نتیجه گرفت طراحی زیبا با وجود نســبی بودن الزاما موجب 

افزایش شمار بازدیدکنندگان نمی شود.

 طوفان فکر در کسب وکارها
از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه پنجاه و هشتم تجربه 
کاربری موضوع »طوفان فکر« بود. اینکه طوفان فکری چقدر 
در پردازش یک ایده می تواند موثر باشد. در این شیوه طیف های 
مختلف فکری در مورد یک ایده یا محصول نظر می دهند و هر 
ایده ای فارغ از عملی بودن یا نبودن و یا منطقی بودن یا نبودن 
امکان طرح دارد. در پایان همه ایده ها جمع بندی می شود و در 
این روش نتایج جالبی می تواند حاصل شود که البته در جمع 
اعضای یوایکس شیراز نظرات موافق و مخالف با این روش مطرح 
شد. به طور مثال هرج ومرج ناشی از اظهارنظرهای غیرمرتبط 
می تواند مبحث اصلی جلسه طوفان فکری را منحرف کند و یا 
کاما برعکس هر بحث غیرمرتبط می تواند کلید یک ایده بکر 
باشد. در پایان پنجاه و هشتمین جلسه یوایکس شیراز موضوع 
جلسه بعد که حدود یک ماه دیگر تشکیل می شود مشخص 
شد. مسلم است که برآیند گفت وگوهای آزاد نتیجه ای واحد 
و مشخص نیست، اما حضور اعضای یوایکس و عاقه مندان به 

یوایکس می تواند به کسب وکار آن ها کمک کند.

نسبت کاربران و ایده پردازی در کسب وکارها

کارآفرینی و چالش و نوآوری 
در طرح جویشگر بومی

ایده پردازی در چارچوب 
بوم کسب وکار

IOT Cup  پیش ثبت نام
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در پنجاه و هشتمین تجربه کاربری شیراز مطرح شد:

حامد ساجدی، مدیرعامل شــرکت شناسا، نیز در 
توضیح تفــاوت ســرمایه گذاری خطرپذیر با دیگر 
سرمایه گذاری ها گفت: »سرمایه گذاری خطرپذیر، 
تامین مالی است که با خود شراکت به همراه می آورد 
و در این فرآیند الزاما جابه جایی مالی اتفاق نمی افتد. 
به عبارت دیگر در برابر تامین مالی، ســهام جابه جا 
می شــود.« وی همچنین تاکید کرد که در چرخه 
نوآوری باید مراقب باشــیم دچار نگاه تولی گری و 
شبه دولتی نشویم. مصطفی نقی پورفر، مدیر مرکز 
نــوآوری فناپ، نیــز در توصیــف ویژگی های یک 
سرمایه گذار خوب گفت: »استارت آپ در مراحل اولیه 
ریسک باالیی دارد، بنابراین سرمایه گذار باید تحمل 
باالیی داشته باشد و مشخص کند که می خواهد از چه 
مرحله ای وارد سرمایه گذاری شود.« نقی پورفر معتقد 
بود که سرمایه گذار باید به ساختارسازی مالی یک 
استارت آپ کمک کند. از طرفی شفافیت مالی یکی 
از مهم ترین نکاتی است که سرمایه گذار از استارت آپ 
انتظار دارد. خبریو، تهاتری، تله طب، قلمستون، پرواز 
روح و DFast 3 طرح هایــی بودند که مجریان آن ها 

با شــرح چکیده ای از خدمات و محصوالت آن ها در 
دقایقی کوتاه، درصدد جذب سرمایه گذار برای توسعه 
ایده هایشــان به طرح های تجاری و تبدیل آن ها به 
شرکت بودند. »خبریو« سامانه پایش و پردازش اخبار 
وب فارسی است که خبر را از میان صدها وب سایت 
و خبرگزاری پیدا و خاصه ســازی کرده و متناسب 
با رفتار کاربر به صورت هوشمند عمل می کند. این 
ســامانه در حال حاضر از ۶00 وب سایت فارسی و 
3۶0 وب ســایت انگلیسی زبان پشتیبانی می کند و 
۸0 کاربــر دارد. »تهاتری« مبتنی بر عرضه و تقاضا 
در حوزه اماک شکل  گرفته و الگوریتم آن به گونه ای 
طراحی  شده که هر فرد می تواند تشخیص دهد دارایی 
چه فرد دیگری را بگیرد. قدرت تحلیل جریان بازار با 
نشان دادن فرصت های سرمایه گذاری از ویژگی های 
این طرح است. تهاتری در حال حاضر در مناطق یک 
و سه تهران با 2۸0 مشتری فعال است. »تله طب« اما 
امکان ویزیت و مشورت کردن با پزشک متخصص را 
به کاربر می دهد. یک هزار کاربر و 3۵ پزشک تاکنون 

با این طرح همراه شده اند.

»قلمســتون« پلتفرمی اســت که امــکان تولید و 
بارگذاری ویدئوهــای آموزشــی چنددقیقه ای را 
به مخاطب می دهد. از ســوی دیگر دانشــجویان و 
دانش آموزان نیز خریداران این ویدئوها خواهند بود. 
قلمستون هم اینک بیش از ۶00 محتوا و ۴2۴ کاربر 
دارد. »پرواز روح« اما یک بازی رایانه ای است. مجریان 
طرح می گویند تولید این بازی از تیرماه سال گذشته 
آغاز شده و تکمیل شدنش احتماال تا پنج ماه دیگر 
به طول می انجامد. به گفته آن ها تاکنون پنج ناشــر 
تایید کرده اند که حاضر به انتشار این بازی هستند. 
»DFast 3 « امکان استفاده از خدمات آناین چاپ 
سه بعدی و فروشگاه محصوالت سه بعدی را به کاربران 
می دهد. تاکنون 23 تامین کننــده در تهران برای 
همکاری با مدیران این سایت اعام آمادگی کرده اند.

به دنبال معرفی طرح هــای پرورش یافته در مرکز 
شتاب دهی تریگ آپ، سرمایه گذاران برای بررسی 
ایــن طرح ها به منظور ســرمایه گذاری، جلســات 
متعددی با مجریان آن ها خواهند داشت تا به بهترین 

انتخاب برسند.

نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران با همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مردادماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
ترویج و فرهنگ سازی در تولید محتوای دیجیتال، شناسایی 
ظرفیت ها و شکوفایی استعدادهای جامعه در حوزه تولید 
محتوا، بسترسازی در جهت کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر 
تولید محتوا، تقویت خط و زبان فارسی در محیط دیجیتال، 
پرورش خاقیت در حوزه محتوای دیجیتال، حل مسئله به 
شیوه های گوناگون در فرایندی خاقانه، آموزش مبانی تولید 
محتوای دیجیتال فاخر و حمایت از تولیدکنندگان محتوا 

ازجمله اهداف برگزاری این ماراتن است.
امیرحسین اسدی، دبیر این رویداد، می گوید: »این ماراتن به 
دنبال ترویج و فرهنگ سازی تولید محتوای دیجیتال است 
و می خواهد یک جریان ســازی برای تولید محتوا در حوزه 
مجازی ایجاد کند تا عموم مردم از گروه های مختلف سنی و 
اجتماعی بتوانند محتوا تولید کنند. ما می خواهیم آن ها یاد 
بگیرند چگونه می توان سناریو نوشت و محتوا تولید کرد. در 
کشور زیرساخت و پهنای باند زیادی داریم، اما محتوای کاملی 

نداریم. لذا همه افراد به ناچار از سایت های خارجی استفاده 
می کنند که محتوای الزم و مناســب را ندارند. ما به دنبال 

این هستیم تا از کمک مردم در محتواسازی استفاده 
کنیم؛ این محتوا ارزش گذاری می شــود و از 

این طریق در آینده فضایی ایجاد خواهد 
شد که فروش محتوا صورت بگیرد.

پایگاه اطاع رسانی معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
موضوعات این مسابقه را در حوزه 
فرهنگ، دین، پزشکی و سامت، 
گفتمان علم و فنــاوری، بانکداری، 

علوم فنی و مهندســی، کارآفرینی و 
اقتصاد دانش بنیــان، پرداخت و فناوری 

مالی، هنر و معماری اعام کرده است.
پرتال و وب ســایت محتــوای نرم افزارهــای تلفن همراه، 
پویانمایی، بصری ســازی داده ها، فایل های متنی و نشریه 
الکترونیکی، عکس، ایده پردازی و سناریوی بازی رایانه ای، 
فیلم و صوت تلفن همــراه، نرم افزارهای چندرســانه ای، 
فایل های متنی و عکس ازجمله محورهای نخستین ماراتن 

تولید محتوای دیجیتال ایران هستند.
ثبت نام در مســابقه در قالب تیم هــای حقیقی یا حقوقی 
انجام می شــود. هر تیم می تواند نام مشخصی را برای 
خود انتخاب کند. حداقــل تعداد اعضای هر 
تیم ســه نفر و حداکثر پنــج نفر خواهد 
بود. هر تیم یک نفر را به عنوان نماینده 
تام االختیار معرفی می کند. محتوای 
تولیدی به صورت متن، عکس، فایل 
صوتی و فیلم موردپذیرش است. در 
تمام آثار باید خط و زبان غالب زبان 
فارسی باشد. شرکت کنندگان پس از 
ثبت نام طبق معیارهای معین غربالگری 
شده و برای شرکت در این رویداد انتخاب 
می شوند. سپس در گروه های 3 تا ۵ نفره تیم بندی 
خواهند شد. به تیم ها موضوعاتی ارائه خواهد شد تا آن ها بنا 

به موضوع ارائه شده محتوا تولید کنند.
پس از این رویداد با کمک ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تاش می کنیم تیم های برگزیده به سمت شرکت دانش بنیان 

شدن بروند، در فن بازارها شرکت کنند، محصوالت خود را 
به فروش برسانند و در عمل یک چرخه تجاری سازی ایده و 

اقتصادی را برای آن ها ایجاد خواهیم کرد.
محتوای تولیدی تیم ها، به صورت فایل الکترونیکی تحویل 
کمیته داوران می شــود. زمان مسابقه ۴۸ ساعت است و در 
این مدت شــرکت کنندگان نمی تواننــد از محل برگزاری 

ماراتن خارج شوند.
در هریک از موضوعات شش گانه، تیم های اول تا سوم به طور 
جداگانه انتخاب می شــوند. جوایز تیم اول ده ســکه طا، 
تندیس و دیپلم افتخار، تیم برگزیده دوم پنج ســکه طا و 
دیپلم افتخار و تیم برگزیده سوم دو سکه طا و دیپلم افتخار 
است. عاقه مندان برای کسب اطاعات بیشتر می توانند به 

وب سایت www.sharifdc.ir مراجعه کنند.
پیش ازاین قرار بود این ماراتن در تیرماه 9۵ برگزار شود که 
با تصمیم مسئوالن مربوطه آخرین مهلت ثبت نام و تمدید 
به 10 مرداد موکول شد. نخســتین ماراتن تولید محتوای 
دیجیتال ایران با پشــتیبانی ستاد توســعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار می شود.

نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران مردادماه برگزار می شود

آرزو غامی

گــزارش
R e p o r t
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الهی قمشه ای

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

22 خرداد 139۵ . سال اول .  شماره چهاردهم
تاکید رهبر معظم انقاب بر استفاده از تولید داخلی و برنامه ریزی صحیح برای دستیابی به فناوری های نوین

جوانان، فن آوری مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی، 
صبح روز یکشنبه، 1۶ خرداد در دیدار رئیس و نمایندگان 
مجلس دهم به موضوع اولویت های کاری مجلس دهم 
پرداختند و با تاکید بر اینکه اقتصاد موضوع اصلی است، 
فرمودند: »نمایندگان مجلس در خصوص عملی شدن 
اقتصاد مقاومتی بســیار تاثیرگذارنــد، زیرا می توانند 
اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار 
دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تاش دشمن برای 
اســتفاده از حربه اقتصاد به منظور ضربه زدن به نظام 
اســامی گفتند: »اگرچه برخی ناشیگری ها صورت 
گرفت و برخی مواضع و صحبت های منفعانه، دشمن را 
در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکات 
اقتصادی به ویژه رکود و اشــتغال حل شــوند و ِصرِف 

صحبت فایده ندارد.
ایشان حل موضوع رکود و اشتغال را از طریق رونق تولید 
داخلی از اولویت های اصلی و بسیار مهم بخش اقتصاد 
برشمردند و خاطرنشان کردند: »خجلت و شرمندگی 
نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان 
بیکار در خانواده خود بیشتر است، بنابراین باید برای حل 

این مشکل اقدامات جدی انجام شود.«
همچنین رهبر انقاب در ســالروز رحلت حضرت اما 
خمینی )ره( در حرم مطهر ایشــان در بخشی از بیانات 

خود به مســئله اقتصاد مقاومتی تاکیــد و آن را تنها 
راه تحقق اســتقال اقتصادی اعــام کردند و گفتند: 
»خوشــبختانه دولت براساس گزارشــی که داده، در 
ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمــل« اقداماتی را 
شروع کرده که اگر با همین قوت پیش برود، یقینا مردم 
آثارش را می بینند.« ایشان خاطرنشــان کردند: »در 
همه تصمیمات بزرگ و همــه کارها ازجمله قرارداد با 
کشورهای دیگر باید اقتصاد مقاومتی جدا مد نظر باشد.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای با نقد کسانی که رونق اقتصادی 
را صرفا در گرو سرمایه گذاری خارجی می دانند، گفتند: 
»جذب ســرمایه گذاری خارجی خوب و الزم است اما 
مهم تر از آن، فعال کردن ظرفیت های درونی کشــور 
اســت. نباید همه چیز را به جذب سرمایه گذاری های 

خارجی منوط کرد.«
ایشــان با همین نــگاه در خصــوص فناوری های نو 
و پیشــرفته تذکر دادند: »اگر کشــورهای خارجی 
این گونه فناوری ها را بدهند، خوب اســت اما اگر هم 
ندهند، جوانانی که ایران عزیز را در نانو، هســته ای و 
برخی عرصه های دیگر به یکی از 10 کشور برتر جهان 
تبدیل کرده اند، در صورت برنامه ریزی صحیح، حتما 

فناوری های موردنیاز کشور را تامین خواهند کرد.«

khamenei.ir :منبع

من درد دارم

در هفته ای که گذشت، بیش از 20 مدل قدیمی و جدید خودروی BMW  در 
 TAP30 مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران حاضر شدند تا از اپلیکیشن
رونمایی کنند. این مراســم با حضور برخی از فعاالن استارت آپی، اصحاب 

رسانه و برخی از رانندگان در روز دوشنبه برگزار شد.
اپلیکیشــن TAP30 ابزاری برای ســفارش آناین تاکســی است که برای 
مشتری امکان انتخاب مسیرهای دلخواه و تعیین تعرفه هر مسیر را فراهم 
می کند؛ ابزاری مشــابه اپلیکیشن اســنپ که حاال به نوعی قرار است با آن 

به رقابت بپردازد.
مســئوالن TAP30 می گویند مزیت این اپلیکیشن نســبت به اسنپ آن 

اســت که از ناوگان به روزتر و کارآمدتری استفاده می کند. آن ها می گویند 
خودروهایی که در TAP30 به کار گرفته می شــوند، خودروهایی با کیفیت 
مناسب تر هســتند و تاش این مجموعه بر آن است تا مسافرانی که از این 
ناوگان استفاده می کنند، از کیفیت خدمت رسانی باالتری نظیر سیستم های 

سرمایشی و گرمایشی برخوردار باشند.
در حال حاضر محدوده خدمات رسانی TAP30 شامل مناطق غرب، شمال 
غرب و شمال تهران اســت و قرار است در هفته های آینده مناطق شرقی و 

جنوبی تهران را نیز تحت پوشش قرار دهد.
میاد منشی پور، مدیرعامل اپلیکیشن TAP30 با تاکید بر اینکه این اولین 

اپ با سرمایه گذار ایرانی در این حوزه اســت، راه اندازی این برنامه را باعث 
اشتغال هرچه بیشتر نیروهای آماده به کار می داند و می گوید که TAP30 بر 
کیفیت خودروهای ارسالی دقت داشــته و فقط مدل های جدید و کمتر از 

10 سال کارکرد را به خدمت می گیرد.
مدیرعامل TAP30 در مورد تســهیات و مزایایی که بــرای رانندگان و 
مسافران در نظر گرفته گفت: »ما برای رانندگان طرح ها و تسهیات مختلفی 
را بر اســاس عملکرد و نوع فعالیتشان تعیین کرده ایم. برای تعداد زیادی از 
مسافران هم ســفر اول را رایگان قرار دادیم و در مواقع مختلف برای آن ها 

تخفیف قائل می شویم.« 

بعد از اسنپ این بار TAP30 به دنبال مسافران آنالین است

بازار تاکسی آناین در ایران با روندی که اسنپ و رشد آن از خود 
نشــان داده  اینقدر جذابیت پیدا کرده که این روزها خبرهای 
مختلفی از گوشه و کنار در مورد ورود شرکت های تازه اما قدر 
به گوش می رسد. بعد از رونمایی اپلیکیشن TAP30 که در هفته 
گذشته اتفاق افتاد حاال خبر رسیده که کریم که بازار تاکسی 
آناین کشورهای عربی را در اختیار دارد قصد دارد به بازار ایران 
ورود کند. اتفاقی که گفته می شود به دلیل تصمیم اوبر برای ورود 
به بازار خاورمیانه گرفته شده و احتماال سرمایه گذاری گسترده 
اوبر در خاورمیانه، به عنوان رقیبی جدی و پر قدرت باعث شود 
کریم از بازار کشورهایی چون عربستان چشم پوشی کند و راهی 
بازار بکر ایران شود. اما استارت آپ کریم چیست و از کجا شروع 
کرده است؟  »کریم« یا همان اوبر خاورمیانه، استارت آپی است 
که ایده اولیه اش مشــابه همان تاکسی های اوبری است، که با 
استفاده از قابلیت جی.پی.اس گوشی های هوشمند قابل ردیابی 
هستند. اپلیکیشنی که از سال 2012 در امارات متحده عربی به 
دنیا آمده و حاال در بیش از 20 شهر در خاورمیانه، آسیا و آفریقا 
ریشه دوانده است و شاید همین عمر کوتاه و رشد چابک است 
که جایزه سریع ترین کارآفرینی خاورمیانه در سال 201۵ را 
از آن بنیان گذاران این استارت آپ کرده است. استارت آپی که 
پیش از ورود اوبر به دنیای عرب ها در ســال 2013، خودش را 
در موبایل ها جا کرد و بنیان گذارانش از اینکه به اوبر خاورمیانه 
شهرت یافته، چندان راضی نیستند. »هرچند مردم با برچسب 
اوبر خاورمیانه ما را شــناختند، اما گذاشتن نام اوبر بر کریم به 
معنای نادیده گرفتن ایده های خاق استارت آپ ماست. چون 
زمانی که ما کریــم را خلق کردیم، کاری به تــب اوبر در دنیا 
نداشــتیم و بیشــتر در پی رفع نیازی بودیم که در زیست بوم 
خودمان کمبودش محســوس بود، نیازی به نام حمل ونقل.« 
این جمات را »موداسیر شیخا« اهل پاکستان و فارغ التحصیل 
استنفورد که یکی از ایده پردازان کریم است، در دفاع از ایده شان 

در مقابل اوبرخاورمیانه بود. بیان می کند.

 کریم اوبر نیست
به ســال 201۵ بازگردیــم، زمانی که کریم ســومین دوره 
سرمایه گذاری خود را پشت سر گذاشت و درمجموع ۶0 میلیون 
دالر از آن ایــده اش کرد، رقمی که در میان اســتارت آپ های 
خاورمیانه کم نظیر اســت. در راس سرمایه گذاران گروه ابراج 
با چک 9 میلیون دالری اش قرار داشت، شرکتی که نامش در 
دنیای عرب آشناســت. وقتی کمی عقب تر برویم و نگاهی به 
سرمایه اولیه کریم در سال 2013 بیندازیم که مبلغی معادل 
1/7 میلیــون دالر بود، حجم ســرمایه گذاری اخیر لقمه ای 
کمی گنده تر از دهان می نماید. چیزی که »موداسیر شیخا« و 
»مگنس اولسان« آن را طبیعی می پندارند و باور دارند سرعت 
رشد استارت آپ جوانشان در منطقه آنقدر چشم گیر بوده که 
سرمایه گذاران هرلحظه بیشتر به آن توجه نشان می دهند. شاید 
این دو جوان چندان هم بیراه نمی گویند، چراکه کریم از زمان 
تولدش تاکنون هرماه شاهد رشد 30 درصدی خود در بازار بوده 
و سرمایه گذاری روی آن در چنین بازاری به نفع همه خواهد 
بود. مکانیزم حاکم بر این استارت آپ که اکنون نزدیک به چهار 

سال از النچ شدنش می گذرد، کمی با اوبر فرق دارد. عملکرد 
اولیه آن همان رزرو کردن لحظه ای تاکسی های شخصی است، 
اما کریم عاوه بر آن کال سنتر هم دارد؛ کال سنتری که هدف از 
طراحی آن توجه به رانندگان پابه پای مشتریان است. کریمی ها 
باور دارند که راننده شاد، حال مشتری را خوب می کند و این 
چیزی است که عموما تاکسی ها در منطقه از آن بی بهره هستند. 
شیخا در توضیح این امکان می گوید: »وقتی کریم را طراحی 
می کردیم متوجه شدیم که نقشه های شهری امارات ضعیف 
هستند. ما نقشه های خاص خودمان را از نو طراحی کردیم. کریم 
نسخه کپی پِیست شده اوبر در شرق نیست و کم لطفی است 
اگر بگوییم ما تنها یک ایده از پیش وجود داشته را کندیم و به 
منطقه خودمان پانچ کردیم. کپی کردن یک ایده دیگر ایده پرداز 
نمی خواهد، حال  آنکه هدف ما حل کردن مشــکلی در کشور 
و بعد منطقه بود و این خــود نیازمند ایده ای متفاوت تر از اوبر 

بود.«)برای آشنایی بیشتر با اپ کریم صفحه بازار را بخوانید.(

 کریم از کجا آمده و به کجا می رود؟
اما اگر بخواهیم بگوییم ریشــه کریم به کجا بازمی گردد، باید 
به اولســان و شیخا اشــاره ای کنیم که هردو در نقطه طایی 
زندگی شان به تور هم خوردند. زمانی که اولسان تازه از جراحی 
جدی مغز جان سالم به در برده بود و دنبال معنا دادن به زندگی 
تازه بازیافته اش بود و از سوی دیگر شیخا می خواست تجربه ای 
متفاوت تر از نقش مشاوره در یک شرکت استارت آپی دیگر به 
دست بیاورد و خودش ایده ای نو خلق کند. هردو سابقا مشاوران 
شرکت مک کینزکی بودند و تنها در یک تفکر اشتراک داشتند، 
آن هم اینکه تاثیری بر فضای بومی خود بگذارند و استارت آپی 
راه بیندازند که به توسعه بومشان کمک کند. اولسان می گوید: 
»خدمات مشتری محور در منطقه خاورمیانه آنقدر ضعیف است 
که تقریبا می توان گفت وجود ندارد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم 
خدماتی بسازیم که در وهله اول حق انتخاب را به مشتری بدهد. 
مردم منطقه ما هنوز نمی دانند دنیای تکنولوژی چه افق هایی 
در مقابلشان باز کرده و ما می خواستیم به آنها نشان دهیم که 

می توانند فراتر از خدمات سنتی جامعه چیزی در اختیار داشته 
باشند.« به نظر می رسد آنچه بنیان گذاران کریم را تا این لحظه 
پیش برده، شناخت عمیق آنها از مختصات خاورمیانه است. 
کریم ماموریت اســتارت آپ خود را آسان کردن و ارتقا سطح 
زندگی مردمان منطقه می داند. شیخا در این باره می گوید: »ما 
یک باور اساسی داریم. اینکه اگر کارمان را درست انجام دهیم، 
پول خودش به سراغ ما می آید. پس تمرکز ما در وهله اول پول 
درآوردن نیست، بلکه تاثیر گذاشتن بر زندگی مردم است. پول 
تنها می تواند هدف کوتاه مدت یک استارت آپ باشد، اما ما دنبال 
افق بلندی برای کارمان هستیم، افقی که تنها از طریق درآمد 
زیاد به آن دست نخواهیم یافت.« کریم جوان خاورمیانه، این 
روزها نه تنها در شهرهای بزرگی چون دبی، جده و قاهره خودش 
را جا کرده، که درمجموع در 27 شهر خاورمیانه و آسیا فعالیت 
می کند. بازار آن حاال به سراغ شهرهای کوچک تر منطقه هم 
سرایت کرده است و خدماتش به وسعت نقشه های ریزودرشت 
آفریقا و آسیا کش آمده است. اولسان درباره خدمات کریم در 
حال حاضــر و در آینده می گوید: »مــا االن آدم ها را جابه جا 
می کنیم. اما بی شک کریم همین جا کارش تمام نمی شود. مرز 
محصوالت و خدمات اســتارت آپ ما محدود نخواهد بود. اگر 
احساس کنیم بازار خدمات ما اشباع شده، سراغ ایده های تازه 
می رویم.« سابقه کوتاه مدت اما درخشان کریم نشان می دهد 
که جای خوبی در دل خاورمیانه ای ها برای خودش دست وپا 
کرده و حاال قصد دارد خدماتش را نه تنها به مردم منطقه که به 
توریست ها و مسافران هم تزریق کند. استارت آپی که هنوز در 
آغاز راه به سر می برد، اما آشنایی اش با بوم خاورمیانه و گام های 
تندی که در مســیر موفقیت طی می کند، بر آینده روشنش 
گواهی می دهد. با ورود کریم و شروع به کار TAP30 رقابت برای 
ماندن اسنپ سخت خواهد شد حال باید دید اسنپ می خواهد 
همچنان به استراتژی تبلیغات دهان به دهان ادامه دهد یا آنکه 
 TAP30 کمپین تبلیغاتی گسترده ای را آغاز خواهد کرد و آیا
خواهد توانست با استراتژی تبلیغاتی و عملکرد مناسب جایی 

برای خود در این بازار باز کند.

با سرمایه گذاری گسترده اوبر در خاورمیانه آمدن کریم به ایران جدی شد
ران کــریم، در راه اـی

کاهش 50 درصدی اینترنت 
برای سرویس های ایرانی

معاون وزیر ارتباطــات با تاکید بر اینکه پیش 
از این درباره شبکه ملی اطاعات آدرس های 
غلطی داده شــده، گفت:»بــا کاهش تعرفه 
دسترسی به ســرویس های داخلی به دنبال 
ایجاد شرایطی هســتیم که کاربر نهایی طعم 

واقعی شبکه ملی اطاعات را بچشد.«
به گزارش ایسنا، مراســم امضای تفاهم نامه 
کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربر نهایی 
بین مدیران عامل شــرکت های رایتل، شاتل، 
آسیاتک، آپارات، تلوبیون و فیلیمو صبح امروز 
با حضور معاون وزیــر ارتباطات در محل این 
وزارتخانه به امضا رسید. محمدجواد جهرمی در 
این مراسم به ارائه توضیحاتی درباره تخفیفی که 
شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه کنندگان 
خدمات قائل شــده پرداخت و اظهار کرد: »با 
راه اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطاعات 
به عنوان هســته اصلــی این شــبکه یکی از 
موضوعات اصلی، که موجب تمایز شبکه ملی 
اطاعات با شبکه بین المللی اینترنت می شود، 

بحث تعرفه دسترسی خواهد بود.«
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت در 
ادامه عنوان کــرد: »درواقع این تفاوت قیمت 
جهت ملموس تر شــدن فعالیت های شبکه 
ملی اطاعات اســت.« وی ادامه داد: »زمانی 
انتقاد می شــد که چرا شــبکه ملی اطاعات 
توسعه داده نمی شود، مراحل اجرای این طرح 

فرازونشیب های اجتناب ناپذیری دارد.«
جهرمی در ادامه با بیان اینکه دسترســی به 
خدمات نسل ســوم و چهارم و یا شبکه فیبر 
نوری و همچنین سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد 
تومانی زیرساخت در این حوزه موجب توسعه 
اینترنت در کشور شده و زیرمجموعه های شبکه 
ملی اطاعات نیز به شمار می روند، گفت: »طی 
سال های گذشــته بحث هایی درباره کیفیت 
اینترنت و لزوم بهبود آن مطرح بود که اکنون در 
برخی نقاط براساس شاخص های طراحی شده 

کیفی تا 9 برابر ارتقا داشته ایم.«
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه 
داد: »البتــه در برخی نقاط هــم میزان بهبود 
کیفیت در حد 20 درصد بــوده و درمجموع 
می توان گفت از نظر کیفی شرایط در کل کشور 

۵0 درصد بهبود یافته است.«
معاون وزیر ارتباطــات در ادامه صحبت های 
خود با تاکید بر اینکه با راه اندازی شــبکه ملی 
اطاعات این هدف مهم دنبال می شود که به 
جای محتوای خارجی و ترویج آن از تولیدات 
بومی استفاده شــود، بیان کرد: »برای توسعه 
ICT کشور ما در شرکت ارتباطات زیرساخت از 
بخشی از درآمد خود گذشتیم.« وی ادامه داد: 
»پیش از این برای خرید 10 گیگابایت پهنای 
باند الزم بود شــرکت ها هزینه ای معادل 1/7 
میلیارد تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت 
پرداخت کنند، اما اکنون به واسطه تخفیف های 
 STM10  در نظر گرفته شده این رقم برای هر
به حدود 9 میلیون تومان رسیده و با توجه به 
 STM10  اینکه طی هفته های گذشته ما شش
واگذار کرده ایم در واقع می توان گفت در طول 
ماه حدود 11/۵ میلیــارد تومان از درآمدهای 

شرکت را به نفع توسعه ICT حذف کرده ایم.«
جهرمی همچنین به شرکت های مختلفی که 
نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کرده بودند اشاره 
کرد و گفت: »براین اســاس شرایط به گونه ای 
پیش  رفته که این شرکت ها تعرفه خود را برای 
محتوای داخلی تا حــدود ۵0 درصد کاهش 
داده انــد و دیگر یک گیگابایــت مصرف برای 
سایت آپارات یا فیلمیو به اندازه 3۶00 تومان 

قیمت نخواهد داشت.«
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در عین 
حال به مطالبی که در شبکه هایی مانند تلگرام 
منتشر می شود اشاره کرد و گفت: »فرض کنید 
یک کاربر در طول ماه پنج گیگ دانلود داشته 
باشد که الزم است برای هر گیگابایت آن رقمی 
معادل 3۶00 تومان پرداخت کند، اکنون اگر 
این کاربر در قالب این تفاهم نامه از شبکه های 
مذکور برای دریافت فایل تصویری اقدام کند، 

هزینه او نصف خواهد شد.«

ادامه از صفحه یک
 حتی فقر را تقدیس می کردی یا با آن خوش بودی، 
اما حاال برای به دست آوردنش باید بروی و به اصطاح 
خودمان رو بینــدازی که »کمک... نه!« »حمایت... 
نه!« گفتن همه جمله ها برایت و ســخت و دردناک 
می شود، »لطفا مشارکت کنید« تا این روزنه بازشده 

بسته نشود.
در همه این احوال ناخوش باالی سرت ابرهای فانتزی 
ساخته می شود، تصور می کنی سرمایه گذاری زنگ 
می زند و می گوید دوست خوبم من کار شما را دیدم 
و پسندیدم و حاضرم روی آن سرمایه گذاری کنم. یا 
منتوری که زنگ می زند و می گوید من می دانم که تو 
داری اشتباه می روی، روشت را باید تغییر بدهی اما... 
باد ابرها را می برد و تو می مانی و این جمله حکیمانه، 

»توانایی رفتن از یک شکست، به شکستی دیگر«.
در این سراب سرمایه و دانش تنها چیزی که می تواند 
تو را دوباره احیا کند و نفس هایت دوباره به شــماره 
بیفتد امید است، امید و دست نکشیدن از آرزوهایت 
و باور به اینکه تحقق آرزوهای بزرگ رنجی بزرگ به 
همراه دارد، مانند مادری که می خواهد کودکی را به 
دنیا بیاورد. می دانم کارآفرینی سخت است اما به قول 
دوستی تجربه شکست مثل دویدن بعد از عمل قلب 
باز است؛ پر از درد و رنج. و ما کارآفرینان جوان هرروز 
در این اکوسیستم با درد می دویم به امید آنکه کارمان 
به بار بنشیند، به امید آنکه دیده شود، به امید آنکه ...

رونمایی از دومین اپلیکیشن مسافربری درون شهری آناین درکاخ نیاوران
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

گسترش اینترنت به 
روستاهای باالی 20 خانوار

مرتضی براری با اشاره به برنامه های در دست 
انجام وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات برای 
توســعه متوازن خدمات ارتباطی و فناوری 
اطاعاتی در کشــور اظهار داشت: »توسعه 
زیرســاخت های ارتباطــی را در پروژه های 
»نــور«، »تدبیــر« و »امید« در کل کشــور 
دیده ایم تا شبکه زیرساخت ارتباطی در کل 
استان ها توســعه پیدا کند.« به گزارش مهر، 
وی افزود: »هم اکنون شکاف دیجیتالی مربوط 
به بخش دسترسی خدمات ارتباطی است که 
بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در 
مناطقی که دارای توجیه اقتصادی نیســت 
ندارد. بر این اســاس ما در حال ایجاد فضایی 
هستیم تا سرویس دهنده ها بتوانند به صورت 
متوازن خدمات ارتباطی ارائه کنند.« معاون 
امور اســتان های وزارت ارتباطات با اشاره به 
اینکه در ســال جاری ارتباط رسانی اینترنت 
پرســرعت مبنی بر نسل چهارم ارتباطات در 
تمام روســتاهای دارای بیش از 20 خانوار در 
دســتور کار قرار گرفته است، گفت: »پس از 
اینترنت رســانی به این روستاها، روستاهای 

باالی 10 خانوار را در برنامه داریم.«
وی افزود: »همچنین قرار اســت به برخی از 
روســتاهای دارای زیر 10 خانوار نیز در سال 
جاری با تخصیص اعتبار، تلفن ثابت بدهیم. 
بیش از 9۵ درصد روســتاهای کشور دارای 
تلفن هستند و مابقی نیز مربوط به روستاهایی 
می شوند که در فصل گرما بیش از 20 خانوار 
و در فصل ســرما کمتر از 10 خانــوار دارند. 
برنامه ریزی برای ارتباط رسانی به این روستاها 
در دستور کار قرار دارد.« وی هدف از توسعه 
متوازن اینترنت و تلفن در روستاهای کشور 
را فراهم کردن بســتر خدماتی عنوان کرد و 
گفت: »توسعه زیرساخت های ارتباطی برای 
دسترسی آسان روستاییان به اینترنت و تلفن 

ثابت در دستور کار قرار گرفته است.«

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

خبرســرمــقالــه
N e w s



هوش مصنوعی می تواند یک روز به ایــن عبارت که »هزاران 
واژه در یک تصویر نهفته اســت« معنا ببخشد. در حال حاضر 
دانشمندان در حال ساخت برنامه هایی هستند که مانند انسان 

تصاویر را توضیح دهند.
روزی می رســد که کامپیوترها بتوانند آنچه را که در ویدئوها 

اتفاق می افتد، مانند انسان توضیح دهند.
در حال حاضر دانشمندان مطالعات شــرکت مایکروسافت و 
همکاران آن ها روی سیســتمی کار می کننــد که می تواند به 
طور خودکار مجموعه ای از تصاویر را مانند انسان در قالب یک 
داستان توضیح دهد. هدف از ساخت این کامپیوتر آن است که 
نه تنها موارد موجود در تصویر توضیح داده شــود بلکه آنچه به 
نظر می رسد اتفاق می افتد و حسی که ممکن است فرد نسبت 
به آن پیدا کند نیز در این توضیحات گنجانده شود. برای مثال، 
اگر فردی تصویر یک مرد را که تاکســیدو بر تن دارد و یک زن 
را که لباس بلند سفید پوشــیده، نشان دهد کامپیوتر به جای 
اینکه بگوید »این ها عروس و داماد هستند«، بگوید »دوستان 
من ازدواج کردند. خیلی شاد به نظر می رسند و عروسی آن ها 

خیلی خوب بود«.
محققان ســعی دارند قابلیت داستان ســرایی را نیز به هوش 
مصنوعی اضافه کنند. برای ایجاد یک سیســتم داستان سرا، 
محققان از شــبکه های عصبــی عمیق، یعنی سیســتم های 

کامپیوتــری که از نمونه ها درس می گیرند، اســتفاده کردند. 
برای مثال یادگیری نحوه شناســایی گربه در عکس از طریق 
تجزیه وتحلیل هزاران نمونه از تصاویر گربه ها. سیســتمی که 
محققان طراحی کردند به سیســتم مورد استفاده در ترجمه 
زبان خودکار شباهت داشت، اما به جای آموزش سیستم برای 
ترجمه از یک زبان به زبان دیگر، دانشمندان آن را آموزش دادند 

تا تصاویر را به جمالت ترجمه کند.
سپس دانشمندان بیش از 8100 تصویر جدید را وارد سیستم 
خود کردند تا بررســی کنند که سیســتم چه داستان هایی را 

خلق می کند.
یکی از چالش هایی که محققان با آن روبه رو شدند، نحوه ارزیابی 
کارایی سیستم در داستان سرایی بود. بهترین و قابل اعتمادترین 
روش برای ارزیابی کیفیت داســتان ها قضاوت انسان است، اما 
کامپیوتر هزاران داستان ایجاد می کند و درنتیجه افراد باید وقت 
و انرژی زیادی برای بررسی تک تک آن ها صرف کنند. در عوض، 
دانشمندان روش های خودکار را برای ارزیابی کیفیت داستان ها 
امتحان کردند تا به سرعت عملکرد کامپیوتر را ارزیابی کنند. در 
این آزمایش ها، آن ها روی یک روش خودکار تمرکز کردند که 

بیشتر از همه به قضاوت انسان شباهت داشت.
آن ها دریافتند که این روش خودکار بســیار شبیه به عملکرد 

انسان در ارزیابی داستان عمل می کند.

عکسهاحرفمیزنند!
یک هوش مصنوعی جدید این کار را برای شما انجام می دهد 

تابستان در راه است! موج ســواران در صنعت 
فناوری های پوشــیدنی در تالش هســتند تا 
یک فناوری پوشیدنی بسازند که بتواند تجربه 
کاربر را از فعالیت هــا در فضای باز به خصوص 
موج ســواری که بازار آن در فصل تابستان داغ 
است، افزایش دهند. نیکسون ساعت موج سواری 
هوشمند که اولتراتاید نیز نامیده می شود. این 
دستگاه داده های زمان واقعی اعم از جزر و مد، 
ارتفاع موج، جهت موج، جهت باد و سرعت باد، 
دمای آب وهوا را از طریق بلوتوث ارائه می دهد. 
با این حال، اولتراتاید تنها دستگاهی نیست که 
در دنیای موج سواری حرف اول را می زند. اخیرا 
نیکسون نسل جدیدی از ساعت های هوشمند 
را معرفی کرده است. این دستگاه جدید هوشمند 
و محکم است و طراحی، زبان و قابلیت آن الهام 
گرفته از ورزش های نمادین نیکسون است. دو 
زوج ایرداگ و ایرلیش در دنیای موج ســواری 
شرکت می کنند و تجربه کاربر را از موج سواری 
بهبود می بخشــند. ایــرداگ هواپیمای بدون 
سرنشین هوشمندی است که به آسانی و بدون 
دست توسط فناوری خود به نام ایرلیش پرواز 
می کند. با ایرداگ می توانید یک تایمر و فاصله 
را مشخص کنید تا به ایرداگ فرمان دهید که 
چه زمانی شما را دنبال کند. یک روبات پرنده که 

می تواند تمام حرکات شما را چه در خشکی و چه 
در آب ثبت کند. شاید هم دوست نداشته باشید 
شما را روی امواج دریا دنبال کند. در این صورت 
یک تایمر روی دستگاه وجود دارد که می توانید 
آن را تنظیم کنید تا دستگاه در ساحل منتظر 
شما باشد. SURFGEM که دستگاهی پوشیدنی 
برای موج سواران است به زودی در سال 2016 
به بازار عرضه خواهد شد. سرف جم روی تقویت 
مهارت های موج سواری شما تمرکز دارد. این 
دستگاه به موج سواران امکان می دهد داده ها و 
آمار موجود را بررسی کنند. این دستگاه شیوه 
موج سواری شما را بررســی می کند و به شما 
امکان می دهد پیشرفت خود را پیگیری کنید 
و آن را به مرور زمان با نتایج قبلی مقایسه کنید. 
می توانید جلسات خود را در رسانه های اجتماعی 
بــه اشــتراک بگذارید. به عــالوه متخصصان 
می توانند با تجزیه وتحلیل داده های مربوط به 
موج سواری شما، آموزش های الزم را در اختیار 
شما قرار دهند. موج سواری بدون شک یکی از 
ورزش های تابستانی است که بسیاری از افراد را 
به خود جلب می کند. نیکســون یا ایرداگ نیز 
می خواهند شما عملکرد بهتری روی تخته های 
موج سواری داشته باشید. این دستگاه پوشیدنی 
جدید در ماه مه 2016 به بازار عرضه خواهد شد.

آخرینخبربرایموجسواران

امواجرامقهورتکنولوژیکنید

قهرمان بودن چه لذتی دارد؟ قهرمان یک جهان بودن چه 
لذتی دارد؟ می توان در پاسخ به این سوال رویاپردازی های تلنگر

زیادی کرد. اما شاید بد نباشد پیش از این رویاها و 
فانتزی های خلسه آور به این سوال پاسخ داد که برای قهرمان شدن 
چه راهی را باید پیمود. مهم تر اینکه آیا این سختی ها اندازه و وزن و 
توازنشان با لذت قهرمانی می خواند یا نه. محمدعلی کلی که همین 

هفته گذشته درگذشت جمله زیبایی دارد که به هردو این سوال ها جواب 
داده است. »من از هر دقیقه تمرین کردن متنفرم! اما به خودم می گویم 
تسلیم نشو. اکنون سختی بکش و بقیه عمرت را قهرمان زندگی کن!«

سختیبکشوقهرمانباش

در بســیاری از مکان ها در سراســر دنیا وقتی 
تابستان شروع می شود، انگار همه جا سوناست. 
بیایید به برخــی از نوآوری ها نگاهی بیندازیم 
که سعی می کنند از گرمای تابستان بکاهند. 
ایده این نوآوری ها پوشیدن یک دستگاه تهویه 
هوا روی بدن اســت. ریستیفای یک دستبند 
گرمایشی و سرمایشی است که شرکت امبرلبز 
آن را تولید کرده است. این دستگاه پالس های 
گرم یا سرد را روی پوست مچ دست شما ارسال 
می کند. علم امروزی نشان می دهد که تغییر 
سریع دمای پوست می تواند احساس خوبی به 
شما دهد، مانند زمانی که آب روی صورت شما 
پاشیده می شود. بنابراین الزم نیست ریستیفای 
دمای کل بدن شــما را تغییر دهد. ریستیفای 
همان احســاس خوبی را به شما می دهد که 
وقتی دست هایتان را در هوای سرد جلوی آتش 
می گیرید تا گرم شوید یا وقتی در فصل تابستان 
یک تکه یخ را روی پوست خود قرار می دهید. 
فریو ساخت شرکت آیسترون دستگاه پوشیدنی 
و خنک کننده ای است که عمدتا در حوزه های 
ورزشی و تناسب اندام از آن استفاده می شود. 
فریو فعالیت کاربران را بررســی می کند و آن 
را متناسب با دمای بدن تنظیم می سازد. فریو  
برای خنک کردن بدن شما در دمای مناسب 
ساخته شــده که پتانسیل ورزش را در شما به 
حداکثر می رساند. به عالوه این دستگاه به شما 
کمــک می کند در هرکجا و هــر زمان خود را 
خنک نگه دارید. اکتوکول یک تی شرت تهویه 
هوا برای کارگرانی است که در محیط های گرم 
کار می کنند. به عــالوه، برنامه های کاربردی 
بیشــتری برای این فناوری وجود دارد اعم از 
فعالیت های اوقات فراغت از قبیل کوهنوردی، 
اردو، ماهیگیری و غیره. این دستگاه پوشیدنی 
دو هواکش دارد که هوا را در سراسر تی شرت در 
جریان می اندازد. بنابراین، کارگران می توانند 
بهتر روی کار خود تمرکــز کنند و هوای گرم 

حواس آن ها را پرت نخواهد کرد.

لباسهاییکهشمارا
خنکمیکند!

تناسباندامبا
استپفیتپاناسونیک

تازهها
N e w s

شرکت پاناســونیک هند مربی تناسب اندام 
شخصی جدید خود به نام StepFit را به بازار 
عرضه کرده اســت. تمام افراد در تمام سنین 
می توانند از این دســتگاه استفاده کنند. این 
دستگاه جدید روی ساخت قدرت اصلی بدن 
کار کرده و از طریق ارسال لرزش های قوی به 
کاهش وزن کمک می کند. این لرزش ها موجب 
انقباضات ســریع عضالت می شود و درنهایت 
ورزش موثری برای کل بدن خواهد بود. ورزش 
30 دقیقه ای با StepFit باعث می شود کاربر 
360 کالری بســوزاند. StepFit با یک طناب 
مقاومت و یک کنترل از راه دور بی سیم عرضه 
می شود. سازندگان این دســتگاه قصد دارند 
راهکاری نوآورانه و کارآمد به مشــتریان خود 
ارائه دهند تا آن ها بتوانند برای تناسب اندام خود 
برنامه ریزی کنند و در طوالنی مدت آن را دنبال 
کنند. این دستگاه دارای سه حالت خودکار و 
هشت حالت دستی است که کاربران می توانند 
بر اســاس نیروی دلخواه خود یکی از آن ها را 
تنظیم کنند. در قسمت پدال آن نیز باندهایی 
وجود دارد که سرعت/شدت مختلفی را برای 

پیاده روی و دویدن ارائه می دهد.
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گجتیکهخاکسترازدسترفتگانرادرختمیکند! اینگجتزبانبدنرابهگفتارتبدیلمیکند
افراد در آسیای شرقی به جای اینکه خاکستر عزیزان 

ازدست رفته خود را باالی شومینه نگه دارند، 
بهتر اســت به آن ها زندگی دوباره دهند. 
آن ها با کمک یک گجت جدید می توانند 
خاکستر عزیزانشــان را به یک درخت 
تبدیل کنند و آن را در اتاق نشــیمن یا 

باغچه خانه خود قرار دهند. بایس انکیوب 
که توســط شرکت بایس ارن ســاخته شده، 

انکوباتوری اســت که از خاکستر انسان در خانه افراد 
درخت پرورش می دهد. شرکت می گوید این اختراع 
به افراد امکان می دهد عزیزان فوت شده خود را دوباره از 

طریق طبیعت به زندگی بازگردانند و همیشه یادبودی 
زنده از آن شخص داشته باشند. این گجت یک 
ظرف سفید است که 76 سانتی متر طول 
و 33 سانتی متر قطر دارد و با کمک یک 
نرم افزار تلفن همراه کار می کند.بایس ارن 
یک بســته کوچک است که دانه و خاک 
آن در باالی خاکســتر قرار می گیرد.  کل 
بایس ارن در نیمه باالیی بایس انکیوب است. 
این بســته از جنس کاغذ، کربن و سلولز است و وقتی 
تجزیه می شود، خاکستر با خاک و ریشه های درخت 

ترکیب می شود.

اخیرا اعالم شده دانشــجویان دانشگاه واشنگتن 
اختراع جدیدی کرده اند. آن ها دســتکش 

هوشمندی ســاخته اند که افراد کر و الل 
می توانند از آن استفاده کنند.

 SignAloud هدف از ســاخت دستکش
ارائه روش آسان تر برای برقراری ارتباط 

با افراد کر و الل اســت. این دســتکش ها 
دارای حســگرهایی هســتند که حرکت بدن 

را ثبــت می کنــد و ارتباط را بدون ســیم به یک 
کامپیوتر مرکزی انتقــال می دهد. بعد از دریافت 
داده، کامپیوتر تحلیل می کند که آیا آن با حرکت 

بدن مطابقت دارد یا خیر، سپس واژه یا عبارت 
مربوطه از طریق بلندگو پخش می شود.

یکــی دیگر از این دســتگاه ها به نام 
هندزآن جزء پنج ایده برتر آمریکا 
برای افراد کر و الل شــناخته شده 

است.
 بعــد از بررســی ها و تحقیقات تیم 
هندزآن دریافتند که ارتباط برای هردو 
طرف دشوار است، بنابراین آن ها روی یک دستکش 
دارای حسگر تمرکز کردند که زبان بدن آمریکایی 

را به متن و صدا تبدیل کند.

تالشبرایکپیکردنماشینازرویانسان

آموزشسختافزاریونرمافزاریسگها

وبکمرابهردیابچشمتبدیلکنید

 اخیرا به نحوه تعامل انســان و کامپیوترها، به ویژه نحوه کمک دســتگاه هایی مانند
 Cubimorph به رفع تفاوت بین آنچه دست های انسان و ماشین می توانند انجام دهند، 
بیسار توجه می شود. محققان بر روی نحوه کار انسان تمرکز دارند. وقتی انسان بطری 
آبی را از روی میز برمی دارد، محققان می خواهند بدانند که چگونه انسان از دست خود 
برای گرفتن بطری استفاده می کند و حرکات بدن او چگونه است. آن ها می خواهند این 
طیف از قابلیت ها را در ماشین نیز اعمال کنند تا دستگاه بتواند به طور خودکار حرکات 

الزم برای انجام یک کار را مانند انسان انجام دهد.
Cubimorph از رشته ای از مکعب های کوچک تر و متصل به هم ساخته شده است که 
سطح هریک از آن ها با یک صفحه لمسی ریز پوشانده شده است. این مکعب ها امکان 

حرکت در سراسر لبه ها را فراهم می کنند و دو موتور نیز آن را کنترل می کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیای شمالی مجموعه ای از فناوری های سفارشی ایجاد کرده اند 
که به کامپیوتر امکان می دهد به طور مستقل به سگ آموزش دهد و این کامپیوتر بر 
اساس زبان بدن سگ به سگ واکنش نشان می دهد. این محققان می گویند از رویکرد 
آن ها می توان برای آموزش ســگ ها استفاده کرد. آن ها از حسگرهایی در افسار سگ 
اســتفاده می کنند تا حالت بدن ســگ را کنترل کنند و کامپیوتر نیز به سرعت رفتار 
درست را انجام می دهد. از آنجا که این فناوری، اصول اولیه آموزش حیوانات را با سیستم 
محاســباتی یکی می کند، محققان بر این باورند که می توان از آن برای طیف وسیعی 
از رفتارهای حیوانات استفاده کرد. برای مثال، می توان از آن برای آموزش سریع تر به 
سگ های خدماتی استفاده کرد. درنهایت نیز این فناوری در زمینه آموزش هدایت شده 

توسط انسان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشــمندان حوزه کامپیوتر از دانشــگاه براون نرم افزار جدیدی ساخته اند که 
می تواند به صاحبان وب ســایت ها و توســعه دهندگان کمک کند تا به آســانی 
تشخیص دهند کاربر به کدام قسمت از یک صفحه نگاه می کند. این نرم افزار که 
WebGazer.js نام دارد، وب کم های کامپیوتر را به ردیاب چشم تبدیل می کند 
و درنتیجه مشخص می شود که کاربر به کجای یک صفحه وب نگاه می کند. این 
نرم افزار را می توان فقط با چند خط کد به هر وب سایتی اضافه کرد و روی مرورگر 

کاربر اجرا می شود.
برای دسترســی به وب کم به اجازه کاربر نیاز اســت و هیچ ویدئویی به اشتراک 
گذاشته نمی شــود. فقط محلی که کاربر به آن نگاه می کند به وب سایت گزارش 

داده می شود.



مزیت ما 
ایجاد فوری 
اپلیکیشن ها 

است، درواقع 
شخص در کمتر 

از 5 دقیقه 
می تواند صاحب 

اپلیکیشن 
شخصی خودش 

شود

توجهبهموبایلدردنیایامــروزبرایهمه
استارتآپهامهماســت،البتهورودبهاین
حوزهعالوهبرســختیهایفنــیموجود
ریســکهایزیادیدارد.دراینمیاناپچار
)appchar(بارویکردیهوشمندانهوباتوجه
بهتجاربیکهداشتهپابهاینعرصهگذاشته،
ودراینمدتجایخودرابینکسبوکارهای
مختلفبهخوبیبازکردهاست.بهسراغآنها

رفتیموپایدرددلشاننشستیم.

جرقهسایتازکجازدهشد؟
از نیــاز مخاطب، چون ما قبــال در حوزه تجارت 
الکترونیک فعالیت داشتیم و نوع استفاده کاربرها 
تغییر کرده بــود. اکثــرا از اینترنت های همراه و 
گوشی های موبایل اســتفاده می کردند و نیاز به 
استفاده از اپلیکیشن های موبایل به جای استفاده 
از ســایت در تقاضای کاربران کامال مشهود بود. 
برای همین تصمیــم گرفتیم این ســایت را راه 

بیندازیم.

سایتتاندقیقاچهسرویســیبهکاربران
میدهد؟

این سایت درواقع اپلیکیشن ســاز است. در حال 
حاضر سه اپلیکیشــن آماده روی سایت است که 
بالفاصله توسط کاربران امکان ایجاد و نصب دارد: 
اپلیکیشن ســایت های وردپرس، فروشگاه های 
ووکامرس و اپلیکیشــن کاتالوگ. در اپلیکیشن 
کاتالوگ پیشــنهاد ما به صاحبان کسب وکار این 
اســت که به جای هزینه کردن مداوم برای چاپ 
کاتالوگ های کاغذی، یک بار اپلیکیشن کاتالوگ 
را ایجاد کنند که امکان به روزرســانی قیمت ها و 
ارسال اخبار و حتی ارســال نوتیفیکیشن را دارد 
که از نظر هزینه فوق العاده به صرفه است و همیشه 

همراه کاربر است.
در نســخه های وردپــرس و ووکامــرس هــم 
اپلیکیشــن با اتصال از طریق یــک پالگین به 
سایت یا فروشگاه وردپرسی، نسخه اپلیکیشن 

قابل استفاده است.

چطوراینسرویسرابهروزمیکنید؟
از نزدیــک به یک ســال گذشــته کار بــر روی 
اپلیکیشن ها شروع شده و تســت های الزم انجام 
شــده اســت. با این حال در صورتی که تغییر و یا 
اصالحی انجام شــود به صورت نوتیفیکیشــن به 
کاربران اطالع رسانی می شود تا نسخه نرم افزار را 

به روزرسانی کنند.

اینســرویسازچهطریــقدرآمدزایی
میکند؟

از طریــق فــروش اپلیکیشــن ها. خوشــبختانه 
توانسته ایم به درآمدزایی برسیم.

 
مشتریانراازچهطریقیجذبمیکنید؟

غالبا مشــتریان مــا از طریق اینترنت با ما آشــنا 
می شــوند. البته ســایر کانال های تبلیغاتی را نیز 

فراموش نکرده ایم.

برایدستیابیبهرضایتبیشترمشتریانچه
مزیترقابتیدرنظرگرفتهاید؟

کدنویســی های ما به جای زبان فون گپ کامال به 
صورت native  اســت که روی کارایی اپلیکیشن 
تاثیر مســتقیم دارد. مزیت دیگر امکان ارســال 
نوتیفیکیشــن اســت که در صورتــی که صاحب 
اپلیکیشــن بخواهد خبر یا محصول جدیدی را به 
کاربران اطالع دهد از طریق نوتیفیکیشن این کار 
را می کنــد که اوال بدون هزینه اســت و هم اینکه 
کاربران الزاما نباید اپلیکیشن را باز کنند تا از اخبار 
سایت یا فروشگاه اطالع پیدا کنند، بلکه به محض 
اتصال به اینترنت به صورت خودکار نوتیفیکیشن 

را دریافت می کنند.

چشــماندازتانبرایآیندهاینکسبوکار
چیست؟

با توجه به جایگزین شدن اسمارت فون ها به جای 
پی سی ها و سرعت و گستره رشد آن ها، آینده از آن 
اپلیکیشن هاست. امیدواریم به همراه ترین کاتالوگ 

ایرانی تبدیل شویم.

مزیتهایدیگرسایتچیست؟
ایجاد فوری اپلیکیشن ها، درواقع شخص در کمتر 
از 5 دقیقه می تواند صاحب اپلیکیشــن شخصی 

خودش شود.

سابقبراینچهفعالیتهایمشابهیدراین
زمینهداشتهاید؟

در حوزه ایجاد اپلیکیشــن های سفارشی فعالیت 
داشته ایم؛ ازجمله اپلیکیشــن ویژه شرکت های 

پخش، رستوران ها و ...

چهمشکالتیرابرسرراهخودمیبینید؟
مشــکالت در حال حاضــر آشــنایی صاحبان 
کسب وکار با سرویس و توجیه آن ها برای استفاده 
از اپلیکیشــن ها به جای روش های سنتی است. 
پروســه متقاعد کردن آن ها بســیار ســخت و 

نفس گیر است.

تاکنوندرایناستارتآپموفقشدهایدبر
چهچالشهاییغلبهکنید؟

چالش های متعدد ازجمله پیــدا کردن نیروهای 
فنی توانمند و عالقه مند به کار استارت آپ، چالش 

تامین هزینه ها و...

توصیهشمابهافرادیکهدراستارتآپها
فعالیتمیکنندچیست؟

سخت کوشــی و ناامید نشــدن و انتخاب شریک 
مناسب. ما بارها در طول این یک سال با مشکالت 
متعدد مواجه شدیم، بارها مجبور شدیم کار را از اول 
آغاز کنیم اما باالخره زحمت همکاران نتیجه داد و 

توانستیم سرویس را راه اندازی کنیم.

دوریازتهــرانچــهفرصتهایــیرااز
کسبوکارشماگرفتهاست؟

با توجه به نیاز مخاطبان به تازگی دفتر تهران را هم 
راه اندازی کرده ایم.

سرمایهالزمبرایراهاندازیسایتراازکجاآوردید؟
از سرمایه های شخصی استفاده کردیم.

اپچار،سایتیکهاپلیکیشنمیسازد

جمال احمدی

گفتوگو
I n t e r v i e w

موالنا
بگذار آب ها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها 

را در وجود خود ببینی. 

سیستم
خودمراقبتیآنالین

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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»لگواپ« زیرساختی نرم افزاری است که اجازه می دهد هر برنامه نویسی با مهارت های متداول
 از توانمندی های »داده های بزرگ« استفاده کند

در حال حاضر سه اپلیکیشن آماده روی سایت است که بالفاصله توسط کاربران امکان ایجاد و نصب دارد

نرم افزار لگواپ 
طیف وسیعی 
از تحلیل های 

پیچیده را 
روی حجم 

زیادی از 
اطالعات 
به سادگی 

امکان پذیر 
می کند و برای 
این کار نیاز به 
کامپیوترهای 

پیشرفته و 
عجیب را از 

میان برداشته 
به شکلی 
که مثال 

حتی بانک 
سر کوچه 
شما قادر 

خواهد بود 
تحلیل هایی 

در سطح 
تحلیل های 
گوگل برای 
خود داشته 

باشد

نوآوریهایتیم»میراث«کهدارایگواهینامه
دانشبنیانازسویمعاونتعلمیوفنآوری
ریاســتجمهوریهســتنددرمعتبرترین
سازمانثبتاختراعدنیا،USPTO،نیزبهثبت
رسیدهاست.لگواپنیزیکیازنوآوریهای
اینتیماستکهبارقبایخارجیبسیاریبه

رقابتپرداخته.

و امــا قصــه لگــواپ )Leggo App( و پردازش 
بیگ دیتا از زبان محســن ارجمند، مدیرعامل و 

معمار ارشد این نرم افزار. 
حتما شما هم به این نکته دقت کرده اید که پدران 
و مادران مــا که همواره با کامپیوتــر و تکنولوژی 
نامانوس بوده اند، این روزها در شبکه های اجتماعی 
مختلف بسیار فعال اند و حتی بسیاری از کارهای 
روزانه خود را از طریــق اینترنت و تکنولوژی های 
نو انجام می دهند! این همــه تعامل روزانه مردم با 
دنیای مجازی باعث شــده روزانه حجم بی نهایتی 
متن و عکس و فیلم و صوت نشــر و بازنشــر شود. 
این اطالعات کامال توصیفگــر اتفاقات اجتماعی 
و نیازهای مردم اســت. این داده هــا مانند گنجی 
هستند که می توان با آن ها هرروز خدمات به مردم 

را بهتر کرد و رفاه را افزایش داد.
مشکل این است که این اطالعات آشفته هستند، 
و دیگر فن آوری های معمول و قدیمی نمی توانند 
آن ها را پردازش کنند. به همین دلیل شرکت های 
پیشرو در علوم کامپیوتر شاخه جدیدی از این علم 
را بنا نهادند به نام داده های بزرگ یا بیگ دیتا تا به 

حل این چالش بپردازند.
»میراث« با این بینش شکل گرفت که بتواند این 

فن آوری را ساده و ارزان در اختیار متاضیان قرار 
دهد. مهم ترین ویژگی سیستم در ابتدا این است 
که تیم های آی تی در سازمان می توانند به راحتی 
آن را نصب کنند، تنظیــم کنند و ابعاد اطالعات 
آن را افزایــش دهند. کاری که تــا پیش از این با 
هزینه زیاد توســط متخصصان مهندسی داده در 
بازه های زمانی طوالنی انجام می شد. مزیت دوم 
این است که این لگواپ آنقدر سریع عمل می کند 
و آنقدر داده ها را فشرده می کند که درنتیجه هزینه 
پیاده ســازی پروژه را تا یک بیســتم راهکارهای 
داده های بزرگ خارجی کاهــش می دهد. حال 
که سازمان توانا شده که سیستم داده های بزرگ 
را به راحتی نصب کنــد و همین طور هزینه آن را 
مدیریت کند چالش بعدی استفاده از این محصول 
است. ما واسط های کاربری بسیار ساده و متداولی 
را برای راهبری سیستم در نظر گرفته ایم که نیاز 
به هیچ دانشــی در زمینه داده های بزرگ ندارد تا 
تحلیل های پیچیده انجام دهد. برنامه نویســان 
بدون نیاز به تخصص داده های بزرگ قادر خواهند 
بود با لگواپ و برنامه های آن کار کنند. پس حاال 
ســازمان ها می توانند از این فن آوری به شــکل 

کاربردی استفاده ببرند.

روزهایاولقبلازتولیدوبعدازمعرفیاولین
محصولودرحالحاضرمهمترینچالشهای

شماچهبودهوهست؟
روزهای اول مهم ترین چالــش، تعریف محصول 
و پیــدا کردن نیازهــای بازار بــود در حالی که به 
مشتریان دسترسی نداشتیم. بعد از معرفی نسخه 
اول لگواپ، مهم ترین چالش ما این بود که به قدری 
پیچیده و فنی حرف می زدیم که تیم خودمان هم 
گاهی نمی فهمیدند ارزش های سیســتم کدام اند! 
بســیار در این زمینه کار کردیم و از تخصص های 
مختلف کمــک گرفتیم تــا بتوانیم به ســادگی 

ارزش های سیستم را ارائه دهیم.
اما بزرگ ترین چالش ما همیشــه ســرمایه های 

انسانی بوده که چالشی اســت که همه شرکت ها 
در دنیا با آن مواجه اند. مــا یافته ایم که مهم ترین 
و موثرتریــن عامل برای روبه رویــی با این چالش 
»فرهنگ« است. ســختی ها همیشه هستند و به 
قول یکی از اســاتید ما، »اســتارت آپ شبیه یویو 
است!« شما یک روز چنان با اعتمادبه نفس هستید 
انگار که مایکروســافت را شکســت داده اید و روز 
بعد چنان افسرده و نگران که تمام کسب وکارتان 
نزدیک ورشکســتگی است. هرکسی نمی توانست 
این فشارها را تحمل کند. بچه هایی که دوست های 
صمیمی هم بودند بر اثر این فشــارها به دشمنان 
هم تبدیل می شــدند. ارتباطات تیره وتار می شد، 
در همان حــال بدترین نتیجه هــا و بازخوردها را 
از مشــتری دریافت می کردیــم و از طرف دیگر 
خانواده ها و همســرانمان دیگر توان این همه کار 
شبانه روزی ما را نداشــتند و در خانه هم تنش ها 
پایان نداشت! اما وقتی لگواپ یک مشکل مشتری 
را حل می کرد یــا گواهی های ثبــت اختراعمان 
با موفقیت دریافت می شــد تمــام این تلخی ها به 

شیرینی تبدیل می شد.
روزهای اول، با سابقه توسعه سیستم های اطالعاتی، 
نیاز ما برنامه نویسان نرم افزارهای سیستمی بود و 
در حال حاضر چالش ما دعوت از برنامه نویسان در 
حوزه های مختلف و متخصصان بازاریابی و فروش، 

به همکاری است.

رقیبخارجیوایرانیهمدارید؟
در حال حاضر شرکت هایی در ایران در بخش های 
مختلف داده های بزرگ در حال فعالیت هســتند، 
اما تا آنجا که ما بررســی کرده ایم هنوز شرکتی را 
در این زمینه نیافته ایم کــه یک پلتفرم اطالعاتی 
نویــن در زمینه داده هــای بزرگ توســعه داده 
 data bricks، باشد. از رقبای خارجی می توان به

datastax،MAPR  و Cloudera اشاره کرد.

مشتریانوکاربرانلگواپعمدتاچهکسانی

هستند؟
ما فرآیند تعامل با مشتری را قبل از اتمام سیستم 
شــروع کرده بودیــم و با شــرکت هایی در حوزه 
بانکداری و هواپیمایی همکاری نزدیکی داشتیم. 
اما از بهمن ماه 1394 که نسخه اول سیستم آماده 
شد تا کنون با 15 شرکت ارتباط مستقیم داشتیم 
و موفق شدیم 7 مشتری مســتقیم از بزرگ ترین 
شرکت های ایران داشته باشیم و دو شرکت بزرگ 
نیز به صورت همکار با میراث راهکارهای مشترک 
ارائه خواهنــد داد. این مشــتریان در حوزه های 
بانکداری، تلکام، هواپیمایی، بازاریابی و تبلیغات، 
آی تی و همچنین برخی شرکت های دولتی هستند 
که آمار آن ها نیز رشــد مثبت و قابل توجهی دارد. 
برنامه ما این است که تا پایان سال 1395 بیش از 
250 شرکت را به طور مســتقیم و هزار شرکت را 
به طور غیرمستقیم با میراث آشنا کنیم و محصول 

خود را ارائه کنیم.

اینمشــتریانبهچهشکلازخدماتشما
استفادهمیکنند؟

هر مشــتری که می خواهد این توانمندی را به کار 
گیرد پروانه استفاده از لگواپ را با توجه به ظرفیت 
کاری اش خریــداری می کند و از آن پس می تواند 
برنامه های مختلفی روی آن اجرا کند. برای مثال 
یک برنامه بــرای تحلیل متن، یــک برنامه برای 
تحلیل های بانکی و یک برنامــه برای پیدا کردن 
ریزش مشتریان است. این برنامه ها توسط میراث 

یا همکاران آن توسعه داده می شوند.

برایپوشــشهزینههــایتولیدحامی
داشتید؟

میراث در سال 92 با حمایت مرکز فن آوری مپس 
شــروع به کار کرد. در مدت حدود 3 سال گذشته 
میراث خدمات فراوانی از مرکز مپس دریافت کرده 
و هیچ کدام از دستاوردهای میراث بدون حمایت ها 

و برنامه های مپس محقق نمی شد.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

همیشه شنیده ایم که دنیای دیجیتال به نوعی 
احتمال تهدید ســالمتی روحی و جسمی ما 
و عزیزانمــان را با خود دارد و شــاید با خود 
گفته باشــیم چقدر خوب می شــد اگر این 
دنیای همیشــه با ما، بی تهدیــد و بی گزاف، 
هرازچندگاهی برای امنیت و سالمت ما هم 

قدمی برمی داشت.
سامانه هوشــمند abresalamat.ir با ارائه 
خدمات متنوع در حوزه ســالمت و پزشکی 
تالش کرده با تلفیق فناوری های نوین و دانش 
سالمت و با اســتفاده از متخصصان مجرب 
ســبب بهبود کیفیت زندگی و ترویج سبک 

زندگی سالم شود.
قابلیت های ســامانه ابرســالمت دانشــگاه 
صنعتی شــریف که با هدف اصلــی ارتقای 
ســالمت خانواده های ایرانی به ارائه خدمات 

پزشکی می پردازد عبارت اند از:
1. بررسی وضعیت تندرستی و ارائه کارنامه 

سالمت
2. مشــاوره آنالیــن و پرســش و پاســخ با 
متخصصان حوزه های مختلف توسط کاربران

3. صفحــه شخصی سازی شــده بــرای هر 
متخصص با امکانات متنوع

4. امکان دنبال کــردن صفحه متخصصان 
توســط کاربران جهت مشــاهده مطالب و 

توصیه های آنان
5. آزمون ها و تست های ســالمتی، زیبایی، 

تغذیه، روانشناسی و ...
6. توصیه ها و مطالب در موضوعات سالمت و 

پزشکی متناسب با نیاز هر کاربر

7. ارسال جواب آزمایش های پزشکی توسط 
کاربران و دریافت نتیجه و تحلیل آن ها

8. معرفی و ارائه اپلیکیشــن های کاربردی و 
مرتبط با حوزه سالمت

9. ارائه ویدئوهای آموزشی و جذاب مرتبط با 
حوزه های مختلف سالمت

همچنیــن کاربران ابرســالمت می توانند با 
مراجعه به صفحات پزشکان، با پزشک دلخواه 
خود آشنا شوند و از سوابق کاری و تحصیلی 

او باخبر شوند.
این تیم اپلیکیشــنی را نیز طراحی کرده اند 
که در هر لحظه از شبانه روز شما را از وضعیت 
سالمـــت خود مطلع می کند. کافی اســت 
اپلیکیشن ابرسالمت را در تلفن همراه خود 
بازکنید و تنها با چند کلیک سوال خود را از 
مشاوران و پزشکان بپرســید و یا از آخرین 
توصیه های ارســالی پزشــکان متناسب با 

وضعیت سالمتتان بهره مند شوید.
بنیان گذاران ابرســالمت چشــم انداز آن را 
زندگی این سامانه در کنار هر خانواده ایرانی 
می دانند و از موارد زیر به عنوان اهداف سامانه 

ملی ابرسالمت نام می برند.
ارتقای سواد سالمت مردم

ارتقای شــاخص های عمومی ســالمت با 
رویکرد خودمراقبتی

استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین 
در راستای ارتقای سالمت جامعه

کارآفرینی دانشــجویان فنی و پزشکی در 
راستای حفظ سالمت جامعه

توسعه فناوری های نوین حوزه پیشگیری 
و ارتقای سالمت

توسعه زیرســاخت های فناوری اطالعات 
در نظام سالمت

ارزش آفرینی و توسعه اقتصاد دانش بنیان
توســعه طب ســنتی مبتنی بــر فناوری 

اطالعات
تشکیل شبکه دانشی بین سازمانی

ایجاد مشــارکت فعال انجمن های علمی 
سالمت با دانشگاه صنعتی شریف

ایجاد بســتر الزم بــرای ارائــه خدمات 
پیشرفته سالمت الکترونیکی از طریق پرونده 

الکترونیکی سالمت
افزایش امنیت اطالعات سالمت

کاهــش هزینه های خدمات بهداشــتی-
درمانی

اطالعاتآشفتهوزیادتانراسروساماندهید
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  برای پیشــبرد کار از چه امکاناتی استفاده 
کرده اید؟

بستر نرم افزاری قدرتمندی را از خارج از کشور وارد 
کرده ایم و در بک آفیس مان از ای آرپی های استاندارد 
جهانی اســتفاده می کنیم که جزئیات بیشتری در 
این مورد نمی توانم بگویم. همچنین سیســتم های 
کنترل موجودی و سیستم های پردازش سفارش در 
این سطح در ایران خیلی کار نشده است. ما آمادگی 

پردازش 10 هزار سفارش در روز را هم داریم.

  چند نفر در حال حاضر از طریق مدیسه صاحب 
شغل شده اند؟

تیم نیروی انسانی ما بیش از 100 نفر است.

  از آنجایی که شــما به عنــوان فعال حوزه 
سنتی کســب وکار در ایران زیرمجموعه گروه 
گلستان هستید، چه دیدگاهی وجود داشت و 
چه چیزی موجب شــد گروه گلستان از فضای 
تولید و کسب وکار سنتی به فضای مدرنی به نام 
کسب وکارهای اینترنتی تغییر بازار بدهد؟ ایده را 

شما مطرح کردید؟
گروه گلستان در زمینه خریدوفروش اینترنتی خودرو 
سابقه داشــت، به طور کلی هم با این حوزه آشنا بود 
و این عالقه مندی در آنها بود. مدیرعامل مدیســه، 
هادی اربابی، هم قبال مدیر آی تی کل گروه گلستان 
بود و گــروه در زمینه تکنولوژی فعالیت های خوبی 
داشت و در بین گروه کسب وکارهای سنتی به لحاظ 

تکنولوژی خیلی های تک بوده و هنوز هم هست.
تمامی شــرکت های گروه تیم آی تی بزرگی دارند و 
مثال جزو نخستین شرکت هایی بودیم که در ایران 
اس آپی را راه اندازی کردیم و دیتاسنتری قوی در این 
زمینه ایجاد کردیم. گروه سرمایه گذاری های زیادی 
در زمینه آی تی از قبل انجام داده بود. از طرفی تجارب 
زیادی هم در بخش آنالین داشتیم. مثال هایپر کالبز را 
داشتیم که یک شبکه اجتماعی بود. همچنین بازی 
اینترنتی مزرعه گلستان را داشتیم که همگی مربوط 
به 4 تا 5 سال پیش هستند. فروش اینترنتی خودرو 
را داریم که برندهای هیوندا و کیا محصوالتشان را به 
صورت اینترنتی هم می فروشند. یعنی تجربه فروش 
اینترنتی را داشتیم. بنابراین چون تجارب زیادی در 
فضای وب داشــتیم و مثال هایپر کالبز تا رتبه 400 
الکسا هم پیش رفته بود که به نوعی باشگاه اینترنتی 
مشتریان گروه گلستان بود، مدیسه را به مدیران گروه 

پیشنهاد دادیم.

  چرا فکر می کردید موفق می شوید؟
همان طور که اشاره کردم هم تجاربی در این زمینه 
بود و هم زیرســاخت های مشــخصی در دسترس 
ما قرار داشــت. همین امر می تواند تا حدود زیادی 
موفقیت مــا را تضمین کند. البتــه مهم تر از همه 
این ها بحث سرمایه گذاری است که تنها با استفاده از 
ظرفیت های گروه می توانستیم چنین کسب وکاری 

را راه اندازی کنیم.

  خودتان را استارت آپ موفقی می دانید؟
ما در بحث ایکامرس، روی ای ریتیل بیشترین تاکید 
را داریم و خودمان را اســتارت آپ به معنای امروزی 
که مثاًل یک نفر یک اپلیکیشن را طراحی کرده باشد 
و با اســتفاده از آن کســب وکاری را راه اندازی کند، 
نمی دانیم. چون ما عمال کار خرده فروشــی را انجام 
می دهیم منتها از طریق اینترنــت. چون ما تجربه 
خرده فروشی سنتی را داریم، امکانات آن حوزه را به 
فضای وب آورده ایم. در ای ریتیل کسی می تواند موفق 
شود که تجارب زیادی در زمینه لوجوستیک، سیستم 
حمل ونقل، انبارداری، سیستم کنترل موجودی و... 
داشته باشد. یعنی کسی که بخواهد در حجم و اسکیل 
باال کار کند و کسب وکار اینترنتی بزرگ و سوددهی 

داشته باشد، باید با چنین زیرساخت ها و داشته هایی 
به دنیای ای ریتیل یا همان خرده فروشی اینترنتی 
پــا بگذارید. همچنین بک آفیس قوی بســیار مهم 
است. چون ما در شرکت گلستان تجربه حمل ونقل 
و داشــتن سیستم توزیع مســتقل را داریم، تجربه 
انبارداری، تجربه تجــارت بازرگانی در زمینه های 
واردات و صادرات، تجربه وب را هم داشتیم و همگی 
را در کنار هم قرار دادیم و کســب وکار جدیدی را به 

این گروه اضافه کردیم.

  صاحبان کســب وکارهای اینترنتی در فضای 
امروز ایران اغلب جوانانی هستند که یا از زیرزمین 
خانه شان یا دفتر یکی از همکاران یا اجاره اتاقی 
12 متری و سرمایه های نهایتا 10 میلیون تومانی 
کارشــان را شــروع کرده اند. همچنین اغلب 
افرادی هستند که تحصیل کرده های دانشگاهی 
به شمار می روند که تنها تجربه آنها از کار و کسب، 
مربوط به آشنایی با اپلیکیشن هاست. بنابراین 
کسب وکارهایشــان در مدت زمــان طوالنی و 
شاید خیلی دیر به نتیجه می رسد. بهره مندی از 
زیرساخت ها و پشتوانه مالی گلستان چقدر شما 

را به اصطالح جلو انداخته است؟
مســیری را که ما در کمتر از 8 ماه با داشــتن همه 
مواردی که اشاره کردم طی کردیم، اگر استارت آپی 
می خواست با آزمون وخطا طی کند، باید پروسه ای 
5 ســاله طی می کرد. تجربه های قبلــی و مهم تر از 
همه داشتن پشــتوانه های قوی مالی، تسهیل گری 
بزرگی در مسیر کار ایجاد می کند. چون بسیاری از 
استارت آپ ها با کمبود سرمایه اولیه مواجه هستند و 
خودشان طی کار و در مسیر کار هزینه های خود را از 
راه درآمدهای همان استارت آپ تامین می کنند. در 
حالی که مثال مدیسه تاکنون چندین برابر درآمدش 
را برای تبلیغات و حقوق پرسنل، تهیه فضا و تامین کاال 
و... هزینه کرده است. بنابراین به نظر من استارت آپ ها 
نمی توانند در حوزه خرده فروشــی اینترنتی از نوع 
کســب وکار ما موفق باشند یا حتی حضوری جدی 
داشته باشند چون شــرکت هایی که توان مالی باال 
و سایر امکانات را در اختیار دارند، امکان رقابت را از 

آنها می گیرند.
این فضا بیشتر برای شرکت ها و گروه هایی مناسب 
است که تجارب قبلی دارند و سرمایه الزم را در اختیار 
دارند. فکر می کنم استارت آپ ها باید به فضاهای دیگر 
ســوق پیدا کنند و در بازار فروش اینترنتی پوشاک، 
مواد غذایی و حتــی کاالی الکترونیک نمی توانند 
موفقیت زیادی کســب کنند چون سرمایه گذاری 
بســیار زیادی نیاز دارد و تا چند سال اولیه پیوسته 
باید سرمایه گذاری در این زمینه انجام شود و عمال 
سودآوری این کســب وکارها زمانی است که ترنور 
مالی باالیی داشته باشــند. چون با بزرگ شدن هر 
چه بیشتر کار، باید قانونی کار کنید. وقتی قانونی کار 
کنید نمی توانید کاالی قاچاق بفروشید. در حالی که 

رقبای شما در فضای سنتی کاالی قاچاق بسیاری 
می فروشند. مالیات باید بدهید مثال در حال حاضر 
مدیسه روی هر فاکتور 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
می پردازد بدون اینکه این هزینه را از مشتری بگیرد. 
یعنی کاالیی حتی اگر 20 درصد سود داشته باشد، 
9 درصــد آن بابــت ارزش افزوده صرف می شــود. 
همچنین در بخش توزیع هم این مسائل وجود دارد 
و سفارش های کمتر از 100 هزار تومان هرکدام 10 
هزار تومان هزینه توزیع دارد. هزینه تبلیغات برای 
خرید زمان خیلی سنگین است. همچنین برای یک 
استارت آپ مقدور نیست ماهی 500 میلیون تا یک 

میلیارد تومان هزینه تبلیغات بپردازد.

  یعنی مدیســه تاکنون چنین هزینه ای برای 
تبلیغات پرداخت کرده است؟

بلــه، چنیــن هزینه هایی وجود داشــته اســت. 
استارت آپ ها باید به ســراغ کسب وکارهایی بروند 
که بیشتر بر مبنای مشارکت کاربرها شکل می گیرد.

  با توجه به صحبت های شما، کسب وکاری مانند 
دیجی کاال را موفق نمی دانید؟ چون دیجی کاال هم 
یک استارت آپ است که در حوزه خرده فروشی 
اینترنتی حضور دارد و به عنوان یکی از موفق های 

این حوزه از آن یاد می شود. 
به نظر مــن زمان دیجی کاال فــرق می کرد و اینکه 
دیجی کاال از زمانی دیجی کاال شد که سرمایه گذاری 
کالن در آن انجام شد و شــاید دیجی کاال هنوز هم 
سودآور نباشد؛ به معنای سودآوری کسب وکارهای 
دیگری که در حوزه سنتی اش وجود دارند. دیجی کاال 
هنوز در مرحله سرمایه گذاری است. برای اینکه سهم 
بیشتری از بازار را به دست آورد و رتبه الکسای خود را 
تک رقمی نگه دارد، باید سرمایه گذاری کند تا دیگران 

نتوانند به راحتی در این حوزه با او رقابت کنند.

  یعنی شما رقیب ندارید؟ اصوال رقیبان شما چه 
کسانی هستند؟

فروشــگاه های پوشــاک فیزیکی در ســطح شهر 
مهم ترین رقیبان ما هستند و فروشگاه های آنالین 

مد و پوشاک را رقیب خودمان نمی دانیم.

  چرا فکر می کنید فروشــگاه های فیزیکی 
مهم ترین رقبای شما هستند؟

یکی اینکــه فروشــگاه های فیزیکــی مالیات بر 
ارزش افزوده نمی پردازند. اگــر آنها هم این مالیات 
را پرداخت می کردند، به نفع ما بود و می توانســتیم 
قیمت رقابت پذیــری به مصرف کننده عرضه کنیم 
چــون در همین شــرایط هم ما 9 درصــد مالیات 
بر ارزش افــزوده را خودمان می پردازیم. مســئله 
بعدی اینکه آنهــا کاالی قاچاق دارند و ما نداریم که 
همین امر موجب می شــود بتوانند بدون پرداخت 

هزینه های مالیات کاال وارد کنند. البته در مقایسه 

در این 8-7 
ماه به سومین 

ایکامرس 
ایران تبدیل 

شده ایم که رتبه 
الکسا هم این 
نکته را تایید 

می کند. تعداد 
سفارش هایمان 
هم همین طور. 

از لحاظ 
موجودی کاال 

نیز همین 
وضعیت را 

داریم. ما انبار 
کاالیی با 

فضای 10 هزار 
متری داریم که 

معموال سایر 
کسب وکارهای 
اینترنتی مشابه 
ما و حتی فعال 
در حوزه های 
دیگر چنین 

انبارها و دپوی 
کاالیی را در 
اختیار ندارند

سلبریتی
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در فروشگاه فیزیکی هم مشتری اعتماد می کند 
و جنس را با نام همان برندی که ارائه می شــود، 
خریداری می کند. بنابراین در کار ما اعتماد حرف 
اول را می زند. بنابراین مشتری بر مبنای داده ها و 
اطالعاتی به این اعتماد می رسد که مثال مدیسه 
اعتبــار خود را برای ارائه یــک کاالی غیراصل از 
بین نمی برد. از طرفی راه های تشخیص دیگری 
نیز وجــود دارد. مثال درج نام برند و تگی که روی 
کاال وجود دارد، می تواند مشتری را متقاعد کند 
که کاالی اصل را می خرد. ما مطالبی را هم روی 

ســایت و وبالگمان قــرار داده ایم که مثال 
چگونه محصــول اورجینــال را از جنس 
فیک تشخیص دهند. بارکد هم می تواند تا 
حدود زیادی جنس اورجینال را مشخص 
کند. هرچند همه این موارد صد درصدی 
نیستند ولی تا حدودی راهنمای خریدار 
هســتند چون در بیزینس فیک اینقدر 
همه هزینه ها کاسته می شوند و ارزانی 
جای کیفیــت را می گیــرد که حتی 
لیبل، بارکــد و تگ را هــم روی کاال 

  از آغاز کارتان بگویید و اینکه مدیسه از کجا 
شروع کرده است؟

حدود دو ســال و نیم پیش بود که بحث ایکامرس 
در گروه گلســتان مطرح شــد و من و هادی اربابی 
به عنوان مدیرعامل مدیســه، بیزینــس پلنی را به 
مدیران گروه گلســتان ارائه کردیم. چون گروه در 
زمینه خرده فروشی فعالیت های زیادی داشت، ما هم 
بیزینس پلنی ارائه دادیم برای خرده فروشی اینترنتی 
که بیشــتر تمرکزش بر محصوالت و کاالهای مد و 
فشن است. بعد از موافقتی که با پلن ما شد، شرکت 
تجارت الکترونیک گلســتان، مقدمات کارش را از 
ابتدای ســال 94 آغاز کرد. برای آغــاز فعالیت باید 
زیرســاخت های نرم افزاری، سیستم توزیع و انبار را 
آماده می کردیم. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز را 
هم باید هماهنگ می کردیم. با انجام این فعالیت ها، از 
ابتدای مرداد 94 سایت النچ شد و فعالیت مدیسه آغاز 
شد. نخستین سفارش های ما هم از همان مرداد آغاز 
شد. مرحله تکمیل سایت البته تا شهریور طول کشید.

  رشدتان در این مدت زمان چقدر بوده است؟
در این 7-8 ماه به ســومین ایکامرس ایران تبدیل 
شده ایم که رتبه الکسا هم این نکته را تایید می کند. 
تعداد ســفارش هایمان هم همین طــور. از لحاظ 
موجودی کاال نیز همین وضعیــت را داریم. ما انبار 
کاالیی با فضای 10 هزار متری داریم که معموال سایر 
کســب وکارهای اینترنتی مشابه ما و حتی فعال در 
حوزه های دیگر چنیــن انبارها و دپوی کاالیی را در 

اختیار ندارند.

  رتبه های نخست ایکامرس ایران را چه کسانی 
می دانید؟

دیجی کاال و بامیلو طبق آمار.

 دیجی کاال در سال 92 اعالم کرد که 2 هزار 
فروش روزانه دارد. با سرعت رشد این شرکت 
در حال حاضر می توان تخمین زد این رقم باالی 
6 هزار فروش باشد؛ شما برای سوم بودن باید  

حداقل به فروش 2 هزارتایی رسیده  باشید؟
من متر و معیار به شما دادم و شما می توانید خودتان 
برآورد کنید. ما در حال حاضر ســومین ایکامرس 

هستیم !

  برگردیم به بخش انبارداری کسب وکار شما. 
داشتن انبار برای کسب وکارهای خرده فروشی 

اینترنتی چه مزیتی ایجاد می کند؟
مهم ترین مزیت داشتن چنین انباری این است که 
ریســک نبود کاال و عقب افتادن سفارش مشتری 
را کاهش می دهد. همچنین با داشــتن مکانی برای 
دپوی کاال موجب می شــود که صاحب کسب وکار 
بتواند در بهترین موقعیت ها خرید کند و چون مکانی 
برای نگهداری کاال دارد، می تواند در فصل های حراج 
و با تخفیف های ویژه خرید کند تا بتواند کاال را ارزان تر 
به مشتری برساند. به موقع رسیدن محصول به دست 
مشتری اهمیت دارد، و همچنین تنوع رنگ و سایز 
و... که تنها با داشــتن انبار این مشکل رفع می شود. 
برای کســانی که انبار و دپوی محصول ندارند، این 
پروسه 4 تا 5 روز طول می کشد اما برای مدیسه 24 

ساعت است.

  در حال حاضر چند قلم کاال در انبارتان دارید؟
بیش از 20 هزار آیتم کاالیی در انبارمان داریم.

تفاوت پوشاک آنالین با فروشگاه های فیزیکی

ورود سنتی ها به تجارت آنالین

ستون
C o l u m n

کریشنامورتی
با حقیقت روبه رو شــوید، به آن نــگاه کنید، از 
آن نگریزید؛ زیرا زمانی که فرار می کنید، زمان 

آغاز ترس است. 

به این دلیل نامش را مدیسه گذاشتیم که هم واژه 
مد را در خود دارد و هم اینکه یادآور نام روستایی 
در اطراف اصفهان است به نام مدیسه که با فتحه 
میم خوانده می شود، چون می خواستیم رویکرد 
ایرانی و وطنی هم در نام برندمان نهفته باشد. از 
طرفی چون حضور در اینترنت معنای گشتن و 
سرچ کردن و گشت وگذار را به همراه خود دارد، 
مدیسه یادآور اودیســه، قهرمان حماسه های 
یونان و داستان سفرش هم می تواند باشد. درواقع 
می خواستیم نامی انتخاب کرده باشیم که معنای 
قوی و مضمونی قابل توجه داشته باشد. فروشگاه 
آنالین ُمدیسه با استفاده از تجربیات 50 ساله 
گروه تجاری گلستان، به تناسب خواسته های 
مخاطب، آغازگِر نسل جدیدی از فروشگاه های 
اینترنتی است. گروه گلستان در حوزه های مواد 
غذایی، خــودرو و خیریه فعالیت دارد. در حوزه 
خودرو واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از 
فروش برندهای هیوندا، کیا و... است. در حوزه 
خودروهای سنگین هم برندهایی مانند هلی و 
کوموتسو و... را وارد می کند. همچنین فروشگاه 
زنجیره ای هفت با بیش از 50 فروشگاه در کشور 
که به عنوان فروشــگاه های تخفیف دار دائمی 
فعالیــت می کننــد، از زیرمجموعه های گروه 
گلستان است. مدیسه نیز کسب وکار اینترنتی 
گروه گلستان به شمار می رود که دایره وسیعی از 
محصوالت را عرضه می کند شامل انواع مدل های 
لباس زنانه )کیف، کفش، پیراهن،  مانتو، لباس 
مجلسی، شال، روســری، پالتو، شلوار، عینک 
آفتابی، بلوز، دامن، تونیک، شومیز و...(، پوشاک 
مردانه )تی شرت، پیراهن، لباس و کفش ورزشی، 
شــلوار، کت، کمربند، کاله، دستکش، کفش، 
کیف، بارانی، پالتو،  کاپشــن و...(، محصوالت 
کودک و نوزاد )اسباب بازی، لوازم تحریر، بادی، 
لباس راحتی، جوراب، شلوار، زیورآالت، شیشه 
شیر، ظرف غذا، و...(، محصوالت خواب و حمام 
)بالش و پتو، روتختی و کاور، حوله، کوســن و 
پادری(، کاالهای آشــپزخانه )ســرویس های 
غذاخوری، سینی، ماگ، ظروف میوه و شیرینی، 
فالســک و...( و خوراکی )قهوه، چای، شکالت، 
بیســکویت، دم نوش، تنقالت، ادویه جات و...(. 
مدیســه ضمن تضمین اصالت تمامی کاالها، 
به شــما اطمینان می دهد با قیمتی مناسب، 
محصولی اصــل از برترین برندهــای جهان از 
قبیل زارا، منگو، برشــکا، آدیداس، نایک، پوما، 
چیکو، ریباک، تولو و... را به دست شما می رساند. 
عالوه بر این برندهای نام آشنا در ایران، مدیسه 
عرضه کننده برخی از معتبرترین برندهای جهانی 
است که پیش از این کمتر در ایران شناخته شده 
 Nine West بودند. برندهایی آمریکایی نظیر
و TCP یا برند فرانسوی Celio که هم زمان با 
فروش در فروشگاه های معتبر جهان، در مدیسه 
نیز عرضه می شــوند. کاالی خریداری شده از 
مدیســه در طول ایام هفته ظرف 24 ســاعت 
بدون هیچ هزینه اضافی )برای خریدهای باالی 
یک صد هزار تومان( تحویل داده می شود و امکان 
پرداخت در محــل نیز وجود دارد. می توانید در 
صورت عدم رضایت، محصول خریداری شده را 
تا 7 روز پس از خرید برگردانید و هزینه خود را به 
صورت کامل دریافت کنید. البته اگر خرید کمتر 
از 100 هزار تومان باشد بین 6 تا 8 هزار تومان 

باید بابت ارسال پرداخت شود.
 ما برای شــروع کار، وب ســایت های زیادی را 
در این زمینه چــک کردیم و حتی بعضی را در 
آلمان و ترکیه از نزدیک دیدیم. البته الگوی صد 
درصدی ما نیستند اما مثال در ترکیه وب سایتی 
هست که روزانه 10 هزار سفارش دارد و ما هم 
روی همان پلتفرم مدیســه را طراحی کردیم. 
البته این وب سایت کار فشن انجام نمی دهد و 
مانند دیجی کاالست. ما تالش می کنیم که به 
تولید داخلی توجه ویژه کنیم و در حال حاضر 
هم برندهای ایرانی را داریم، مثال تنها در حوزه 
پوشاک با بیش از 20 برند ایرانی کار می کنیم. 
اما مشکلی که برندهای ایرانی دارند این است 
که اگر باکیفیت باشــند، قیمت باالیی دارند و 
لوکس محسوب می شوند که مشتریان عموما 
نمی توانند از آنها خرید کنند. اگر از برندهای با 
کیفیت پایین هم خرید کنیم، مشتری حاضر 
نیســت آن ها را خریداری کنــد. بنابراین االن 
مشکل این است که برندها به خاطر هزینه های 
باالی تولید در ایران به لحاظ قیمتی نمی توانند 
با کاالی خارجــی رقابت کنند. به همین دلیل 
مشــتری ترجیح می دهد با همان پول از زارا یا 

برندهای ایتالیایی و... خرید کند.

مدیسه در یک نگاه

22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

مشتریانی 
داریم که 20 
بار از ما خرید 
کرده اند. در 

حالی که مثال 
سایت های 

مشابه ما یا حتی 
سایتی چون 
بامیلو درصد 

زیادی از 
مشتریانش 
تنها یک بار 
از آن خرید 

می کنند

می گوینــد بیــش از 20 
هزار نــوع کاال را در یک 
اینترنتی  مرکز خریــد 
گرد هــم آورده اند؛ بیش 
از 100 نفر نیروی انســانی 
با آنها همکاری می کنند، 
انباری به وسعت 10 هزار 
متر برای دپــو و ذخیره 
کاال در اختیــار دارند و 
می گویند می خواهند تا 5 
سال آینده به پردازش ثبت 
سفارش روزانه 10 هزارتایی 
برســند و در 8 ماهی که 
از عمرشــان می گذرد، 
یک پنجم این مســیر را 
طی کرده انــد. همه این  
ارقام مربوط به فروشگاه 
اینترنتی مد و پوشــاک 
»ُمدیسه« است. مدیسه 
از سرمایه گذاری  بخشی 
گروه تجاری گلستان در 
حوزه آنالین اســت که تا 
پیش از این بیشــتر با نام 
چای و برنج شناخته شده 
بود. ورود یکی از شرکت 
های بزرگ کسب وکارهای 
ســنتی به حوزه آنالین 
آنقدر جذابیــت دارد که 
بهانه ای شود برای سوال 
و جواب کردن با مدیران 
اتفاقی که فارغ   مدیسه. 
از نتیجــه آن و ادعاهای 
مدیران مدیســه درباره 
موفقیت هایشان  مقیاس 
می تواند فتح بابی باشــد 
برای ســوق پیدا کردن 
تجارت ســنتی ایران به 
حوزه های تازه مبتنی بر 
فنــاوری. حوزه هایی که 
روی دانش و توان جوانان 
می چرخد و شاید ترکیب 
با  سرمایه های ســنتی 
ایــن نیــروی تازه نفس 
بتواند جانی تــازه برای 
اقتصاد  کالبدکم رمــق 
باشد. با حامد رضایی مدیر 
توسعه کسب وکار مدیسه 
درباره این موضوعات به 

گفتگو  نشستیم.



با ما مشکالتی دارند. مثال محدودیت عرضه برندها 
چون هیچ فروشگاه فیزیکی نمی تواند به اندازه یک 
فروشگاه اینترنتی تنوع برند ایجاد کند در حالی که 
مدیسه فضایی ایجاد کرده که برندهای زیادی را گرد 
هم آورده اســت. مثل زارا، منگو، برشکا، گپ و سایر 
برندهایی که مردم می شناسند و خواهان آنها هستند. 
از طرفی برندهایی را در تهران می توان پیدا کرد که 
در بسیاری از شهرســتان ها دسترسی به آنها بسیار 
مشکل است. ما این برندها را دور هم جمع کرده ایم و 
مرکز خرید بزرگی ایجاد کرده ایم که تنوع محصول و 
برند از مهم ترین ویژگی هایش است. این موارد البته 
مزیت های ما نسبت به آن هاســت، چون رقبای ما 
فروشگاه های فیزیکی هستند که هزینه هایی که در 
سطح شهر برای فضا و مکان و... می پردازند، درنهایت 
همگی به خریدار برمی گردد و ما چنین هزینه هایی 
نداریم و این هزینه هــا را ذخیره می کنیم. مثال یک 
ماشین ما که در طول روز سفارش ها را توزیع می کند، 
تعداد زیادی محصول را جابه جا می کند و از بسیاری 
از فروشگاه های فیزیکی هم جلو می افتد. با این حال 
فروشگاه های فیزیکی رقبای ما هستند چون فروشگاه 
اینترنتی که در فضای کار ما مشــغول باشد و خیلی 

بزرگ باشد نداریم.

  اما به نظر می رسد که بحث پوشاک کمی با 
حوزه های دیگر مثال کاالی دیجیتال متفاوت 
است. پوشــاک کاالیی لمس کردنی است و 
مشتریان زیادی ترجیح می دهند این کاال را از 
نزدیک ببینند و لمس کنند و بعد خرید کنند. به 
این مسئله باید عدم جا افتادن فروش اینترنتی 
در میان همه اقشار جامعه را هم اضافه کرد؛ این 
مسائل چقدر کسب وکار شما را تهدید می کند 
چون طیف گسترده ای از مشتریان هنوز هم 
حضور در فروشگاه ها و مراکز خرید را ترجیح 
می دهند. شــما برای پر کردن این خال چه 

راهکارهایی دارید؟
من هم این نــکات را قبول دارم و ایــن تفاوت ها را 
می دانم. اما یکــی از کارهایی که ما انجام می دهیم، 
فرهنگ سازی برای ترویج خرید اینترنتی است. چون 
در همه دنیا این تفاوت خرید و تفاوت رفتار خریداران 
اینترنتی و خریداران پوشاک از فروشگاه های فیزیکی 
وجود دارد. ما هم می دانیم حتی افرادی زیادی هستند 
که هنوز هم از اسمارت فون استفاده نمی کنند و حتی 
در کشوری مانند آمریکا هنوز 80 تا 90 درصد کاالها 
به صورت فیزیکی به فروش می رســد اما همان 10 
درصد باقی مانده یا 5 درصد خرده فروشی اینترنتی که 
در ایران وجود دارد، رقم قابل توجهی است و می توان 
روی آن ســرمایه گذاری کرد و به آینده اش امیدوار 
بود. ما هم روی همین فضای کوچک سرمایه گذاری 
بزرگی انجام داده ایم. درواقع امیدواریم تا چند سال 
آینده چند ایکامرس بزرگ در ایران شکل بگیرد که 
بتوانند این ســهم را افزایش دهند تا فرهنگ خرید 

اینترنتی گسترش یابد.

  در بسیاری از موارد موانعی در خرید پوشاک 
آن هم از طریق اینترنتی وجود دارد. مثال مسئله 
ســایز و چون مردم ایران به خاطر نوع تغذیه و 
فرهنگ غذایی، ســایزهای استاندارد را کمتر 
دارند، پوشاکی که وارد می شود و به ویژه کاالی 
تولیدی برندهای خارجی، برای مصرف داخلی با 
مشکل مواجه است. چه راهکارهایی برای حل این 

مشکالت اندیشیده اید؟
بله، این مشــکالت وجــود دارد امــا در عین حال 
می بینیم که افراد زیادی حتی در صفحات اجتماعی 
چون تلگرام پوشاک می فروشــند. به هر حال موج 
فروش پوشاک در این زمینه راه افتاده است. همین 
ارائه اطالعات به همراه محصول و امکان مقایســه با 
فروشگاه های دیگر در اینترنت موجب شده تا فروش 
پوشاک رواج یابد. نکته دیگری که ما خودمان طی کار 
به آن رسیده ایم و شاید برای شما هم جالب باشد این 
است که پروسه خرید اینترنتی در یک زمان صورت 
نمی گیرد. بلکه خریدار یک بار محصول را انتخاب و 
بررسی می کند، یکی دو روز بعد با گرفتن اطالعات 
بیشتر به ســراغ خرید می آید. یعنی از روزی که به 
صفحه فروشگاه مراجعه می کند تا خرید کند، دو تا 
سه روز طول می کشد و کاال را به لحاظ قیمت و کیفیت 
کامال بررســی و مقایسه می کند. مسئله دیگر بافت 
پوشاک است که مردم ترجیح می دهند ابتدا لمسش 
کنند اما ما سعی کرده ایم با تولید محتوا، تولید ویدئو، 
تهیه عکس کاال با کیفیت باال از جهات مختلف این 
نقیصه را برطرف کنیم. بخش دیگر هم این است که 
مردم کاال را همان زمان خرید یا تا 7 روز پس از خرید 
می توانند پس بدهند بدون اینکه هزینه ای متوجه 
آنها باشد و بدون اینکه از آنها بخواهیم دلیلی بیاورند، 
می توانند جنس را پس بدهند و وجه خود را دریافت 
کنند. در حالی که در فروشگاه های فیزیکی جنس 
فروخته شده پس گرفته نمی شود. اما ما در سایت دو 
گزینه را قرار داده ایم؛ یکی اینکه سایز یا طرح و رنگ 
نامناسب بوده و دیگر اینکه مشتری می تواند گزینه 

دوستش نداشتم را انتخاب کند.

  کاالی مرجوعی زیاد داشته اید؟
مرجوعی هم داشته ایم ولی نرخش معمولی است و 
البته این مسئله ما را هدایت می کند به این مسئله که 
مثال رنگ خاصی را در مورد آن کاال کمتر ارائه کنیم. 
یا دیگــر از آن برند کاالیی ارائــه نکنیم. با همه این 
مسائل باید به این نکته هم اشاره کنم که ما خودمان 
از ابتدا با پوشاک شروع نکردیم، بنابراین نوعی ترس 
در مورد ارائه و عرضه پوشــاک داشتیم و به همین 
دلیل با اسباب بازی، دکوراسیون و تا حدودی پوشاک 
کودک شروع کردیم و کمی پوشاک بزرگسال. اما با 
گذشت زمان بیشتر شــاهد خرید پوشاک از طرف 
مشــتریان بودیم. درواقع خود مردم و خود بازار ما را 
هرچه بیشتر به سمت پوشاک و جدی تر شدن مقوله 

پوشاک هدایت کرد.

  اشاره ای کردید به مسئله فرهنگ سازی و اینکه 
برنامه هایی برای ترویج فرهنگ خرید اینترنتی 

دارید. منظورتان را واضح تر بیان می کنید؟
مــا برنامه هایی داریم مبنی بــر اینکه کمپین های 
تبلیغاتی راه اندازی کنیم تا فرهنگ خرید اینترنتی را 
ترویج کنیم. نه اینکه برند خودمان را تبلیغ کنیم بلکه 
کمپینی برای ترویج این فرهنگ که سودش به کل 
حوزه ایکامرس برسد که جزئیاتش را هم یکی دو ماه 

دیگر اعالم می کنیم.

  مدیســه چه پرومشن هایی برای مشتریانش 
دارد که در فروشــگاه های فیزیکی نیست یا 

محدود است؟
با نخستین سفارش مشــتری، 40 هزار تومانی به او 
هدیه می دهیم. همچنین تهیــه مطالبی در مورد 
راهنمای خرید و تولید محتوا برای خرید محصول و 
خرید اینترنتی و در زمینه راهنمایی هایی که شامل 
انتخاب سایز مناسب است و انتخاب استایل و سبکی 
که هارمونی درســتی داشته باشــد. یعنی به نوعی 
آموزش پوشش و انتخاب رنگ و طرح، انتخاب پوشش 
مناسب مکان ها و موقعیت های مختلف و... را هم برای 
مشتریان در نظر گرفته ایم. همچنین برندهای مختلف 
را معرفی می کنیم تا بتوانند بهترین انتخاب را داشته 
باشند. تصوری که در ایران از برند و برندپوشی وجود 
دارد یعنی گران خریدن، به همین دلیل بســیاری 
از مردم در فروشگاه های فیزیکی پوشاک محصول 
برندها را گران خریداری می کنند. در حالی که ممکن 
است همان کاال ارزان تر در فروشگاه دیگری موجود 
باشد اما چون دسترســی ندارد، گران می خرد. در 
فروشگاه اینترنتی این امکان وجود دارد که مشتری 
همزمان به چندین فروشگاه مراجعه کند، قیمت ها 
را مقایســه کند و بهترین انتخاب را با هزینه کمتر 

داشته باشد.

  یکی از ویژگی های فرهنــگ خرید در ایران 
چک وچانه زدن اســت؛ با مدیسه هم می توان 

چک وچانه زد؟
ما خودمــان چانه ها را از قبل می زنیــم و با هدایا و 
پرومشن هایی که در اختیار مشتریان قرار می دهیم، 
جایی برای چک وچانه زدن باقی نمی گذاریم و چون 
هزینه های فروشگاه داری را نداریم، قیمت ها را کاهش 
می دهیم. یکــی از دالیلی که قیمت ها را پایین نگه 
می داریم نداشتن هزینه های باالست. اصول در همه 
جای دنیا به این صورت است که وقتی کسی آنالین 
خرید می کند، باید ارزان تر بخرد. همچنین با انواع 
وچر و کوپن و طرح های مختلف که به مناسبت های 
مختلف به مشتریان ارائه می کنیم، دیگر نیازی به 
چک وچانه زدن مشــتری نیست. بخشی هم داریم 
به نام پیشنهاد سلندی پیتی که کارتونش را به یاد 
می آورد. سلندی پیتی در کارتون جزیره ناشناخته 
دارای مفاهیم عمیقی اســت که البته این واژه هم 
ایرانی است. یعنی چیزی را ناگهانی پیدا می کنید و 
خیلی شگفت زده می شوید و ما هم با ارائه محصوالت 
خیلی ارزان در ســایت مشــتریان را شــگفت زده 
می کنیم. همچنین در ایــران و خارج از ایران مردم 
عادت دارند در زمان های مشخصی از حراج ها خرید 

کنند اما ما در مدیسه دائما آف و حراج داریم.

  چند گروه کاالیی روی سایت دارید؟
هفت گروه کاالیی داریم که شــامل حوزه پوشاک، 
دکوراســیون و لوازم منزل، کودک و نــوزاد، مواد 

غذایی، آرایشی و بهداشتی، حوزه کاالهای ورزشی و... 
می شود که هرکدام زیرمجموعه های مختلفی دارند. 
به طور کلی تاکنون بیش از 20 هزار نوع محصول روی 

سایت قرار گرفته است.

  کاالی تمام شده را مشتری می تواند سفارش 
دهد؟

بله، اگر امکانش باشد آن را تهیه می کنیم.

  با چند برند و شرکت همکاری می کنید؟
بیــش از 500 برند روی ســایت داریــم که عمدتا 
خارجی هســتند و البتــه درخصــوص بعضی از 
محصوالتمان مفهوم برند صدق نمی کند مانند مانتو. 
از تولیدکننده های داخلی هم محصوالتی داریم. به 
طور کلی 80 درصــد کاالهایمان برندهای خارجی 

است و 20 درصد محصوالت داخلی.

  برندهای خارجی می دانند که محصولشان در 
سایتی اینترنتی در ایران به فروش می رسد؟

بله. بعضی از کمپانی های طرف قــرارداد از این امر 
مطلع هستند و فضای اینترنتی ایران را می شناسند.

  محبوب ترین برندی که در مدیسه ثبت رکورد 
کرده است؟

زارا بیشتر از سایر برندها با استقبال مواجه بوده است.

  اشاره کردید به این نکته که توانایی پردازش 
بیش از 10 هزار سفارش کاال در روز را دارید؛ آمار 

10 هزارتایی را در برنامه ای چندساله دیده اید؟
این قدرت و آمار را برای برنامه ای پنج ســاله در نظر 
گرفته ایم و االن یک پنجم این مســیر را طبق پلن 

پیش رفته ایم.

  آمار فروش روزانه شما چه میزان است؟
من نمی توانم به آمار و ارقام رســمی شرکت اشاره 
مستقیمی داشته باشم و اما باز هم تاکید می کنم که 
ما به لحاظ تعداد ســفارش و حجم فروش، سومین 

ایکامرس ایران هستیم و در پوشاک اول هستیم.

  کاربرهای روزانه سایت شما چه میزان هستند؟
رتبه الکســای ما بین 180 تا 270 اســت. از طرفی 
موضوع کاربر موضوع پیچیده ای است. چون بازدید با 
بازدیدکننده و خریدار و ثبت کننده سفارش متفاوت 
است. به لحاظ تعداد بازدیدکننده روزانه هم در بین 
کسب وکارهای اینترنتی بعد از دیجی کاال و بامیلو قرار 
داریم. شما با همین متر و معیار می توانید آمار و ارقام 

مربوط به مدیسه را حساب کنید 
و برآورد خود را بنویســید. )بنا بر 
گزارش هــای موجود دیجی کاال 
روزانه بیش از 3 هــزار تقاضای 
خرید دارد و آمار بازدید روزانه اش 
بیش از یک میلیون نفر اســت. 

همین آمار در مورد بامیلو هم وجود دارد و اگر مدیسه 
سوم باشد یعنی در مدت زمان اندکی به موفقیت های 
بزرگی دســت یافته و توانسته روزانه تا 700 و حتی 
800 هزار بازدیدکننده داشــته باشد و تقاضا برای 

خرید از این سایت به 2 هزار عدد در روز برسد.(

  درصد رشدتان در این مدت چقدر بوده است؟
ما طبق پلن خود جلو می رویم و تا االن به حدود 80 

درصد از برنامه هایمان رسیده ایم.

  با توجه بــه حجم قابل توجه اشــتغال زایی 
مدیسه و درآمدزایی اش، و موفقیتی که به دست 
آورده اید، عکس العمل مدیران گروه گلســتان 

چه بود؟
خیلی اســتقبال کردند. در اینجا اشاره می کنم به 
خاطره ای که مربوط به آغاز کارمان است. بیزینس 
پلنی که تهیه کردیم و به مدیران گروه ارائه دادیم بعد 
از چندین بار رفت وآمد و توضیح دادن باالخره بعد 
از یک پرسش و پاسخگویی ما تصویب شد. پرسشی 
مبنی بر اینکه این طرح در طول 5 سال برای چه تعداد 
نیروی انسانی ایجاد اشتغال می کند. در حالی که ما 
در توضیح پلن بارها به نکاتی همچون حجم فروش 
در بازه زمانی مشخص، آمار بازدیدکننده، میزان سود 
و... اشاره کرده بودیم اما تا اینجای کار هنوز التفات 
الزم به کار ما وجود نداشت اما وقتی گفتیم در صورت 
گسترش کار برای 1200 نفر اشتغال ایجاد می شود، 
قبول کردند. درواقع با گفتن این جمله مدیران حاضر 
شدند اجازه آغاز کار را بدهند و گفتند اگر کاری که 
می خواهید آغاز کنید این حجم از اشتغال زایی را به 
دنبال دارد و می تواند رشد کند و حیات داشته باشد، 
ما موافقیم و سرمایه گذاری را انجام می دهیم چون 
همواره مسئولیت های اجتماعی جزو دغدغه های 

مدیران گلستان بوده است.

  سرمایه اولیه شما چقدر بوده است؟
با وجود داشــتن زیرســاخت هایی کــه از ابتدا در 
اختیارمان بود، در ابتدا سرمایه گذاری چند میلیاردی 
داشــتیم که هنوز هم به صورت ماهانه ادامه دارد. 
همانطور که گفتم شاید تا یک یا دو میلیارد را یک نفر 
بتواند به تنهایی هزینه کند اما وقتی پای هزینه های 
10 تــا 20 میلیارد تومانــی در میان باشــد، یک 
استارت آپ نمی تواند از پس این هزینه های بربیاید. 

  مدیسه همیشه تحت وب باقی می ماند؟
ما به دنبال فروشگاه فیزیکی نیستیم. در مراکز خرید 
تهران مانند کورش و تیراژه هم برای تحقیقات بازار و 
توسعه کار شوهای تبلیغاتی داشته ایم اما این حجم 
کاال را اگر بخواهیم در فروشگاه فیزیکی ارائه کنیم باید 
حداقل دوطبقه از یک مرکز خرید را اجاره کنیم که 
ما اصوال دنبال این کار نیستیم و کارمان را در فضای 

وب ادامه می دهیم.

  تعیین قیمت ها و شــیوه های قیمت گذاری 
شما به چه صورت است؟ انگار بسیار پایین تر از 
قیمت های بازار فیزیکی است و شاید این تصور 
را برای خریدار ایجــاد کند که این اجناس اصل 

نیست؟
مردم اطالع زیادی از برندها ندارند. کسی که برندی 
را تولید می کند از آن برند حمایت می کند و سعی 
می کند اعتبار آن را حفظ  کند و داستان برند یعنی 
این و نه جنس گران. برای برند مهم اســت که مثال 

درصد فروشش را افزایش دهد و حتی این مسئله را با 
تحقیق میدانی انجام می دهد و به دنبال عدم خدشه 
وارد شدن به مفهوم برند اســت. بنابراین همیشه 
قیمت باال دلیل برند بودن نیست. البته برندهایی 
هســتند که دارای قیمت های بیشتری نسبت به 
برندهای دیگر باشند. برندهایی که شاید الکشری هم 
به حساب بیایند. اما مدیسه چون طیف مخاطبانی 
که برای خود در نظر گرفته طبقه متوسط اجتماع 
است، معموال سعی می کند از برندهایی استفاده کند 
که به اصطالح باجت برند نامیده می شوند و برندهایی 
هســتند که با بودجه متوســط هم می توان از آنها 
خرید کرد. بنابراین حتی کاالهایی تولید می کنند 
که بسیار ارزان هستند. یعنی در عین برند بودن و 
داشتن کیفیت مطلوب، قیمت پایینی دارند. بعد از 
این برندها، برندهای متوسط قرار دارند که قیمت 
باالیی ندارند اما شهرت بسیاری دارند. مانند زارا که 
در ســایت ما خریداران زیادی دارد. به این برندها، 
برندهای پریمیوم می گویند کــه از باجت برندها 
گران ترنــد و برای طیف وســیعی از جامعه تولید 
می شوند و بعد برندهای لوکس قرار دارند که تنها 
برای چند درصد خاص از جامعه تولید می شوند که 
ما از دسته آخر صفر درصد در سایتمان داریم و اصوال 
به دنبال خریدوفروش این دسته هم نیستیم بلکه 
عمده تمرکز ما روی برندهای متوسط و ارزان است.

  مدیســه ممکن اســت به رقیبــی برای 
فروشگاه های سنتی تبدیل شود؟

همین االن هم اعتراض هایی از سوی فروشگاه های 
فیزیکی شنیده می شود و شکایت های زیادی وجود 

دارد و جلساتی هم با آنها برگزار می کنیم.

  معموال چه اعتراضاتی به شما می کنند؟
اینکه چرا قیمت ها را به اصطالح می شکنید. اینکه 
هزینه های اجاره مغازه و... باالســت و ما نمایندگی 
رســمی هســتیم و با قیمت فالن تومان می دهیم 
اما شــما چون این هزینه هــا را نداریــد، ارزان تر 
می فروشید. حتی شرکت صاحب برند هم به قیمت 
باالی اجناسش در این فروشگاه ها اعتراض کرده بود 
و آنها اجناس ما را که ارزان تر هستند، فیک معرفی 

کرده بودند.

   مدیسه چقدر از هویت و اعتبار برند گلستان 
به اصطالح خرج می کند؟

واقعا خیلی ایــن کار را نمی کنیم. خیلی از مردم 
نمی دانند ما به گروه گلستان تعلق داریم. مدیسه 
برای مدیسه شــدن روی برند خودش کار کرده 

است.

  البته در سایت مدیسه و برای 
معرفی مدیسه از همان ابتدا 
نوشته اید که عضوی از گروه 
گلستان است و اگر کسی از شما 
در مورد هویتتان بپرسد، حتما اشاره می کنید که 

عضوی از این گروه هستید.
بله، درســت اســت، با این حال ما با نمــاد اعتماد 

الکترونیک و با مجوز وزارت بازرگانی کار می کنیم.

  تجربه مردم از خرید را چگونه می دانید؟
مشتریان زیادی داریم که خرید دوم و سوم هم انجام 
می دهند و حتی مشتریانی داریم که 20 بار از ما خرید 
کرده اند. در حالی که مثال سایت های مشابه ما یا حتی 
سایتی چون بامیلو درصد زیادی از مشتریانش تنها 
یک بار از آن خرید می کنند. همین مسئله خیلی ما را 

به آینده کار امیدوار کرده است.

  ارزان ترین کاالی روی سایت شما؟
شکالت تا 3 هزار تومان.

  و گران ترین؟
کالسکه کودک بین 3 تا 4 میلیون تومان که فروش 

هم در این زمینه داشته ایم.

  کدام گروه کاالیی بیشترین فروش را دارند؟
پوشــاک. چون عمده تمرکز ما روی پوشاک است، 
مردم هم رغبت بیشــتری به خرید پوشــاک نشان 

داده اند.

  ثبت سفارش در مدیسه چگونه است؟
برای توزیع اگر زودتر از ساعت 2 سفارش ثبت شود، 
همان روز سفارش به دست مشتری می رسد و اگر 
دیرتر ثبت سفارش کنند، 24 ساعت طول می کشد. 
این البته مربوط به تهران است، برای شهرستان ها 
تا 48 ساعت طول می کشد و البته اگر قبل از ساعت 

2 باشد همان 24 ساعت زمان می برد.

  گستره توزیع شما چقدر است؟
در همه شهرها و شهرستان های بزرگ توزیع داریم.

  ممکن است به خارج از کشور هم ارسال کنید؟
اگر درخواستی باشد امکانش را داریم.

  موفقیت در حوزه ایکامرس از نظر شــما چه 
تعریفی دارد؟

بقا. مهم ترین مســئله در فضای آنالین ماندگاری و 
استمرار است. از آسیب های این حوزه ایجاد سایت ها 
و فروشگاه هایی اســت که ایجاد می شوند ولی باقی 

نمی مانند.

  مدیســه چه زمانی به برندهای ایرانی توجه 
بیشتری می کند؟

  در آینده چه گروه کاالیی به مدیســه اضافه 
می شود؟

حوزه فشن را به معنای اعم کلمه گسترش می دهیم و 
هر آن چیزی که به حوزه سبک زندگی مردم مربوط 

باشد، در مدیسه ارائه می کنیم.

  مثال شما اشاره کردید که در حال حاضر بیش 
از 20 هزار نوع کاال در مدیسه به فروش می رسد. 
ممکن است این تعداد تا یک سال بعد به 100 هزار 

کاال برسد؟
بله، ممکن اســت و البته مــن نمی توانم جزئیات 

بیشتری بگویم!

بستر 
نرم افزاری 

قدرتمندی 
را از خارج از 
کشور وارد 

کرده ایم و در 
بک آفیس مان 
از ای آرپی های 

استاندارد 
جهانی استفاده 

می کنیم 
که جزئیات 
بیشتری در 

این مورد 
نمی توانم 

بگویم. 
همچنین 

سیستم های 
کنترل 

موجودی و 
سیستم های 

پردازش 
سفارش در 
این سطح 
در ایران 

خیلی کار 
نشده است. 
ما آمادگی 

پردازش 10 
هزار سفارش 
در روز را هم 

داریم

گروه گلستان 
در زمینه 

خریدوفروش 
اینترنتی خودرو 

سابقه داشت، 
به طور کلی 

هم با این حوزه 
آشنا بود و این 
عالقه مندی 
در آنها بود. 
مدیرعامل 

مدیسه، هادی 
اربابی، هم قبال 

مدیر آی تی 
کل گروه 

گلستان بود و 
گروه در زمینه 

تکنولوژی 
فعالیت های 
خوبی داشت 
و در بین گروه 

کسب وکارهای 
سنتی به لحاظ 

تکنولوژی 
خیلی های تک 
بوده و هنوز هم 

هست

سلبریتی
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درج نمی کنند. بنابراین فکر می کنم 
مهم ترین مســئله اعتمادی است که 

مشتری به فروشگاه می کند.
مســئله دیگری که در حوزه فشــن 
و مد و پوشــاک بســیار پررنگ است، 
مربوط به خریدوفروش این اجناس در 
فصل های خاص است. معموال برندها یک 
فصل که می گذرد، تخفیف های ویژه ای 
می دهند. اگر به فروشــگاه های فیزیکی 
هم دقت کنید، به این صورت نیست که 
نیوکالکشــن های جدید و به روزی را در 
آنها ببینید، معموال ســالی یک بار اجناس 
جدیدی ارائــه می کنند. همیــن امر این 

اختیــار را به ما می دهد که کاالهــای یک یا دو و 
حتی سه فصل قبل را از برندها خریداری کنیم تا 
بتوانیم به قیمت ارزان به مشتریان بفروشیم. چون 
برندها به نفعشان است که کاالهای فصل قبلشان 
را بفروشند چون بعضی از آنها مانند زارا چند ماه 
یک بار محصوالت جدیــدی تولید می کنند که 
تحت عنوان فست فشــن نام گذاری می شــوند. 
با این حرکت که برای گرفتن ســهم بیشتری از 
بازار اســت، خود برند محصوالت قدیمی اش را از 
فروشــگاه ها جمع می کند. بنابراین به نفعشان 
اســت که کاالهای فصل های قبل را بفروشند و 
گاه تــا 50 درصد به خریداران تخفیف می دهند. 
هزینه های فروشگاه داری در ایران بسیار باالست و 

حتی گاه از کشورهای منطقه هم باالتر است. خود 
این مسئله سدی برای حضور بسیاری از برندهای 
معتبر در ایران شده است. در بعضی از مراکز خرید 
تهران قیمــت اجاره هر متر مربــع بین یک تا 2 
میلیون تومان است. بنابراین برای یک فروشگاه 
10 متری تا ماهی 10 میلیون تومان و برای یک 
فروشگاه 100 متری تا ماهی 100 میلیون تومان 
باید هزینه اجاره مغازه پرداخت شود که همه این 
مسائل در کنار یکدیگر موجب شده هزینه های 
فروشگاه داری بسیار باال برود. از طرفی برای یک 
فروشگاه 100 متری باید 20 نفر کارمند استخدام 
کنید و با همه این شــرایط باز این فروشگاه یک 
فروشگاه است و اگر قرار باشد به تعداد فروشگاه ها 

اضافه شود، هزینه ها چند برابر می شود.
در حالی که در فروشــگاه اینترنتی هرچه کار را 
گســترش دهید، باز هم نیروی انســانی و فضا و 
زیرساخت ها تغییرات عمده ای به خود نمی بینند 
و حتی اگر بیشــتر هم شوند، هزینه ها چند برابر 
نمی شــود.حتی اگر حجم کار ما صد برابر شود، 
نیروی فعلــی جوابگوی نیازهاســت چون همه 
اتفاق ها در فضای اینترنــت رخ می دهد. این امر 
درنهایت به سود مشتری هم به شمار می رود چون 
هزینه های فروشــگاه داری فیزیکی درنهایت به 
قیمت کاال اضافه می شود و از جیب مشتری بیرون 
کشیده می شود. بنابراین به نفع مشتری است که 

از فروشگاه اینترنتی خریداری کند.
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در به کارگیری بوم ناب ممکن است این سوال 
برای شــما پیش بیاید که ترتیب پر کردن 
اجزای این بوم به چه صورت است، از کجا باید 
شروع کرد و به چه ترتیبی باید پیش رفت. 
اگر بخواهیم یک ترتیب منطقی برای تکمیل 
بوم ناب در نظر بگیریم شاید ترتیب و روالی 
که در ادامه می آید، منطقی و مناسب باشد.

ابتدا به پر کردن بخش مشــتریان و مسئله 
به صورت هم زمان بپردازید، سپس به دنبال 
فرضیه ســازی برای ارزش پیشنهادی یکتا 
بروید و بر روی آن با توجه به دو بخش قبلی 
ایده پردازی کنید. در مرحله بعدی بر راه حل 
تمرکز کنید. گام بعــدی کار کردن بر روی 
کانال ها و فرضیه سازی در مورد آن هاست. 
بعد از تکمیل این بخش ها، بر روی دو بخش 
هزینه ها و جریان درآمدی کار کنید. مسئله 
بعدی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
تکمیل بخش ســنجه های کلیدی یا همان 
متریک هاســت. درنهایت اگــر یک مزیت 
رقابتی مطلق داریــد می توانید بر روی آن 
ایده پــردازی کنید، این بخــش را آخرین 
بخش قرار دهیــد، زیرا تکمیــل آن کمی 
سخت است و بهتر است کمی در مورد ایده 
اصلی اســتارت آپ خود، و مخصوصا بخش 
تشخیص مسئله و ارزش پیشنهادی یکتای 
خود، کمی تحقیق کنید و به مرور زمان یک 
برتری مطلق را طراحی کنید. پیروی از این 
روال و ترتیب منطقی به شما کمک می کند 

بتوانید مسیر درستی را طی کنید.

 برای هر بخش از مشــتریان، یک بوم 
جداگانه

نکته مهم دیگری که الزم است در اینجا به 
آن اشاره کنیم این است که اگر بخش های 
متمایزی از گروه های مشتریان دارید، بهتر 
اســت برای هریک از این بخش ها یک بوم 
جداگانه در نظر بگیرید. مثال در نوشته های 
قبلی به مثال کافه بازار اشــاره کردیم، کافه 
بازار حداقل دو بخش متمایز از مشــتریان 
دارد، یک بخش استفاده کنندگان از اپ های 
موبایل هستند و بخش دیگر تولیدکنندگان 
اپ های موبایــل یا همان برنامه نویســان. 
همان طور که می بینید این دو بخش کامال 
از هم متمایز هستند. شــما هم اگر در ایده 
استارت آپی تان چنین تمایز و تفاوتی در بین 
مشتریان دارید، بهتر است برای هرکدام از 
آن ها بخش جداگانه ای در نظر بگیرد و بوم 
را برای هریک از آن ها رســم کنید. سپس 
تصمیم بگیرید که در مرحله اول قرار است 

بر روی کدام یک از آن ها تمرکز کنید.

 تفاوت مزیت رقابتــی مطلق )برتری 
مطلق( و ارزش پیشنهادی یکتا

درک تفاوت این دو بخش از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. ارزش پیشنهادی یکتا، با 
رویکرد جذب مشــتری و کاربران احتمالی 
تهیه و تدوین می شود و به گونه ای کاربرمحور 
اســت. این در حالی است که مزیت رقابتی 
مطلق آن چیزی اســت که رقبای شــما را 
نگران می کنــد و آن ها را از اینکه قصد کپی 
کردن محصول شما را داشته باشند، منصرف 
می سازد. بیایید مثالی را در نظر بگیریم. مثال 
شبکه اجتماعی اینستاگرام ابزاری است که 
به مشــتریان و کاربران خود این ارزش یکتا 
را ارائه می دهد که به راحتی بتوانند لحظات 
خودشــان را با دیگران به اشتراک بگذارند! 
این در حالی اســت که مزیت رقابتی مطلق 
یا برتــری مطلق آن، که مانــع حضور رقبا 
می شود، گستردگی این شبکه و حجم زیاد 

کاربران آن است.

 این بوم را در یک جلســه دوساعته 
تکمیل کنید

سعی کنید نســخه ای اولیه از بوم را در یک 
ساعت ترســیم کنید. می توانید یک جلسه 
با هم تیمی هایتــان بگذاریــد و به صورت 
زمان بندی شده بر روی هریک از بخش های 
بوم ایده پردازی و فرضیه ســازی کنید. در 
مورد مواردی هم که ابهام وجود دارد، نگران 
نباشــید، این بوم قرار است به صورت روزانه 
و هفتگی بر اســاس یافته های جدید شما 
به روزرسانی شــود. پس قرار نیست روز اول 
همه اجزای آن به صورت کامل تهیه و تدوین 
شــود. در مورد مواردی که ابهام دارید، یک 
برگه با عنوان »نمی دانــم« نصب کنید )از 
استیکی نوت برای این کار استفاده کنید!(. 
می توانید در آینده در مورد آن ها به تحقیق 
و بررسی بیشتر بپردازید و در جلسات آینده 

بخش های باقی مانده را تکمیل کنید.

 دو بخش اساسی در بوم
 بــوم ناب از نظر منطقی به طــور کلی به دو 
بخش تقسیم می شود، بخش سمت راست 
که جنبه های بازار را مــد نظر دارد و بخش 
سمت چپ که بیشتر به جنبه های محصول 

و طراحی آن پرداخته است.

مدرسهاستارتآپ
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محمداسماعیل دوالبی
خالصه و لب اخــالق دو کلمه اســت: مرنج و 

مرنجان.

از کجا 
بفهمیم در 

مسیر درستی 
قرار داریم، 
پیشرفتمان 
سریع است، 
کند است یا 

یکنواخت؟
شما به یک 

داشبورد 
اطالعاتی نیاز 

دارید که نتایج 
فعالیت های 
شما را در 

عرصه توسعه 
مشتری و 

اعتبارسنجی 
استارت آپتان 
نمایان کند از 
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برای رفع 
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لذت بخش در 
کاربر شکل 

 گرفته است، 
و به گونه ای 

این بخش 
نقطه شروع 
خوبی برای 

راه اندازی یک 
استارت آپ 

است
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در نوشــته های قبلی، در مــورد جعبه ابزار 
کاربردی ویژه استارت آپ ها صحبت کردیم، 
گفتیم که یکســری ابزارها و روش ها وجود 
دارد که شما با بهره گیری از آن ها می توانید 
مسیر استارت آپی خودتان را با ریسک کمتر 
و بهره وری باالتری طــی کنید. تا اینجا ابزار 
بوم مدل کســب وکار را به همراه مثال هایی 
معرفی کردیم، از طرفی به این نکته اشــاره 
کردیم که ابزار بوم مدل کســب وکار ابزاری 
مقدماتی است و برای راهبری یک استارت آپ 
نیازمند ابزارهای حرفه ای تری هستیم. یکی 
 Lean از بهترین این ابزارها، بوم ناب یا همان
Canvas اســت. توضیح دادیــم که بوم ناب، 

مشابه بوم مدل کســب وکار، ابزاری بصری 
است و اجزایی مشــابه بوم مدل کسب وکار 
دارد. ایــن بوم 9 جزء دارد کــه 5 جزء آن با 
بوم مدل کسب وکار تقریبا مشابه است ولی 
4 بخش جدید جایگزین بخش های ارتباط با 
مشتریان، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی 
و شرکای کلیدی شده است. در این نوشتار 

اجزای بوم ناب را معرفی می کنیم.

 مسئله یا مشکل 
شــما هر ایده ای داشــته باشــید احتماال 
برای رفع یک مشــکل یا ایجاد یک تجربه 
لذت بخش در کاربر شکل  گرفته است، و به 
گونه ای این بخش نقطه شروع خوبی برای 
راه اندازی یک اســتارت آپ است. مردم در 
یک حوزه خاص مثل ســالمت، تهیه مواد 
غذایی، مطالعه و... با چه مشــکلی روبه رو 
هستند؟ چه دغدغه هایی در زندگی روزمره 
آن هــا وجود دارد؟ آیا واقعا این مســئله یا 
مشکل وجود دارد؟ جدی است؟ یا شما فکر 
می کنید خیلی مهم است؟ این ها سواالتی 
است که بخشی از بوم ناب قصد دارد به آن ها 
پاسخ دهد. واقعیت این است که تشخیص 
درست مشکل نیمی از راه حل است. بارها 
و بارها دیده شده که استارت آپ ها به دلیل 
ضعف در تشخیص مشکل، دچار شکست 
شده اند، یا به عبارتی مسئله ای که قصد حل 
کردن آن را دارند برای کاربر نهایی اهمیت 
زیادی ندارد! در این بخش سه مسئله مهمی 
را که ایده شــما قصد دارد آن ها را رفع کند 

لیست کنید.

 بخش مشتریان 
مســائلی کــه در بخش قبل تشــخیص 

دادید مربوط به کدام بخش از مشــتریان 
می شود؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چه 
ویژگی هایی دارند؟ در چه دسته بندی هایی 
قــرار می گیرند، این بخش مشــابه بخش 
مشتریان در بوم مدل کسب وکار است، با این 
تفاوت که این بخش با رویکردی عملیاتی تر 
تهیه می شود. منظور از عملیاتی بودن این 
است که اگر قرار باشد مثال از هفته آینده بر 
روی اعتبارسنجی این بوم کار شود، اولین 
دسته  مشتریانی که اعتبارسنجی را بر روی 
آن ها انجام خواهیم داد چه افرادی هستند؟ 
در ایــن بخش بایــد به دنبال شناســایی 
 Early Adopters پذیرنــدگان آغازین یــا
باشید، منظور از این بخش از مشتریان آن 
دسته افرادی است که به احتمال زیاد عالقه 
زیادی به محصول شــما دارند و به واسطه 
این عالقه و اشتیاق حاضرند فیدبک هایی 
در زمینه بهبود محصول شــما ارائه دهند، 
بازخوردهای این افراد باعث بهبود سیستم 
و درک بهتر مشکل و بهبود راه حل ارائه شده 
از سوی شما می شود. شناسایی این افراد و 
کمک گرفتن از آن ها نقش بسیار مهمی در 

موفقیت استارت آپ شما خواهد داشت.

 راه حل
کارآفرینان عاشــق راه حل هســتند، لذا 
این بخش از بوم نــاب از جذابیت ویژه ای 
برخوردار اســت. تا اینجای کار، مســئله 
تشخیص داده شد و بخش هایی از مشتریان 
با رویکرد پذیرندگان آغازین تکمیل شد. به 
نظر شــما بهترین راه حل ممکن برای رفع 
مسئله تشخیص داده شــده برای جامعه 
هدف اولیه چیست؟ چگونه باشد بهتر است؟ 
این بخش مقدمه ای برای کمینه محصول 
پذیرفتنی یا همان MVP است. در این بخش 
از بوم راه حــل خود را به صــورت مختصر 
تشــریح کنید و نقاط قوت آن را مشخص 
ســازید. البته در کل یادتان باشــد، شما 
به واسطه به کارگیری فرآیند اعتبارسنجی، 
احتمــاال مجبور خواهید شــد بخش های 
زیادی از بوم را به روزرسانی کنید. پس زیاد 
روی این بخش وقت نگذارید، ممکن است 
اصال مشکل یا مسئله درستی را تشخیص 

نداده باشید.

 ارزش پیشنهادی یکتا
این بخش مشابه ارزش پیشنهادی در بوم 
مدل کسب وکار است. چه دلیلی وجود دارد 
که مشتریان و کاربران، شما را به رقبا ترجیح 
دهند؟ به عبارتی شــما چه ویژگی خاصی 
دارید؟ در این بخش باید به گونه ای شفاف 
توضیح دهید که محصول شما چه ارزشی 

را به مشتریان ارائه خواهد داد، و دلیلی که 
آن ها باید شما را انتخاب کنند چیست. این 
بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
زیرا خروجی نهایی آن، به گونه ای رابطه ای 
مستقیم با شعار اســتارت آپ شما خواهد 
داشت، و احتماال اولین محتوای بازاریابی 
است که کاربران و مشــتریان با آن مواجه 
می شــوند. بعد از تهیه این بخش حتما با 
یــک کپی رایتر در مــورد نهایی کردن آن 

مشورت کنید.

  برتری مطلق 
نام دیگــر این بخش »برتــری ناعادالنه« 
است. واقعیت این است که شما باید نسبت 
به رقبایتان یک سری ویژگی داشته باشید 
که این ویژگی ها به راحتی قابلیت کپی شدن 
نداشته باشند. البته الزم است به این نکته 
اشاره کنم که تقریبا همه چیز قابلیت کپی 
شــدن را دارد ولی مسئله زمان بر بودن آن 
اســت. نکته ای که در اینجا مطرح می شود 
این است که در زمان شروع به کار، احتماال 
این بخش از بوم ناب خالی خواهد ماند، چون 
برتری مطلق چیزی است که شاید از همان 
اول وجود نداشته باشد و باید طی زمان به 
وجود آید. این بخش در بوم در نظر گرفته 
شده اســت که به شما این نکته را یادآوری 
کنــد که حتما بــه فکر خلق یــک برتری 
مطلق در طول زمان باشــید. البته ممکن 
است استارت آپ شما از همان روز اول هم 
برتری مطلق داشــته باشد، مثال دسترسی 
انحصاری به بخشــی ویژه از مشتریان، که 
برای رقبا دسترسی به آن ها خیلی سخت و 
دست نیافتنی باشد، و یا اینکه یک فناوری 
خاص که کپی بــرداری از آن برای رقیبان 

سخت است.

 سنجه های کلیدی 
از کجــا بفهمیم در مســیر درســتی قرار 
داریم، پیشرفتمان سریع است، کند است 

یا یکنواخت؟
شما به یک داشبورد اطالعاتی نیاز دارید که 
نتایج فعالیت های شما را در عرصه توسعه 
مشــتری و اعتبارسنجی اســتارت آپتان 
نمایان کند. به ایــن پارامترهای بنیادین، 
ســنجه ها یا متریک های کلیــدی گفته 
می شود. چه چیزهایی را باید لحظه به لحظه 

رصد کنیم؟
آیا تعداد کاربران ثبت نام شــده از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار اســت؟ یــا کاربرانی 
کــه محصــول را می خرنــد؟ یا نســبت 
ثبت نام کنندگان به خریداران؟ به طور کلی 
روش های مختلفی برای تعیین سنجه های 

کلیدی وجود دارد که در نوشته های آینده 
به انواع آن ها اشاره خواهیم کرد.

 کانال ها 
به روش های گوناگونی می توانید به مشتری 
دسترسی داشته باشید، باید از روز اول این 
راه ها یا به اصطالح کانال هــا را مد نظر قرار 
دهید و آن ها را آزمایش کنید. باید بررســی 
کنید و ببینید کدام یک از کانال ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند. ممکن اســت برخی از 
کانال ها بیهوده باشــند و برخی دیگر بسیار 
مناسب باشــند. این بخش از بوم شما را به 
جســتجو و آزمایش در ایــن زمینه هدایت 
می کند. کانال های شما ممکن است مجانی و 
یا پرداختنی، درون گرا یا برون گرا )درون گرا 
مانند بــالگ، SEO، کتــاب الکترونیکی و 
برون گرا مانند تبلیغات چاپی یا تلویزیونی، 
نمایشگاه و SEM( و مستقیم یا غیرمستقیم 

باشند.

 ساختار هزینه ها
هزینه هــای اولیــه چقدر اســت و از کجا 
ناشی می شــود؟ حتی االمکان هزینه های 
اصلی را تعییــن و هزینه های ثابت و متغیر 
را از یکدیگــر متمایز کنیــد. در بوم مدل 
کســب وکار هم این بخش را داشتیم، ولی 
در این بوم، یعنی بوم ناب، شــما باید کمی 
با اعداد واقعی کار کنید، نه فقط ســرفصل 
هزینه ها. موارد را لیســت کنید و به صورت 
واقعی به آن ها بپردازید. حتما سعی کنید 
تحقیقاتی در مورد نقطه سربه ســر و نحوه 
محاســبه آن انجام دهیــد و ببینید که در 
اســتارت آپتان چگونه باید آن را محاسبه 
کنید. این بخش رابطه مستقیمی با بخش 
جریان های درآمدی شما دارد و به کارگیری 
این دو بخش درنهایت تعیین می کند که آیا 

استارت آپ شما سود ده است یا خیر!

 جریان درآمد 
چگونه قرار است پول به دست آورید؟ قرار 
است مشتری چگونه و در قبال چه چیزی 
چه مبلغی را پرداخت کند؟ حجم این درآمد 
چقدر خواهد بود؟ حدس می زنید چه زمانی 
بتوانیــد به چنین درآمدی دســت  یابید؟ 
سرویس های مشابه شما از چه روش هایی 
بــرای ارائــه خدمــات و دریافــت پول از 
مشتریان استفاده می کنند؟ قیمت گذاری 
به چه صورت است؟ کدام یک از بخش ها و 
روش های درآمدی، درآمد ورود استارت آپ 
شــما را تعییــن می کنند؟ باز هــم تاکید 
می کنم که در اینجا نیز باید به عدد برسید 

نه اینکه فقط سرفصل ها را مشخص کنید.

راهکار

 )Venture Capital( ســرمایه گذاری خطرپذیر
که از آن با عنوان های »سرمایه گذاری جسورانه« 
یا »سرمایه گذاری کارآفرینی« نیز یاد می کنند، 
عبــارت اســت از تامیــن ســرمایه الزم برای 
شرکت ها و کســب وکارهای نوپا )استارت آپ( 
و کارآفرین که مســتعد جهش و رشــد ارزش 
و البته ریســک فراوان اســت. این شرکت ها در 
مراحل ابتدایی رشــد و تکامــل اقتصادی خود، 
مورد توجه سرمایه گذارانی هستند که با ارزیابی 
موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی 

شرکت های کارآفرین را جبران می کنند و در گروه 
ســهام داران آن ها قرار می گیرند. سرمایه گذار 
ریســک پذیر با مدیریت فعاالنــه و برنامه ریزی 
در توســعه مدل های راهبردی، در کســب وکار 
هدف و ارزش افــزوده و افزایش قیمت ســهام 
این شــرکت ها نقش مهمی ایفا می کند. رونق و 
توسعه فعالیت های سرمایه گذاری ریسک پذیر 
موتــور محرکه و محور اصلی رشــد محصوالت 
جدید و نوآوری در عرصه فناوری است. سرمایه 
خطرپذیر سرمایه ای است که به همراه کمک های 

مدیریتی، در اختیار شرکت های جوان، کوچک، 
به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار 
می دهند. سرمایه خطرپذیر از منابع مهم تامین 
مالی شــرکت های کوچک و نوپاست. به بیانی 
می توان گفت شــرکت های سرمایه گذاری پول 
و تجارب مدیریتی را در اختیار شــرکت های در 
حال رشد قرار می دهند و آن ها هم این امکانات را 
برای تبلیغات، پژوهش، ایجاد زیرساخت و تولید 
محصول استفاده می کنند. شرکت سرمایه گذار 
را وی سی فیرم )VC Firm( و پولی که به شرکت 

در حال رشــد داده می شود ســرمایه خطرپذیر 
)venture capital fund( می نامند. وی ســی 
فیرم ها عموما در شــرکت هایی سرمایه گذاری 
می کنند که به تکنولوژی جدیــد و یا روش کار 
نویی دست پیدا کرده باشند، و این سرمایه گذاران 
در ازای پولی که سرمایه گذاری می کنند، سهام 
آن شــرکت را تصاحب می کنند و از این طریق 
تولید پــول می کنــد. ســرمایه مخاطره پذیر 
سرمایه گذاری شده عموما هنگامی که سهام آن 

مبادله می شود نقد می شود.
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بودا
کســی که از ابتــدا نابینا به دنیا آمــده، معنی 
تاریکــی را نمی فهمد زیرا هرگز روشــنایی را 
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چرا صنعت تلفن همراه باید مراقب اکوسیستم منحصر به فرد چین باشد؟

کره قصد دارد تا پایان امسال یکی از هفت کشور شتاب دهنده استارت آپ برتر در دنیا شود

در طول دهه گذشــته، غول های اینترنتی غرب، 
چین را به عنوان یک بازار توســعه نیافته نادیده 
می گرفتند. اما امروزه، مــا می بینیم که علی بابا 
به بزرگترین IPO تبدیل شــده اســت. موسس 
فیســبوک، مارک زاکربرگ، سعی می کند راهی 
برای توســعه خدمات خود در چین پیدا کند. و 
شــرکت های چینی محلی از تنســنت گرفته تا 
بایدو برنامه های کاربردی و خدمات جدیدی را به 

سرعت راه اندازی می کنند.
داده های مرکز تحقیقاتی ورتو نشان می دهد که 
مصرف کنندگان چینی وقت بیشتری را صرف کار 

با دستگاه های تلفن همراه می کنند.

 چرا بازار چین امروز اینقدر داغ است؟ 
یکی از دالیل این است که چین از نظر مدت زمانی 
که مصرف کنندگان صرف اســتفاده از اینترنت 
می کنند، همتراز با غرب است. )در مقایسه با سایر 

بازارهای در حال ظهور(
اکوسیستم فناوری چین بســیار منحصر به فرد 
اســت. تعدادی محدودیت برای شــرکت  های 
خارجی )به ویژه در حوزه اینترنت، رسانه اجتماعی 
و منافع رســانه ای( که در چین فعالیت می کنند، 
وجود دارد و این محدودیت ها موجب شده است 
بازار شــرکت های اینترنتی، پلتفرم های رســانه 

اجتماعی، و بازاری هــای برنامه  کاربردی داخلی 
رونق پیدا کند. به عبارت دیگر، مردم چین عمدتاً 
از خدمــات چینی که شــرکت های داخلی ارائه 
می دهند، استفاده می کنند. توییتر، اسنپ چت، 
فیس بوک، گوگل و یوتیوب در چین فیلتر هستند، 
اما شرکت های مشابه چینی آنها )وی چت، یوکو و 

غیره( در حال توسعه اند.
پلتفرم های رسانه  اجتماعی و برنامه های کاربردی 
چین به سرعت به بخش اصلی حوزه تلفن همراه 

چین تبدیل شده اند. 

 مصرف کننده چینی برنامه-محور
مشخص اســت که صنعت تلفن همراه در چین 
بسیار قوی است؛ این کشــور باالترین نرخ نفوذ 
تلفن هوشمند را در دنیا دارد، با این حال، ماهیت 
غیرمنسجم بازار برنامه های کربردی چین )به ویژه 
اندروید( چالش های بالقوه ای را برای سازندگان 

سخت افزار و پلتفرم ها ایجاد می کند.
با این حال، پتلفرم های رســانه  اجتماعی اصلی 
مانند وی چت نقش یک سیستم عامل را در چین 
ایفا می کنند؛ آنها اولین راه برای مصرف کنندگان 
است تا برنامه ها و بازی ها را جستجو و دانلود کنند. 
مصرف کننده چینی امروز بسیار برنامه محور است.

اما آیا غول های اینترنتی چینی فعالیت خود را فقط 
در سطح محلی گسترده کرده اند؟ خیر. بسیاری 
از شرکت های اینترنتی بزرگ چین در حال حاضر 
در خارج از کشور نیز فعالیت دارند، و شرکت ها از 
علی بابا گرفته تا چایناموبایل در نیویورک سیتی و 

سیلیکون ولی نیز تاسیس شده اند.

غول های چینی در حال توسعه محتوا نیز هستند 
و “مدل نتفلیکــس” را دنبال کــرده و محتوای 
اصل ایجــاد می کنند. بــازار ویدئویی آنالین نیز 
به سرعت در چین در حال توســعه است. بایدو، 
علی بابا و تنســنت پیشروان بازار ویدئویی آنالین 
چین هســتند که انتظار مــی رود ارزش آنها در 
عرض دو ســال به 6.5 میلیارد دالر برسد چرا که 
مصرف کنندگان وقت بیشتری را صرف تماشای 
تلویزیــون و فیلم با دســتگاه های تلفن همراه و 

تلویزیون های هوشمند می کنند.

 چگونه بازار دســت نخورده به افزایش 
نوآوری  کمک می کند

وقتی صحبت از اکوسیستم پرداخت تلفن همراه 
می شود، شرکت های آمریکایی بیشتر روی ایجاد 
خدمــات پرداخت جدید تمرکــز می کنند. اپل، 
گوگل، شرکت های اصلی کارت  اعتباری، و حتی 
حامالن تلفن همــراه در این زمینه فعالیت هایی 
دارند. آنها با نوآوری ها با یکدیگر همکاری می کنند. 
در مقابــل، شــرکت ها در چین به دنبــال ایجاد 
راهکارهای پرداخت در داخل برنامه های کاربردی 
موجود هستند که میلیون ها افراد از آنها استفاده 
می کنند )وی چت یک نمونه از این برنامه ها است(.

مدیــر تنپی جنرال در مصاحبــه خود با فوربس 
می گویــد: »این یک فناوری بالغ و ایمن اســت، 
و اگر نحــوه کار آن را به دولت نشــان دهیم، به 
ما کمــک خواهد شــد.« به عــالوه او گفت که 
سیلیکون ولی ایده های نوآورانه ای برای توسعه 
ایــن فناوری های تلفن همــراه دارد، اما چین از 

مقیاس و جمعیت مورد نیاز برای استفاده از این 
سیستم ها برخوردار اســت. یکی از دالیل اصلی 
که چین در حوزه نوآوری تلفن همراه تبحر دارد، 
فقدان میراث در این فضا اســت. تجربه مصرف 
کننده در فروشــگاه های چینی و فروشگاه  هایی 
که نســل اول تجارت الکترونیــک چینی را راه 
اندازی کردند، در مقایسه با نوآوری های مبتنی 
بر تلفن همراه آهسته و نامناسب بوده است؛ این 
خدمات جدید توانسته اند قابلیت های بیشتری 
را به مصرف کننــدگان ارائه دهنــد و به همین 
دلیل مصرف کنندگان برای مطالعه کتاب، خرید 
محصول، پرداخت و غیره از آنها استقبال کردند. 
چین توانسته اســت از آمریکا و سایر کشورها در 

این حوزه جلو بزند.
شرکت های تلفن همراه چین به راحتی توانسته اند 
اقتصاد برتر، محدوده و کیفیت خدمات به مشتریان 
را، در مقایســه با خدمات بی کیفیت متصدیان، 
ارائه دهد. در آمریکا، شرکت  های مسافرتی مانند 
ایکس پدیا و اوربیتز   به مشتریان خود این امکان 
را می دهنــد تا بتوانند به ســرعت و به راحتی به 
صــورت آنالین در محیط دســکتاپ رزرو کنند. 
اکثر مصرف کننــدگان چینی می توانند امروزه از 
خدمات مشابه اســتفاده کنند؛ با این تفاوت که 
آنها در یــک محیط مبتنی بر تلفن همراه این کار 

را انجام می دهند.
یک موضوع کاماًل مشــخص اســت: باید مراقب 
غول های اینترنتی چین و مصرف کنندگان چینی 
بود تا بتوان پویایی  رشد اینترنتی این کشور را در 

طول دهه آتی شناسایی کرد.

اگــر رد پــای شــرکت های ســرمایه گذاری و 
سرمایه گذاران را از سنگاپور و آمریکا دنبال کنیم، 
می بینیم که سرمایه گذاران کره ای در حال حاضر 
وارد فضای اســتارت آپی ویتنام شــده اند. از سال 
2015، ویتنام موردتوجه روز افزون شرکت هایی 
مانند یلوموبایل قرار گرفته اســت. این شرکت از 
طریق واحدهــای بازاریابی دیجیتــال و تجارت 
الکترونیک، رســانه دیجیتــال )Yello YDM( و 
رســانه خرید Yello، روی دو استارت آپ ویتنامی 
Web� و شرکت مقایسه قیمت ها به نام CleverAds

sosanh سرمایه گذاری کرده است. ویتنام یکی از 
پنج اقتصاد آســه آن برای YDM است. کشورهای 
دیگر عبارتند از سنگاپور، اندونزی، تایلند و مالزی. 
در طول سه ماه اول سال فضای استارت آپی رو به 
رشــد ویتنام در اکوسیستم استارت آپ با چندین 
موج مواجه شده است. شرکت سرمایه گذاری آمریکا 
اعالم کرده است که بودجه 10 میلیون دالری خود 
را که به 150 اســتارت آپ  محلی کمک مالی ارائه 
می دهــد، موجی از اســتارت آپ ها از بودجه های 
تامین شده مختلف، فضای همکاری با اپراتور تونگ، 

بازار برای تورهای Triip.me، خدمات خدمتکاران 
در صورت تقاضا Jupviec.vn و شــرکت فناوری 
مومو، از سهام خصوصی گلدمن ساکس و استاندارد 
چارترد مبلغ سرمایه گذاری معادل با 28 میلیون 
دالر دریافت کرده اســت. بازاریابی دیجتال یلو در 
 CleverAds کره روی پلتفرم بازاریابی ویتنام به نام
Vietnam سرمایه گذاری می کند. پلتفرم مقایسه 
 YSM قیمت وب سوســان از طریق مبادله سهم به
کره ای می پیوندد. شتاب دهندگان کره ای در حال 
ایجاد و تقویت اســتارت آپ های واقــع در ویتنام 
هستند و برای این کار، با انکوباتورهای محلی متحد 
می شوند. یک پشتیبان استارت آپ در هانوی، اخیراً 
با انکوباتور کسب و کار رهبوث کره ای قرارداد شراکت 
منعقد کرده است. برنامه های تبادل در دانشگاه ها 
و انجمن های کاری، و نیز اتصال اســتارت آپ ها به 
فرصت های سرمایه گذاری، بخشی از همکاری آنها  
اســت. به عالوه، در ماه مارس، نهمین گروه بزرگ 
کــره ای، Hanwha، برنامه شــتاب دهنده خود را 
ارائه داد. قباًل، Hanwha با شــتاب دهنده واقع در 
ویتنام به نام اگ گــروپ همکاری می کرد. پلتفرم 

دریم پالس در ســال 2014 راه اندازی شــد. این 
پلتفرم به استارت آپ ها کمک می کند تا از طریق 
شبکهHanwha  به بازارهای منطقه ای دسترسی 
پیدا کنند. چندین شرکت وابسته و واحد در داخل 
Hanwha Group روی این استارت آپ ها سرمایه 
گذاری کردند تا شریک آنها شدند از جمله پورتال 
تعمیرات خودرو Carffeine )که 500 میلیون دالر 
از Hanwha S&C دریافت کرد(، توســعه دهنده 
صفحه لمسی مجازی بیگ نوت، پلتفرم بازاریابی 
تلفن همراه موبی دیــز و آی پارکینگ، یک برنامه 
که رانندگان امکان می دهد نزدیکترین پارکینگ 
بــه محل خــود را پیدا کنند. همچنین شــرکت 
مختلط کره ای به پلتفرم چینی دیان رونگ ملحق 
شد تا در سراسر آسیا توســعه یابد. در داخل کره، 
اکوسیستم اســتارت آپ قوی است و به سرعت در 
کره فراگیر می شــود. دولت کره قصــد دارد یک 
ســرمایه 3.7 میلیارد دالری را به استارت آپ های 
خــود تزریق کند. این مبلغ عالوه بر اکوسیســتم 
ســرمایه گذاری اســتارت آپ محلی و بین المللی 
است که ســرمایه گذارانی مانند کی کیوب ونچرز، 

آلتوس ونچــرز، بن ونچرز، بلــوران ونچرز و 500 
استارت آپ اختصاص داده اند. چندین شتاب دهنده 
کره ای مانند اسپارک لب و کی استارت آپ در حال 
حاضر به دلیل تمرکز روی این حوزه ها شناخته شده 
هستند. این شتاب دهندگان می خواهند به مقام 
جهانی دســت پیدا کنند، چرا که کره اخیراً اعالم 
کرده است که قصد دارد تا پایان امسال یکی از هفت 
کشور شتاب دهنده استارت آپ برتر در دنیا شود. 
کره شمالی و ژاپن مهم ترین شرکای تجاری ویتنام 
هستند. این کشور بزرگترین سرمایه گذار در ویتنام 
نیز می باشــد به طوریکه فقط شرکت سامسونگ 
حدود 14 میلیارد دالر ســرمایه گذاری کرده است. 
در ویتنام، شرکت های کره ای بیشتر در بخش های 
فناوری، مالی، خرده فروشی و توسعه امالک فعالیت 
دارند، و شــرکت های بزرگ مانند پوسکو، ال جی، 
شاینینگ بانک و کومهو در این صنایع فعالیت هایی 
داشــته اند. ســرمایه گذاری کره در بخش فناوری 
بسیار ســودزا بوده است با این حال بخش مهمی از 
آن را سرمایه گذاری مستقیم شرکت سامسونگ در 
کارخانجات و مراکز تحقیق و توسعه تشکیل می دهد.

هجوم  سرمایه گذاران کره ای به اکوسیستم استارت آپی ویتنام

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

سه نکته درباره اکوسیستم 
فناوری پزشکی چین

شرکت های فناوری پزشــکی پیشرو در حال 
جســتجوی درآمد در بازارهای جهانی مانند 
چین هســتند تا عملکرد خود را در بازارهای 
داخلی افزایش دهند. با این حال، برای دستیابی 
به موفقیت، شرکت ها باید با ویژگی های بازار 
اصلی و تفاوت های ریز فرهنگی آشــنا شوند 
تا مطمئن باشــند که بازار از محصوالت آنها 
استقبال خواهد کرد. در چین، به طور خاص، 
جستجو و بررسی اکوسیستم فناوری پزشکی 
مستلزم آن اســت که چهار مفهوم اصلی را در 

نظر بگیرید.
 تشریح اقتصاد رشد چین: بازار چین در 
حال رشد است اما به کجا و چگونه؟ در خصوص 
اکوسیستم فناوری پزشــکی، چین در طول 
پنج سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده 
است. تغییرات در جمعیت، افزایش دسترسی 
به مراقبت  های بهداشتی، نفود کم بازار مراقبت 
بهداشــتی، بازارهای تجزیه شــده، و افزایش 
تعداد بازیکنان محلــی همگی در تقویت این 

اکوسیستم نقش داشته اند.
با مشاهده نرخ رشد بازار دستگاه های پزشگی 
در چین می تــوان دریافت که هنوز تجهیزات 

پزشکی در بازار غالب هستند.
 آشنایی با نقش دولت در مقررات فناوری 
پزشــکی: در حالیکه مقررات دستگاه های 
پزشکی در چین جدید است، اما به سرعت در 
حال تکامل است. در این شرایط قیمت گذاری 
دیگر اولویت اول در خرید دستگاه های پزشکی 

محسوب نمی شود.
 توجه به اصالح مراقبت های بهداشتی 
چین: با توسعه پوشش بیمه و مخارج دولتی، 
اصــالح مراقبت هــای پزشــکی در چین به 
دسترسی کلی به مراقبت های پزشکی کمک 
خواهــد کرد. در حال حاضر دولت بیشــتر به 
طرح های اصالحاتی توجه می کند. با این حال، 
مشخص نیســت آیا این طرح ها روی فناوری 

پزشکی مؤثر واقع خواهند شد یا خیر.

 چین از نظر 
مدت زمانی که 

مصرف کنندگان 
صرف استفاده 

از اینترنت 
می کنند، همتراز 

با غرب است.
بایدو، علی بابا 

و تنسنت 
پیشروان بازار 

ویدئویی آنالین 
چین هستند 

که انتظار 
می رود ارزش 
آنها در عرض 

دو سال به 6.5 
میلیارد دالر 

برسد

از هر گوشه اینترنت یک اژدهای زرد سربلند می کند
22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم

تاثیر استارت آپ ها بر 
فضای کسب وکار ژاپن

تیم رومرو اطالعات زیــادی درباره موفقیت و 
شکست دارد. او شرکت هایی را تاسیس کرده، 
شاهد ورشکستگی دیگران بوده، سعی کرده 
وارد حیطه موسیقی شود، مدتی در خودروی 
خــود زندگی کرده، اســتارت آپ های زیادی 
ساخته، آن ها را فروخته و روی استارت آپ های 
دیگر ســرمایه گذاری کــرده کــه اکثر این 
سرمایه گذاری ها در ژاپن یا لس آنجلس بوده 
است. اما او هرگز دست از لحظات خوش خود 
نشسته است و می گوید که زندگی اش شامل سه 
چیز است: »آبکشی، شستن و تکرار.« رومرو که 
از واشنگتن دی سی آمده، یکی از مشهورترین 
اعضای انجمن استارت آپ توکیو است. او هنوز 
روی استارت آپ ها ســرمایه گذاری می کند. 
این نوشته بخشی از یک مصاحبه بلند استکه 

می توانید در سایت شنبه بخوانید.
من به عنوان یک موسیقی دان در اواخر دهه 80 
به ژاپن آمدم، اما شغل من در حیطه موسیقی 
موفق نبود. بنابراین روزهای خود را به نوشتن 
سخنرانی برای تجار ژاپنی می گذراندم، عصرها 
موسیقی می نواختم و شــب ها نیز تا رسیدن 
اولین قطار در کافه ها بودم. بعد از دو ســال، به 
لس آنجلس بازگشتم تا شغل خود را به عنوان 
موسیقی دان زنده کنم، اما تالش من به جایی 
نرسید و مدتی را نیز مجبور شدم در خودروی 
خــود زندگی کنــم. پس از آن یک شــرکت 
واردات/صادرات ژاپنی من را اســتخدام کرد و 
درنتیجه به ژاپن بازگشتم. آنجا کار می کردم 
و بدهی هایم را می پرداختم. حدود سال 1998 
بود. بعد از آن استعفا دادم و شرکتی اینترنتی 
به نــام Vanguard  را راه اندازی کردم که در 
آن طراحی وب و برنامه نویســی انجام می شد. 
این شــرکت را به Digital Garage  فروختم. 
در پنج سال آینده، حداقل دوازده پروژه انجام 
دادم و دو شــرکت را راه اندازی کردم. در دهه 
90 جنبش هوشمندانه فارغ التحصیالن ملحق 
شدن به یک شرکت بزرگ بود. زیرا حقوق این 
شرکت ها باالتر بود و پس رفتی وجود نداشت. 
راه اندازی شرکت خود، حتی اگر موفق بودید، 
به کلی ریسک محســوب می شد. این شرایط 
االن تغییر کرده اســت. افرادی که از دانشکده 
فارغ التحصیل می شوند می دانند که استخدام 
دائم وجود ندارد مگر اینکه وارد کارهای دولتی 
شــوند. یکی دیگر از تفاوت هایی که مشاهده 
می کنم آن اســت که تعداد زیادی کارآفرین 
وجود دارد که بیشترشان مردم ژاپن به ویژه زنان 
هستند. در برخی از رویدادهای استارت آپی در 
توکیو، 25 تا 30 درصد از شرکت کنندگان زن 
هستند. کارآفرینی حرفه خوبی برای زنان در 
ژاپن اســت. به آن ها امکان می دهد تعصبات 
و فرهنگ ســنتی را از بین ببرند. ژاپن هنوز به 
شرکت های بزرگ نیاز دارد، اما نوآوری، سرعت 
تغییر و از بین بردن ســاختار سلسله مراتبی 
چیزی است که استارت آپ ها انجام می دهند. 
درگذشته اگر شرکتی در ژاپن شرکت دیگری 
را خریداری می کــرد، در کل برای این بود که 
شرکت فروخته شده مشکالتی داشت. در حال 
حاضر، ما شــرکت هایی را مشاهده می کنیم 
با سئوی 20 یا 30ســاله که روی نسل بعدی 
اســتارت آپ ها ســرمایه گذاری می کنند. با 
این قدرت مالی، تغییــرات اجتماعی زیادی 
ایجاد می شــود و کارآفرینان از منابع و اعتبار 
الزم برای انجــام کارها و اجرای ایده های خود 

برخوردار می شوند.
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هدف عمده هر فرایند اســتراتژیک بازاریابی، 
شناساندن محصول و آشنایی مخاطبان با آن 
است، به نحوی که کمپانی ای که استراتژی های 
مذکور را بــه کار می بــرد، درنهایت موفق به 
معرفی و فروش محصــول در میان عده ای از 
مخاطبان خاص خود باشــد. در اینجا به چند 
استراتژی تبلیغاتی موفق در بازاریابی دنیای 
امروز اشاره می کنیم، استراتژی هایی که ارزش 
واقعی محصول و دلیل انتخاب آن را توســط 

مشتریان نشان می دهند.
 استراتژی علت

به این معنا که چرا یک محصول خاص باید تبلیغ 
شــود و مهم تر اینکه به چه علت آن محصول 
باید مورد استفاده قرار بگیرد. یافتن دلیلی که 
هم مشتری و هم تولیدکننده محصول، برای 
اســتفاده و تولید به آن نیاز دارند، از نخستین 
اقدام ها در یک استراتژی موفق بازاریابی است 
و رسیدن به این دلیل نیز نیاز به دانش داخلی 
دارد، دانشی در مورد آنچه سازمان مورد نظر به 
دنبال آن است و آنچه مشتریان باید درباره آن 
بدانند. در این روش با در نظر گرفتن تشویق های 
مختلف می توان دالیل مشتریان را برای خرید 
محصول بیشتر کرد، معرفی درست محصول 
و روشــن کردن دقیق مزایای آن نیز ازجمله 
کارهای مهمی است که یک روند تبلیغاتی باید 
آن را برای شناســاندن محصول و دادن دالیل 

قوی به مشتریان خود بدهد.
 بازاریابی مجاورت

دنیای امروز دنیای مجــاورت و نزدیکی افراد 
به یکدیگر اســت، فضاهای آنالین و خدمات 
متنوعــی که ارائه می دهنــد باعث نزدیکی و 
ارتباط بیشتر مردم شده است، به گونه ای که 
یک ســازمان تولیدی برای معرفی تولیدات 
خود به راحتــی می تواند از این فضاها حداکثر 
اســتفاده را ببرد. بنابراین ازجمله راهکارهای 
دیگری که در بازاریابی دنیای امروز همگام با 
پیشرفت فناوری های جدید کاربرد زیادی یافته 
است، بازاریابی مجاورت است، به این معنا که از 
طریق فضای آنالین و یا استفاده از برنامه های 
کاربردی مانند بلوتوث، مشــتریانی را که در 
محدوده بازاریابی محصوالت شما قرار دارند، 
بیابید و از طریق پیام های مختلف روند تولید 
محصوالت، تشویق ها، تخفیف ها و... را به آن ها 
اطالع دهید. با توجه به اینکه امروز گوشی های 
هوشمند و انواع تبلت های متصل به اینترنت 

در دسترس اکثر افراد جهان است، این شیوه 
بازاریابی یکی از راهکارهای مؤثر و دقیق برای 
تبلیغ و شناساندن محصوالت و خدمات متنوع 

به تولیدکنندگان است.
 بازاریابی رابطه

فروش محصول یک هدف اســت، اما برقراری 
رابطه دوستانه با مشتریان از آن مهم تر است. 
بســیاری از کمپانی ها به جای برقراری رابطه 
معامالتــی با مشــتریان، که تنهــا هدف آن 
فروش محصوالت است، به دنبال ایجاد رابطه 
دوستانه با آن ها هستند؛ چراکه اگر مخاطب 
رابطه ای دوســتانه با یک برند برقــرار کند، 
خرید محصوالت آن را در اولویت قرار می دهد. 
مشــتریانی که به یک نام تجاری اعتماد پیدا 
می کنند، هنگام خرید نیز بیشتر به سوی آن 
جلب می شوند و در خریدهای خود چه از طریق 
فروشــگاه و چه از طریق وب، آن نام تجاری را 
مد نظر قرار می دهند، بنابراین می توان گفت 
بازاریابی رابطه فرایندی درازمدت است که به 
جای توجه به فروش آنی محصول، به آینده آن 

و یافتن مشتریان دائم توجه دارد.
 بازاریابی معامالتی

این روش بازاریابی بیشتر در مورد فروشگاه ها 
و خرده فروشی ها صدق می کند که مجبورند 
حجم زیادی از یک محصول را به فروش برسانند 
و برای این منظور، از طریق راهکارهای متعدد 
مشتریان را به خرید محصول مورد نظر تشویق 
می کنند. ارائه کوپن های خرید، تخفیف های 
ویژه و... ازجمله راهکارهایی است که در روش 
بازاریابی معامالتی استفاده می شود. در این نوع 
استراتژی برخالف بازاریابی رابطه، تمرکز اصلی 
بر فروش محصوالت است، می توان گفت این 
روش بیشتر در فروشگاه ها و خرده فروشی ها 
کاربرد دارد و در مقابل، بازاریابی رابطه، بیشتر 

در مورد برندسازی کاربرد دارد.
 بازاریابی کمبود

این اســتراتژی بــه این معناســت که برخی 
محصوالت یک کمپانــی در حجم محدودی 
تولید می شوند و بازار مصرف آن ها نیز با کمبود 
مواجه اســت. این مســئله در مورد برندهای 
لوکس بسیار صدق می کند، برخی محصوالت 
به دلیل باال بودن هزینه های مواد خام و تولید 
آن هــا در حجم محدودی تولید می شــوند و 
بنابراین مشتریان خاص خود را دارند، بنابراین 
در ایــن روش، کمپانی مذکــور باید از طریق 
استراتژی های خاص مشــتریان خود را بیابد 
و محصــوالت خود را در دســترس آن ها قرار 
دهد. می توان گفت در این روش یافتن مشتری 
خاص و معرفی محصول به آن هدف اصلی است. 
این نوع محصوالت که قیمت باالیی نیز دارند، 
به راحتــی در بازار مصــرف عمومی به فروش 
نمی روند و هزینه های تبلیغاتی آن ها باید بیشتر 

بر روی مشتریان خاص متمرکز شود.

آناتول فرانس
دانشــمند کســی اســت که فرق میان »من 

می دانم« و »من می پندارم« را می داند. 

معرفی چند استراتژی 
بازاریابی

الگوست با 
بارگذاری 
فیلم های 

ده ثانیه ای در 
اسنپ چت، 
مخاطبان را 

به دیدن آن ها 
دعوت می کند. 
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که تبلیغات 
مذکور را 
می بینند 

می توانند در 
خرید بعدی 
خود از یک 

کوپن تخفیف 
20 درصدی 

برخوردار 
شوند. 

الگوست 
ویدئوهای 
خود را در 
این شبکه 
اجتماعی 

هر دو هفته 
یک بار به روز 

می کند

برند مشهور الگوست، که نام  آشنای بازی های 
تنیس در سراســر جهان اســت، شیوه های 
تبلیغاتی ویژه خود را دارد که در راس همه آن ها 
تبلیغات آنالین قرار دارد، شبکه های اجتماعی 
و تلفن های همراه هوشمند از مهم ترین اهداف 
تبلیغاتی این برند هستند و تیم های بازاریابی 
آن به صورت ویژه ای روی آن ها کار می کنند. در 
این گزارش سعی می کنیم مهم ترین راهکارهای 
تبلیغاتی برند الگوست را در زمینه استفاده از 
دنیای مجازی برای شناســاندن محصوالتش 

معرفی کنیم. 
الگوســت نامی آشــنا در زمین های تنیس است و 
تمساح سبزرنگ آن بر روی لباس بسیاری از بازیکنان 
مشهور تنیس جا خوش کرده است. این شرکت که 
در حال حاضر محصوالت متنوعی در زمینه پوشاک 
ورزشــی، عطر، کاالهای چرمــی، عینک، کفش و 
ســاعت تولید می کند، در ســال 1933 در فرانسه 
با هدف تولید لباس ورزش چوگان تاســیس شد و 
کماکان نیز در تولید لباس هــای مربوط به ورزش 
تنیس، هدف اولیه خود را دنبال می کند. این شرکت 
محصوالت متنوع خود را برای سه گروه سنی زنان، 
کودکان و مردان تولید می کند و شعار اصلی آن نیز 
این اســت: »زندگی یک ورزش زیباســت!« بر این 
اســاس که تنیس یکی از ورزش های زیبای جهان 
است و محصوالت این کمپانی نیز بر قامت بسیاری 
از تنیس بازان مشــهور جهان خودنمایی می کند و 
زیبایی زندگی را از طریق این ورزش نشان می دهد.

 الگوست، برند انحصاری تنیس
حضور خاص برند الگوست در زمین های بازی تنیس، 
آن را به برندی مشــهور در این ورزش تبدیل کرده 
است، به طوری که تقریبا تمام برنامه های بازاریابی 
این برند با توجه به ورزش مذکور طراحی می شوند. 
تبلیغات ســنتی تر مانند ویدئوهــای تلویزیونی و 
بیلبوردهای تبلیغاتی همه در راســتای ارتباط این 
برند با تنیس طراحی می شوند؛ ضمن اینکه تبلیغات 
آنالین این برند نیز بیشتر در زمینه ارتباط آن با ورزش 
تنیس و مســائل مرتبط با آن است. از طرفی شعار 

جدید این برند با عنوان »زندگی یک ورزش زیباست« 
به طور خاص ورزش تنیس را مد نظر دارد. تمساح 
معروف سبزرنگ برند الگوست نیز در گوشه پوشاک، 
کفش و راکت بسیاری از تنیس بازان دیده می شود. 
بنابراین می توان گفت یکی از مهم ترین بخش های 
برنامه هــای تبلیغاتی این برنــد، در ورزش تنیس 
منحصر شده و حتی می توان گفت سایر تبلیغات آن 

را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 زندگی یک ورزش زیباست 
این جمله شعار جدید الگوست است، بر این اساس 
ورزش تنها یک عملکرد فیزیکی نیست، بلکه نشانه ای 
از سرسختی، تعامل و خودنمایی است. فلسفه برند 
الگوست در استفاده از این شــعار جدید این است 
که زندگی نیز مانند ورزش یک میدان بازی اســت، 
اما یک میدان باورنکردنی که با تالش و سرسختی 
می تواند تبدیل به بازی زیبایی شود؛ به این معنا که 
زندگی یک ورزش است، ورزشی که نیاز به شجاعت 
دارد و تنها شجاعت است که می تواند این بازی را زیبا 
کند؛ به معنای دیگر مظهر یک زندگی زیبا، چیزی 
جز ورزش نیست. برند الگوست با این شعار تبلیغاتی 
خود، زندگی را در کنار ورزش زیبا می داند و تمساح 
مشهور و سبزرنگی که در کنار محصوالت آن حک 
شده، نمادی از سرسختی و تالش و شجاعت بازیکنان 

این ورزش است.

 الگوست در شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، 
پینترست و... تنها کاربرد عمومی و دوستانه ندارند، 
بلکه فضای بسیار مناسبی برای فعالیت های بازاریابی، 
خصوصا بازاریابی برندهای مشــهور هستند. برند 
الگوست نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صفحات 
مذکور دنبال کنندگان زیادی دارد که می تواند روند 
تولید محصوالت و خدمات خود را با آن ها به اشتراک 
بگذارد. اخیرا نیز در همین راســتا، با انتشار هفت 
ویدئوی کوتاه به تبلیــغ یکی از محصوالت خود در 
زمینه تنیس پرداخته است. ابتدا اینستاگرام به عنوان 
یکی از صفحات اجتماعی پرمخاطب برای معرفی 
محصوالت برند الگوست مورد استفاده قرار گرفت، 
تیم بازاریابی این برند با ساختن هفت فیلم کوتاه و 
نمایش آن ها در اینســتاگرام و نرم افزار تلفن همراه 
واین )Vine( به معرفی یکی از راکت های تنیس خود 
پرداخت. بازخوردی که این تبلیغات در رسانه های 

مذکور داشت به خوبی بیانگر اهمیت فضای مجازی 
در برنامه های بازاریابی است و همچنین این نکته را 
نشــان می دهد که برند الگوست نیز مانند بسیاری 
از برندهای معــروف جهان به اهمیت این فضا برای 
معرفی و تبلیغ محصوالت خود پی برده است. جالب 
است بدانید در اینســتاگرام ویدئوهای به نمایش 
گذاشته شده 44 هزار و 502بار از طرف مخاطبان 
پسندیده شــدند، ضمن اینکه در نرم افزار واین نیز 
616 بار از ســوی بینندگان مورد قبول واقع شد و 
الیک گرفت. همچنین فیلم های مذکور در صفحه 
اختصاصی فیس بوک الگوست نیز به نمایش درآمد 
و با داشــتن بیش از 328 هزار نظر و 4 هزار الیک، 

بازخورد خوبی یافت.

 کتاب تاریخچه الگوست را در گوشی خود 
ورق بزنید

در کنار تبلیغــات آنالین در صفحــات اجتماعی، 
الگوســت اقدام به تبلیغ خالقانه دیگری نیز کرده 
است، این تبلیغ که ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن 
است با انتشار یک کتاب توســط این کمپانی آغاز 
شد. به این صورت که در یک کتاب 128 صفحه ای، 
تاریخچه تنیس و نقشی که در طول سالیان بر سبک 
محصوالت الگوست داشــته، تبیین شده است. اما 
رابطه این روش سنتی با شیوه های مدرن این است 
که هر فرد که در فضای مجازی، راکت تبلیغ شده از 
ســوی کمپانی را خریداری کند، یک نسخه از این 
کتاب را از طریق گوشی اندروید خود دریافت می کند. 
نکته قابل تامل در کتاب مذکور تصاویر آن است، به 
این صورت که فردی که کتاب مذکور را در گوشــی 
خود دارد، می تواند تصاویر آن را به صورت ویدئو نیز 
دریافت کند، ویدئوهای ارائه شده نیز در اندازه صفحه 
نمایش گوشی است و اگر گوشی به اطراف حرکت 
داده شــود، بخش های تصویری کتاب مانند ویدئو 

حرکت می کنند.

 تعامل با جوانان در اسنپ چت
اســنپ چت به عنوان یکی از نرم افزارهای تبلیغاتی 
در جهان جایگاه ویژه ای یافته اســت، برندها و افراد 
مختلف می توانند تصاویر و ویدئوهای تبلیغاتی خود را 
در این اپلیکیشن بارگذاری کنند و با تعیین محدوده 
زمانی معین، آن ها را به نمایش بگذارند. الگوست نیز 
در مقام یکی از برندهای معروف پوشاک ورزشی در 
جهان، از این اپ غافل نبــوده و آن را مکانی ایده آل 

برای تعامل با مخاطبان خود در نظر گرفته اســت. 
تیم بازاریابی این برند معتقد اســت که اسنپ چت 
با داشتن دایره وســیعی از مخاطبان جوان، محیط 
مناسبی برای معرفی محصوالت جدید این کمپانی 
است. الگوســت با بارگذاری فیلم های ده ثانیه ای 
در اســنپ چت، مخاطبان را به دیدن آن ها دعوت 
می کند. هربار 10 متقاضی اولی که تبلیغات مذکور 
را می بینند می توانند در خریــد بعدی خود از یک 
کوپن تخفیف 20 درصدی برخوردار شوند. الگوست 
ویدئوهای خود را در این شبکه اجتماعی هر دو هفته 
یک بار به روز می کند. همچنین از دیگر راهکارهای 
این برند برای دعوت مخاطبان به اســتپ چت، قرار 
دادن هشتگ آن در دیگر صفحات اجتماعی مانند 
فیس بوک و توییتر اســت، در صفحات مذکور نیز 
الگوست از مخاطبان خود دعوت می کند به تماشای 
ویدئوهای آن در اسنپ چت بپردازند و از تخفیف های 

ویژه آن بهره مند شوند.

 تلفن همراه، یکــی از اهداف مهم بازاریابی 
الگوست

یکی دیگر از بخش های مهم روند تبلیغاتی الگوست، 
ســرمایه گذاری فزاینده ای است که در زمینه تلفن 
همراه انجام می دهد، حضور فعال در شــبکه های 
اجتماعی و سیســتم عامل های نصب شده در تلفن 
همراه، نشــان دهنده تمایلی اســت که این برند به 
تبلیغات آنالین دارد. در همین راســتا اســتفاده از 
نرم افزاهای مختلفی که بــر روی تلفن های همراه 
قابل نصب هســتند از دیگر فعالیت های بازاریابی 
این برند در ســال های اخیر اســت. به این صورت 
که با طراحی برنامه های مختلف برای گوشی های 
هوشــمند، کاربران را قادر می ســازد که بازی های 
تنیس بازان مشــهور و محبوب خود را دنبال کنند، 
ضمن اینکه با طراحی بازی های مختلف تنیس نیز 
آن ها را وارد جریان مسابقات تنیس می کند. البته 
این شیوه بازاریابی بیشــتر در نیویورک اجرا شده 
است اما الگوست به دنبال گســترش این روند در 
دیگر نقاط جهان نیز هســت و سعی دارد با طراحی 
و ارائه کمپین های مختلف در گوشــی های همراه، 
از طریق ورزش تنیس بــه تبلیغات مورد نظر خود 
بپردازد. وب سایت هایی که برای تلفن همراه طراحی 
شــده اند و امکان دیدن محصوالت و خرید آن ها را 
فراهم می کنند نیز از دیگر برنامه های تبلیغاتی این 

برند هستند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

استراتژی این کمپانی در  تبلیغات استفاده از اسنپ چت، 
اینستاگرام، فیس بوک و اپ اختصاصی است

چرا الگوست می گوید
زندگی ورزشی زیباست!

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

تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی استخدام ها به 

shanbe� و نیازمندی های  jobinja.irسایت 
mag.ir  مراجعه کنید

  )Lifeboard Parseh( الیف برد پارسه
UI  استخدام برنامه نویسی اندروید و

تهران، تمام وقت

  )Round Table Apps( میزگرد نرم افزار
Senior iOS Developer  استخدام

تهران، تمام وقت

  )Dofito( دوفیتو
استخدام کارشناس بازاریابی اجرایی

تهران، تمام وقت

  )Narin Gol( نارین گل
استخدام گرافیست و عکاس

تهران، پاره وقت

  )Homatech( هماتک
استخدام برنامه نویس اندروید و آی اواس

تهران، پاره وقت

  )Anetwork( ای نتورک
استخدام برنامه نویس سمت کاربر

تهران، تمام وقت

  )Farhikhtegan( فرهیختگان دانشگاه تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی

تهران، پاره وقت

  )Dofito( دوفیتو
استخدام طراح گرافیک وب

تهران، تمام وقت

  )Socia Soft( سوشیاسافت
استخدام برنامه نویس اندروید

تهران، تمام وقت

  )Zoraq(  زورق
استخدام کارشناس امور مشتریان

تهران، تمام وقت

نام برند الگوست از اسم موسس آن رنه الگوست مشتق 
شده است. رنه در دهه بیست میالدی ستاره تنیس بود 
که توانســت یکی از کمپانی های موفق تولید پوشاک 
این ورزش را نیز ایجاد کند، اما آنچه در برند الگوست 
جالب اســت، تمساح معروف ســبزرنگ آن است که 
به عنوان لوگوی منحصربه فــرد این برند در کنار تمام 
محصوالت آن دیده می شود. داستانی که در پشت این 
لوگو است بسیار جالب و خواندنی است. رنه الگوست 
به خاطر شرطی که با کاپیتان تیم تنیس فرانسه بسته 
بود، در روزنامه های آن زمــان لقب کروکدیل گرفته 
بود. او نیز همین نشــان را برای برند پوشاک ورزشی 
خود انتخاب کرد. طبق این شــرط قرار بود بازنده یک 

چمدان از پوســت تمساح را به برنده بازی بدهد. 
اگرچه رنه این مسابقه را از دست داد، اما 

لقب کروکدیل از ســوی مردم به او 
داده شد و ســرانجام نیز تصمیم 
گرفت این نشان را برای کمپانی 
خود انتخاب کند و لوگوی خود 
را بــر اســاس آن طراحی کند. 
نکته حائز اهمیت این اســت که 

لوگوی تمساح بعد از مدت زمان 
بســیار کوتاهی توانســت به بخش 

مهمی از هویت برند الگوســت تبدیل 
شــود به طوری که امروزه نیز بسیاری از افراد 

این برند را با همان تمساح سبزرنگ می شناسند. 
رابطه برند الگوست با لوگوی تمساح به 
این صورت است که هرگاه شما یک 
تمساح را ببینید هرگز به یاد برند 
مذکور نمی افتیــد، اما دیدن و 
یا شنیدن نام الگوست، تصویر 
تمســاح را به ذهن هر بیننده و 
یا شــنونده می آورد و دقیقا به 
همین دلیل نیز گفته می شود که 
لوگوی تمساح بخشی از هویت برند 
الگوست شــده است. لوگوی الگوست 
که به شــکل یک کروکدیل ســبزرنگ است، 

در رنگ های قرمز و سفید نیز طراحی شده بود و اولین 
بار توسط دوســت رنه الگوست، رابرت جورج، بر روی 
لباس تنیس او طراحی شــد و سرانجام نیز این نقش از 
روی لباس این ستاره تنیس بر روی محصوالت کمپانی 
معروف آن قرار گرفت. طبق نظر تحلیلگران، آرم تمساح 
بر روی محصوالت الگوست که منحصرا بازی های تنیس 
را شامل می شود، نمادی از مقاومت و سرسختی است، به 
این معنا که در صورت سخت کوشی و استقامت می توان 
پیروز میدان بازی شد و این نماد با شعار جدید الگوست 
که زندگی را ورزشی زیبا می بیند کامال هماهنگ است، 
در میدان ورزش زندگی نیز باید مانند تمساح سرسخت 

بود تا به موفقیت دست یافت.

تمساحی سبزرنگ با دهانی باز
چگونه لوگوی الگوست جاودانه شد!

22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم



دکتر جرج سولیوان متخصص منابع انسانی 
در سیلیکون ولی است. چهره ای شناخته شده 
در کشف استعداد که نزدیک به 900 مقاله و 10 
کتاب در حوزه های مختلف مدیریت استعداد 
از او منتشر شده است. متن زیر برگرفته از یکی 
از مقاله های او در زمینه احیای مدیریت منابع 

انسانی در شرکت گوگل است. 
منابع انسانی در شرکت گوگل به طرز چشمگیری 
با صدها شرکتی که در آن ها فعالیت کرده ام یا راجع 
به آن ها تحقیق کرده ام متفاوت اســت. برای شروع 
بایــد بگویم این موضوع در شــرکت گوگل »منابع 
انسانی« نامیده نمی شود، بلکه نام »عملکرد افراد« 
را برای آن انتخاب کرده اند. معاون منابع انسانی این 
شرکت الزلو باک، توانسته به نتیجه ای نهایی در مورد 
اینکه در تمام مراحل کار، تصمیم ها بایستی مبتنی 
بر داده های آماری و اعداد و ارقام وضع شوند، برسد. 
تصمیمات مدیریتی در مورد افراد با مشورت با یک 
گروه خبره به نام »تیم تجزیه وتحلیل« انجام می شود. 
موارد کلیدی از نکات برجسته اهداف این گروه در دو 

مورد زیر خالصه می شود:
 تمام تصمیم گیری ها در مورد افراد بر اساس آمار و 

ارقام انجام می گیرد.
 هدف این گروه این است که »دقت تصمیم گیری 
در مورد افراد بایستی به اندازه دقت تصمیم گیری در 

امور مهندسی باشد.«

شرکت گوگل در حال جایگزینی روشی تازه به جای 
روش تصمیم گیری قرن بیســتم است. اگرچه این 
روش با نام »عملکرد افراد« معرفی شــده اما شاید 
نام بامســماتر برای آن »تصمیم گیــری بر مبنای 

آمار« باشد. 
تیم تجزیه وتحلیل گوگل با برخورداری از نمایندگانی 
در هریک از زیرشاخه های این شرکت اطالعات خود 
را به معاون منابع انسانی می دهد. این تیم در تالش 
برای به دســت آوردن رابطه هایی بین اعداد و ارقام 
محاسبه شــده و تصمیم گیری های مناسب است. 
هدف این تیم در واقع جایگزینی این اطالعات آماری 

با تصمیم گیری های صحیح است.
حال به بیان 10 مورد از مهم ترین تمرینات مدیریتی 

گوگل درگذشته و حال می پردازم:
ویژگی های رهبری و نقش مدیران: 

»پروژه اکسیژن« نقش غیرقابل انکار 1
مدیران خــوب بر افزایــش راندمان 
کارمندان و ابقای آنان را به روشنی نشان داده است. 
این پژوهش همچنین نشان می دهد که هدایت افراد 
از طریق برخــورد رودررو و نزدیک مدیران با آنان از 
اهمیت بیشتری نســبت به دانش فنی نسبتا خوب 

مدیر برخوردار است.
گروه PiLab: این گروه که زیرمجموعه 

نســبتا کوچکی از کمپانی گوگل را 2
تشکیل می دهد در شرکت های مشابه 
هیچ گاه دیده نشده اســت. وظیفه این گروه اداره و 
هدایت روش ها و تجارب اجراشده در گوگل با هدف 
یافتن موثرترین روش اســت. برای مثال این گروه 
تالش می کند بهترین روش برای خوشحال کردن 

کارمندان را بیابد.

الگوریتم حفظ کارمندان: گوگل برای 
تشــخیص کارمندانی که تصمیم به 3

ترک شــرکت دارند از یک الگوریتم 
ریاضی بهره می گیرد. این کار به مدیران کمک می کند 
تا پیش از اینکه خیلی دیر شود به دنبال افراد جایگزین 
باشند و یا به فکر راه چاره برای رفع مشکالت این افراد 

باشند.
مدل های پیش بینی: مدیریت منابع 

انسانی ازجمله برنامه های همیشگی 4
گوگل برای آینده این شــرکت بوده 
است. برای نمونه این شرکت برای توسعه مدل های 
پیش بینی از جمالتی مانند »چی می شد اگه؟« جهت 
یافتن فرصت ها و مشکالت احتمالی در مدیریت منابع 
انسانی اســتفاده می کند. همچنین این شرکت از 
طریــق تجزیه وتحلیل به وســیله رایانــه به تولید 
برنامه های موثر برای نیروی کار خود پرداخته است.

افزایش تنوع: برخالف بســیاری از 
شرکت ها کمپانی گوگل از روش های 5

تجزیه وتحلیــل رایانــه ای برای حل 
مشکالت متنوع بهره می گیرد. به همین سبب تیم 
تجزیه وتحلیل این شــرکت بــا تجزیه وتحلیل به 
شناسایی دالیل اصلی ضعف در تنوع استخدام، ابقای 
کارمندان و ترفیع رتبه )خصوصا در بین مهندسان 
زن( پرداخته است. نتایج حاصل شده در استخدام، 

ابقا و ترفیع کارمندان کامال محسوس بوده است.
یک الگوریتم استخدام موفق: گوگل 

از معدود شــرکت هایی اســت که با 6
ساخت الگوریتمی علمی پیش پینی 
می کند کدام یک از کاندیداهای استخدام در صورت 
قبولــی در آزمون، به موفقیت بیشــتری در گوگل 

می رسند. گوگل همچنین در استراتژی استخدام افراد 
کامال متفــاوت عمل می کنــد. تصمیم گیری های 
گروهی در استخدام افراد تازه از روش هایی است که 
گوگل برای جلوگیری از استخدام افراد توسط مدیران 

برای اهداف کوتاه مدتشان انجام داده است.
ارزش گذاری برای افــراد نمونه: 

مدیــران گوگل به محاســبه تفاوت 7
عملکرد یک فرد اســتثنائی در امور 
تکنولوژی با فردی معمولی پرداخته اند. این موضوع 
آنان را متقاعد کرده که از هیچ تالشی برای استخدام، 

ابقا و توسعه ذهن های خالق کوتاهی نکنند.
همکاری: کمپانی گوگل اصرار زیادی 

بر همــکاری گروه هــای مختلف با 8
عملکردهای متفاوت دارد. این شرکت 
به این نتیجه رســیده است که نوآوری های بزرگ از 
ترکیب ســه فاکتور حاصل می شود: اکتشاف )مثل 

یادگیری(، همکاری و سرگرمی.
افزایش اکتشاف و یادگیری: به جای 

روش هــای قدیمــی یادگیــری در 9
کالس های درس این شــرکت تاکید 
بسیاری بر آموزش در حین انجام کار دارد. این شرکت 
هزینه های زیادی را برای آموزش از طریق پروژه ها و 

یادگیری از شکست ها صرف می کند.
اجبــار خیر، آمــار!: آخرین کلید 

موفقیت تیم تحقیقاتی گوگل، نه در فاز 10
تحقیق، بلکه در فاز نتیجه گیری است. 
با این روش مدیران و افراد ارشــد این شرکت با زور و 
اجبار به انجام دســتورات نمی پردازند. بلکه با آمار و 
ارقام ارائه شده توسط تیم تحقیقاتی، متقاعد به انجام 

روشی تازه یا ادامه روش قبل می شوند.

گوگل برای 
تشخیص 
کارمندانی 

که تصمیم به 
ترک شرکت 
دارند از یک 

الگوریتم 
ریاضی بهره 

می گیرد. این 
کار به مدیران 
کمک می کند 

تا پیش از 
اینکه خیلی 
دیر شود به 
دنبال افراد 

جایگزین 
باشند و یا به 
فکر راه چاره 

برای رفع 
مشکالت این 

افراد باشند

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

تیم ورک
T e a m W o r k

11

تمرین های مدیریتی منحصربه فرد غول جست وجوگر اینترنت برای پی بردن به مشکالت کارمندان و مدیریت آن ها
چرا  گوگل به منابع انسانی می گوید عملکرد افراد؟

  )Delta Global( دلتاگلبال
استخدام توسعه دهنده وب

تهران، تمام وقت

  )Fambo( فامبو
استخدام کارشناس گروه محصول- تامین

تهران، تمام وقت

 )Digikala(  دیجی کاال
استخدام طراح بصری

تهران، تمام وقت

  )Neko Markab Aria( نکو مرکب آریا
استخدام متخصص بازاریابی

تهران، تمام وقت

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

خراسان رضوی، مشهد، تمام وقت

  )Persian Utab( هلدینگ پرشین یوتاب
استخدام مسئول دفتر

تهران، تمام وقت

  )Digikok( دیجی کوک
استخدام نویسنده وب

اصفهان، مبارکه اصفهان، پاره وقت دورکاری

  )Rahnema( رهنما
استخدام گرافیست

تهران، تمام وقت

  )Narvan Rayaneh( نارون رایانه
استخدام کارمند فروش

تهران، تمام وقت

  )Hoosh Nahad( هوش نهاد
Server Developer  استخدام

تهران، تمام وقت

  )TelC( ارتباطات بین الملل تلسی
Java  و PHP استخدام برنامه نویس

تهران، تمام وقت

)Shooka( )شبکه ویدئوکنفرانس ایران )شوکا
C#  استخدام برنامه نویس

تهران، تمام وقت

ستون
C o l u m n

بزرگمهر
کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش 
رفته افســوس نخورد، از نایافته به رنج نباشد، 
چون در طلب مرادی با سختی رویارو شود سست 

نشود و دل به ناامیدی نسپارد.

به تیمتان »ما« بگویید نه »من«

چطور می شود کارمندان 
را دلباخته سازمان کرد؟

تشکیل گروه، داروی 
مشکالت بین کارمندی!

ارتباط نیاز اساســی نوع انســان اســت. در 
طبقه بندی معروف نیازهــای مازلو، این نیاز 
بعد از برآورده شــدن نیازهای حیاتی- آب و 
غذا و مسکن- ذکر می شــود. بر اساس نتایج 
تســت های خودشناسی که توســط روبرت 
ریش، وزیر کار سابق آمریکا، بر روی کارمندان 
شرکت های مختلف انجام گرفت، مشخص شد 
کارمندانی که ارتباط خود با شرکت را به صورت 
ضمیر »ما« تعبیر می کنند، تعامالت بهتری 
نسبت به آن دسته از کارمندانی دارند که خود 
را جدا از شرکت می دانند و دیگر اعضا را با ضمیر 
»آن هــا« خطاب می کنند. وقتــی کارمندان 
راضی باشند، شرایط را با چنین جمله ای بیان 
می کنند: »ما به طــور موفقیت آمیزی برنامه 
جدیــد را طراحی کردیم« یــا »ما تیم خوبی 
داریم بنابراین کارها منظم انجام می شــود«. 
اما وقتی کارمندان ناراضی باشــند، خودشان 
را از ارتباطات حــذف می کنند: »آن ها خوب 
پول نمی دهند!« ریش به این نتیجه رسید که 
کارکنانی که تعامالت بهتری دارند، احساس 
مسئولیت بیشتری نسبت به شرکت می کنند. 
این دسته از افراد راضی ترند و در کارهایشان به 
نحوی موثرتر خدمات رسانی می کنند. منظور 
از ارتباط این اســت که کارمنــد خود را جزء 
مهمی از اعضای شــرکت بداند، و درواقع خود 
را عضو جامعه بزرگ تری بداند که چیزی فراتر 
از یک همکاری شغلی است. چنین احساسی 
بیشــتر در قالب ارزش ها، ماموریت و فرهنگ 
شرکت می گنجد. این احساس درست شبیه 
این است که کارمندان خود را نه در حد همکار 
که بیشتر شــبیه برادر بدانند. در سال 2014 
مطالعه ای بین 363 هزار کارمند در 52 شرکت 
بین المللی در اندازه ها و گونه های مختلف انجام 
شــد. محققان از کارمندان پرسیده بودند که 
به این جمله چه امتیــازی می دهند: »باعث 
افتخار من اســت که به دیگران بگویم کارمند 
این شرکت هســتم.« نزدیک به سه چهارم از 
شرکت کنندگان، یعنی 78 درصدشان، به این 
ارزیابی امتیاز باال دادند. جالب اینجاست که در 
بعضی از شرکت ها، بیش از 90 درصد از کارکنان 
به بودن در شــرکت افتخار می کردند! در این 
موارد، کارمندان نه تنها با شرکت ارتباط خوبی 
برقرار کرده بودند، بلکه تعامالت مناســبی با 
دیگر کارمندان داشتند. وقتی کارمندان ارتباط 
محکم و عمیقی با شرکت برقرار می کنند، تمایل 
بیشتری دارند تا برای هم وقت و انرژی بگذارند. 
در واقع ارتباطات، چیزی فراتر از رابطه تک تک 
افراد تیم است. شکل گیری ارتباطات مثبت بین 
اعضای تیم یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه برای 
اینکه ارتباطات عمیق و محکمی اتفاق بیفتد، 
تازه واردها باید از مراحل گوناگونی عبور کنند:

تناســب: منظور از تناسب، شــبیه شدن به 
فرهنگ و محیط سازمان است. چیزهایی مثل 
انطباق با محیط فیزیکی کار، تناسب شغلی و 

تناسب و هماهنگی با کل سازمان.
احساس تعلق: بعد از اینکه تناسب با سازمان 
رخ داد، کارمنــدان آرام آرام بــه ایــن نتیجه 
می رسند که خود را به سازمان متعلق بدانند. 
در این مرحله کارمند ارزش های ســازمان را 
ارزش خود می داند و از کار و انگیزش و پاداش ها 

لذت می برد.
ادغام: هر زمان فرد خود را متعلق به سازمان 
دانســت، بخشــی جدایی ناپذیر از سازمان 
محسوب می شود. در این مرحله نه تنها کارمند 
به سازمان مرتبط است بلکه سازمان هم بخشی 

از وجود کارمند به حساب می آید.
اگر فرد خود را متناســب و متعلق به سازمان 
بداند، ممکن اســت روزی به این نتیجه برسد 
که همکارانش او را می پذیرند، و سازمان برای 
او و کارش ارزش قائل است، و این دقیقا همان 
روزی اســت که تفکر »آن ها« به »ما« تغییر 
می کند. و این همان ارتباط اســت، شاه کلید 

حیاتی تعامالت کارمندان.

از راه های کاهش تضاد و تنش بین کارمندان، 
تشــکیل و رشــد روابط قوی تر بین این افراد 
است. اعضای یک گروه دارای مشترکاتی مانند 
هدف مشــترک، تجربه مشترک و همچنین 
اغلب محیط کار مشــترک هستند. این موارد 
اشتراک باعث ایجاد پیوندی قوی تر می شود. 
بنابراین از هر وســیله ای برای ایجاد تجارب و 
اهداف مشترک بین کارمندان و اعضای گروه 
خود دریغ نکنید. یک راه مناسب برای ایجاد و 
گســترش رابطه بین کارمندان، فراهم کردن 
موقعیتی مناســب برای آنها جهت تعامل در 
دو سطح حرفه ای و شخصی است. اغلب یکی 
از تمرین هــای موفق در ایجــاد تیم برگزاری 
جلساتی اســت که به شناخت بهتر کارمندان 
از خود و همکارانشــان می پردازد. شــناخت 
بهتر افراد از یکدیگــر می تواند دیدگاه آنان را 
نسبت به هم تصحیح کند. حضور در این گونه 
کالس ها عــالوه بر نزدیک تر کــردن افراد به 
یکدیگر، وجوه اشتراک میان آنها را نیز برایشان 
روشن می کند. ضمنا مراقب درخواست های 
کارمندان برای مرخصی های گروهی و تفریحی 
باشید. برنامه ریزی برای یک پیکنیک گروهی 
به صمیمی تر شــدن افراد کمک می کند و یا 
باعث شکل گیری همکاری کوچکی در زمینه 

غیرکاری شود.

نقش بخش های منابع انســانی در قرن 21 به دلیل 
گسترده و همه جانبه شدن با چالش های زیادی روبه رو 
شده اســت. این بخش مانند گذشته بخشی ساده با 
هدف اســتخدام و آموزش نیروی تازه و تالش برای 
ابقای افراد نیست. بلکه المانی کلیدی در توسعه نیروی 
کار، آماده و هماهنگ کــردن آنان برای ماموریت ها 
و چشــم اندازهای شرکت اســت. به طور مثال نقش 
بخش منابع انسانی در ایجاد یک فرهنگ منسجم در 
شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است. وجود افراد 
با فرهنگ های متفاوت برای کار در یک شرکت امری 
عادی شده اســت. به همین دلیل ایجاد یک فرهنگ 
یکپارچه و منظم در شــرکت به یکی از چالش های 
بخش مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. وجود 
فرهنگ متفاوت در افراد مانع از یافتن وجه اشتراک در 
بین افراد یک شرکت می شود و این باعث می شود این 
افراد در برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشکل شوند. 
همین طور که مشاهده می شود افزایش مسئولیت های 

این بخش باعث افزایش مشکالت آن نیز شده است.

حفظ نوابغ چالشی است که باید از همین حاال خودتان را برای آن آماده کنید
مهم ترین مشکل شرکت ها در سال 2022

 حفظ نوابغ
مدیریت نوابغ لفظی است که جهت استخدام و حفظ 
افراد خالق و نخبه در یک شرکت استفاده می شود. 
براساس تحقیقی از انجمن مدیریت منابع انسانی در 
سال 2012، مدیران متخصص در شاخه منابع انسانی 
پیش بینــی کرده اند که در ســال 2022 مهم ترین 

چالش برای یک شرکت حفظ افراد خالق است.

 توسعه رهبری
بر اســاس آماری از انجمن مدیریت منابع انســانی 
)SHRM( در سال 2010، توســعه رهبری یکی از 
چالش ها و نگرانی های کلیــدی برای بخش منابع 
انســانی بوده اســت. زمانی که یک شــرکت رشد 
می کند و توسعه می یابد، وجود مدیری که با توجه به 
پیشرفت شرکت، قابلیت رشد و ترقی داشته باشد از 

اهمیت زیادی برخوردار می شود. توسعه رهبری از دو 
جهت در حفظ کارمندان نمونه تاثیر می گذارد؛ اول 
اینکه یکی از شایع ترین دالیلی که افراد هنگام ترک 
یک شــرکت بیان می کنند ضعیف بودن رهبری و 
مدیریت است. ثانیا این افراد به مدیرانی احتیاج دارند 
که مانند یک آموزگار کار در کنار او برایشــان جنبه 

آموزشی داشته باشد.

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه
در سال 

2010، توسعه 
رهبری یکی 
از چالش ها 

و نگرانی های 
کلیدی برای 
بخش منابع 
انسانی بوده 
است. زمانی 

که یک شرکت 
رشد می کند 
وجود مدیری 

که قابلیت 
رشد و ترقی 

داشته باشد از 
اهمیت زیادی 

برخوردار 
می شود
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خاطره فالپی های مربعی که تنها چند مگابایت 
حافظــه داشــتند و با اشــاره ای بــا داده های 
ذخیره شده شان خداحافظی می کردند، در ذهن 
همه ما جاودان شده است. زمانی که کیس های 
خاکســتری رنگ پت پت کنــان، انتظار خواندن 
اطالعات یک فایل کوچک فالپی را می کشیدند و 
ما شگفت زده از این حجم خرد فناورانه، فالپی ها 
را با طمانینه و احترام در کشوی میز جا می دادیم 
و به گمانمان با منتهای تکنولوژی روبه رو شــده 
بودیم. اما شاید کمتر کسی بداند که خالق اولیه 
فالپی ها و بسیاری از تکنولوژی های دیگری که 
دنیا را تکان دادند، شــرکتی آمریکایی است که 
مجله فوربز آن را هفتمین برنــد باارزش جهان 
معرفی می کند. برندی که در سال 2015 ارزشی 
قریــب به 94 میلیــارد دالر دارد و با اینکه »آی.

بی.ام« چنــد رده پایین تر از برندهای تکنولوژی 
دیگری چون اپل و مایکروسافت قرار گرفته، سابقه 
طوالنی آن در طراحی و ســاخت تکنولوژی های 
ســخت افزار و نرم افزار از کامپیوترهای شخصی 
گرفته تــا خدمات فناوری نانــو، آن را تبدیل به 
یکــی از قدرتمندترین شــرکت های نیویورکی 
در نوع خودش کرده اســت. برنــدی که فعالیت 
رســمی خود را بیش از صد سال پیش آغاز کرد 
و از همــان ابتدا با ســرمایه 17 میلیون دالری و 
1200 کارمند نام خود را بر سر زبان شرکت های 
فناوری انداخت. آی.بی.ام یا شرکت ماشین آالت 
بین المللی کسب وکار را در دنیا با نام »آبی بزرگ« 
می شناســند. این نام هم یــادآور اولین لوگوی 
کامپیوترهای آی.بی.ام است که آبی رنگ بودند 
و هم از ســوی دیگر به پروژه عظیم این کمپانی 
در زمینه طراحــی ابرکامپیوترهایی با نام »ژن 
آبی« اشــاره دارد، که در حال حاضر بزرگ ترین 
دستاورد فناورانه این کمپانی هستند و 4 پروژه 
تولیــدی آن ها مشــغول به فعالیت اســت. ژن 

آبی آی.بی.ام کــه منحصربه فردترین خروجی 
تکنولوژی این شرکت در سال های اخیر است، در 
سال 2009 مدال ملی نوآوری آمریکا را از باراک 
اوباما دریافت کرد و به ایــن برند فهماند که باید 
مختصات تولیداتش را از پی.ســی های شخصی 
به سمت وســوی بزرگ تری هدایت کند. اما آغاز 
ایده آی.بی.ام به ادغام سه شرکت بزرگ فناوری 
قرن نوزدهمــی برمی گردد، کــه در راس آن ها 
اولین مدیرعامــل آی.بی.ام یعنی »توماس جی. 
واتســون« قرار داشــت. او از همان ابتدا تصمیم 
گرفت نه فقط به عنوان شرکتی برای تولید و فروش 
قطعات سخت افزاری که در قالب موسسه ای برای 
مطالعه و توســعه تکنولوژی الکترونیکی فعالیت 
کند. اولین خروجی کامپیوتری این شــرکت با 
همکاری دانشگاه هاروارد در سال 1944 بیرون 
آمد. اما همــه جهان این برند را بــا نوآوری های 
خالقی می شناســند که ورود هرکدام جهان را 
با شگفتی مواجه کرد. دیســک های فالپی تنها 
یکی از این شگفتی ها هستند و در کنار آن هارد 
درایو کامپیوتر و ماشین های اِی.تی.ام اختراعات 
نوآورانه بزرگ تر این شــرکت محسوب می شوند 
که هنوز منســوخ نشــده اند و خدمت بزرگی به 

جهان کرده اند.
محصوالت آی.بی.ام ایــن روزها بازار جهان را به 
خود مشغول کرده اند و چون با نام های مختلفی 
ســر برآورده اند، بســیاری از ما با ریشه آی.بی.

امی آن ها آشنا نیســتیم. از سال 2005 تاکنون 
لپ تاپ هــای لِنوو و کنســول های بــازی چون 
پلی استیشن 3، ایکس باکس و  Wii متفاوت ترین 
خروجی هایــی هســتند کــه در تولیــد آنها از 
میکروپروسســورهای آی.بی.ام اســتفاده شده 
است. حاال بیش از 4 میلیون نفر در شرکت های 
چندگانه این برند کار می کنند و آی.بی.ام یکی از 
معتمدترین واحدهای آی تی در جهان شناخته 
می شود، برندی که امروز می داند ادامه حیاتش 
در دنیــا نه تنها مســتلزم تولیــدات نوآورانه که 
فعالیت های اجتماعــی در کمپین های صلح و از 

بین بردن تبعیض های جنسیتی است.

هریک از ما اگر یک بار هم از ایستگاه متروی صدر، پا به 
خیابان شریعتی گذاشته باشیم، احتماالً با ساختمان 
چندطبقه »نان سحر« چشم در چشم شده ایم و اگر 
قوت غالبمان نان بوده باشــد، مسحور از عطر تازه 
آردگندم چرخی در شــعبه مرکزی این فروشگاه 
زده ایم و چند نان تازه بــه خودمان هدیه کرده ایم. 
فروشگاه هایی که امروز در شهرهای ایران با نام نان 
سحر خودنمایی می کنند، تنها یکی از محصوالت 
برند 45 ساله گروه صنعتی نان سحر هستند. برندی 
که کارش را با فروش نان در بوفه های پارک ســاعی 
و جمشــیدیه آغاز کرد و پس از مدتی نه تنها اولین 
صنایع تولید نان در ایران را شــکل داد، که کم کم 
وارد عرصه ماشین آالت صنعتی تولید آرد و نان شد و 
هم اکنون خانواده اش از چهار شرکت اصلی تشکیل 
شــده، که هر کدام قصد دارند سفره های ایرانی را با 
نان ســالم پر کنند و از ضایعات تولید و مصرف این 
برکت سفره ها کم کنند. گروهی که پخت دستی و 
سنتی نان را تبدیل به سیستمی صنعتی و انبوه کرد 
و با طراحی ماشین آالت داخلی، توانست دانش فنی 
تولید نان را، که پیش تر در جامعه ایرانی غایب بود، 

وارد کشور کند.

 نان های سوار بر دوچرخه
نان سحر که نه تنها در فروشگاه هایی به همین نام، 
بلکه در تمام سوپرمارکت های شهر جا خوش کرده 
است، مثل بســیاری از برندهای نام آشنای امروز، 
زندگی چندین ســاله اش را مدیــون ذهن خالق 
کارآفرینی است که با سرمایه ای ناچیز کارش را آغاز 
کرده. کســی که در نوجوانی ابهر را به مقصد تهران 
ترک کرد تا کاری پیدا کنــد و کمک خرجی برای 
خانواده ورشکسته اش باشد. »مهدی خان محمدی« 
که این روزها مدیرعامل گروه صنعتی نان سحر است، 
در سنین نوجوانی روستای حیدریه ابهر را به مقصد 
خیابان جیحون تهــران ترک کرد، نزد عمویش که 
توزیع کننده نان بود، آمد و اولین کارش را با دستمزد 
روزی ســه تومان در یک قهوه خانه آغاز کرد. بعد از 
آن دو ســال در کارخانه کفش ملی مشغول شد و 
توانست از کارگر ســاده به یک کنترلچی ارتقا پیدا 
کند، اما این کار روحیه آفرینشگرش را ارضا نمی کرد 
و در شانزده سالگی تصمیم گرفت پابه پای عمویش 

توزیع کننده نان شود.
مدیرعامل نان سحر باور داشت که شغلی که با نان در 
ارتباط باشد، برکت دارد. درباره روزهای نوجوانی اش 
می گوید: »بیرون آمدن از کارخانه کفش ملی، با توجه 
به اینکه نوجوانی شانزده ساله بودم، ریسک بزرگی 
محسوب می شــد. این فکر که آیا در این راه موفق 
می شوم، مرا از آینده می ترساند. درواقع وقتی انسان 
قرار است تغییری اساسی در زندگی اش ایجاد کند و 

برای هدف بزرگش گام بردارد، کمی تردید می کند، 
اما خودباوری، نهراسیدن از مشکالت آینده و امید به 

خدا همه تردیدها را به یقین مبدل می کند.«
او یک ســال تمام نان ها را ســوار بر دوچرخه اش 
می کرد و به دســت مغازه ها و ساندویچ فروشی ها 
می رســاند. دوچرخه ای که به برکت نان تبدیل به 
موتورسیکلت و بعد فولکس استیشن برای پخش 
نان شد. مهدی توانست بعد از مدتی بوفه های پارک 
ساعی و جمشیدیه را هم اجاره کند و در کنار توزیع 
نان، کار فروش را هم برعهده بگیرد. حجم کار کم کم 
آنقدر زیاد می شود که چهار کارگر استخدام می کند 
و مغــازه ای به نام »نان نمونــه« در پل رومی اجاره 
می کند. پخت دســتی نان بلکــی را آغاز می کند و 
سرمایه محدودش موجب می شود روزانه آرد بخرد، 
شــب ها خمیر بگیرد و صبح خودش آن ها را پخش 
کند. همین تالش بی وقفه در روزهای جوانی است 
که سرانجام سرنوشــت برندی به نام نان سحر را در 

سال 1350 رقم می زند.

 نان مدرن بخوریم
نان ســحر بــه پیشــنهاد یکی از مشــتری های 
پروپاقرص آلمانی اش، پیش از انقالب ماشین آالت 
مدرن خارجی را برای اولین بار در قالب خصوصی 
خریداری می کنــد و تولید مدرن و صنعتی نان را 
در پیش می گیرد. چند سالی روند تولید به خوبی 
ادامه پیدا می کند و با هربار خرابی دستگاه شرکت 

آلمانی به کمک همتای ایرانی خود می شــتابد. تا 
اینکه انقالب 57 فرامی رســد و پای شرکت های 
خارجی از ایــران بریده می شــود. همین چالش 
است که زمینه شکوفایی نان سحر و به نوعی برند 
شدن آن در کشــور را فراهم می کند. این صنعت 
داخلی در شــرایطی کــه تعمیرکارهای خارجی 
دیگر به کمکش نمی شــتافتند، مجبور به تعمیر 

ماشین آالت تولید نان می شود.
پس از مدتی به صورت دوســتانه دســتگاه های 
شــرکت های نان پزی دیگر را هم تعمیر می کند 
و همین ایــده دیگری را به ذهــن خان محمدی 
تزریق می کند و آن تولیــد قطعات فر برای پخت 
نان است. اینجاســت که با ساخت اولین فر پخت 
نان در کارگاهی شــصت متری در تهران، شرکت 
»صنایع پیشــرفت پخــت« به ثبت می رســد و 
کارگاهی سیصد متری در یافت آباد با ده کارگر کار 
تولید دســتگاه های نان پزی را بر عهده می گیرد. 
این روزها نان مدرن ســحر آنقــدر پیش رفته که 
پابه پای تولید، واحد تحقیقاتی آن در زمینه کشت 
گندم و فرآیندهای تولیــد آرد و نگهداری از نان 
فعالیت می کند و می خواهد هرروز نان سالم تری 
به ســفره های ایرانی هدیه کنــد و ضایعات این 
فرآیند صنعتی را از بین ببرد. این خانواده صنعتی 
اکنون بیش از 350 عضو دارد که در چهار شرکت 
آن مشغول به کار هستند و می خواهند طعم سالم 

زندگی را در سبد خانواده های ایرانی جا بدهند.

نوآوری های آی.بی.ام جهان را شگفت زده می کند
خالق فالپی، هفتمین برند باارزش جهان!

12
ابنسینا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگان اند 
که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم 
فرصتی به دست آورند حاضر نیستند اشتباهات 

و لغزش های آنان را اصالح و جبران کنند. 
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اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

مهدی خان محمدی کارش را از یک بوفه در پارک جمشیدیه شروع کرد و حاال بخش مهمی  از بازار را در اختیار دارد

به تعداد برندهای کوچــک و بزرگی که امروز 
می شناسیم تجربه شکست و ناکامی وجود دارد. 
بسیاری از کارآفرینانی که امروز مشاغل بزرگی 
ساخته و کســب وکارهای خالقی راه اندازی 
کرده اند، روزگاری طعم تلخ ناکامی و شکست 
را چشیده اند. فرقی ندارد در دنیای پر از ایده و 
رقابت امروز، کسی در مسیری نو قدم بگذارد، 
یا درگذشته شــخصی ایده ای خالق داشته؛ 
کارآفرینی مسیری ناهموار دارد و قدم گذاشتن 
در آن به معنای آشــنایی توامان با شکست و 
موفقیت است. »رولند ِمیسی« تاجر و کارآفرین 
قدیمی آمریکایی است، که با آنکه بیش از صد 
سال از مرگش می گذرد، امروز فروشگاه های 
زنجیره ای پوشــاک با نام او در نقاط مختلف 
دنیا برقرار هستند. فروشگاه هایی زنجیره ای 
که امروز با پوشاک و لباس و خواروبارشان نزد 
مردم زبانزد هستند و سرمایه حدودا 30 میلیارد 

دالری کارخانه ِمیسی را تامین می کنند.
ِمیسی همانند بســیاری از کارآفرینان خالق، 
به آسانی کســب وکار تازه اش را بنیان گذاری 
نکــرد و مســیر تجــارت و فــروش از ابتدا 
برایــش هموار نبــود. او در روزگاری که هنوز 
فروشــگاه های زنجیره ای و خرده فروشــی 
به طور عمده رواج نداشــت، تصمیم به تولید و 
بسته بندی محصوالت و تاسیس خرده فروشی 
کالن گرفت. ایده ای که هرچند در دنیای امروز 
خالقیتی در آن به چشم نمی خورد، اما در زمان 

خودش چالش های زیادی در پی داشت.
رولند در اوایل جوانی در نیروی دریایی آمریکا 
مشغول بود. اما شغلی که پدر برایش انتخاب 
کرده بود، آنقدر جذابیت نداشت تا این جوان 
خالق را یکجا بنشــاند. ِمیسی در خاطراتش 
نوشته اســت: »تنها یادگاری ام از خدمت در 
نیروی دریایی آمریکا، نشان لباسم بود. ستاره 
 سرخی که نشــان تجاری شــرکت تولیدی 
ِمیسی است.« شــاید کار در کشــتی اولین 
جرقه های کسب وکار رولند را زد. آن زمان که 
لباس های کهنه دریانوردان و افسران دریایی 
را با دوخت ودوز قابل استفاده می کرد، فهمید 
که عالقه اش چیزی بیشتر از خدمت به ناوگان 

دریایی کشورش است.
زمانی که هنوز خرده فروشی های کالن و تولید 
انبوه لباس و پوشاک افکاری دور از ذهن بودند، 
ایده ِمیسی می توانست انقالبی در صنعت تولید 
کشور برپا کند. رولند برای دنبال کردن رویایش، 
نیروی دریایی را رها کرد و به خانه بازگشــت. 

اما ایده او از همان ابتدا با مخالفت مواجه شد. 
خانواده اش تنها می توانستند سرمایه اولیه یک 
مغازه کوچک را به او بدهند. اما چه کسی باور 
می کرد آن مغازه کوچک کنج خیابان چهاردهم 
نیویورک در سال 1860، روزی تبدیل به یکی 
از بزرگ ترین فروشــگاه های شهر شود. مرگ 
پدرش در همان سال، ارثیه قابل توجهی برایش 
گذاشت. سرمایه ای را که همیشه در آرزویش 
بود، برداشــت و مغازه کوچکــش در خیابان 
چهاردهم را با نام »خرده فروشی ِمیسی« به راه 
انداخت. »در اولین روز افتتاح فروشگاه، تنها 11 
دالر و 9 سنت فروش داشتم و در هفته اول این 
فروش به 50 دالر رسید. گمان می کردم حتی 
ســرمایه کافی هم مرا به رویایم نزدیک نکرده 
است. می خواستم فروشگاه را جمع کنم، اما هر 
روز می گفتم فردا هم صبر می کنم و این فرداها 
فروشگاه را یک ســال باز نگه  داشت. حساب 
آخر ســالم 90 هزار دالر را نشان می داد. باور 
نمی کردم که در اوج ناامیدی فروشی با این رقم 
داشته ام.« چهار سال بعد در حالی که رولند تنها 
36 سال داشت، ایده فروش انبوه محصوالت و 
پوشاک در فروشگاهی بزرگ تحقق پیدا کرد. او 
توانست 11 ساختمان اطراف مغازه اش را اجاره 
و خرده فروشی بزرگی افتتاح کند که در نه تنها 
به فروش و بسته بندی محصوالت می پرداخت 
که یک کارگاه تولید لباس هم داشت. کارگاهی 
که در ســال 1880 کارخانه تولیدات ِمیسی و 
همکاران را بنیان گذاری کرد. کارخانه ای که 
امروز حامی یکی از بزرگ ترین فروشگاه های 
خواروبار زنجیره ای در دنیا با 770 شعبه است.

رولند میســی در آمریکا نه تنها یک کارآفرین 
اســت، کــه از او به عنوان یک مبــدع هم یاد 
می شــود. او اولیــن کارآفرینی اســت که در 
فروشگاهش مدیریت را به یک زن واگذار کرد و 
در کارخانه اش تعداد کارکنان زن بیش از مردان 
بودند. ستاره سرخ میسی در شهرهای اروپایی و 
آسیایی شعبه دارد و هم اکنون بیش از 4 هزار و 

800 نفر زیر نام این برند کار می کنند.
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کارگاه
W o r k s h o p

شاید شما هم شــنیده باشید که ایران دارای یکی از 
بیشترین جمعیت های فارغ التحصیل مهندسی در 
جهان است. شــاید هم در بین بستگان و دوستان و 
آشنایان خود جوانانی را می شناسید که بعد از اتمام 
تحصیل در یکی از دانشگاه های فنی مشهور موفق 
شــده در یکی از مراکز معتبر پژوهشــی یا صنعتی 
کشورهای غربی موقعیت خوبی پیدا کند. در ضمن 
بدون شک خیلی از گل های سرسبد سیستم آموزش 
عالی ما در دانشگاه های صنعتی هستند که در آن ها 
رشــته هایی مانند حقوق، جامعه شناسی یا نقاشی 
تدریس نمی شــود. طی چند دهه اخیر هم با تمام 
ســنگ اندازی ها و محدودیت ها کشور ما توانسته با 
تکیه بر نیروهای داخلی برخی مسائل فنی پیچیده 
مثال در صنایع نظامــی را حل کند. از طرف دیگر ما 
ایرانیان به صورت تاریخی دارای شم تجاری خوبی 
هستیم. اصال کلمه بازار از همین زمان فارسی خودمان 
به زبان های مختلف ازجمله انگلیسی راه پیدا کرده 
است. امروز هم چیزهایی را به تجارت سودآور تبدیل 
می کنیم که شاید برای بقیه مردم دنیا مایه تعجب 
باشــد! اما چطور ما که مهندســان و تاجران خوبی 
هســتیم، نمی توانیم محصوالت و خدمات کارآمد 
و جذابــی ارائه کنیم که هم نیــاز خودمان را تامین 
کند و هم پشــتوانه اقتصاد ملی ما شود؟ به نظر من، 
ما یک حلقه مفقوده داریم و آن چیزی نیست به جز 
دیزاین یا طراحی. در فضای کسب وکارهای فن محور 
و نوپای ایرانی هم مثــل بقیه بخش های صنعتی و 
تجاری ما، هرچند فن آوری و مدل های کسب وکار 
قابل قبولی وجود دارد اما جای طراحی به شدت خالی 
است و شاید این یکی از دالیل ناکامی بسیاری از این 
کسب وکارها باشد. به همین دلیل قصد دارم از این 
پس در مورد دیزاین یا طراحی برای شــما بنویسم. 
قبل از هر چیز، بهتر است اطمینان داشته باشم که 
کلمه طراحی باعث گمراهی شما نمی شود. بنابراین 
تعریف خود را از طراحی برای شما مشخص می کنم. 
منظور من از طراحی، ترسیم، نقاشی، نقشه کشی یا 
حتی برنامه ریزی و محاسبات نیست. من طراحی یا 
دیزاین را مجموعه کارهایی می دانم که بتواند شرایط 
موجود را به شرایطی بهتر تبدیل کند. بنابراین همه 
افراد در حرفه های مختلف به شکلی درگیر طراحی 
یا دیزاین هســتند، اما آن ها معموال ایــن کار را به 
صورت ســازمان یافته انجام نمی دهند. زمانی که از 
طراحی صحبت می کنیم، یعنی انجــام این کار به 
صورت سازمان یافته و از پیش آموخته شده، و نه به 
صورت ناخودآگاه، نامنظم و تجربی. بنابراین منظور 
من از طراحی، فعالیتی کالن تر از حرفه هایی همچون 
طراحی گرافیــک، طراحی بســته بندی، طراحی 
صنعتی، مدیریت اجرایی، برندینگ و بازاریابی و یا 
حتی طراحی مهندسی اســت، هرچند هرکدام از 
این حرفه ها خود به شکلی درگیر طراحی هستند. 
اندیشــه طراحی درواقع الگویی است که در صورت 
به کارگیری در یک کســب وکار، سازمان و یا حتی 
یک محصول، می تواند شرایط موجود آن کسب وکار، 
سازمان یا محصول را به شــرایط بهتر تبدیل کند. 
درواقع افرادی که به صورت کالسیک آن ها را طراح 
می نامیم )مثال طراحان محصوالت مختلف( چنین 
الگوهایی را سال هاست برای طراحی اشیا فیزیکی به 
کار می برند. در دهه اخیر، در بعضی از سازمان ها به 
این نتیجه رسیدند که اجرای این الگو در مقیاس های 
بزرگ تر می تواند کســب وکارها را هم متحول کند. 
عالوه بر اینکه بدون شک بیشتر کسب وکارها خود 
ارائه کننده محصوالت و خدماتی هستند که هرکدام 
از آن ها نیاز به طراحی دارند. به عبارتی، کسب وکارها 
چه بخواهند و چه نخواهند با طراحی سروکار دارند و 

هر استارت آپ برای معرفی محصول و خدمات خود 
معموال از این جمالت اســتفاده می کنــد: ما برای 
ارائه این محصول نیاز بازار را بررســی کردیم، یکی 
از نیازهای بازار این اســت که...، این محصول برای 
برطرف کردن نیاز شماســت، و بازار نیازمند کاال و 
خدمات ماست.  محتوای همه این جمالت این است 
که استارت آپ نیازی را در بازار شناسایی می کند و 
برای رفع آن نیاز به ایــده ای دارد. اما آیا واقعا چنین 
نیازهایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر یک استارت آپ 
نیاز موجود را شناســایی می کند و یا خود دست به 
تولید یک نیاز می زند و نیاز جدیدی را ایجاد می کند 
و با ارائه آن به بازار مصرف کننده را در این جایگاه قرار 
می دهد که از امکانی جدید آگاه شود. این امکان جدید 
کارکرد تسهیل کننده زندگی را دارد و به این طریق 
نیازمندی به وجود می آید. بهتر است با مثالی به این 

موضوع بپردازیم. 
فرض کنید اپلیکیشنی ساخته می شود که وسایل 
مورد نیاز شــما را در خانه بررسی می کند و با اسکن 
روزانه از مــواد مصرفی درون خانــه و پردازش آن 
اطالعات هر کاالیی که تمام شده و باید خریداری شود 
را به صورت آنالین سفارش می دهد و از حساب شما 
صورت حساب را پرداخت می کند و شما فقط کاال را در 
خانه تحویل می گیرید. علت ذکر این مثال غیرواقعی 
این دلیل اســت که ما اکنون به داشتن این خدمات 
احساس نیاز نمی کنیم اما به محض ارائه و استفاده یک 
نیاز می شوند. همان طور که زمانی به خرید آنالین و 
تحویل در منزل احساس نیاز نمی کردیم، این نیازها 
درواقع بعد از به وجــود آمدن امکان رفع نیاز، ایجاد 
شدند و به وجود آمدند. یعنی اســتارت آپ ها ابتدا 
نیازی را تصور می کننــد و بعد راهکار رفع آن نیاز را 
به بازار عرضه می کننــد و به این ترتیب معرفی یک 
محصول جدید درواقع معرفی نیازی جدید است. در 
جواب به این نظر ممکن اســت گفته شود که بشر از 

ژانژاکروسو
ایمان داشــتن به توانایی های خویش، نیمی از 

موفقیت و کامیابی است. 

ستون
c o l u m n

واژه کســب وکار نخســتین بار در یک مقاله 
دانشــگاهی از بلمن و کالرک در سال 1957 
دیده شد، در ســال 1960 در عنوان و چکیده 
مقالــه ای از جونز بــه کار رفت و پــس از آن 
آلفرد چندلر در ســال 1961 در کتاب خود به 
این مفهوم اشــاره کرد و بعــد از آن کم کم در 
ادبیات پژوهشــگران به صورت یک ضرورت 
برای صنعت کشــورها دیده شــد. اما جدا از 
اینکه به واقع مدل کسب وکار دارای چه مولفه 
یا ارکانی است، می تواند از طریق پیش آهنگی 
در معرفی محصــوالت از ســایر رقبای خود 
متمایز شود. مسلما زمانی که یک کسب وکار 
محصولی را بــرای اولین بار به بــازار معرفی 
می کند از آنجایی که سایر کسب وکارها چنین 
محصولی را معرفی نکرده اند شانس موفقیت 
بیشتری خواهد داشــت. زمان و مزیت زمانی 
و به طور کلی زمان بندی بسیار دارای اهمیت 
اســت. بنگاهی که محصوالت خود را زودتر از 
رقبا به بازار معرفی و راهبرد مناسبی را دنبال 
کند، می تواند مزیت پیش آهنگی را برای خود 
به ارمغان آورد. الزم به ذکر است که زمان بندی 
خود از روش هایی است که به وسیله آن بنگاه ها 
می توانند محصــوالت و خدماتی متمایز ارائه 
کنند. از ســوی دیگر تازه واردهای بالقوه، رقبا 
و جایگزین ها می توانند قدرت چانه زنی بنگاه 
را نســبت به مشــتریان و تامین کنندگانش 
کاهــش دهند و به دنبــال آن موجب کاهش 
توانایی بنگاه در بهره برداری از ارزش مشتریان 
شــوند. به عبــارت بهتــر پیش آهنگی برای 
کسب وکارهایی که محصول یا خدمت ویژه ای 
ارائه می دهند منجر به افزایش قدرت آن ها در 
قیمت گذاری های خود می شود، به گونه ای که 
قیمتی که آن ها تعیین می کنند قیمت اصلی 
برای مشــتری تلقی می شــود و بر جایگیری 
کسب وکار برای مشتریان تاثیر به سزایی دارد. 
البته با توجه بــه پژوهش های صورت گرفته، 
تاکید بر پیش آهنگی بایستی درنهایت منجر 
به درآمد بیشتر کسب وکار شــود. در یکی از 
تحقیقاتی که اخیرا در کشورمان صورت گرفته 
مهم ترین مولفه پیشنهادی در مدل کسب وکار 
مدل درآمدی بوده است. براساس این پژوهش 
بعد از مدل درآمدی، ارزش ارائه شده، فعالیت ها 
و فرآیندها در رتبه های بعــدی قرار دارند، در 
حالی که ذی نفعان و اجرای استراتژی به ترتیب 
از آخرین مولفه هایی هستند که در رتبه بندی 
مولفه های پیشنهادی مدل کسب وکار دارای 
رتبه پایینی بودند. شــاید برای شــما جالب 
باشد که برخالف تصورات کلی، در مدل های 
کسب وکار که مدل بازار مهم تلقی می شود، در 
این پژوهش مدل بازار جز هشت مولفه اصلی 
نیســت! یکی از دالیل این امر را می توان نبود 
محیط رقابتی در کشور ایران دانست که سبب 
شده مدیران کسب وکار به نیاز مشتری توجه 
جدی نکنند. یکی دیگر از این عوامل را می توان 
اطمینان خاطر باالی کســب وکارها در بازار 
مطمئن دانست. به این مفهوم که کسب وکارها 
در برخوردهای سیاسی پایگاه مطمئنی برای 
ادامه فعالیت های خود قائل هستند، که نهایتا 
به عدم نیاز برای پیش آهنگی کســب وکارها 
برای فعالیت جدید منجر می شــوند. از سوی 
دیگر پیش آهنگ یعنی کسب وکاری که زودتر 
از دیگر کســب وکارها حرکت می کند. با این 
تفاسیر بایستی در درآمد کسب وکار نمایانگر 
شــود واال پیش آهنگی بدون تاثیر در درآمد 

بی فایده است.

پیش آهنگی در درآمد 
کسب وکارهای نوپا 
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شاید این 
عبارت را 

شنیده باشید 
که یک تصویر 

به اندازه هزاران 
کلمه می ارزد. 

زمانی که 
فکر می کنید 

معموال 
ناخودآگاه 
تصاویری 
را در ذهن 

خود مجسم 
می کنید. اگر 

ایده های خود را 
فقط با کلمات 

بیان کنید 
درواقع تصاویر 
ذهنی خود را 
فیلتر کرده اید 

و تضمینی 
وجود ندارد که 
مخاطب دقیقا 
همان تصاویر 
ذهنی شما را 

بتواند در ذهن 
خود مجسم 

کند

مهندسان و تاجران موفق ایرانی طراحی یاد بگیرند!

چه بهتر که با دیدی کالن تر آن را تبدیل به جزئی از 
فرهنگ سازمانی خود کنند. اما اندیشه طراحی چه 
ویژگی هایی دارد؟ برای این پرسش پاسخ های زیادی 
وجود دارد چراکه نظریه پردازان گوناگون و همین طور 
سازمان هایی که ادعا می کنند از اندیشه طراحی در 
کسب وکار خود سود می برند به شکل های گوناگونی 
آن را تعریف می کنند. آنچه در این نوشته بیان می کنم 
درواقع نقاط مشترک تعدادی از تعاریف موجود است.

 انسان  محور اصلی همه فعالیت هاست
فن آوری به بخشی تفکیک ناپذیر از زندگی ما تبدیل 
 شده است. اما گاهی فراموش می کنیم که فن آوری 
درواقع برای باال بردن سطح زندگی انسان ها به وجود 
آمده اســت و خود فن آوری هدف نیست. عالوه بر 
این، گاهی سعی می کنیم بدون در نظر گرفتن همه 
راه حل های ممکن، تنها با افزودن فن آوری پیشرفته تر 
مشــکالت را حل کنیم. بسیاری از شرکت های نوپا 
که قصد دارند محصوالت فن آورانــه به بازار عرضه 
کنند دچار چنین مشکلی هستند و درنهایت چون 
ارزش افزوده مشخصی به کاربران عرضه نمی کنند 
شکســت می خورند و گاهی هــم از اینکه چرا بقیه 
مردم مانند آن ها شیفته فن آوری جدید و خارق العاده 

محصول آن ها نشدند عصبانی می شوند!
برای گرفتار نشدن در دام »فن شیفتگی« استفاده از 
ابزارهایی مانند طراحی کاربرمحور، طراحی اشتراکی 
و طراحی باز می تواند بسیار مفید باشد. بعضی از این 

ابزارها را در نوشته های بعدی معرفی خواهم کرد.

 اندیشه طراحی، کل نگر است
پیشرفت خیره کننده علوم و مهندسی در چند قرن 
اخیر به ما قبوالنده است که با تفکر جزءنگر که در این 
رشته ها قالب است می توانیم همه مشکالت را حل 
کنیم. معموال سالح ما برای حل مشکالت پیچیده 
خرد کردن آن ها به مسائل کوچک تر و ساده تر است. 
این روش مسلما بسیار ســودمند است، اما وقتی با 
سیســتم های پیچیده اجتماعی و طبیعی روبه رو 
هستیم ضعف های زیادی دارد. مشکالتی که تولید 
انبوه و مصرف گرایی برای انسان امروز ایجاد کرده است 
همه از دیدگاه جزءنگر ناشی شده اند چراکه ما برای 
حل مشکالت کوچک، محصوالت و سامانه هایی را 
طراحی کردیم که با همبافت های طبیعی و اجتماعی 

که قرار اســت در آن ها کار کنند هماهنگی ندارند. 
مثال دیگر شرکت های نوپای پرشماری هستند که 
افزونه های موبایل طراحی می کنند اما به دلیل تفکر 
جزءنگر، آنقدر مشغول طراحی و بهبود فنی افزونه 
می شــوند که فراموش می کنند افزونه آن ها درواقع 
چیزی نیســت  جز یک نقطه تماس برای خدماتی 
که بنیان اصلی کسب وکار آن هاست. درنهایت چون 
موفق به طراحی یک افزونه عالی و خدماتی بسیار بد 

شده اند هیچ نتیجه ای از کار خود نمی گیرند. 

 اهمیت آزمایش، پیش از اجرای ایده
به جای شبیه ســازی ذهنی، بهتر اســت از همان 
ابتدا ایده هــای خودمان را در شــرایطی که تا حد 
امکان نزدیک به واقعیت اســت آزمایش کنیم. در 
کســب وکارهای دیجیتال خیلی هــا می دانند که 
می تــوان نمونه کمینــه محصول را پیــش از آنکه 
محصول نهایی شود آزمایش کرد. اما دید تجربی یا 
به اصطالح آزمایش محور تنها به این خالصه نمی شود 
و آزمایش ها می توانند خیلی قبل از توسعه محصول 
اتفاق بیفتند. بسیاری از کارایی پروتوتایپ ها، به ویژه 
پروتوتایپ های ســاده و ابتدایی بی خبر هســتند. 
استفاده از پروتوتایپ های ســاده به ما این امکان را 
می دهد که ایده های اولیه خود را پیش از آنکه بر روی 
آن ها سرمایه گذاری زمانی و مالی کنیم، با کمترین 
هزینه آزمایش و ارزیابی کنیم. مثال اگر قرار اســت 
خدماتی را عرضه کنیم می توانیم سناریوی خدمات 
را در ذهن خود مرور کنیم و بعد مانند یک نمایشنامه 
تمام مراحلی را که یک کاربــر فرضی حین تماس 
با خدمات ما طی می کنــد اجرا کنیم و عملی بودن 
و جذاب بودن خدمات را بســنجیم. این نمایشنامه 
فرضی درواقع پروتوتایپ ساده ای از خدمات ماست 
که آزمایش آن نیازی به استخدام افراد، پیدا کردن 

مکان و توسعه افزونه های دیجیتال ندارد.

 تجربه کاربران را جدی بگیرید
فرض کنید محصولی دارید که بسیار کاراست، بدون 
نقص اســت و زیبا. این ها مشخصات الزم برای یک 
طراحی خوب هســتند، اما کافی نیستند. عالوه بر 
این موارد، باید بدانیم کاربران هنگام استفاده از این 
محصول چه تجربــه ای دارند. عینک گوگل را به یاد 
بیاورید. طراحی بسیار عالی و بدون نقصی داشت، اما 

در عمل تجربه خوبی به بیشتر کاربران خود نمی داد 
و نهایتا موقتا از خط تولید خارج شد. مثال دیگری که 
شاید با آن برخورد کرده باشید، بعضی رستوران های 
لوکس و گران قیمت هستند. علی رغم فضای زیبا و 
غذای خوب، برخورد مودبانه اما سرد و کمی تکبرآمیز 
کارکنان رســتوران و جو به اصطالح عصاقورت داده 
مشتریان دیگر، به همراه هراس ما از صورت حسابی 
که قرار اســت آخر کار به سراغ ما بیاید ممکن است 
تجربه بسیار بدی را برای ما خلق کند. در مقابل گاهی 
در فضای غیررسمی یک پیتزافروشی، ممکن است 

تجربه لذت بخش تری داشته باشیم.

 فکر کردن و تصویر کردن هم زمان
شــاید این عبارت را شنیده باشید که یک تصویر به 
اندازه هزاران کلمه می ارزد. زمانی که فکر می کنید 
معموال ناخودآگاه تصاویری را در ذهن خود مجسم 
می کنید. اگر ایده های خــود را فقط با کلمات بیان 
کنید درواقــع تصاویر ذهنی خود را فیلتر کرده اید و 
تضمینی وجود ندارد که مخاطب دقیقا همان تصاویر 
ذهنی شما را بتواند در ذهن خود مجسم کند. حال 
آنکه اگر عالوه بر کلمات، تصاویری هرچند ساده را بر 
روی کاغذ ترسیم کنید، انتقال ایده های شما سریع تر 
و دقیق تر صورت خواهد گرفت. ترسیم دستی تصاویر 
اهمیت زیادی دارد چراکه دست های ما مستقیما از 
مغز ما فرمان می گیرند و بنابراین تصاویر ذهنی ما با 
کمترین واسطه بر روی کاغذ شکل می گیرند، در حالی 
که استفاده از ابزارهای ترسیم دیجیتال نمی توانند 
چنین ارتباط بی واسطه ای را ایجاد کنند. یکی دیگر از 
مزایای تصویر کردن ایده های ذهنی، نشان دادن سیر 
تکاملی فکرها و ایده های ماست.  مسلما در فرهنگ 
خشک سازمانی که در ایران وجود دارد، چنین نحوه 
ارتباطی ممکن است بچه گانه و ساده انگارانه به نظر 
بیاید، اما درواقع این خود فرهنگ  سازمانی است که 
ساده انگارانه است. ضمنا ترسیم تصاویر لزوما نیازی 
به مهارت های ترسیمی باال ندارد و با ساده ترین اشکال 
هم می توان خیلی از مفاهیم را بیان کرد. بنابراین الزم 
نیست از تصویری کردن تفکرات خود خجالت بکشید. 
البته ممکن است برای شما این سوال مطرح باشد که 
چگونه می توان در عمل اندیشــه طراحی را در یک 
کسب وکار پیاده کرد؟ در نوشته های آینده به معرفی 

بعضی ابزارهای اندیشه طراحی خواهم پرداخت.

بیژن آریانا 

نویسنده مهمان

اندیشهطراحی؛گمشدهکسبوکارهایایرانی

بیژن آریانا، استادیار طراحی در دانشگاه لنکستر انگلستان است و دکترای مهندسی طراحی صنعتی 
با گرایش طراحی هم کنش )اینترکشن دیزاین( از دانشگاه علوم و فن آوری نروژ دارد. او سابقه کار در 
دانشگاه های نروژ و ترکیه را نیز در کارنامه حرفه ای ثبت کرده است. عالوه بر این از زمانی که در 
دوره کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت تحصیل می کرد شروع به تجربه 
جنبه های عملی طراحی در زمینه های مختلف ازجمله خودروسازی، لوازم خانگی و 

مبلمان شهری کرد. ازجمله کارهایی که در چند سال اخیر انجام داده مطالعه بر روی ویژگی های کاربران 
ایرانی تلفن های همراه هوشــمند با کمک شــرکت ال جی و همچنین طراحی بصــری و کاربردپذیری 
نرم افزارهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز برای شرکت آمریکایی اف ام سی است. در حال حاضر عالوه 
بر فعالیت دانشگاهی به عنوان مشاور مدیریت طراحی به تعدادی از تیم های نوپای ایرانی کمک می کند. 
بیژن آریانا یکی از خوانندگان خوب شنبه است و این مطلب را به صورت اختصاصی برای شنبه نوشته است.

آرزو غالمی

یادداشت

حسین ممتاز
گردآوری و تالیف

بررسی رابطه میان تغییرات تکنولوژیک با زندگی و نیازهای مردم و تقدم و تاخر آن ها
استارت آپ نیاز را شناسایی می کند یا آن را ایجاد می کند؟

ابتدا برای هرچه آسان تر کردن زندگی در حال کشف 
و ساخت راه و ابزار جدید بوده است و به همین دلیل 
برق اختراع شــد. اتومبیل ساخته شد، علم پزشکی 
گسترش یافت و بشر به مقطع کنونی رسید. در پاسخ 
اما باید گفت که ساخت و ایجاد نیازمندی در جوامع 
دقیقا محصول عصر کنونی و زندگی مدرن است و به 
نوعی دستاورد تکنولوژی است. ساخت و بهره بردن 
از لوکوموتیو برای زندگی بشــر ضرورت بود ولی آیا 
نیاز به داشتن اتومبیلی با 200 اسب بخار توان و 380 
نیوتن متر گشتاور نیز ضرورت و نیاز بود؟ مسلما بشر 
به دنبال راهی بود که مانند پرندگان بتواند پرواز کند 
و هواپیما را ساخت اما آیا سوار شدن در هواپیمایی 
که بــه اینترنت و تلفــن ماهــواره ای بین المللی و 
تلویزیون های ال سی دی 23 اینچی مجهز است نیز 
ذهن بشر را به کنکاش و جستجو واداشته بود؟ مثالی 
ساده تر بگوییم: شــبکه اجتماعی فیس بوک افراد 
را با طریق جدید ارتباط فردی و گروهی آشــنا کرد. 
پیش از آن چنین نیــازی دغدغه مردم نبود. پس از 
رفع نیازهای اولیه و حیاتی می توان گفت که نیازها 
و خواسته ها در ذات وجود ندارند بلکه ابتدا ابزار رفع 
نیاز ســاخته، تعریف و ارائه می شود و بعد تبدیل به 

نیازمندی انسان ها در جوامع مدرن می شود. ما زمانی 
به خرید آنالین نیازمند شدیم که روش خرید آنالین 
ایجاد و ارائه شد. پیش از آن افراد به فروشگاه ها برای 
خرید می رفتند و فقدان چیزی را احساس نمی کردند. 
اما به محض استفاده از امکان خرید آنالین فقدان این 

امکان نیز به وجود آمد و ما نیازمند آن شدیم.
موضوع دیگــر رفتار جمعی و ناخودآگاه بشــر در 
جامعه اســت. رفتارهای تقلیدوار انســان عالیق، 
ســلیقه، نیازمندی و میل یکسان و مشابه را ایجاد 
می کنــد. در این بین وجود تکنولــوژی و اتصال و 
ارتباط افراد با هم به بسط و گسترش یک سلیقه و 
عالقه در سرتاســر جهان کمک می کند. به همین 
دلیل جایگاه تبلیغــات در عصر امروز تا این اندازه 
مهم اســت و نتیجه چنین آگاهــی عمومی این 
است که مثال شرکت گوگل در سایت خود خبر از 
ساخت یک اپلیکیشن جدید گردشگری می دهد. 
این خبر برای دانش آموز نوجوانی در یک روستای 
کشور فقیر آفریقا عالقه و نیاز به داشتن اپلیکیشن 
گردشــگری را ایجاد می کند. هرچند هیچ وقت از 
کشورش خارج نشــود و امکان سفر نداشته باشد. 
نکته مهم اما این اســت که قواعد و قوانین اقتصاد 

ایجاب می کند که برای فروش هر محصول بازاری 
وجود داشته باشد. از طرفی همان طور که پیش تر 
آمد بازار در زندگی مدرن با تغییر ذائقه و خواسته ها 
توســط ایده پردازاِن خواهان کســب وکار ایجاد و 
ساخته می شود و حاصل نهایی این است که سبک 
زندگی جوامع را استارت آپ ها تغییر می دهند. از 
سوی دیگر ارتباط مجازی و ویژگی دهکده جهانی 
موجب انتقال سبک جدید زندگی به جوامع مختلف 
می شود. گسترش انتقال ایده های جدید در جهان 
بدون در نظر گرفتن ساختار بومی جامعه موجب 
شکاف ناگهانی و عمیق بین نسل ها به خصوص در 
کشورهای جهان سوم می شــود. در این زمان اگر 
از کشور کره شــمالی به عنوان یک استثنا فاکتور 
بگیریم، خواســته یا ناخواســته همه کشورهای 
عقب افتاده کره زمین خود را به ســطح کشورهای 
مبدا ایده می رسانند و آرام آرام سطح یکسان و برابر 
مشخصا در مورد جنبه مصرفی تکنولوژی به وجود 
می آید. حال موضوعی نگران کننده باقی است و آن 
»آینده« است. زیرا برآیند کسب وکار ایده پردازان، 
ســبک زندگی جوامع انسانی می شود که در شماره 

بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم

رشد بازار و تجارت دیجیتال 
در چین

در مقایسه با کشــورهای آمریکای شمالی 
یا اروپا، اســتفاده از رسانه های دیجیتال در 
چین بسیار همه گیر شــده است. درنتیجه، 
این کشور با چالش های زیادی برای کنترل 
اینترنت مواجه است. در شــهرهایی مانند 
شــانگهای و پکن، افراد ســاعات زیادی را 
صرف دسترســی به محتواهای موجود در 
تلفن هوشــمند خود می کننــد. در مقابل، 
اکوسیســتم دیجیتال نیز به سرعت در حال 
رشــد اســت و در عمل بدون داشتن تلفن 
هوشــمند، هیچ کس نمی تواند کار خاصی 
انجام دهد. ممکن اســت از خودتان سوال 
کنید که آیا شرایط در چین تفاوت زیادی با 

شرایط در کشورهای غربی دارد.
1. طبق آمار در سال گذشته مصرف کنندگان 
چینی تعداد ســاعات بیشــتری را نسبت به 
میانگین جهانی صرف اســتفاده از صفحات 
دیجیتال کرده اند: بیش از 28 درصد بیشــتر 
از دستگاه های دیجیتال و 20 درصد کمتر از 
تلویزیون اســتفاده کرده اند. این شرایط فقط 
مختص به چین نیست. در هنگ کنگ نیز این 

تغییرات مشاهده می شود.
2. تجارت الکترونیکی در چین بســیار مورد 
استفاده اســت. طبق آمارها، حجم تبادالت 
Alibaba از ســال 2004 به طور چشمگیری 
افزایش یافته است و از میزان فروش ای بی در 
سال 2010 نیز پیشی گرفته است. این میزان 
فروش در سال 2014 ســه برابر شد که رشد 
سریع استفاده از تجارت الکترونیک در چین 
را نشان می دهد. بســیاری از برندهایی که از 
طریق فروشگاه های واقعی محصوالت خود را 
به فروش می رسانند در حال رقابت با برندهای 

مبتنی بر اینترنت هستند.
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اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست، وجود گل 
در کنار خار باید مایه شادی ما باشد. 

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

آخرین باری که از حــل کردن یک چالش کاری غرق 
شادی شدید را یادتان هست؟ اگر مدت هاست خوشحال 
نشــده اید و کار کردن یکی از بخش های لذت بخش 
زندگی تان نبوده، احتماال توان مغزتان برای ترشــح 
دوپامین کم شده اســت. دوپامین یک انتقال دهنده 
عصبی است که با ترشح شدنش می تواند شما را غرق 
پاداش و لذت کند. البته دوپامین تنها شادی آور نیست، 
بلکه عملکرد شناختی شما را به ویژه در زمینه توجه و 
حافظه بهبود می بخشد و به طور کلی، زندگی را برایتان 
شیرین تر می کند. اگر انگیزه تان کم شده، خسته اید، از 
زندگی لذت نمی برید، خوب نمی خوابید، حافظه تان 
درست کار نمی کند، تمرکز ندارید و ناامید و کج خلقید، 
به کمبود دوپامین در بدنتان شک کنید. در صورتی که 
مغزتان به اندازه کافی دوپامین ترشح نکند، وزنتان اضافه 
می شود، افسرده می شــوید و به بیماری های مختلف 

جسمی دچار می شوید.
موز بخوریــد: موز، به خصوص موز رســیده، غذایی 
استثنایی برای تنظیم دوپامین است. البته با خوردن 
گوشت گاو، مرغ، شکالت، قهوه، تخم مرغ، چای سبز، 
هندوانه و ماســت هم می توانید به ترشح بیشتر این 

هورمون در بدنتان کمک کنید.
 کم نخوابید: خواب آرام، کافی و به موقع، به ترشــح 
دوپامین در بدن کمک می کند. اگر ترجیح می دهید 
شب تا صبح بیدار بمانید و کار کنید، باید انتظار کم شدن 

دوپامین در بدنتان را هم داشته باشید.
 بادام بخورید: به جای هله هوله های ناســالمی که 
سالمت جســم و روانتان را از بین می برند، یک مشت 
بادام در جیبتان بریزیــد و هروقت دلتان ضعف رفت 
چند دانــه را میل کنید. اغلب آجیل ها به آزاد شــدن 
بیشتر دوپامین در بدن کمک می کنند و بادام می تواند 

سردسته آن ها باشد.
 تخمه کدو بشکنید: شکستن تخمه می تواند کار 
لذت بخش و سرگرم کننده ای باشد اما تنها فایده اش 
سرگرم شدن شما نیست. تخمه کدو تنبل می تواند به 
آزاد شدن دوپامین توسط مغز کمک کند و حالتان را 
خوش تر کند. البته تخمه آفتاب گردان هم تاثیر مشابهی 
بر فعالیت مغز می گذارد و به بیشــتر شــدن انگیزه و 

شادی هایتان کمک می کند.
 سراغ آنتی اکسیدان ها بروید: مصرف خوراکی های 
سرشار از آنتی اکسیدان به آزاد شدن دوپامین بیشتر 
توسط مغز کمک می کند. انواع توت، ماهی و سبزیجات 
برگ سبز ازجمله خوراکی های حاوی آنتی اکسیدان 
هستند. در کنار مصرف این مواد غذایی معجزه بخش، 
باید میزان شــکری که در طــول روز میل می کنید را 

محدود کنید تا خوشحالی تان کم نشود.

اگر همین طور به کار کردن ادامه دهید و تمام روز بی هیچ 
حرکتی روی صندلی تان بنشــینید، خیلی زود نیمی از 
حقوقتان را باید برای رها شدن از درد و اسپاسم عضالنی 
خرج کنید. آسیب های عضالنی و اسکلتی به شمایی که به 
قول خودتان وقت ورزش کردن ندارید، از دیگران نزدیک تر 
است. پس برای پیشگیری از این مشکالت و فاصله گرفتن 
از عوارض آزاردهنده پشت میزنشینی، این تمرین ها را در 
ساعات کار انجام دهید. کار سختی نیست. می توانید بعد 
از هر یک ساعت کار کردن، هرکدام را بین 3 تا 5 بار انجام 
دهید و دوباره به صفحه نمایشی که جلویتان گذاشته اید 

خیره شوید.

 روی صندلی سوار شوید
صندلی شــما می تواند چند دقیقه به یک اسب تبدیل 
شــود. پس تصور کنید که در باشگاه سوارکاری هستید 

و پاهایتان را روی صندلــی ببرید. در این وضعیت 
پاها را در حالــت ضربدری قرار دهید و با 

دست هایتان دســته های صندلی 
را بگیرید. شکتان را تو بدهید و 

باسنتان را کمی از روی صندلی 
بلند کنید. انگار قرار است بلند 
شوید اما تصمیمتان عوض 
می شود و در همان وضعیت 
می مانید. این تمرین شــبه 
ســوارکاری، عضالت شکم و 

دست های شما را درگیر می کند 
و درحالــی که با کمــی زحمت 

تعادلتان را حفظ کرده اید، هم خستگی 
پشت میزنشینی از تنتان بیرون می رود و هم 

عضالت شانه و گردنتان تقویت می شود. برای 10 ثانیه 

در این وضعیــت بمانید و بعد در حالت آرامش قرار 
بگیرید. این تمرین را 5 بار انجام دهید.

 مچ خودتان را بگیرید
انعطاف پذیری  بــا حفــظ 
ابتــال  بدنتــان، جلــوی 
به بســیاری از مشــکالت 
ریزودرشــت را می گیرید. 
این تمرین نه تنها عضالت 
کمر و گردنتــان را قوی تر 
می کند، بلکه انعطاف پذیری 
بدنتــان را هم بیشــتر می کند. 
برای انجام آن نیازی به بلند شــدن 
از روی صندلــی ندارید. پس ســرجایتان 
بنشینید و مچ دست راســتتان را باالی سر ببرید و با 

دســت چپ آن را بگیرید و به سمت چپ بکشید. بعد 
از اینکه این حرکــت را 10 تا 15 ثانیه انجام دادید، به 
وضعیت آرامش برگردید و سپس با دست مقابل حرکت 

را انجام دهید.

 گردن کشی کنید
یکی از بهترین حرکاتی که برای پرورش عضالت شانه و 
گردن می توانید انجام دهید را در همان حالتی که روی 
صندلی نشسته اید تمرین کنید. کافی است دست چپتان 
را از پایین به پشت ببرید و دقت کنید که کف دستتان به 
سمت شانه هایتان و پشت دست به بیرون باشد. سپس 
دست راست را از باال به پشــت ببرید و به دست چپتان 
برسانید. برای 10 ثانیه در این وضعیت بمانید، کمی در 
حالت آرامش قرار بگیرید و حرکت را با عوض کردن جای 

دست ها دوباره انجام دهید.

کارکردنخوشحالتاننمیکند؟
در مغزتان دوپامین آزاد کنید

عضالتتانرابسازید

این ورزش ها نمی گذارند چشمتان از 
کار کردن خسته شود

به باشگاه چشم سازی 
خوش  آمدید

حتی اگر مانیتور ال ای دی بخرید و در فاصله ای 
مناسب با چشمتان قرارش دهید، نمی توانید 
جلوی آسیب هایی که ممکن است به چشمتان 
برسد را بگیرید. یکی از شایع ترین عوارض کار 
با رایانه، خستگی شــدید چشم و خشکی آن 
است. وقتی تمام هوش و حواستان را به کارتان 
می دهید و به صفحه نمایش خیره می شوید، 
کمتر از حالت معمول عضالت چشــمتان را 
حرکت می دهید و پلک می زنید. همین کافی 
است تا بعد از چند ساعت صاحب چشمی خسته 
و خشک شوید و کار کردن برایتان دشوار شود. 
شاید با اســتفاده از تمرین های چشمی که در 
ادامه به شما معرفی می کنیم، بتوانید بخشی 
از این خستگی را از بین ببرید و از دچار شدن 
به عوارض چشمی کار کردن با رایانه جلوگیری 

کنید.

  دالی موشه بازی کنید
همان طور که روی صندلی نشســته اید، کف 
دســت هایتان را بــدون هیچ فشــاری روی 
چشــم هایتان بگذارید، بــه تاریکی که ایجاد 
کرده اید با چشم باز خیره شوید. مراقب باشید 
هیچ چیزی از فضای اطرافتان را نبینید و فقط 
شاهد ســایه سیاهی باشــید که با جلو آمدن 
دســت هایتان ایجاد شــده. 30 ثانیه در این 
وضعیت بمانید تا خستگی چشم هایتان بیرون 
برود. شکل دیگر انجام این حرکت، بستن و باز 
کردن چشم هاست. در دفعات بعدی می توانید 
چشــم هایتان را برای 5 ثانیــه آرام ببندید و 
5 ثانیه باز نگه  داریــد. تکرار این حرکت حال 

چشم هایتان را بهتر می کند.

 به باال و پایین نگاه کنید
همان طور که نشسته اید، برای 5 ثانیه به سقف 
باالی سرتان خیره شوید و بعد 5 ثانیه کف اتاق 
را نگاه کنید. چندبار این حرکت را انجام دهید 
تا عضالت چشــمتان حســابی نرمش کنند. 
سپس می توانید با نگاه کردن به چپ و راست 
درحالی که گردن و ســرتان در وضعیت ثابت 
قرار دارد این تمرین را انجام دهید. سعی کنید 
دورترین نقطه ســمت چپ و دورترین نقطه 
ســمت راســت را در حین انجام این حرکت 

ببینید.

  دنیا را بچرخانید
چرخش چشــم ها یکی دیگــر از تمرین های 
موثری اســت که می توانید امتحــان کنید. 
برای انجام این حرکت 5 دور چشــم هایتان را 
بچرخانید و سپس روبه رو را نگاه کنید. بعد از 
5 ثانیه جهت چرخش چشم ها را عوض کنید. 
در حین انجام این حرکت گردن و سر شما باید 

بی حرکت باشد.

  نوک دماغتان را ببینید
تا به حال به نوک بینی تان نگاه کرده اید؟ یکی 
از ورزش های موثر چشم، خیره شدن به نوک 
بینی برای 5 ثانیه است. بعد از انجام این حرکت 
بدون اینکه سر و گردنتان را تکان دهید، 5 ثانیه 
به ســقف نگاه کنید و دوباره به نوک بینی تان 

خیره شوید.

  دوربین شوید
یک کلمه را با فونت درشت بنویسید و به دیوار 
روبه رویتان بچسبانید، به طوری که از فاصله 
5 متری بتوانید آن را بخوانید. در فاصله انجام 
دادن کارهایتان 10 ثانیه با چشم راست و 10 
ثانیه با چشم چپ به آن نگاه کنید و بخوانیدش. 
این کار را بارها در طول روز انجام دهید تا حال 

چشم هایتان بهتر شود.

 به افق خیره شوید
گاهی از روی صندلی کارتان بلند شــوید و از 
پنجره اتاق، به دورترین نقطه ای که قابل دیدن 
است برای چند ثانیه خیره شوید. اگر اتاقتان 
پنجره ندارد، این تمرین را درحالی که پشت میز 
کارتان نشسته اید انجام دهید. چند ثانیه خیره 
شــدن به دورترین نقطه از چشمتان می تواند 

حال شما را بهتر کند.

 چشمتان را تر کنید
نگذارید پلک نزدن و بی حرکت ماندن چشم، 
چشم هایتان را خشــک کند. در زمان انجام 
کار تا آنجا که می توانیــد از بی حرکت ماندن 
چشــم هایتان جلوگیری کنید و پلک بزنید. 
اســتفاده از قطره های اشــک مصنوعی هم 
می تواند جلوی خشک شدن چشمتان را بگیرد 

و خستگی چشم هایتان را کمتر کند.

آروم بگیر معده!کمردرد دارید؟ بگویید آخ
از اینکه به خاطر کار یکنواخت و طوالنی مدتتان، هرروز با یک 
درد تازه روبه رو شوید تعجب نکنید. طبیعی است شمایی که 
ساعت ها در موقعیتی ثابت می نشــینید، به مرور از کمردرد، 
گردن درد، زانودرد و مشــکالت دیگری شــکایت کنید. اما از 
اینکه به خاطر این درد فریاد بکشــید ابایی نداشــته باشید. 
تا زمانی که مشــکلتان را درمان نکرده اید و با تغییر شــرایط 
زندگی تان برای همیشــه از آن خالص نشده اید، می توانید با 
خیال راحت داد بکشــید و به جای ژلوفن خــوردن، با فریاد 
کشیدن از آن خالص شوید. محققان می گویند این آه و ناله ها 
واقعا می تواند به از بین رفتن درد و یا حداقل کم کردنش کمک 
کند. بررسی ها نشان می دهد »آخ« گفتن در زمان درد شدید، 
واقعا به کاهش آن کمک می کند. از نظر محققان به محض اینکه 
این صدا از دهان شما خارج می شود، سیگنال هایی به مغزتان 
می رسد و مغز شما فعالیتش را برای مهار کردن دردتان بیشتر 
می کند. بــه عقیده محققان حتی گریه کــردن در زمان درد 
شــدید می تواند چنین کمکی به شما کند. پس راحت باشید 
و احساســاتتان را بیرون بریزید؛ اما به این راه اکتفا نکنید و با 

کمک متخصصان ریشه درد و راه درمانش را پیدا کنید.

استرس هایی که کارتان با آن ها گره  خورده، راهشان را به معده تان 
هم باز می کنند و بعید نیست شما را با ریفالکس معده و سوزش 
دردسرساز سر دل درگیر کنند. اگر ریفالکس معده ناراحتتان 
می کند، عالوه بر کم کردن استرس به این توصیه ها عمل کنید.

 ادویــه را از رژیم غذایی تان حذف کنید یــا الاقل تا جایی که 
می توانید میزانش را کم کنید. برای کسانی که با ریفالکس مری و 
معده دست وپنجه نرم می کنند، خوردن غذاهای پرادویه می تواند 
مشکل ساز باشد. البته باید دور سس و ترشی را هم خط بکشید.

 نوشــیدنی گازدار بالی جان معده اســت. اگــر اهل خوردن 
نوشیدنی های گازدار و نوشیدنی هایی مثل چای و قهوه باشید، 

شک نکنید که سوزش سر دلتان از این هم بیشتر می شود.
 در وعده افطار، یک دفعه حجم غذای زیادی را به معده تان وارد 

نکنید و افطار را با زولبیا و بامیه شروع نکنید.
 حتی اگر حسابی خسته هســتید بعد از غذا خوردن نخوابید. 
معــده ای که آماده ریفالکس کردن اســت، با قــرار گرفتن در 
وضعیت افقی حال بدتری پیدا می کند. خوابیدن روی ســطح 
شــیب دار و اســتفاده از بالش های بلند می تواند به آرام شدن 

معده تان کمک کند.

توصیهتوصیه
T i pT i p

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

در وعده افطار و سحر خوراکی هایی را میل 
کنید که گرمای این روزها را برای شما 

قابل تحمل کند

همراه روزهای
 گرم رمضان

گوجه فرنگی 
که پای ثابت 

ساالدهای 
محبوب است، 
یکی دیگر از 
صیفی جات 
پرآب است. 

چه نوع 
معمول 

این سبزی 
و چه نوع 

گیالسی اش را 
میل کنید، به 
بیشتر شدن 
آب بدنتان 

کمک می کنید

خستگی کار را با این سه تمرین بیرون کنید

خسته و بی انرژی هستید؟ ذهنتان یاری نمی کند 
و هیچ ایده تازه ای به فکرتــان خطور نمی کند؟ 
دلتان می خواهد عقربه های ساعت تند بچرخند 
و به بالشتتان پناه ببرید؟ صبر کنید! قبل از اینکه 
قیــد کار کردن را به خاطــر بی حالی و کج خلقی 
بزنید، یک ساالد آب رسان میل کنید و ببینید که 
چطور بعد از گذشت مدت کوتاهی، حالتان زیرورو 
می شود. این ســاالد را با خیار، کاهوی ساالدی، 
کرفــس، گوجه فرنگی، اســفناج، گل کلم، فلفل 
دلمه ای و کلم بروکلی درست کنید و با خوردنش 
در وعده ســحر، از کم آب شدن بدنتان در ساعات 

باقی مانده روز جلوگیری کنید.

 خیار
آب موجود: 96.7 درصد

اگر ساالدخور نیســتید، چند خیار را خرد کنید 
و در یک کاســه ماســت رقیق شــده بریزید و به 
آن چنــد قالب کوچک یخ هــم اضافه کنید. این 

معجون آب رسان که قدیمی ها به آن آب دوغ خیار 
می گفتند، می تواند بدنتان را از کم آب شدن نجات 
دهد. اگــر هم وقت آب دوغ خیار درســت کردن 
ندارید، به جای هله هوله، خود خیار را میل کنید 

تا در تابستان امسال بی حال و کالفه نشوید.

 کاهوی ساالدی
آب موجود: 95.6 درصد

فقط آب فراوان این ســبزی نیست که می تواند 
به شما برای بیشــتر مصرف کردنش انگیزه دهد. 
کاهو سرشار از فیبر و ویتامین K است و نمی گذارد 
به خاطر بخار شدن آب بدنتان در روزهای گرم به 

مشکالتی از قبیل یبوست دچار شوید.

 کرفس
آب موجود: 95.4 درصد

بعضی ها می گویند کرفس کالــری منفی دارد و 
کالری که با خوردنش می سوزانید، بیشتر از میزانی 
است که مصرف می کنید. هر ساقه این سبزی که 
می تواند جای هله هوله های پرکالری و چاق کننده 
را در رژیم غذایی شــما بگیرد و اشتهایتان را کم 
کند، فقط 6 کالــری دارد و سرشــار از فوالت و 
ویتامین های  A،C  و  K است. کرفس می تواند اسید 
معده را خنثی کند و دارویی طبیعی برای سوزش 

سر دل و رفلکس اسید به شمار می آید.

 گوجه فرنگی
آب موجود: 94.5 درصد

گوجه فرنگی که پای ثابت ســاالدهای محبوب 
است، یکی دیگر از صیفی جات پرآب است. چه نوع 
معمول این سبزی و چه نوع گیالسی اش را میل 
کنید، به بیشتر شدن آب بدنتان کمک می کنید 
و عوارض گرمای تابســتان بــر بدنتان را کاهش 
می دهید. گوجه فرنگی سرشــار از آنتی اکسیدان 
و ویتامین  C اســت و با خوردنش به مغزتان برای 

خالق تر و تواناتر شدن کمک می کنید.

 فلفل دلمه ای سبز
آب موجود: 93.9 درصد

اگر نمی خواهید این سبزی پرآب را در ساالدتان 
بریزید، مثل چاشنی آن را کنار غذایتان خرد کنید 
و در هر وعده غذایی کمی از آن را میل کنید. فلفل 
دلمه ای سبز یکی دیگر از گیاهانی است که بدن را 

از کم آبی نجات می دهد.

 گل کلم
آب موجود: 92.1 درصد

خسته هســتید و به کم آب شــدن بدنتان شک 

دارید، در خانواده تان کسانی بوده اند که با سرطان 
پستان و دیگر انواع سرطان یا بیماری هایی مثل 
کلسترول باال دســت و پنجه نرم  کرده اند؟ برای 
فرار از همه این مشکالت می توانید سراغ گل کلم 
بروید. محققان می گویند گل کلم دوست ها عمر 
طوالنی تری دارند و کمتر به خاطر بیماری هایی 
مثل سرطان جانشــان را از دست می دهند. کلم 
بروکلی هم 90.7 درصد آب دارد و مقدار زیادی 
فیبر، پتاسیم، ویتامین A و ویتامین C را در خود 

جا داده است.

 اسفناج
آب موجود: 91.4 درصد

درست است که حجم آب موجود در کاهو بیشتر 
از اسفناج است اما بد نیست تنوع سبزیجاتی که 
در طول روز سراغشــان می روید را بیشتر کنید تا 
فواید بیشتری به بدنتان برسانید. اسفناج سرشار 
از آهن است و اگر می خواهید از همه فایده هایش، 
به ویژه آب فراوانش، بهره مند شوید آن را به صورت 
خام بخورید. می توانید با انتخاب برگ های جوان و 
ریز اسفناج ساالد خوش طعم و آبداری تهیه کنید. 
ساالدی که سرشار از ویتامین E و آنتی اکسیدان 
اســت و اجازه ورود رادیکال های آزار را به بدنتان 

نمی دهد.

22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم
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فین تک از 
حوزه هایی 

است که 
پتانسیل خوبی 

برای رشد 
استارت آپ ها 
دارد و انتظار 
می رفت در 

نمایشگاه دبی 
جایگاه 

خاصی برای 
استارت آپ ها 
در نظر گرفته 

شود. برخی 
از کارشناسان 
می گویند در 
رویداد کارت 

و پرداخت 
خاورمیانه 

به اندازه 
رویدادی مانند 
کارتس فرانسه 

نوآوری دیده 
نمی شود، 

بنابراین نباید 
انتظار زیادی 
برای حضور 

استارت آپ ها 
در این رویداد 

داشت

نمایشــگاه کارت و پرداخت خاورمیانه مهم ترین 
رویداد فناوری اطالعات بانکی در منطقه است که 
در فضایی بیش از 27 هزار مترمربع، با حضور 300 
شرکت و بازدید 10 هزار نفر در دبی امارات متحده 
عربی برگزار می شود. 11 و 12 خردادماه هفدهمین 
دوره از ایــن رویداد در مرکز تجــارت جهانی دبی 
با بیش از 200 ســخنرانی و حضور 75 کشور دنیا 

برگزار شد.

 تهی از نوآوری
طــی دو روز برگزاری نمایشــگاه کارت و پرداخت 
خاورمیانه، بــا بیش از 20 فعــال ایرانی بانکداری 
الکترونیکی و پرداخت مصاحبه داشتم و با مسئوالن 
چندیــن غرفه خارجــی گفت وگو کــردم. در این 
گفت وگوها و بازدیدها آنچه بیش از همه مشتاقش 
بودم فناوری های جدید فین تک حاضر در نمایشگاه 
بود، اما نمایشــگاه از نظر ارائه فناوری های جدید 
چندان رضایت بخش نبود. تنهــا چند محصول و 
خدمت که روی لبه مرزهای دانش حرکت می کنند 
توانستند نظر کارشناســانی که با آن ها گفت وگو 

داشتم را جلب کند.

 جور دیگر باید دید
گرچه نمایشــگاه کارت و پرداخــت خاورمیانه با 
رویدادهای جانبی اش مهم ترین اتفاق این چنینی 
در منطقه اســت، اما به نظر می رســد عمر کارت و 
پرداخت به این شــیوه ای که در نمایشــگاه به آن 
پرداخته می شــود به سررسیده است. در نمایشگاه 
تعداد قابل توجهی از غرفه ها ارائه دهنده محصوالت 
آماده ســازی کارت، پرینت و شخصی ســازی آن 
هستند؛ این در حالی است که موضوع کارت در دنیا 
در حال کنار گذاشته شدن است و ابزارهای موبایل 

و پوشیدنی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.
این تغییر روند را می توان در تغییر نام رویدادها طی 
یک سال اخیر دید. همان طور که نمایشگاه کارتس 
فرانسه سال گذشــته به TrustTech تغییر نام داد، 

سال 2017 هم شــاهد تغییر نام کارت و پرداخت 
به Seamless )به معنــای یکپارچه( خواهیم بود. 
رویداد سال بعد شامل سه بخش پرداخت، تجارت 

الکترونیکی و پرداخت خرد است.
در مورد اهمیت یکپارچگی برگزارکنندگان رویداد 
ســوالی مطرح می کنند: »آیا برای شــما به عنوان 
مصرف کننده این واقعیت نــدارد که هنگام خرید 
یا کســب وکار آنچه می خواهید تجربه ای یکپارچه 
است؟ هنگام خرید، چه در فروشگاه و چه به صورت 
آنالین، می خواهید بدون هیــچ مانع و در هر زمان 
و مکان و با اســتفاده از ابزاری که خودتان انتخاب 
می کنید بدون زحمت خرید کنید و دریافت کاال و 

پرداخت راحت و امن داشته باشید.«
به عنوان یک کسب وکار در دنیای چندکاناله امروز، 
دریافت تجربه یکپارچه توســط مشتری یک حق 
اســت نه یک خدمت لوکس. مشتری فناوری آگاه، 
همیشه متصل و مطلع شما انتظار این حق را از شما 
دارد. بنابراین احتماال سال بعد شاهد تحوالتی در 
مهم ترین رویداد فناوری اطالعات بانکی خاورمیانه 

خواهیم بود.

 موبایل مهم است
البته چند نمونه از محصوالت جدید هم در نمایشگاه 
امسال نســبت به سال گذشته می شد دید که یکی 
از آن ها سامســونگ پی بود که به پرداخت از طریق 
موبایل می پردازد. اپل هم محصولی با عنوان اپل پی 
در این سال ها معرفی کرده که همین کار را می کند 
اما سامســونگ پی نســبت به اپل پی از این ویژگی 
برخوردار اســت که برخالف اپل پی الزم نیســت 
دستگاه کارت خوان از قابلیت NFC برخوردار باشد. 
سامسونگ پی که چند وقت پیش استارت آپ لوپ پی 
را خریده به کمک فناوری انحصاری این استارت آپ 
موبایل را به کارت بانکی تبدیــل می کند که برای 
استفاده از آن الزم نیست هیچ تغییری در دستگاه 
کارت خوان ایجاد شود و فقط کافی است موبایل را 

به دستگاه کارت خوان نزدیک کنیم.
همان طور که گفته شد امسال نیز محصوالت مربوط 
به چاپ و آماده ســازی کارت بیشترین حضور را در 
نمایشگاه داشتند. به طورکلی کارت های بانکی ازنظر 
فناوری در سه دستی کلی قرار می گیرند: کارت های 
مغناطیسی، کارت های هوشمند و کارت های بدون 

تماس )contactless(. کارت های مغناطیســی 
با نوار ســیاه رنگی که دارند مشخص می شوند و از 
همان فناوری استفاده می کنند که نوارهای کاست 
اســتفاده می کردند؛ یعنی برخی اطالعات بر روی 
نوار مغناطیسی ذخیره شده و کاربر با کشیدن کارت 
در دستگاه کارت خوان اطالعات را به دستگاه وارد 
می کند و با وارد کردن رمز عبور می تواند از خدمات 
کارت استفاده کند. این کارت ها ازنظر نوع اتصال به 
مرکز داده معموال به صورت آنالین کار می کنند؛ اما 
نوع دوم کارت ها که کارت های هوشــمند هستند 
دارای چیپی در کارت هستند که برای استفاده از آن 
الزم است کارت در درون دستگاه کارت خوان قرار 
بگیرد و در تمام مدتی که از کارت استفاده می کنیم 
کارت باید درون دســتگاه باشد. این کارت ها ازنظر 
امنیت از کارت های مغناطیسی قوی ترند و طبیعی 
است که گران تر هم باشــند؛ اما نوع سوم کارت ها 
کارت های بدون تماس هستند. برای استفاده از این 
کارت ها معموال نیاز به وارد کردن رمز عبور نیست 
و با نزدیک کردن کارت به دستگاه کارت خوان که 
مجهز به فناوری RFID است پرداخت انجام می شود. 
این روش معموال برای پرداخت کرایه مترو، تاکسی 
و اتوبوس قابل استفاده است. موبایل هایی که مجهز 
به فناوری NFC هســتند می تواننــد به عنوان یک 
کارت بانکی بدون تماس مورداستفاده قرار بگیرند. 
سامسونگ پی که امسال در نمایشگاه حضور داشت 
از فناوری رونمایی کرده بود که موبایل با دســتگاه 
کارت خــوان ارتبــاط برقرار می کنــد و مثل یک 
کارت بانکی مغناطیسی بدون تماس عمل می کند.

 حضور کمرنگ استارت آپی
یکی از بخش هایی که برگزارکنندگان رویداد به آن 
اشاره کردند حضور استارت آپ ها بود، بااین حال ما 
حضور قدرتمندی از اســتارت آپ ها در نمایشگاه 
ندیدیم. فین تک از آن حوزه هایی است که پتانسیل 
خوبی برای رشد استارت آپ ها دارد و انتظار می رفت 
در نمایشگاه جایگاه خاصی برای استارت آپ ها در 
نظر گرفته شود. برخی از کارشناسان می گویند در 
رویداد کارت و پرداخت خاورمیانه به اندازه رویدادی 
مانند کارتس فرانسه نوآوری دیده نمی شود، بنابراین 
نباید انتظار زیادی برای حضور استارت آپ ها در این 

رویداد داشت.

 رقابت یا همکاری بانک ها با استارت آپ ها؟
 future ،یکــی از بخش هــای کارت و پرداخــت
bank است که امسال در یکی از پنل های آن روی 
موضوع »فین تــک و بانکداری: رقابت یا همکاری« 
بحث شــد. در این پنــل درباره اینکــه در مقابل 
هجوم ارائه دهنــدگان غیربانکی محصول بانک ها 
کجای کارند بحث و گفت وگو شــد. درواقع در دنیا 
استارت آپ های ارائه دهندگان سرویس های بانکی 
رشد کرده اند و اکنون بانک ها باید نوع مواجهه با این 
پدیده را مشــخص کنند. یکی دیگر از موضوعاتی 
که در این پنل بررســی شــد رقابت با فعالیت های 
حاشــیه صنعت مانند وام دهنــدگان جایگزین، 
رمیتنس ها، انتقال دهندگان پول، کرادفاندینگ ها 

و ارائه دهندگان شخصی بودجه بود.
رقابت میان بانک ها و استارت آپ ها: آغاز یک ریبوت 
برای خدمات مالــی موضوع دیگری بود که در پنل 
موردتوجه و بحث قــرار گرفت. فرصت 80 میلیارد 
دالری: فناوری یکپارچه سازی بالک چین، راه اندازی 
یک بازوی نوآور برای حمایت از استارت آپ ها و به 
کار گرفتن نوع جدیدی از بانکدار موضوعات دیگر 

مطرح شده در این پنل بودند.
روز اول future bank پنل دیگری نیز برگزار شد که 
شرکت کنندگان در آن موضوع خدمات موبایل برای 
محرومان را بررسی کردند. یکی از موضوعاتی که در 
این پنل موردتوجه قرار گرفت ترویج همکاری میان 
بانک ها، دولت ها، اپراتورهای موبایل، استارت آپ ها 
و اپراتورهای پرداخت بــود. ظهر روز دوم نیز پنلی 
برگزار شــد که در آن استارت آپ ها موردتوجه قرار 
گرفتند. موضوع این پنل رگالتوری در عصر فین تک 
بود. این موضوع در ایران نیز داغ است. آیا رگالتورها 
مانعی برای نوآوری بانکی هســتند؟ این موضوعی 
بــود که پنل با بحث روی آن آغاز شــد. موضوعات 
دیگر این پنل عبارت بودند از تایید رقابت و پرورش 
نوآوری برای بهبود تجربه مشتری، توسعه مقررات 
برای دفاع از حقوق مصرف کننده به همراه پیشبرد 
امنیــت، تاثیر زنجیره های ارزش ســنتی و درآمد 
بانک، بانک ها چطور می توانند ارزش سهام را افزایش 
دهند و درعین حال فرصت هایی برای نوآوران خلق 
کنند. در آخر پنل هــم موضوع فرصت های جدید 
برای بانک های نوآور، غیربانک ها و اســتارت آپ ها 

موردبررسی قرار گرفت.

گزارش اختصاصی مینا والی و علی بیات خبرنگاران شنبه  از رویداد کارت و پرداخت خاورمیانه 2016 در دبی
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گزارش
R e p o r t

رضا قربانی 

گزارش
R e p o r t

فاماکو؛ استارت آپ 
سخت افزاری اندرویدی

موفقیت طرح ماکت 
تعاملی شاپرک

  یکی از استارت آپ های حاضر در نمایشگاه 
کارت و پرداخت خاورمیانه که در دبی برگزار 
شد فاماکو )Famoco( بود. تخصص فاماکو 
تولیــد NFC ریدرهای اندرویدی اســت و 
می گویند ما اولین تولیدکننده ان اف سی ریدر 
اندرویدی حرفه ای در دنیا هستیم، محصولی 

که برای کاربردهای B2B استفاده می شود.
ویژگی این محصول امنیت، انعطاف پذیری، 
آنالین بودن، کنترل از راه دور و قابلیت ردیابی 
 FX100 است. مهم ترین محصول این شرکت
نام دارد که از طریق یک ابزار بستر مدیریت 
)Device Management Platform( بــه 
صورت کنترل از راه دور مدیریت می شود. این 
ان اف سی ریدر می تواند در روش های مختلفی 
از پرداخت هــای کش لس و سیســتم های 
وفاداری گرفته تا مدیریت نیروی انســانی و 
کنترل دسترسی افراد برای محل های مختلف 

استفاده شود.
اســتارت آپ فاماکو موفق شده در 25 کشور 
جهان محصوالتش را به فروش برساند. حدود 
30 هزار محصولش را فروخته است. برای این 
حضور بین المللی در شهرهایی مانند پاریس، 
بروکسل و هنگ کنگ دفتر مرکزی دایر کرده 
است. این اســتارت آپ فرانسوی مشتریان 
بزرگی مانند گوگل، آرنج، جمالتو، دیالوگ، 

NXP و پی پال دارد.

فاماکو را دو کارآفرین ســریالی فرانسوی به 
وجــود آوردند، تخصص ایــن دو نوآوری در 
دو حــوزه دیجیتال و فنــاوری اطالعات در 
بیجینگ چین بود. لیونل بارابان و نیکوالس 
بِربِِجر تصمیم گرفتند مهارت ها و شایستگی 
خود را برای راه اندازی کسب وکار شخصی شان 
در توسعه فناوری های ان اف سی  به اشتراک 
بگذارند. بعد از دو سال تحقیق و توسعه الیور 
ِســچورا به عنوان مدیر ارشد بازاریابی به تیم 

فاماکو پیوست.
نیکــوالس، رئیــس هیئت مدیــره فاماکو، 
تحصیالت دانشــگاهی اش را از پلی تکنیک 
اِکول که دانشــگاه معتبری نیز هست شروع 
کرد و بعد از مدرســه اقتصــاد لندن مدرک 
کارشناسی ارشد گرفت. اولین شغل او مشاوره 
در ای.تی.کرنی بود، بعد در راه اندازی کاراوِل، 
اولین اپراتور بسته های تور آنالین، همکاری 
کرد. سال 2006 نیکوالس کاراول را به اپودو 
فروخت و موفقیت های خــود را در زانادو در 

چین ادامه داد. 
لیونــل، مدیرعامــل فاماکــو، شــخصیت 
ماجراجویــی دارد. او ابتدا بازیگری را تجربه 
کرد و کار ماجراجویانه بعدی اش کارآفرینی 
بود. استارت آپ موفقی در فرانسه راه انداخت 
و بعــد در کشــوری دیگر یــک انکوباتور را 
مدیریت کرد. ســال 1998 مدیریت اِنتوپیا، 
یک اسپین آف از انکوباتورش را بر عهده گرفت 
و 40 میلیون دالر به دست آورد. لیونل سال 
2009 به چین مهاجرت کرد و به عنوان مدیر 
ارشد بازاریابی به زانادو پیوست. استارت آپ 
فاماکو در نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه 

محصول FX100 خود را به نمایش گذاشت.

طرح ماکت تعاملی شــاپرک در رقابت های 
جهانــی A’Design 2016 ایتالیا در بخش 
طراحی ابزارهای مالی و بانکی نشــان عالی 
نقره ای دریافت کرد. نماینده شرکت شاپرک 
در مراسم اهدای جوایز به برندگان این رقابت 
که 19 خردادماه در شهر کومو ایتالیا برگزار 
شد حضور یافت. با توجه به موفقیت شرکت 
شــاپرک در این رقابــت، برگزارکنندگان 
A’Design، طرح ماکت تعاملی شاپرک را در 
5 نمایشگاه طراحی دیگر ازجمله نمایشگاه 
طراحی بلونگا 2016 )ایتالیا(، نمایشــگاه 
طراحی آمستردام 2016 )هلند(، نمایشگاه 
طراحــی کومو 2016 )ایتالیا(، نمایشــگاه 
طراحی سانتندر 2016 )اسپانیا( و نمایشگاه 
طراحی شنزن 2016 )چین( در معرض دید 
عموم قرار خواهند داد. به گزارش سایت »راه 
پرداخت« این موفقیت سبب شد رتبه ایران 
در این رقابت بین المللــی چهار امتیاز ارتقا 
پیدا کنــد و ایران با اختالف بســیار اندکی 
از کره جنوبــی، در جایگاه 12 این رقابت ها 
قرار بگیرد. الزم به توضیح اســت عالوه بر 
شرکت شاپرک در این رقابت ها شرکت های 
بزرگ بین المللی مانند لنوو، یاهو، ودافوون، 
سامسونگ، کوکاکوال، دیزنی، نستله، نیسان  
و ... حضور داشتند و در بخش دانشگاهی نیز 
می توان به دانشــگاه هایی مانند ام.آی.تی و 

بیرمنگام اشاره کرد.

ستون

پرداخت الکترونیک منهای نوآوری!

داالی الما
نیکــو و آبرومند زندگــی کن، آنــگاه به وقت 
سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیندیشی، 

از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد. 

کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری المپیک ریو 2016 
باقی  مانده اســت و شــرکت ویزا که از حامیان این 
رویداد اســت، تالش کــرده با ارائــه نوآوری هایی 
درزمینه پرداخت، ســال ها تنبلی اش و جا ماندن از 
استارت آپ های فین تک را جبران کند. ویزا با پوشش 
خبری گسترده از انگشتری که برای پرداخت های 
همــراه در رویداد ریو طراحی کــرده رونمایی کرد. 
قبل از آنکه به این انگشتر جادویی بپردازیم ببینیم 
ویزا چیســت و چه مســیری را طی کــرده و چرا 
اســتارت آپ های فین تک بزرگ ترین غول صنعت 

پرداخت را بیدار کرده اند.

 بزرگ ترین شــرکت پرداخت الکترونیکی 
جهان

ویزا مهم ترین شــرکت پرداخت الکترونیکی جهان 
اســت که می تواند 65 هــزار تراکنــش را در ثانیه 
پــردازش کنــد و در بیــش از 200 کشــور دنیا 
مورداستفاده قرار می گیرد. این شرکت به نوعی رابط 
پرداخت الکترونیکی بین مصرف کننده، کسب وکار، 
موسسه های مالی و دولت است. ویزا بانک نیست و 
خودش هیچ کارتی صادر نمی کند و هیچ نقشی در 
تعیین رتبه اعتباری افراد، نرخ بهره و کارمزد ندارد. این 
شرکت فقط وظیفه تسهیل مبادالت مالی الکترونیکی 
در سراسر جهان را بر عهده دارد که توسط کارت های 
اعتباری و کارت های نقدی با نشان تجاری ویزا انجام 
می شود. شکل گیری ویزا به میانه های سپتامبر 1958 
از بنک آوامریکا و برنامه کارت اعتباری بنک امریکارت 
بازمی گردد. در اواسط دهه 1950 عده ای از افراد طبقه 
متوسط ایاالت متحده آمریکا حساب های در گردش 
زیادی افتتاح کرده بودند که بسیار ناکارآمد و دشوار 
بود. چون آن ها همیشــه مجبور بودند تعداد زیادی 
کارت را بــا خود حمل کنند و صورت حســاب های 
مختلفی را در پایان هر ماه پرداخت کنند، بنابراین 
نیاز برای داشــتن یک ابزار مالی یکپارچه از مدت ها 
قبل در ایاالت متحده آمریکا به وضوح حس می شد، 
ولی کسی نتوانسته بود راه انجام آن را پیدا کند، البته 

کارت های شارژ مانند دینرز کالب وجود داشت که بعد 
از اتمام هر دوره عملیات، باید هزینه کامل پرداخت 
می شد، البته تالش های زیادی برای ایجاد کارت های 
چندمنظوره اعتباری صورت گرفته بود، ولی به دلیل 
اینکه این تالش ها از ســوی بانک های کوچکی که 
منابع الزم برای این کار را نداشــتند انجام می شد، 

نتایج رضایت بخشی نداشت.
در سال 1970 کنترل این کارت از عهده بنک آوامریکا 
خارج شد و یک شرکت مستقل به نام ان بی آی برای 
مدیریت، گسترش و توسعه این سیستم تاسیس شد. 
پس از چندی شرکتی چندملیتی به نام ایبانکو برای 
مدیریت بین المللی این سیســتم تشکیل شد. این 
شــرکت به فکر یکپارچه کردن سیستم در تمامی 
کشورها بود و به همین دلیل، تمامی دارندگان این 
امتیاز را، در ســال 1975 با یکدیگر متحد کرد و نام 

ویزا را برای کارت ها انتخاب کرد.
ویزا در حال حاضر یک سیســتم پرداخت جهانی 
اســت که مشتریان، موسســات مالی و دولت ها را 
در بیش از 200 کشــور جهان، از طریق بانکداری 
الکترونیک به هم مرتبط می سازد. در سال 2009 
بیش از 62 میلیارد تراکنش مالی از طریق شرکت 
ویزاکارت انجام  شــده که حجم مالــی آن به 4/4 
تریلیارد دالر می رسد. این عملیات، در سال 2012 
درآمدی بالغ بــر 10/421 میلیارد دالر را برای ویزا 

دربرداشته  است.

 چرا نوآوری؟
ویزا در سال های گذشــته تقریبا مهم ترین شرکت 
پرداخت الکترونیکی در جهان بوده است. این شرکت 
نزدیک به 75 درصد تراکنش هــای الکترونیکی را 
پــردازش می کند و بعدازآن مســترکارت قرار دارد 
که نزدیک بــه 20 درصد تراکنش هــا را پردازش 
می کند. همین جایگاه باعث شــده این کمپانی در 
سال های گذشته مورد هجوم اســتارت آپ ها قرار 
بگیــرد. اســتارت آپ های مختلفی در ســال های 
گذشــته ایجاد شــده اند که هرکدام سعی کردند 
از بستر ویزا اســتفاده کنند و ارزش افزوده ای برای 
مصرف کننده نهایی فراهم سازند. برخی مثل اپل پی 
و سامســونگ پی تالش کردند کارت های موبایل را 
جایگزین کارت های پالستیکی کنند. یا برخی دیگر 
مثل کوین تالش کردند همه کارت های پالستیکی را 

با یک کارت جایگزین کنند. تمام این استارت آپ ها 
ویژگی جدیدی به محصوالت موجود اضافه می کنند 
و هیچ کدام حتی به فکرشــان هم نرســیده بود که 
می تواننــد جای ویزا را بگیرنــد؛ اما هیچ جایگاهی 
ابدی نیست و ممکن بود اگر ویزا به خودش نیاید در 
سال های آتی شاهد گرفتن جای ویزا باشیم. این شد 
که ویزا در سال های گذشته تالش کرد نوآورتر از قبل 
باشد. در آخرین اقدام ویزا تالش کرد قدرت اینترنت 

اشیا را به خدمت بگیرد.

 انگشتر جادویی
ویزا انگشتری طراحی کرده که جایگزین کارت های 
پالستیکی اعتباری یا نقدی می شود و برای اولین بار 
در المپیک ریو قرار است این انگشترها برای پرداخت 
مورد استفاده قرار گیرند. این حرکت ویزا در راستای 
توسعه اینترنت اشیاست. علت اینکه ویزا المپیک را 
برای اولین اســتفاده گسترده این محصول انتخاب 
کرده چندان عجیب نیست. برای ورزشکاران همراه 
داشتن یک انگشــتر راحت تر از کارت های پرداخت 
پالستیکی است. با توجه به اینکه ویزا سرویس دهنده 
انحصاری پرداخــت المپیک ریو اســت این زمان 
فرصت مناسبی برای محک زدن این انگشترهاست. 

این انگشتر هم مانند اپل پی نیازمند کارت خوان های 
مجهز به NFC است. ویزا 4 هزار کارت خوان مجهز به 
NFC را در دهکده المپیک نصب  کرده و این حلقه ها 
توسط 45 ورزشــکار مورد اســتفاده قرار خواهند 
گرفت. احتماال ویزا به ایــن دل  خوش کرده که 45 
ورزشکاری که اسپانسرشان شده در کنفرانس های 
خبری از خوبی های این انگشــترها بگویند. اگر این 
حلقه ها دزدیده شوند چه؟ به کمک اپلیکیشن مرتبط 
با این حلقــه به راحتی می توان آن را از کار انداخت و 
در صورت دزدیده شــدن انگشــتر، حتی نسبت به 
کارت های اعتباری پالستیکی هم اطالعات کمتری 
قابل دستیابی است. نســبت به اپل پی این انگشتر 
ُحسن بسیار مهمی دارد و آن این است که نیازی به 
شارژ شدن ندارد. نیاز به گفتن نیست که این حلقه ها 
ضدآب هم هستند. اگر این نوآوری در ریو جواب دهد 

ویزا شاید بتواند آن را در جهان گسترش دهد.
قلــب تپنده انگشــتری کــه ویزا طراحــی کرده 
میکروچیپ شرکت جمالتو است که تقریبا شرکت 
شــماره یک دنیا درزمینه تولید میکروچیپ است. 
درون انگشتر آنتن NFC هم جایگذاری شده است. در 
نسخه های پیشرفته تر این حلقه، ویزا امکان استفاده از 

توکن های رمز را هم فراهم کرده است.

ویزا نگران سهم 75 درصدی اش از پرداخت الکترونیک است!
چگونه استارت آپ های فین تک باعث شدند بزرگ ترین شرکت پرداخت الکترونیکی جهان انگشتری برای 

پرداخت الکترونیکی طراحی کند 

فین تک
FinTech

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

فین تک
FinTche

22 خرداد 1395 . سال اول .  شماره چهاردهم
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برگزیدهها

پالس مسنجر برنامه پیام رسانی غیررسمی 
اســت کــه از API برنامه کاربــردی تلگرام 
استفاده می کند. این برنامه در بین برنامه های 
پیام رسانی در پلی استور رتبه 
یک را کســب کرده اســت. 
پالس مسنجر نسبت به برنامه 
رســمی تلگرام از قابلیت های 
دیگری نیز برخوردار اســت. 
در ایــن برنامه می توانید رنگ 
و اندازه بســیاری از گزینه ها 
مانند متن، آیکون، عنوان و... را تغییر دهید 
و تم مورد نظر خود را ایجاد کنید. تم خود را 
ذخیره  کنید و آن را به آسانی با دوستان خود 

به اشتراک بگذارید.
این برنامه دارای یک پایگاه داده با بیش از 2 
هزار تم مختلف است که هرروز به روزرسانی 
می شود و تمام دســته بندی ها در آن وجود 

دارند. هرروز تم های جدید عرضه می شوند.
قابلیت های اضافی آن عبارت اند از:

 گزینه برای اســتفاده از اشــتراک گذاری 
مستقیم در هر چت

 گزینه برای اســتفاده از اشــتراک گذاری 
مستقیم بدون ذکر فرستنده
 گزینه برای نمایش شکلک

 گزینه برای ذخیره فایل ها با استفاده از نام 
فایل اصلی

 گزینه برای تنظیم فشرده سازی سفارشی 
هنگام اشتراک گذاری ویدئوها

 گزینه برای استفاده از فونت های مختلف
 گزینه برای نمایــش عکس خود یا عکس 

کاربر در حباب های چت
 ادمین گروه در پروفایــل گروه ها نمایش 

داده می شود
 گزینه برای دور انداختن تغییرات حسگر 

نزدیکی هنگام پخش یادداشت های صوتی
 گزینه برای نمایش تصاویر پروفایل هنگام 

کلیک روی عکس در صفحه اصلی

این برنامه کاربردی بیشترین تعداد دانلود را 
در بین قفل های برنامه در پلی اســتور داشته 
است. با این برنامه می توانید با کمک رمز ورود، 
الگو یا قفل اثرانگشت از حریم خصوصی خود 
محافظت کنیــد. AppLock در بیش از 50 
کشــور رتبه اول را کسب کرده است و بیش از 
100 میلیون کاربر دارد و از 24 زبان زنده دنیا 

پشتیبانی می کند.
این برنامــه می تواند فیس بــوک، واتس اپ، 
گالری، مسنجر، پیامک، مخاطبین، جی میل، 
تنظیمــات، تماس هــای ورودی و هر برنامه 
دیگــری را قفل کند. این گونه از دسترســی 
غیرمجاز جلوگیری می شــود و از 
حریم خصوصــی کاربر محافظت 

می شود.
اپ الک می تواند تصاویر و ویدئوها 
را مخفی کند. تصاویر و ویدئوهای 
مخفی شده از گالری محو می شوند 
و فقط در قســمت عکس و ویدئو 
قابل مشاهده هستند. می توانید با استفاده از 
این برنامه به آسانی خاطرات خصوصی خود را 

حفظ کنید. نیازی به پین کد نیست.
این برنامه صفحه کلید تصادفی و قفل الگوی 
غیرقابل مشاهده دارد. دیگر الزم نیست نگران 
باشید که افراد دیگر رمز ورود یا الگوی شما را 
پیدا می کنند. با استفاده از این برنامه کاربردی، 
می توانید با خیــال راحت تلفن همراه خود را 
به دوســتانتان قرض دهید تا با آن بازی کنند 
یا همکالسی تان به قسمت گالری تلفن شما 
برود. دیگر نگران نخواهید بود که فرد دیگری 
داده های شخصی شما را بخواند. کودکان نیز 
دیگر نمی توانند تنظیمات تلفن شما را به هم 

بریزند، یا پیامک اشتباه ارسال کنند.
از ویژگی های این برنامه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 قفل عکس ها با رمز ورود، الگو یا اثرانگشت
 قفل ویدئوها با رمز ورود، الگو یا اثرانگشت

 تم هایی با طراحی بسیار زیبا
 پس زمینه سفارشی

خدمات این 
سیستم در 

ابوظبی، 
اسکندریه، 

عمان، 
بیروت، قاهره، 

کازابالنکا، 
دمام، دوحه، 

دبی، جده، 
کراچی، 

کویت، الهور، 
مدینه، 

مکه، منامه، 
رباط، ریاض، 

ساحل،  
اسالم آباد و... 
در دسترس 

مشتریان قرار 
دارد

اپلیکیشنی که خیلی ها آن را اوبر خاورمیانه می دانند

اپلیکیشن های این هفته هم در تماشای فیلم به شما کمک می کنند هم در جواب دادن به موبایلتان

کریم؛ تاکسی یاب محبوب کشورهای عربی

از اینکه مدت های طوالنی منتظر تاکسی بمانید و 
وقت خود را هدر دهید خسته شده اید؟ می توانید 
با استفاده از برنامه کاربردی کریم به سرعت و بدون 
اتالف وقت یک خودرو با راننده حرفه ای رزرو کنید 
و دیگر نیاز نیست منتظر بمانید. با نصب برنامه کریم 
می توانید هر زمان و هرکجا که هستید، خودرویی 

ایمن و قابل اعتماد رزرو کنید.
اگــر باید خــود را به فــرودگاه برســانید یا فقط 
می خواهید به مراکز خرید بروید، به محل کار خود 
برسید یا یک شب را بیرون از خانه در شهر بگردید، 
می توانید از کریم استفاده کنید که گزینه ای ارزان 
و مقرون به صرفه است. با کمک این برنامه کاربردی 
فوق العاده در عرض چند ثانیه در سراسر خاورمیانه 
یک تاکســی راحت و قابل اعتمــاد بگیرید! )البته 
هنوز کریم به ایران نرسیده اما به زودی وارد ایران 

می شود. گزارش شنبه را در صفحه 3 بخوانید.(
برنامه کریم ویژگی های منحصربه فردی دارد که 
آن را از سایر برنامه های مشابه مجزا می کند. برای 
مثال با استفاده از این برنامه کاربران می توانند در 
همان لحظه تاکســی بگیرند یا از قبل یک تاکسی 

رزرو کننــد. ســفارش خودرو کمتــر از 20 ثانیه 
طول می کند و مبلــغ کرایه آن نیز طبق اطالعات 
زمان واقعی که راننده و خودرو مشخص می کند، 
تخمین زده می شود. ویژگی دیگر این برنامه امکان 
پرداخت از طریق کارت اعتباری یا پول نقد است. 
بــرای همه ما پیــش آمده که خودرویــی را رزرو 
کرده ایم در حالی که در کیفمــان به غیر از کارت 
اعتباری چیز دیگری وجــود ندارد. در این صورت 
به جای توقف اضافی و هدر دادن وقت، مســافران 
می توانند به طور مستقیم از طریق کارت اعتباری 
خود کرایه خودرو را پرداخت کنند. این سیســتم 
دارای قابلیت مسیریابی جی پی اس در زمان واقعی 
است که موقعیت مکانی و مقصد نهایی شما را نشان 
می دهد. رانندگان خدمات کریم به گونه ای آموزش 
دیده اند تا بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند. 
از طریق مســیریابی جی پی اس دقیق، رانندگان 
کریم می توانند بدون اتالف وقت مشتریان خود را 
به مقصد برسانند. یکی دیگر از ویژگی های جالب 
این خدمات آن است که در تمام شهرها خودروهای 
لوکس به طور 24ساعته و در هفت روز هفته آماده 
خدمات رســانی به مشتریان هســتند و خدمات 
پشتیبانی فوق العاده ای را ارائه می دهند. می توانید 
از همین امروز با این برنامه مسیر خود را به راحتی، 

بدون استرس و به طور ایمن طی کنید.
خدمات این سیستم رزرو خودرو در مناطق مختلف 
خاورمیانه اعم از ابوظبی، اسکندریه، عمان، بیروت، 

قاهره، کازابالنکا، دمام، دوحه، دبی، جده، جبیل، 
کراچی، کویت، الهــور، مدینه، مکه، منامه، رباط، 
ریاض، ساحل، شارجه، اسالم آباد و... در دسترس 
مشتریان قرار دارد. کاربران با اســتفاده از برنامه 
کریم می توانند به آســانی از فرودگاه خودرو کرایه 
کنند یا به فرودگاه برونــد زیرا این برنامه خدمات 
فوق العــاده ای را برای فرودگاه ها و مســافران در 

فرودگاه در نظر گرفته است.
می توانید با خیال راحت با دوستان خود به صرف 
نوشیدنی، نهار یا شام بیرون بروید بدون اینکه نگران 
بازگشت به خانه باشــید. آیا کودکانی همراه شما 
هستند؟ این سیستم خدمات ویژه ای برای کودکان 
در نظر گرفته است. می توانید از خدمات کودکان 
کریم استفاده کنید. این خدمات شامل ارائه صندلی 
کودک برای ایمنی بیشتر عزیزان شما می شود. به 
عالوه می توانید از دوســتان خود دعوت کنید تا از 
خدمات بی نظیر خودرو با راننده اســتفاده کنند 
تا شــما با معرفی این خدمات به آن ها اعتبارهای 

رایگان کریم را دریافت کنید.
نحوه کار با برنامه کریم بسیار ساده است و هر فرد 
با هر سنی می تواند به آســانی از آن استفاده کند. 
ابتدا کاربر باید مکان فعلی خود را مشــخص کند 
)برای مثال فرودگاه، مرکز خرید، دفتر کار، خانه، 
بیمارستان، دانشگاه، مدرســه یا موقعیت مکانی 
فعلی شما(. سپس نوع خودروی موردنظر را )اعم از 
اقتصادی، کاری، کودک و...( مشخص کند. کاربر 

باید برای مشاهده تمام خودروهای موجود و نزدیک 
به خود از روش زیر استفاده کند:

بــرای رزرو فوری خودروی مــورد نظر خود روی 
»االن«، یا برای رزرو خــودرو از قبل روی »بعدا« 
تلنگر بزنیــد )معمــوال از این گزینه بیشــتر در 
حمل ونقل فرودگاهی استفاده می شود(. پس از آن 
تایید فوری را همراه با مشــخصات راننده دریافت 
خواهید کرد. ســپس مسیر مورد نظر خود را روی 
نقشه مشاهده می کنید. درنهایت هم بعد از رسیدن 

به مقصد نهایی هزینه را پرداخت خواهید کرد.
این برنامه با شــروع ماه مبارک رمضان تغییراتی 
کرده است. در نســخه جدید این برنامه کاربردی 

مفید ویژگی های زیر لحاظ شده اند:
 یک آیکون برنامه تازه که کامال به رنگ ســفید 

است
 استفاده از رنگ سبز در برنامه

 پاکسازی تمام پین های روی نقشه برای انتخاب 
راحت تر موقعیت مکانی دقیق کاربر بر روی نقشه 

 تغییــرات در آیکون ها و رفــع ایرادهای مربوط 
به صفحه

 یک رابــط کاربری کامال جدیــد برای پرداخت 
تــا انتخاب بیــن روش پرداخت با پــول نقدی یا 

کارت های اعتباری برای کاربر آسان شود
 قابلیت جدیدی که حســاب کاربری شما را باال 
قرار می دهد تا اعتبارهای کریم به کارت اعتباری 

شما اضافه شوند

Photo Editor Pro ویرایشــگر عکــس 
قدرتمندی اســت کــه جلوه هــای ویژه و 
فیلترهــای فوق العــاده ای دارد. این برنامه 
بسیار جامع و کامل اســت و هر آن چیزی 
را که شــما می خواهید ارائــه می دهد. این 
برنامه کاربردی یکی از برنامه هایی اســت 
که بیشــترین تعداد دانلود را در گوگل پلی 

داشته است.
در این برنامه جلوه ویژه، استیکر و قابلیت های 
بسیاری وجود دارد که می توانید به عکس ها 
اضافه کنید. با استفاده از آن عکس های خود 

را به طور حرفه ای ویرایــش خواهید کرد. 
کار با این برنامه بســیار آسان و سریع است. 
کافی است با یک تلنگر روی صفحه نمایش، 
عکس ها را تغییر دهید. امکان تنظیم رنگ 

نیز در این برنامه وجود دارد.
از قابلیت های اصلــی این برنامه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 ویرایش خودکار فقط با یک تلنگر

 فیلترهای عکس
 جلوه های ویژه و فریم های متنوع

 استیکرهای جالب

 تعادل رنگ
 برش، چرخاندن، و صاف کردن عکس

 تنظیم روشنایی، کنتراست، دمای رنگ، 
و اشباع

 شارپ و تار کردن عکس
 فوکوس

 شکل کشیدن و افزودن متن
 کوالژ عکــس که با کمــک آن می توانید 
چندین عکس را بــا الگوهای فریم مختلف 

ترکیب کنید
 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

اسم کسی که زنگ زده را بشنوید!

Swift WiFi:Global WiFi Sharing
برنامه کاربردی Swift WiFi یکی از برنامه هایی اســت که بیشترین تعداد 
دانلود را در پلی استور به خود اختصاص داده است. این برنامه به شما امکان 
می دهد از گزینه های وای فای در نزدیکی خود، که شــامل وای فای و نقطه 
اتصال رایگان همراه با رمز ورود است که کاربران ما به اشتراک گذاشته اند، 
مطلع شــوید. گزینه های موجود در سراسر دنیا به طور خودکار توسط این 
برنامه شناسایی می شوند. قبل از اینکه با یک وای فای جدید، به ویژه وای فای 
عمومی، به اینترنت متصل شوید توصیه می شود آزمایش ایمنی موجود در 
برنامه را انجام دهید و وای فای را باز کنید تا از ایمنی آنالین آن مطمئن شوید.

Swift WiFI در دسته بندی سفر رتبه یک را کسب کرده است. ممکن است 
بخواهید تعدادی عکس از غذاهای خود بگیرید و آن ها را در صفحه فیس بوک 
یا توییتر خود ارسال کنید، با استفاده از این برنامه دیگر نیاز نیست رومینگ 
 Swift خود را تمام مدت روشــن کنید. اتصال به اینترنت در سراسر دنیا با
وای فای بسیار ساده است چراکه این برنامه یک پایگاه داده بزرگ و در حال 

رشد دارد که میلیون ها کاربر از آن استفاده می کنند.
Swift WiFi  ابزار مدیریت مناسبی نیز هست که عملکرد وای فای را تقویت 
می کند و اتصال وای فای را از طریق اتصال به سیگنال بهتر بهینه می سازد.

Caller Name Announcer
برنامه کاربردی Caller Name Announcer نام فردی را که با شــماره 
شما تماس گرفته، اعالم می کند. این برنامه نام فردی را که با شما تماس 
می گیرد یا برای شما پیامک ارســال می کند، به زبان گفتار درمی آورد و 
دیگر نیاز نیست به تلفن هوشــمند خود نگاه کنید. این برنامه از برترین 
 Caller Name .و پربازدیدترین برنامه های کاربردی در پلی استور است
Announcer از موتور تبدیل متن به گفتار اندروید استفاده می کند و نام 
تماس گیرنده یا ارسال کننده پیامک و محتوای پیامک را می خواند. وقتی 
فردی با شــما تماس می گیرد، این برنامه نام فــرد را به طور واضح اعالم 

می کند به طوری که در این حین بلندی صدای زنگ نیز کم می شود.
Caller Name Announcer در شــرایطی مانند رانندگی و یا زمانی که 
تلفن شما در جیبتان است یا وقتی فردی برای شما پیامک ارسال می کند 
در حالی که تلفن شما در اتاق دیگری است، بسیار کاربرد دارد. اگر تلفن 
هوشمند کاربر کتابخانه تبدیل متن به گفتار را نداشته باشد، این برنامه 
کار نخواهد کرد اما این کتابخانه را می توان به آسانی از گوگل پلی استور 

دانلود کرد.

Photo Editor Pro

پالس مسنجر
پیام رسان کاربردی

اپ الک: قفلی مطمئن

چارلی چاپلین
من دریافته ام که ایده های بــزرگ هنگامی به 
ذهن راه می یابند که مصمم به داشــتن چنین 

ایده هایی باشیم. 

MX Player
MX Player بهترین برنامه کاربردی برای لذت بردن از تماشای فیلم هاست. 
این برنامه کاربردی یکی از پربازدیدترین برنامه ها در زمینه پخش رسانه ای 
است. از ویژگی های این برنامه می توان به شتاب سخت افزار اشاره کرد که 
می توان برای چندین ویدئو آن را اعمال کرد. MX Player اولین برنامه پخش 
ویدئویی اندروید اســت که از رمزگشایی چندهسته ای پشتیبانی می کند. 
نتایج نشان داده است که عملکرد دســتگاه دوهسته ای 70 درصد بهتر از 
عملکرد دستگاه های تک هسته ای است. در این برنامه می توانید به آسانی و 
با جمع یا باز کردن انگشتان به ترتیب تصویر را کوچک یا بزرگ کنید. یکی 
دیگر از قابلیت های این برنامه حرکات زیرنویس است که می توانید با کشیدن 
انگشت به سمت جلو یا عقب به متن بعدی یا قبلی بروید. به عالوه می توانید با 
کشیدن انگشت به سمت باال یا پایین، اندازه متن را بزرگ یا کوچک کنید.

این برنامه گزینه ای به نام قفل کودک دارد که با فعال کردن آن می توانید با 
خیال راحت تلفن را در اختیار کودکان خود قرار دهید تا فیلم تماشا کنند 
بدون اینکه نگران باشید با تلفن شما تماس بگیرند یا برنامه های دیگر را لمس 
Sub�کنند. فرمت های زیرنویس این برنامه بسیار متنوع و زیاد است از قبیل 
Rip، MicroDVD، VobSub، DVD، DVB، SSA/ASS، PJS، WebVTT  و...
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