
13

No.9\ Vol.1\ Sat\ May 7th\ 2016

تاکسی یاب اوبر چگونه خودش را در دل مسافران جا کرد؟
بنویسید تاکسی بخوانید اوبر!

شاید بتوان در پاسخ به تمام برندهای کهنه کاری که سال های سال برای 
دیده شدن زحمت کشیده اند، برای ماندگار شدن در یاد مشتریانشان 

باال و پایین های زیادی چشیده اند و این روزها استارت آپ های 
تازه نفس طی چند ماه جایگزین این برندهای غول پیکر شده اند، 

گفت: »یا خودتان را با تکنولوژی تطبیق دهید، یا محکوم به حذف 
شوید!« الاقل این جوابی است که شرکت »اوبر« ...
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محمدرضا محسنی مدیرعامل 
بزرگترین بنگاه مطبوعاتی 

تبلیغاتی و استارت آپ آی برتر از 
آینده نشریاتی مثل همشهری، 
جام جم، ایران و... می گوید: اگر 

آنالین نشوند، می افتند

آینده
مطبوعات

شکستاست

استارت آپ های ایرانی به نقش تجربه کاربری پی نبرده اند

تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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فرشاد ذوالفقاری طراح تجربه کاربری مایکروسافت در گفت وگوی اختصاصی باشنبه

کارآفرینی مذهبی

داستان تولد 
گروه غذایی ب.آ

چگونه به یک ایده 
برای کسب وکار 

برسیم؟

از راه آهن تا تجریش 
با اپ مترو

نحوه تبدیل اختراع 
به یک محصول قابل 

بازاریابی

کارآفرین هستید
یا نه؟ 

این سوال را 
بی جواب نگذارید!

در استارت آپتان 
مدیرارشد شادی 
استخدام کرده اید!

اولین کنفرانس 
تجربه کاربری شیراز 

برگزار می شود
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آغاز به کار نخستین 
شتاب دهنده فرهنگی قرآنی

دست پخت شیرازی ، که 
خیلی زود برند شد

آشنایی با اپلیکیشن 
مترو تهران

حسابداری و وصول آنالین
راهکارهای بازاریابی الکچری تیفانی یکی از برندهای 

نامدار جواهرات در شبکه های اجتماعی
در حسابیت، فروشنده می تواند در کمتر از ۳ دقیقه 

به راحتی فاکتور بسازد

فروش احساس!
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زمانبندیایونتهای
تا24اردیبهشترادرشنبه

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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زرین پال فیلتر شد. به نظر شما اتفاقی افتاده است؟ 
اصــال اهمیتی دارد؟ خــوب فیلتر شــود! بگذارید 
داستان را خیلی ســریع با هم مرور کنیم. دو جوان 
بیست و چهار-پنج ساله با 5 میلیون تومان سرمایه و 
اجاره یک زیرزمین کسب وکاری راه می اندازند، بدون 
آنکه سر بار دولت باشند و در عرض چند سال گردش 
مالی شــان به روزی نزدیک به 200 میلیون تومان 
می رسد و چشم اندازشان این است که در چند سال 
آینده گردش مالی شان در روز به 2 میلیارد تومان برسد. 
و این یعنی جذب هزاران مخاطب دیگر در کنار این 20 
هزار مشتری که در حال حاضر دارند. در چه شرایطی؟ 
در شرایطی که به گزارش پرتیراژترین روزنامه کشور 
همشهری که در همین هفته گذشته منتشر شد 1586 
مانع برای راه اندازی یک کسب وکار وجود دارد. با پشت 
سر گذاشتن این همه خان، شرکت های اینترنتی در 

این وضعیت رکود کشور به سختی جان می گیرند...
ادامه در صفحه 3

فرشاد ذوالفقاری طراح تجربه کاربری شرکت مایکروسافت است. تخصصش را از طراحی و کدنویسی وب شروع کرد. تا ایران بود تجربه کرد و کالس های مختلف را پشت سر گذاشت. کالس ها 
روحیه جســت وجوگر او را راضی نمی کرد تا اینکه خودش دست به کار شد و با مطالعه کتاب های مختلف و فیلم های آموزشی مهارت هایش را باال برد. و بعد از مهاجرت به آمریکا در شرکت 

مایکروسافت در حوزه طراحی تجربه کاربری مشغول به کار شد...

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

مانیتور، کیبورد و دیگر هیچ!

چرا زرین پال
فیلتر شد؟!

مصطفی امیری مدیرعامل 
زرین پال توضیح می دهد

نیازمندیهایکارآفرینی
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آغاز به کار نخستین شتاب دهنده فرهنگی قرآنی
کارآفرینی مذهبی

برای اولین بار در کشــور نخستین شتاب دهنده 
بــا رویکرد فرهنگی قرآنی شــروع بــه کار کرد. 
پس از آنکه حجت االســام محمدرضا زائری از 
مدت ها پیش در صفحه شــخصی اینستاگرامش 
خبــر از پیگیری هــای فــراوان برای تاســیس 
اولین شــتاب دهنده فرهنگی قرآنــی داده بود، 
شتاب دهنده فرهنگی قرآنی با نام »شفق« اولین 
رویداد استارت آپی خود را برای عاقه مندان برگزار 
کرد تا عرصه کسب وکار استارت آپی را برای ورود 

هرچه بیشتر نیروهای مذهبی و فرهنگی هموار 
کند. این شــتاب دهنده فعالیت خود را به صورت 
رســمی با برگزاری یک رویداد در روز پنج شنبه 
16 اردیبهشــت در مجموعه فرهنگی شــهدای 
انقاب اسامی آغاز کرد. در این رویداد که با هدف 
توانمندســازی ظرفیت های اقتصادی در زمینه 
فعالیت های فرهنگی مذهبی برگزار شــده بود، 
نیروها و مجموعه های فرهنگی مذهبی گرد هم 
جمع شده بودند تا روش های تقویت فعالیت های 
اســتارت آپی در این عرصه را مورد بررســی قرار 
دهند. با توجه بــه پراکندگی فعالیت کارآفرینی 
در زمینه فرهنگی مذهبی، این رویداد بیشــتر به 
سبک طرح مسئله برگزار شده بود تا هم ضرورت 
وجود یک مرکز شتاب دهنده فرهنگی مذهبی را 

تشریح کند و هم با برآورد اولیه نیروهای حاضر به 
فعالیت در این عرصه به ترسیم فضای کاری آینده 
بپردازد. در بخشی از این مراسم لزوم درآمدزایی 
و موثرســازی مجموعه های فرهنگی مورد بحث 
قرار گرفت و کســب وکارهای مذهبی موفق در 
دنیا معرفی شــدند. خاقیت و نوآوری در دین و 
ارائه محصوالت دینــی یکی دیگر از عناوینی بود 
کــه در این رویداد به آن پرداخته شــد. ذیل این 
عنوان ضرورت ارائه محصوالت دینی و فرهنگی 
مطابــق با نیاز نســل جدید توضیح داده شــد و 
روش های روزآمدســازی محصوالت فرهنگی و 
زمینه های مربوطه مطرح شــد. آموزش تدوین 
مدل کســب وکار مذهبی و اقتضائات آن از دیگر 
بخش های محتوایی بود کــه در این رویداد از آن 

سخن به میان آمد. تحلیل بازار محصوالت مذهبی 
و روش های توسعه بازار این محصوالت همزمان با 
امر فرهنگ سازی، از دیگر عناوینی بود که در این 
رویداد به آن پرداخته شد. یکی از اهداف اصلی این 
رویداد انسجام مجموعه های فرهنگی و مذهبی 
بود و قرار شــد برنامه ریزی های الزم برای ورود 
هرچه بیشتر نیروها در این زمینه صورت پذیرد و 
زمینه های شکل گیری این دسته از کسب وکارها 
فراهم شود. گفته می شود این رویداد که درواقع 
یک پیش رویداد برای شــروع جدی فعالیت های 
این شتاب دهنده قرآنی بود، اولین فعالیت رسمی 
انجام شده در زمینه استارت آپ های مذهبی است و 
در ماه های آتی قرار است رویدادهای تخصصی تری 

با موضوعات مختلف برگزار شود.

 

کارگاهکاربرداینفوگرافیکدراستارتآپها
اینفوگرافیــک نمایش دیــداری از داده ها، 

19
اردیبهشت

اطاعات و یا دانش اســت که در زمینه های 
مختلف مانند ارائه، تبلیغات، اطاع رسانی و 
گزارش نویسی مورد اســتفاده قرار می گیرد. نخستین 
کارگاه تخصصی کاربرد اینفوگرافیک در استارت آپ ها 
از طــرف مرکــز »اینفوگــرام« در روز یکشــنبه 19 
اردیبهشت برگزار می شــود. در این کارگاه شیوه های 
طراحی اینفوگرافیک متناسب با اهداف مختلف تشریح 
می شود. همچنین به مزایا و روش های معرفی محصول 

از طریق اینفوگرافیک پرداخته خواهد شد.

فرصتفنی
جشنواره کار رخدادی منحصربه فرد است که 
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در آن شرکت ها و سازمان ها می توانند ضمن 
دریافــت بانــک رزومه شایســتگی محور 
دانشجویان به صورت IT- Based، فرصتی را برای شکار 
نیروهای نخبه و مستعد در اختیار داشته باشند تا گامی 
بزرگ در مســیر ارتقای برند کارفرمایی و شناساندن 
توانمندی های فنی و دانشی سازمان خود بردارند. این 

جشــنواره در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه 1395 در 
دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سمینارکارآفرینیواستارتآپسقز
این سمینار 20 اردیبهشت ماه در شهر سقز 
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برگزار می شود و در آن به معرفی روش های 
جدید ایجاد یک کسب وکار متناسب با عصر 
مدرن پرداخته می شــود. مراحل تبدیل ایده به اجرا، 
پیش نیازهای راه اندازی کســب وکار شخصی و نحوه 
استفاده از فناوری های ارتباطی مانند موبایل و اینترنت 
از دیگر سرفصل هایی است که قرار است در این سمینار 

به آن پرداخته شود.

دومیناردویاستارتآپیبجنورد
اســتارت آپ ویکند بجنورد دومین اردوی 
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اســتارت آپی خود را برگزار می کند. در این 
اردو استارت آپ ها دور هم جمع می شوند و 
در یــک اردوی کوتاه ضمن تفریح و گشــت وگذار در 
طبیعت، به بحث و شبکه سازی استارت آپی می پردازند. 
پیش رویداد این اردو پنج شــنبه 23 اردیبهشــت در 

فرهنگسرای شهروند بجنورد برگزار خواهد شد.

»ایدهشو«کسبوکارهایاجتماعی
پس از »ایده شــو« تجهیزات پزشکی، حاال 

24
اردیبهشت

چهارمیــن »ایــده شــو« بــا محوریــت 

کســب وکارهای اجتماعی برگزار می شود. کارآفرینی 
اجتماعــی، نوعی از کارآفرینی اســت که یک دغدغه 
اجتماعی در پس آن وجود دارد و برخاف کارآفرینی به 
شــیوه معمول، هدف اجتماعی نیز در کنار یا فراتر از 
هدف اقتصادی، مــورد توجه ایده پردازان آن اســت. 
کســب وکارهای مرتبــط با بهبود شــرایط اجتماعی 
شهروندان، حفاظت از محیط زیســت، ارتقای سطح 
معیشت افراد خاص، توسعه کیفیت اقتصادی جامعه، 
و کســب وکارهای مبتنی بر توســعه پایدار اقتصادی 
می توانند در این »ایده شو« شرکت کنند. این رویداد 
در 24 اردیبهشــت ماه در تاالر دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه اصفهان برگزار می شود. 

سفریازکارمندیبهکارآفرینی
انتخاب بین سبک زندگی کارآفرینی و سبک 
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زندگی کارمندی یکی از چالش های جدی 
اســت که همواره پیش روی افراد قرار دارد. 
همایش »ســفری از کارمندی به کارآفرینی« با هدف 
تشریح مزیت های زندگی کارآفرینی و آموزش اصول و 
اقتضائات کاری آن از ســوی مجموعه فریان آکادمی 
برگزار می شــود. این همایش مناسب افرادی است که 
می خواهند وارد دنیای کارآفرینی شــوند و کسب وکار 
خود را آغــاز کنند؛ به خصوص کارمندانی که در تاش 
هستند از جایگاه فعلی خود فراتر بروند و وضعیت مالی 

بهتری داشــته باشــند. زمان برگــزاری این همایش 
پنج شنبه 23 اردیبهشت خواهد بود.

سومینهمسو؛رویدادفصلیکارآفرینی
رویداد »کارآفرینی همسو« فصلی یک بار و 
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به بیان دیگر ســالی چهاربار با هدف انتقال 
تجربه و توسعه ارتباطات بین کارآفرینان و 
عاقه مندان به کارآفرینی در کرج برگزار می شــود. در 
ســومین رویــداد همســو که عصــر دوشــنبه، 20 
اردیبهشــت ماه برگزار خواهد شد، حمیدرضا احمدی 
)بنیان گــذار ایونــد(، مصطفی امیــری )بنیان گذار 
زرین پال(، مهدی رحمانی )بنیان گذار 1car( و مجید 
کثیری )بنیان گذار اخبار رســمی( حضــور خواهند 

داشت.

نبردثانیهها
سمینار »نبرد ثانیه ها« در راستای چگونگی 
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اردیبهشت

بهره گیــری مناســب از زمــان در زمینه 
موفقیت های اجتماعی و اقتصادی و فردی از 
سوی اتاق بازرگانی اردبیل برگزار می شود. روش های 
کســب ثروت و بازارشناســی، تربیت رهبران فروش، 
روش های افزایش اعتمادبه نفس و روش های موفقیت 
در راســتای افزایش ثروت از عناوین مهم این سمینار 
آموزشی است. این ســمینار از 23 اردیبهشت ماه آغاز 

می شود و تا 24 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

استارتآپیهابخوانند!

کنفرانس تجربــه کاربری شــیراز یکی از 
برنامه هــای علمی جامعــه تجربه کاربری 
شیراز اســت که با رویکرد »ارتقای کیفیت 
زندگی« در روزهای 22 و 24 اردیبهشت ماه 
در شهر شــیراز برگزار می شود. این برنامه 
در ســه بخش شامل ســخنرانی های 50 
دقیقــه ای، نکات کلیــدی و کارگاه برگزار 
می شود. ریشــه طراحی تجربه کاربری به 
علم ارگونومی و عوامل انســانی برمی گردد 
که بیش از ۷0 ســال پیش شــروع شده و 
بر موضوع تعامل انســان با ماشین، محیط 
متنــی و روش طراحی سیســتم هایی که 
تجربه کاربر را شکل می دهند تمرکز دارد. 
در این کنفرانس تاش می شــود با معرفی 
الگوهای موفق عملی ایران و جهان، روندها 
و روش های علمی با نگاهی آینده پژوهانه، 
تاثیر تجربه کاربری بر افزایش سطح کیفیت 
زندگی با اتکا بر افزایش رضایت بخشــی در 
تولید محصوالت و خدمات بررســی شود. 
کارآفرینــی و نو ارزش آفرینــی با نگرش و 
تفکــر طراحانه، فراهم کــردن زمینه های 
الزم برای ارتقای ســطح زندگی و معرفی و 
گسترش شبکه متخصصان تجربه کاربری 
در ایران ازجمله مهم ترین اهداف برگزاری 
این کنفرانس به شــمار می روند. مخاطبان 
این رویداد در ســه دســته مدیران عامل، 
مدیــران محصول و مدیران ســازمان های 
حوزه فناوری اطاعــات )IT(، متخصصان 
و طراحان تجربه کاربــری و رابط کاربری، 
دانشجویان و عاقه مندان به تجربه کاربری 
تعریف شده اند که در کنار مشاوران و داوران 
حاضــر در کنفرانس بــه فعالیت کارگاهی 
می پردازند.عاقه مندان به این رویداد تا 20 
اردیبهشــت برای ثبت نام فرصت دارند به 
سایت uxconferance.ir مراجعه کنند.

اولینکنفرانستجربه
کاربریشیراز

خبر
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رویداد
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جی پی واسوانی

به خداوند ایمان داشته باش
به او ایمان آور و بدان او همیشــه بهترین کار را 

برای تو انجام خواهد داد.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

شتاب دهنده 
فرهنگی 

قرآنی با نام 
»شفق« 

اولین رویداد 
استارت آپی 

خود را برای 
عاقه مندان 
برگزار کرد 

تا عرصه 
کسب وکار 

استارت آپی 
را برای ورود 
هرچه بیشتر 

نیروهای 
مذهبی و 
فرهنگی 

هموار کند

حرف های شایان شلیله مدیرعامل ای نتورک در دومین برنامه »کلید«

شرکت کنندگان امکان این را دارند که با یک فرصت شغلی یا یک سرمایه گذار آشنا شوند

دومین قسمت از سری برنامه های »کلید« تولید شد. این 
مجموعه که از سوی کنسرسیوم کسب وکارهای اینترنتی 
ایران تهیه و تولید می شود، در دومین برنامه خود به سراغ 
شایان شلیله، مدیرعامل ای نتورک، رفته تا از زبان خود او 
مسیر پرچالش شروع کسب وکارش را جویا شود. در این 
فیلم شلیله از نیمه تمام رها کردن تحصیات دانشگاهی 
خــود می گوید و اینکه چه شــد که مشــقت راه اندازی 
یک کسب وکار پر از ریســک را به جان خرید. شایان که 
هم اکنون فعالیت های زیرمجموعه خود را در پارک علم و 
فناوری پردیس دنبال می کند در بخش هایی از این فیلم 
در جواب سوالی درباره میزان سرمایه اولیه خود در ابتدای 
راه، این گونه پاسخ می دهد: »اگرچه از صفر شروع نکردم 
اما با سرمایه نسبتا کمی در حدود 20 میلیون تومان این 
مسیر را آغاز کردم.« در قســمت دیگری از این فیلم وی 

درباره جشــنواره وب و ایده برگزاری آن توضیح می دهد 
و اینکه دوره اول این جشــنواره از یک ایده بســیار ساده 
شروع شــد و خیلی هم ساده عملی شــد. وی در بخشی 
از این گفت وگو به موانع موجود بر ســر راه آغازکنندگان 
اشاره می کند و می گوید: »هرکاری را که می خواهی انجام 
دهــی، انجام بده« و در توضیح ایــن جمله موانع معمول 
مانند نبود ســرمایه و فقدان مجوز و... را موانعی بر ســر 
راه کارهای بســیار بزرگ و هلدینگ هایی با افق 15ساله 
می داند؛ از این رو راه اندازی کسب وکارهای استارت آپی 
را کاما عملی و امکان پذیر تلقی می کند. وی با اشــاره به 
شــفاف بودن اطاعات مالی و فعالیت های تجاری آناین 
تقویت این عرصه توسط دولت را ضروری دانست و توسعه 
زیرســاخت های مرتبط با فضای تجارت الکترونیک را در 

فضای اقتصاد کشور موثر خواند. 

از ناحیه آســایش خود بیــرون بیایید و یک آخــر هفته را 
صرف بروز شــخصیت خاق و ایده پرداز خود کنید. اردوی 
اســتارت آپ بهترین فرصت اســت تا کاری متفاوت انجام 
دهید. رویداد آبی کرج، اولین اردوی اســتارت آپی کرج را 
برگزار می کند. موضوع این اردوی استارت آپی آموزش علم 
خاقیت است. افراد موفق فناوری و کسب وکار به عنوان مربی 
و داور در این اردوی استارت آپ حضور دارند و به گروه های 
شــرکت کننده مشــاوره ها و آموزش های مرتبط را منتقل 
می کنند. وحید عباس زاده که خود نیز تســهیل گر است و 
این اردو را برگزار می کند، می گوید که شرکت کنندگان در 
این رویداد نه تنها برای ساختن شرکت های موفق مشارکت 
می کنند، بلکه امکان این را دارند که با یک فرصت شــغلی 
یا یک سرمایه گذار آشنا شــوند. این اردو بهترین فرصت را 

فراهم می کند تا افراد کســی را بیابند که با او اســتارت آپ 
خود را آغاز کنند. جامعه اردوهای اســتارت آپی جهان یک 
جامعه 45 هزار نفره اســت که همه هدفشان ایجاد تغییری 
در جهان است. در افتتاحیه این رویداد که در باشگاه میاد 
شــهرداری کرج برگزار می شــود، نماینده جهانی توضیح 
می دهد که شرکت کنندگان مسیر پرپیچ وخمی را پیش رو 
دارند. در بخشی از این رویداد به هر شرکت کننده 60 ثانیه 
فرصت داده می شــود که ایده نوآورانه خود برای شروع یک 
کسب وکار جدید را مطرح کند؛ البته داشتن ایده برای همه 

الزامی نیست. 
در روز دوم شــرکت کنندگان به تیم های ۷ یا ۸ نفره تقسیم 
می شوند و هر گروه سعی می کند ایده ای را پخته تر کند و به 
مرحله اجرا برساند. قســمتی از تیم سعی می کند که مدل 

تجاری آن ایده را طراحی کند و با صحبت با مشتریان بالقوه 
آن را اعتبارسنجی کند. قسمت دیگر تیم سعی می کند نمونه 
اولیه آن محصول یــا کاال را برنامه ریزی کند تا بتوانند آن را 

برای آزمایش به مشتریان بالقوه عرضه کنند. 
و باالخره در روز سوم تیم ها در کمال خستگی سعی می کنند 
کارهای الزم برای ارائه به هیئت داوران را به اتمام برسانند. 
بعد از ارائه ها و ســوال و جواب داوران، تیم های اول تا سوم 
انتخاب می شــوند و جوایزی برای ادامه کار کسب وکار خود 
دریافت می کنند. از مهم ترین سخنرانان این مراسم می توان 
به دکتر جهان پناه )رئیس بنیاد نخبــگان البرز(، مهندس 
حمیدی )مدیرکل ارتباطات استان البرز( و مهندس ربانی 
)سرپرست پارک علم و فناوری البرز( اشاره کرد. این رویداد 

در روزهای 29 تا 31 اردیبهشت برگزار می شود.

کاریراکهمیخواهی،انجامبده!

اولیناردویاستارتآپیکرج

نخستینرویداد»فرآفرین«برگزارشد
همان طور که در هفته گذشته خبر داده بودیم نخستین رویداد »فرآفرین« 

سه شــنبه 14 اردیبهشت در شــهر مسجدســلیمان برگزار شد. این 
رویداد با اهداف آموزش فرایند کشــف مشــتری در عمل، انجام کار 
تیمی و گســترش ارتباطات کاری و با حضور مربیانی در حوزه های 
»کشف مشــتری«، »گرافیک« و »برنامه نویسی« برگزار شد.در این 
مراسم دکتر مسعود شــهبازی، رئیس دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
مسجدســلیمان، درباره ضرورت کارآفرینی در شهر مسجدسلیمان 

و پتانسیل های توســعه ارتباطات کاری با سایر مناطق سخنرانی کرد و 
ضمن آن شــرکت کنندگانی که در هرکدام از این سه حوزه شرکت کرده 

بودند زیرنظــر داوران مربوطه به صورت کارگاهی به فعالیت پرداختند. فرآفرین 
یک رویداد تجربی دو روزه  با تاکید بر اهمیت شناخت مشتری به عنوان اولین رویداد کارآفرینی مسجدسلیمان 

برگزار شده است.

دوازدهمینجشنوارهملیفنآفرینیشیخبهایی
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فن آفرینی، خاقیت و 

نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و ایجاد فضای تعامل در میــان فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی برگزار 
می شود. حوزه فعلی جشنواره یک حوزه ملی برای فن آفرینان داخل کشور 
است و در یک چشم انداز میان مدت، فراملی  شده و کشورهای منطقه را شامل 
خواهد شد. این جشنواره با محتوایی منحصربه فرد، اردیبهشت ماه هرسال، 

توسط شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شــود. امسال نیز این 
جشنواره منحصربه فرد در اعتباربخشی به فعالیت های فن آفرینان در دو بخش 

مسابقه ای و غیرمسابقه ای برگزار می شود؛ در بخش مسابقه ای طراحان کسب وکار، 
فن آفرینان و فرصت های سرمایه گذاری و فن آفرینی با محتوا با هم به رقابت می پردازند؛ 

بخش غیرمسابقه ای نیز شامل برگزاری نمایشگاه ها و ســمینارهای مختلف آموزشی است. زمان برگزاری این جشنواره 
پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه خواهد بود.

برنامهریزیوهدف

سمینار »برنامه ریزی و هدف« با محوریت 
برنامه ریزی برای رســیدن به هدف برگزار 
می شود. در این ســمینار غام رضا دبیری، 
مشــاور بازاریابی و کســب وکار، به تشریح 
ضــرورت برنامه ریــزی برای رســیدن به 
اهداف می پــردازد و موانع موجود بر ســر 
راه اجرایی شــدن برنامه ریزی ها را تحلیل 
می کند. آموزش اصــول برنامه ریزی موفق 
از دیگر بخش هایی است که در این سمینار 
سه ســاعته به آن پرداخته می شــود. این 
ســمینار 2۷ خردادماه برگزار خواهد شد. 
عاقه مندان برای اطاعات بیشتر و ثبت نام 
 rezadabiri.com می توانند بــه ســایت

مراجعه کنند.
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رویداد مد و پارچه پــرش طی چهار روز از تاریخ 
۸ تا 11 اردیبهشــت ماه در سالن آمفی تئاتر اتاق 
بازرگانی شیراز برگزار شد. این رویداد با محوریت 
مد و لباس و پارچه و با حضور مربیانی چون علی 
دل زنده روی )مربی طراحی و هویت بصری(، پویا 
زارع )مربی عکاسی مد(، امید امرایی )مربی تجربه 
کاربری(، علی رضــا امانی )مربی نوآوری(، پویان 
مبتهج )مربی خبره اســتارت آپ ها( و محســن 

موالیی نسب برگزار شد.
علی دل زنده روی، از مربیان این رویداد، به شنبه 
می گوید: »بسیار خوشــحال هستم که باالخره 
رویدادی در ارتباط با هنر برگزار شــد. تا به حال 
رویدادی که بدین شکل این حوزه را پوشش دهد 
نداشتیم، تا به جوانانمان فرصت بدهیم ایده های 
خود را تجاری سازی کنند.« او همچنین افزود: »با 
توجه به اینکه حوزه مد و لباس و پارچه حوزه ای 
است که با محصوالت خارجی پر شده، این امید 
هست که با کارآفرینی در این حوزه بتوانیم گامی 
در جهت تولید داخلــی برداریم.« دل زنده روی، 
در این رویداد در ارتباط با روانشناسی و شناخت 
روحیات مشتری و چگونگی فروش محصول برای 

شرکت کنندگان سخنرانی کرد.
شــرکت کنندگان این رویــداد، فعــاالن مد و 
تحصیل کــردگان این حوزه یــا عاقه مندان به 
این صنعت بودند. این رویداد شــامل 11 گروه 5 
تا ۸ نفره بود که هرکدام ایده خودشــان را دنبال 

می کردند.
آسیه رحمانی، از شرکت کنندگان در این رویداد و 

فعال حوزه مد، می گوید: »مدت ها قبل، نمایشگاه 
زیورهای لباس )گل سینه( برگزار می کردم اما آن 
زمان طبق سایق شــخصی زیورهای نمایشگاه 
را طراحی می کردم و اساســا به نیازها و سایق 
مشــتریان هیچ توجهی نمی کردم. اما حضورم 
در این رویداد، باعث شــد نیازهای مشتریانش 
را بشناســم و بر اســاس آن محصولم را طراحی 
کنم.« رحمانی همچنین درباره نحوه تشــکیل 
تیم می گوید: »ابتدا با چندنفر از دوســتانم بودم 
و بعد از مطرح شدن ایده چند نفر دیگر نیز به ما 

اضافه شدند.«
علی شریعت، شــرکت کننده دیگر این رویداد، 
می گوید: »دوســت دارم کســب وکار خودم را 
راه اندازی کنم. به همین خاطر به کارآفرینی روی 
آورده ام.« او دربــاره برگــزاری رویداد مد پرش 
می گوید: »خوبی این رویداد این است که ایده را 
بین آشنایان خودت و دیگر شرکت کنندگان بیان 

می کنی. و این نوعی برندسازی است.«
محســن موالیی نســب هم درباره شتاب دهنده 
پرش می گوید: »ایده اصلی شتاب دهنده پرش بر 
اساس دانشگاه های زوریخ، چالمرز، و استنفورد 
شکل گرفته است. سیســتم این شتاب دهنده و 
رویدادهای آن سبب می شود شرکت کننده طی 
چهار روز به محصول قابل فروش در بازار دســت 
یابد.« به گفته او بسیاری ابتدا باور نمی کنند که 
می توانند طی تنها چهار روز ایده خود را تبدیل به 

یک محصول قابل عرضه در بازار کنند.
به گفته موالیی نسب، شــرکت کنندگان در این 
رویداد ابتدا ایــده خود را می ســازند، بازاریابی 
می کننــد، و در بازار واقعی آن را می فروشــند و 
بعد آن را در جمــع داوران و مربیان و همچنین 
شــرکت کنندگان مطرح می کنند و وارد مرحله 

داوری می شوند.

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به علم در کشور
پیشرفت علمی با شتاب باال، سیاست بنیادی نظام

سیاســت »پیشرفت علمی با شــتاب باال« یک سیاست 
بنیادی برای نظام اســت؛ مجموعه مغز متفکر دستگاه 
کشور به این نتیجه رســیده است که گذر از دشواری ها، 
عبور از خطرگاه ها و لغزشــگاه ها در ایران اسامی، اگر به 
دو ســه رکن و مقدمه نیاز داشته باشــد، یکی پیشرفت 
علمی اســت؛ این یک سیاســت بنیادی است، از حدود 
ده دوازده سال پیش این سیاســت دارد دنبال می شود. 
دولت های مختلف، مسئوالن گوناگون، عناصر ذی ربط، 
خود جوان ها و نخبه ها در این زمینه ها کار کردند، تاش 
کردنــد و بحمداهلل امروز محصول کار را که انســان نگاه 
می کند، امیدوار می شــود. من بارها ایــن را به جوان ها 
گفته ام، به مســئوالن هم گفته ام، به شما هم حاال عرض 
می کنم: قطعا نیروی جوان کشــور ما، نیروی انســانی 
کشور ما، نخبگان کشــور ما، قادرند به قله های پیشرفت 
همه جانبه، کشورشان و ملتشان را برسانند. این توانایی در 
شما هست. این را ما قبا – از دیگران و براساس تجربه های 
دیگران- می گفتیم، به تدریج برای خود ما هم تجربه شد. 

من بارها گفته ام: امروز هر کار علمی و فناوری در کشور 
که زیرســاخت آن وجود داشته باشــد، از دست کننده 
ایرانی، جــوان ایرانی و نخبه ایرانی برمی آید. هیچ چیزی 
وجود ندارد که ما بگوییم اســتعداد ایرانی و نخبه ایرانی 
قادر به ایجاد آن، تولید آن، ساخت آن نباشد؛ مگر اینکه 
زیرساخت آن در کشــور وجود نداشته باشد که باید آن 
زیرســاخت را ایجاد کرد. وضع و سطح استعداد کشور ما 
یک چنین ســطحی است. پیشرفت واقعی کشور هم جز 
با پیشــرفت علم امکان پذیر نیســت؛ علت اینکه گفتیم 
گفتمان اصلی و سیاســت اصلی این اســت، این است. 

پیشرفت واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد.
بیاناتمقاممعظمرهبریدردیدارشرکتکنندگان
درهفتمینهمایشملینخبگانجوان،1392/07/17
منبع:کتــابراهبردتولیــددانشبنیان؛جایگاه
شــرکتهایدانشبنیاندراقتصادمقاومتی،به
کوششستادتوسعهفرهنگعلم،فناوریواقتصاد
دانشبنیانوامورشرکتهاوموسساتدانشبنیان. 
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سالمسازیفضایمجازی

انتخاباتانجمنصنفیکسبوکارهایاینترنتیبرگزارنشد

استقبالایرانو
کرهجنوبیازگسترش
ICTهمکاریدرعرصه

دبیر شــورای عالی فضای مجازی با تاکید بر 
سالم سازی فضای مجازی از طریق نهضت تولید 
محتوا و راه اندازی کارگروه سبک زندگی گفت: 
»از زمان آغاز به کار دوره جدید شــورای عالی 
فضای مجازی دســتگاه های مختلف ازجمله 
وزارت ارتباطات با درک حساسیت های به حق 
معظم له در این حوزه فعالیت جدی تری دارند.«

 دبیر شــورای عالی فضای مجازی از تاسیس 
کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسامی در مرکز 
ملــی فضای مجازی خبــر داد و گفت: »برای 
سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید 

محتوا هستیم.«
ابوالحســن فیروزآبــادی با بیــان اینکه رفع 
دغدغه های رهبر فرزانه انقاب در حوزه فضای 
مجازی باید اولویت تمام دستگاه های فعال در 
این حوزه باشد، افزود: »مرکز ملی فضای مجازی 
نیز به عنوان بازو و اتاق فکر شورا از بدو فعالیت 
در دوره جدید با تشکیل کارگروه های مختلف 
نســبت به پیگیری ســریع برخی چالش ها و 
گزارش آن ها به دســتگاه های ذی ربط اقدام 

کرده است.«

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی 
ساعت 14 روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در سالن همایش 
فرهنگسرای شــفق برگزار شــد. با توجه به اینکه تعداد 
شــرکت کنندگان در این همایش به حد نصاب نرســید 

انتخابات برگزار نشد.
در این نشســت که با حضور نزدیک بــه 60 تن از مدیران 
کسب وکارهای اینترنتی برگزار شد مشکات استارت آپ ها 

بررسی شد. در این نشســت رضا الفت نسب دبیر انجمن 
توضیحاتی در مورد عملکرد انجمن و مشکات پیش رو داد 
و با توجه به موضوع روز، شرکت کنندگان به بیان نظرات 
خود پرداختند که بیشترین مشــکل آن ها عدم آشنایی 
مسئوالن و کارکنان ادارات مالیات با پدیده استارت آپ ها و 
کار در فضای مجازی بود. آن ها فقر آموزشی در اداره مالیات 

را از مهم ترین مشکات دانستند.

رئیس مخابرات کــره )KT( که رئیس جمهور 
کره جنوبی را در سفر به ایران همراهی می کند، 
با قائم مقام وزیر ارتباطــات در امور بین الملل 
دیدار کرد و دو طرف از گسترش همکاری بین 
دو کشور به ویژه در عرصه ICT استقبال کردند.

در این دیدار، که روز گذشته انجام شد، مهندس 
محتشمی با اشاره به سابقه طوالنی و تاریخی 
روابــط بین دو کشــور، بر اهمیت گســترش 
همکاری هــای همه جانبه به ویــژه در زمینه 
ارتباطات و فناوری اطاعــات تاکید کرد. وی 
گفت: »همکاری های تخصصی دو کشــور در 
زمینه ICT درگذشته بیشتر در الیه پایین دستی 
بوده ولی ظرفیت های باالی دو کشــور ایجاب 
می کند این همکاری ها در چارچوب طرح های 
راهبردی ازجمله ســرمایه گذاری مشــترک 
 ICT و IT در راســتای توســعه صنعت حوزه
گسترش یابد.« در ادامه، با اشاره به تجربه کافی 
 ICT و باالی کره در عرصه گسترش شبکه های
خواستار گسترش همکاری دو کشور به ویژه در 
رابطه با ارائه خدمات باندپهن، ســرویس های 
ارزش افزوده در پلتفــرم موبایل، بهره گیری از 
 ،ICT ظرفیت های نیروی انسانی جوان در توسعه
اشــتغال زایی و همکاری همه جانبه در زمینه 
تحقیق و توسعه شــدند. دکتر هوانگ چانگو، 
رئیس مخابرات کره، نیز با اشاره به پیشرفت های 
آن کشــور در عرصه های ICT  به ویژه در رابطه 
با ســرعت  باالی اینترنت و ارائه خدمات نسل 
پنجم G5 از گسترش همکاری بین دو کشور در 
عرصه ICT استقبال کرد. وی به شناخت خود 
از زیرســاخت های ارتباطاتی ایران اشاره کرد 
و گفت: »باید اســاس همکاری های دو کشور 
متناسب با نیازهای یکدیگر به ویژه اشتغال زایی 
برای جوانان و در چارچوب برنامه کســب وکار 

آینده« ICT تعریف شود.« 

رویدادمدوپارچهپرشبرگزارشد
دوختودوزاستارتآپیدرشیراز

دکتر حسابی
راه پیشــرفت، ارزش نهادن بــه علم و تحقیق، 
احترام بــه معلمان، اســتادان، دانش آموزان و 

دانشجویان است.

ادامهازصفحهاول
 اما با کوچک ترین اشتباه جان می بازند. سخن از عدم 
تمکین قانون نیست. هر کسب وکار اینترنتی موظف 
است قانون کشور و موازین شرعی و اسامی را رعایت 
کند و تمکین از حکم قضایی وظیفه همگانی است. 
سخن نگارنده بیشتر معطوف به تغییر و فهم فضای 
مجازی است. در کسب وکار سنتی اگر مغازه اتوشویی 
علی آقا پلمپ شود مشتری می رود و چند روز دیگر که 
علی آقا کرکره را باال داد مراجعه می کند. اما وقتی یک 
کسب وکار اینترنتی چند روز تعطیل شود مشتریان 
منتظر چند روز نخواهند ماند و به جای دیگری مراجعه 
می کنند. در اتوشویی چیزی به نام رنک الکسا وجود 
ندارد یا گوگل انا لیک و این برای کسب و کار اینترنتی 
بازگشــت به نقطه صفر و حتی ورشکستگی. با نگاه 
پیشااینترنتی یا با شابلونی که برای کسب وکار سنتی به 
کار برده می شود نمی توان با کسب وکار سنتی برخورد 
کرد. نمونه اش بحث صدور مجوز برای کسب وکارهای 
اینترنتی از سوی اصناف است که وقتی جوانی مراجعه 
می کند و گردش مالی اش را می گوید، سوال می شود 
مغازه یا کارگاهت کجاست. وقتی لپ تاپش را نشان 
می دهد مورد تمسخر واقع می شود و اینکه »برو دنبال 

بچه بازی ات بچه جان!«
حرف آخر: این یک واقعیت است که سیستم اداری و 
بوروکراسی ایران فاصله بسیار زیادی با دنیای جدید و 
تکنولوژی دارد و فهم سیستم اداری از فضای وب در 
حد همان مانیتور و کیبورد اســت. اینکه مامور اداره 
مالیات می گوید »در فاکتور هزینه هــا زده اید بابت 
هک شدن سایتتان 20 میلیون هزینه کرده اید. هک 
را بیاورید شماره اموال بزنیم یا چرا هکر فاکتور نداده 
است!« تا آخر ماجرا را بخوانید. از این رو استارت آپ ها 
بایستی درهمه اجزای کسب وکارشان قوانین را به دقت 
مطالعه و رعایت کنند و ضمن رعایت به کارکنان دولت 
اطاع رسانی کنند و با آنان مفاهمه داشته باشند. و در 
سوی دیگر مدیران و کارکنان دولت را دعوت می کنیم 
به اینکه از کســب وکارهای اینترنتی بیشتر بدانند و 
شرایط خاص آن ها را در نظر بگیرند. در مورد زرین پال 
می شد به جای فیلتر کردن این سایت و بستن آن به 
روی 20 هزار مخاطب، با یک نامه تذکر داد نظر به اینکه 
این چند سایت که تراکنش مالی دارند کار غیرقانونی 
می کنند، کارشان را متوقف کنند. یقینا برادران امیری 
تمکین می کردند و در گفت وگوی ما خواهید خواند 
که پیش پیش خودشــان به پاالیش مشتریانشــان 
می پردازند. اکوسیستم استارت آپی ایران برای توسعه و 
آبادانی ایران اسامی عزیز نیاز به دانش، آگاهی، مفاهمه 

و همراهی دولت و قوه محترم قضاییه و مهربانی دارد.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

مانیتور،کیبوردودیگرهیچ!
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: »براساس 
اصاحیه جدیــد قانون مالیات ها، امســال صاحبان 
مشــاغل تا پایان خردادماه مهلت دارنــد اظهارنامه 
مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان ارائه 
کنند.«  سید کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه تا پیش از 
این اصاحیه، 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی صاحبان مشــاغل بود، گفت: »از ابتدای سال 
جــاری قانون جدید بــه اجرا درآمــده و مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از 31 تیرماه به 31 

خردادماه تغییر یافته است.«

وی تغییــر مهلت ارائه اظهارنامــه مالیاتی صاحبان 
مشاغل از تیر به خردادماه را در جهت خدمت رسانی 
هرچه موثرتر به مودیان، تســهیل و تسریع در ارائه 
اظهارنامــه مالیاتــی، افزایش اعتمــاد و اطمینان 
مودیان بــه ثبت اطاعــات و داده هــای مربوطه و 
افزایش بهــره وری در کار عنوان کــرد و گفت: »در 
سنوات گذشته، کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص 
حقیقی، مالکین واحدهای اجاری و اکثر اشــخاص 
حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشــتند، اظهارنامه 
مربــوط به درآمدهای عملکرد ســال قبل خود را به 

ادارات امور مالیاتی ارائه کنند که این امر، باعث تراکم 
باال و ازدحام بیش ازحــد ارائه اظهارنامه در این ماه و 
به ویژه در روزهای پایانی تیرماه می شد و هم مودیان 
و هم کارکنان سازمان با مشکات عدیده ای روبه رو 

می شدند.«
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: »از 
ســال جاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد 
صاحبان مشــاغل، پایان خردادماه هرســال و موعد 
مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نیز پایان 

تیرماه هرسال خواهد بود.«

کارآفرینانتاپایانخردادبرایارائهاظهارنامهمهلتدارند
رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشورخبرداد:

مرضیه بهشتی

گــزارش
R e p o r t

به دستور مقامات قضایی سایت پرداخت آناین زرین پال، 
که یکی از استارت آپ های موفق این حوزه از بازار آناین 
ایران است، مسدود شــد. این اتفاق هفته گذشته به دلیل 
انجام تراکنش دو ســایت غیرقانونــی از طریق درگاه این 
شرکت رخ داده است. سایت هایی که گویا بدون مجوز در 
زمینه فروش فیلم و سریال فعالیت می کرده اند. مصطفی 
امیری، مدیرعامــل زرین پال، با تایید این خبر به خبرنگار 
شــنبه گفت: »بنا به درخواســت مقام قضایی و به دلیل 
تراکنش های غیرقانونی این دو سایت، وب سایت زرین پال 
موقتا مسدود شده است. ما هم به احترام دستور صادرشده 
تمام فعالیت هایمان را تا رفع این مشــکل تعلیق کرده ایم 
و موضــوع را از طریق همین مراجــع پیگیری می کنیم و 
امیدواریم با توجه به حسن نیتی که در طرفین دیده شده 
در هفته جاری رفع فیلتر شــویم.« امیری درخصوص دو 
وب سایتی که خدمات دهی به آن ها موجب مسدود شدن 
زرین پال شــده می گوید: »این دو سایت با زمینه فعالیتی 
غیر از آنچه مقام قضایی گفته به ما درخواست داده بودند 
و بعد از آن اقدام به فروش فیلم و سریال کرده اند. از طرفی 
این دو ســایت درمجموع تنها 10 تراکنش در این مدت 
داشــته اند که همین تعداد اندک موضــوع را کمی مبهم 
و مشــکوک می کند.« مدیرعامــل زرین پال درخصوص 
این فعالیت مشــکوک این گونه توضیح می دهد: »حدس 
می زنیم در این کار شــیطنتی وجود داشته باشد. چراکه 
تعــداد تراکنش پایین آن ها و گزارش مردمی که از این دو 
سایت به مراجع قضایی شده نشان می دهد احتماال قصد 
و برنامه ریزی قبلی برای این کار وجود داشته است. با این  
حال ما به تصمیم مراجع محترم قضایی احترام می گذاریم. 
در دو روز گذشته برای پیشگیری از بروز موارد مشابه بیش 
از 200 وب ســایت را از لیســت خدمات دهی خود خارج 

ساختیم و به آن ها اعام کردیم با ارائه مدارک و مستندات 
بیشــتر زمینه فعالیت خود را روشــن و دقیق به ما اعام 
کنند.« امیری اضافه می کند: »پایش خدمات مشــتریان 
زرین پال به شکل مستمر در این شرکت انجام می شود و از 
ابتدای سال 95 تاکنون بیش از 2 هزار مشتری در این راستا 
رصد شده اند و این فرآیند به شکل دقیق تر و مشخص تری 

در آینده ادامه خواهد داشت.«
زرین پال یکی از معدود شرکت های موفق حوزه پرداخت 
آناین در ایران است که در کنار 12 پی اس پی بخشی از بازار 
این حوزه را در اختیار دارد. این شرکت توسط مصطفی و 
علی امیری بنیان گذاری شده و اخیرا با جذب سرمایه گذار 

رشد قابل توجهی داشته است.

مصطفیامیریمدیرعاملزرینپالتوضیحمیدهد
چرازرینپالفیلترشد؟!

هولینژائودبیرکلITUدردیدارباوزیر
ارتباطاتاعالمکرد:

دعوتازشرکتهای
نوآورایرانیبرایشرکت
دراجالستلکام2016

دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
ایران که برای شرکت در اجاس جهانی جامعه 
اطاعاتی به ژنو سفر کرده بود، با هولین ژائو دبیر 
کل اتحادیه جهانی مخابرات دیدار و گفتگو کرد.
دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات در این دیدار 
گفت: »اجاس تلکام 2016 در بانکوک تایلند 
برگزار می شود. از هم اکنون از شرکت های نوآور 
و فعال ایرانــی دعوت می کنیم در این اجاس 
شــرکت کنند.« در این دیدار وزیر ارتباطات 
کشورمان گفت: »ارتباطات و فناوری اطاعات 
در ایجاد اشــتغال و اعتقاد کشورها به قدرت 
بخش خصوصی و توســعه این بخش نقشی 
پررنــگ دارد.« در ادامه این دیدار هولین ژائو، 
دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات، با تاکید بر 
نقش موثر و ســازنده جمهوری اسامی ایران 
در کنفرانس های تخصصی حوزه ارتباطات و 
فناوری اطاعات و فعالیت های اتحادیه گفت: 
»اتحادیه آماده ارائه تجربیات و خدمات فنی و 
تخصصی به کارشناسان و مدیران ایرانی است.« 



درماناوتیسمباکمکروباتانساننما
 کودکان مبتال به اوتیســم در ابراز احساســات 

مشکل دارند و معموال از مهارت های اجتماعی 
برخوردار نیستند. برای کمک به این کودکان، 
محققان با اســتفاده از هوش مصنوعی یک 
روبات ساخته اند که می تواند به کودکان یاد 
دهد که چگونه حاالت احساسی را از صورت 

افراد تشخیص دهند.
نام این روبات انسان نما TecO است که با کمک یک 

تقویت کننده عملیاتی با استفاده از هدست یا یک کاله می تواند سیگنال های 
عصبی را تشخیص دهد. الکترودهایی روی این هدست یا کاله نصب شده اند 
و این سیگنال ها را ضبط می کنند. سپس این سیگنال ها برای یک کامپیوتر 
ارسال شده و به اطالعاتی که توسط یک روانشناس یا متخصص مغز و اعصاب 

تفسیر می شود، تبدیل می شود.

تشخیصحاالتصورتبرایتقویتیادگیری
یک الگوریتم کامپیوتری که می تواند به شــما 

بگوید آیا خوشــحال هســتید یا ناراحت، 
عصبانی هستید یا احساس دیگری دارید، 
می توانــد تحول بزرگــی در صنعت بازی 
ایجاد کند. محققان روی چنین سیستمی 

کار می کنند که دقت آن 99 درصد است. از 
ثبت احساسات بازیکنان می توان در بازی های 

تعاملی و برای اهداف مختلف استفاده کرد، از قبیل 
انتقال احساسات بازیکن به آواتار، یا فعال سازی عملیات های مناسب 

برای برقراری ارتباط با سایر بازیکنان این تیم یک سیستم ساده و سریع ایجاد 
کرده که از دقت باالیی برخوردار اســت. این سیستم از پردازش ریاضی برای 
اندازه گیری موقعیت ابرو، باز بودن چشم ها، شکل دهان و سایر عوامل استفاده 
می کند تا آن ها را با احساسات اولیه مانند از خشم، نفرت و شادی مرتبط کند.

یکنقطهعطفبرایلوازمبرقیپوشیدنی
محققانی کــه روی لوازم برقی پوشــیدنی کار 

می کنند به یک نقطه عطف رسیده اند. آن ها 
می توانند مدارها را با دقت 0.1 میلی متر روی 
پارچه بدوزند. این اندازه برای یکپارچه سازی 
قطعــات الکترونیکی مانند حســگرها و 
دستگاه های حافظه کامپیوتر با لباس عالی 

است. دانشمندان پارچه هایی را طراحی می کنند 
تا با استفاده از آن ها اطالعات دیجیتال را جمع آوری، 

ذخیره و منتقل کننــد. این فناوری در آینــده می تواند موجب تولید 
بلوزهایی شود که مانند آنتن تلفن هوشمند یا تبلت عمل می کنند. لباس هایی 
که سالمت شما را بررسی می کنند، تجهیزات ورزشی که بر عملکرد ورزشی 
شــما نظارت دارند، نواری که به پزشک شما می گوید بافت زیرین به درستی 

 ترمیم می شود یا خیر.

آیا از لحظه پیاده شــدن از تله کابین می ترسید یا دوست دارید 
بهتر اسکی کنید؟ یک ابزار پوشیدنی جدید به کمک شما می آید.

Carv، که شــرکت MotionMetrics در انگلیــس آن را تولید 
کرده، دستگاهی است که به طور مستقیم به کفش اسکی شما 
وصل می شود و به طور بی ســیم به یک تلفن هوشمند متصل 
است تا دســتورالعمل های مربوط به نحوه پیشرفت در اسکی 

را منتقل کند.
این دستگاه پوشــیدنی دو قسمت دارد که به یک کفش اسکی 
متصل اســت: یک قطعه توکار و یک ردیاب. قطعه توکار شبیه 
به الیه اســفنج حافظه دار است و به طور مســتقیم زیر پا قرار 
می گیرد. قطعه توکار Carv مانند اسفنج حافظه دار تحت فشار 
فرو نمی رود، اما با کمک 48 حسگر مکان اعمال فشار را به خاطر 

می رساند و ثبت می کند.
مدیر عالم شــرکت MotionMetrics می گوید این حسگرها به 
گونه ای طراحی شــده اند که تغییرات کوچک در توزیع فشار 
را تشخیص می دهند و شتاب، ســرعت چرخش و مکان را نیز 

ردیابی می کنند.
قطعه توکار کمتر از یک میلی متر ضخامت دارد و روی توانایی 
اســکی کاربر تاثیری نمی گذارد. این قطعه یک سیم دارد که تا 
پشت کفش اسکی کشیده شــده تا به یک ردیاب وصل شود و 
این ردیاب نیز به لبه باالیی و بیرونی پشــت کفش وصل است. 
این ردیاب جمع آوری داده ها را مدیریت می کند، فشار و حرکت 
را محاســبه می کند، و با یک تلفن هوشمند در تماس است تا 

دستورالعمل های موردنیاز را به اسکی باز ارائه دهد.
این دستگاه می تواند پیام هایی مانند »وزن خود را به سمت جلو 
بینداز« و »آفرین« را در حین اسکی روی فرازونشیب ها ارسال 
کند. هر بار که شما یک پیچ را پشت سر می گذارید، ما محاسباتی 

را انجام می دهیم. این محاسبات وارد یک نرم افزار می شود و هر 
زمان که دستگاه آن الگو را حس کند، بر اساس آن توصیه هایی 

به شما ارائه می شود.
Carv با اســتفاده از این معیارهای محاســباتی فشار و حرکت 
را اندازه می گیرد. برای مثال، دســتگاه می تواند حس کند که 
پاهای اسکی باز تا چه حد متقارن هستند، چقدر فشار به هر پا 
وارد می شود، تفاوت فشار بین داخل و خارج پا چقدر است، محل 
مرکز فشار در طول پیچ برای اسکی باز کجاست، و فشار واردشده 

به سمت جلو و عقب هنگام حرکت اسکی باز چگونه است.
بعد از اینکه حسگرها داده ها را جمع آوری کردند، این اطالعات 
از طریق یــک الگوریتم که الگوها را شناســایی می کند، وارد 
می شــوند و ســپس این الگوریتم متن را ایجــاد می کند و در 
اختیار اســکی باز قرار می دهد. Carv می تواند به اسکی بازهای 

معمولی که می خواهند پیشرفت کنند، آن هایی 
که می خواهند هنــگام پرش و فرود بهتر عمل 
کنند، اســکی بازهایی که دوست دارند سرعت 

خود را باال ببرند و انرژی خود را در تمام طول مسیر 
حفظ کنند، توصیه هایی کند. مســئوالن این شرکت با مربیان 
اسکی صحبت کردند و کار اسکی بازهای مختلف را تماشا کردند 
تا به محدوده معقولی از معیارها دســت یابند. این دستگاه در 
طول اندازه گیری معیارها حتی نوع اسکی کردن را نیز در نظر 
می گیرد. Carv را می توان از یک GoPro یا ســایر دوربین ها با 
ویدئو همگام سازی کرد تا یک مولفه دیداری به تجزیه وتحلیل 
داده ها اضافه شود. این دستگاه قابلیت های اجتماعی نیز دارد: 
اســکی بازان می توانند با اســتفاده از Carv پیشرفت خود را با 
دوستان خود به اشــتراک بگذارند و پیشرفتشان را با کاربران 

دیگر Carv مقایسه کنند.

تبدیلنورخورشیدبهبخاربایکفلزسیاه

مربی مجازی اسکی 
داخل کفش شما

ذرات آالینــده می توانند مشــکالت بزرگــی را برای 
مرمتگران هنر، صنعت لوازم الکترونیکی، مهندســان 
هوافضا، و ســایر زمینه ها ایجاد کننــد. این ذرات نانو 
می توانند جلوی کار تلفن های همراه را بگیرند یا کیفیت 

و سرزندگی رنگ های نقاشی را از بین ببرند.
محققان ابزاری برای مقابله با گردوخاک ســاخته اند. 
ســاخت این ابزار بدون کمک و حضور دانشــمندان و 
مرمتگران هنر و همکاری آن ها با محققان در آزمایشگاه 
امکان پذیــر نبود. یکی از مرمتگران نقاشــی می گوید 
گردوخاک در حوزه نقاشی مدرن، که در آن از آکریلیک 
استفاده شــده، بسیار مشکل ساز اســت. نقاشی های 
آکریلیک بسیار متخلخل هستند، بنابراین هر چیزی که 

روی سطح آن قرار می گیرد می تواند وارد این سوراخ ها 
شود و ســپس از داخل ســوراخ ها عمل کرده و 

نقاشــی را نرم  کند. اما ایــن فناوری جدید 
می تواند این مشکل را به خوبی حل کند.
اگــر ذرات گردوخــاک بزرگ تر از 10 
میکرومتر باشــند، می توان آن ها را با 
حداقل سروصدا و با اســتفاده از یک 
جت هوایی یا جت نیتروژن از بین برد. 

اما حذف گردوخاک های کوچک تر از 10 
میکرومتر مشکلی بزرگ است. چندین روش 

حذف گردوخاک وجود دارد، اما هریک از این راه ها 
معایب خاص خود را دارد. تمیز کردن با استفاده از یک 

محصول نم دار نمی تواند روشی موثر باشد زیرا ممکن 
است به شیء پاک شــده آسیب برساند. در 
ســال های اخیر، صنعت لوازم برقی و 
مرمتگران هنر به شــیوه های پاک 
کردن خشــک، مانند لیزر، ذرات 
فرسایشــی میکــرو، و جت های 
دی اکســید کربن روی آورده اند. 
با این روش ها گردوخاک به خوبی 
پاک می شود اما ممکن است به آثار 

هنری آسیب برساند.
محققان برای حل این مشــکل به یک ورقه 
پالستیکی معمولی دست یافتند که پلیمری االستیکی 

و غیرچسبناک اســت. اگر آن را زیر میکروسکوپ قرار 
دهید، می توانید میلیون ها ستون ریز را مشاهده کنید. 
بســته به اندازه گردوخاک، این ســتون ها از 2 تا 50 

میکرومتر قطر خواهند داشت.
وقتی شما یک ورقه را با ستون هایی با اندازه متناسب 
مطابقت دهید، پاک کردن به آســانی ضربه زدن پلیمر 
روی یک صفحه خواهد بود. ذرات جذب شــده توسط 
پلیمر در اطراف ستون ها قرار می گیرند. آزمایش های 
انجام شده روی سطوح مختلف در آزمایشگاه نشان داده 

که این گونه هیچ آسیبی به سطوح وارد نخواهد شد.
گردوخاک چیزی در ســطح نانومتر است که باید در 

حفظ آثار هنری به آن توجه کرد.

ابزاریجدیدبرایتمیزکردننقاشیهایگرانقیمت

قدرت بخار، که روزی نیروی اصلی در انقالب صنعتی به 
شمار می رفت، می تواند دوباره جایگاه خود را به دست 
آورد. محققان چینی »تیره ترین فلز« دنیا را طراحی 

کرده اند که می تواند نور خورشید را با کارایی 
90 درصد به بخار تبدیل کند.

با اینکه این »جذب کننده پالسمونیک« 
از طال ساخته شده، کامال سیاه است و 
99 درصد از نور را در محدوده بین مرئی 

و ماورای قرمز جــذب می کند. طراحان 
آن می گوینــد این یک تحول پویــا در زمینه 

جذب کننده های فلزی اســت و بــا تیره ترین ماده 
دنیا، کربن نانولوله، قابل مقایســه اســت. ساختار 
متخلخل آن موجب می شود که فلز بتواند از انرژی 

خورشــیدی برای ایجاد بخار در شدت نور و دمای 
بسیار کم استفاده کند.

این اختــراع می تواند فرصت هــای زیادی را برای 
کاتالیز خورشیدی، تصفیه آب، حسگرها و 
آشکارسازها فراهم کند. از بخار می توان 
به منظــور از بین بــردن باکتری برای 
کاربردهای زیست پزشــکی استفاده 
کرد، افراد دیگــری نیز از بخــار برای 
راه انــدازی موتورهای حرارتی اســتفاده 
می کنند تا برق تولیــد کنند. به عالوه می توان 
از بخار بعد از متراکم شــدن به عنوان آب ســالم و 
تمیز اســتفاده کرد. این جذب کننده مزایای بسیار 

زیادی دارد.

سیمپیچتسالدراجرایبرقی»میخواند«
مردم زیــاد درباره رعدوبرق هــای واقعی روی صحنه 
صحبت نمی کنند، اما گروه ArcAttack که قدرت برابر 
با یک میلیون ولت را مهار کرده و انرژی را به موسیقی 

تبدیــل می کند، برنامه هــای هیجان انگیز و 
فوق العاده ای را به معرض تماشا می گذارد.

ArcAttack با استفاده از دو ساختار بزرگ 
 Nikola به نام سیم پیچ تســال که شرکت
Tesla در ســال 1891 آن را اختراع کرده، 

موســیقی می نوازد. در حــال حاضر گروه 
ArcAttack یک روش خالقانه برای اســتفاده از 

این ساختارهای برج مانند برای سرگرم کردن مخاطبان 
پیدا کرده است.

وقتی این گروه می نوازد، ســیم پیچ های تســال قبل 

از آزاد کردن شــاخک های بلند بــرق یک صدای نرم 
منتشــر می کنند. این جرقه ها نه تنها صحنه را نورانی 
می کنند، بلکه موجب می شــوند مولکول های هوا به 
لرزش درآیند و امواج صوتی را ایجاد می کنند. 
به گفته این گروه، بیشتر صداهای اصلی که 
تماشاچیان می شنوند در اثر خود جرقه ها 

تولید می شود.
سیم پیچ تسال از یک سیم پیچ اولیه و یک 
سیم پیچ ثانویه تشکیل  شده است که هرکدام 
یک مخزن برای ذخیره انرژی برق و یک القاگر برای 

مقاومت در برابر تغییرات در جریان برق دارند.
کار با این ابزارها قطعا نیازمند استفاده از وسایل ایمنی و 

رعایت نکات احتیاطی است.

»وقتی به نظر می رسد همه چیز در برابر شما قرار گرفته، به یاد 
بیاورید که هواپیما برخالف جهت باد از زمین بلند می شود نه با تلنگر

کمک آن.« این جمله ای است که هنری فورد پدر صنعت 
خودروسازی جهان گفته تا این نکته را دریابیم که مشکالت و موانع و رویارویی با 
آن ها بخشی از فرآیند موفقیت هستند. اینکه پا بر شانه های سختی ها بگذاریم و 

به هدف هایمان نزدیک تر شویم هنر آدم هایی است که موفق شده اند؛ هنر 
آن ها که با این روحیه مبارزه و سرسختی در برابر مشکالت توانسته اند 

چیزی به جهان اطرافشان اضافه کنند. امروز اگر میلیون ها ماشین در 
خیابان های شهرهای مختلف تردد می کنند شاید یک دلیل آن ایمان 
به همین جمله الهام بخش باشد. جمله ای که مخلص کالمش این 

است که راه موفقیت از گذرگاه سختی ها می گذرد.

هواپیماییکهبلندمیشود...

نسل جدیدی از تلسکوپ ها ساخته  شده است 
که می تواند وجود ساختارها و حفره های مرموز 
در اهرام مصر را شناسایی کند. این دستگاه ها 
قابلیت های زیادی را به زرادخانه فناوری های 
نوآورانه و غیرمخرب اضافه می کنند که از آن ها 
برای بررسی چهار اهرام مصر با طول عمر بیش 
از 4.500 سال استفاده می شود. این پروژه که 
ScanPyramids نام دارد طبق برنامه های در 
نظر گرفته شده باید یک سال به طول بینجامد 
و تیمی از مهندسان آن را انجام خواهند داد. در 
بین محققان و دانشمندان،Irfu  نیز حدود 800 
محقق در زمینه فیزیک هســته ای و فیزیک 

ذرات را گرد هم جمع کرده است.
جالب است بدانیم که چگونه یک فناوری که 
در یک آزمایشــگاه تحقیقاتی پایه تولید شده 
می تواند در آشــنایی بیشــتر با آثار تاریخی 
4.500 ساله به ما کمک کند. این دستگاه های 
جدیــد با آشکارســازهای گازی میکرو به نام 
Micromegas کار می کنند. این دســتگاه ها 
که به شدت دقیق هستند، رد پای ذرات را در 
فیزیک انرژی باال بازســازی می کنند. عالوه 
بر ترموگرافی مادون قرمــز، در رادیوگرافی و 
فناوری های بازسازی ســه بعدی که در حال 
حاضر برای بررســی اهرام مصر مورد استفاده 
قرار می گیرند، از این تلسکوپ ها نیز استفاده 
می شــود. تاکنون محققــان ناهنجاری های 
حرارتی زیادی را در قســمت شرقی و شمالی 
هرم بزرگ جیزه کشف کرده اند که به احتمال 
زیاد می تواند نشان دهنده یک حفره یا ساختار 
درونی ناشناخته باشد. یک تیم تحقیقاتی 40 
صفحه آشکارساز را داخل اتاقک پایینی هرم 
بنت قرار دادند تا ذرات کیهانی را جذب کنند. 
این فناوری بر میون هایی که به طور مســتمر 
روی ســطح زمین پاشــیده می شوند، متکی 
است. آن ها از الیه های باالیی جو زمین ساطع 
می شــوند، جایی که از تصادم بین اشعه های 
کیهانی محیط کهکشــانی و هسته اتم ها در 
اتمسفر ایجاد می شــوند. همان طور که اشعه 
ایکــس از بدن ما عبور می کنــد و به ما امکان 
می دهد تا اســتخوان بندی خود را مشــاهده 
کنیم، این ذرات اولیه، که وزن آن ها حدود 200 
بار بیشتر از الکترون است، می توانند به آسانی 
از هر ساختاری، حتی ســاختارهای بزرگ و 
ضخیم مانند کوه ها، عبور کنند. آشکارسازهای 
میون ژاپنــی در داخل اهرام مورد اســتفاده 
قرار می گیرند و تلسکوپ های میون جدید با 
استفاده از آشکارسازهای گازی در خارج از اهرام 
استفاده می شوند. از این طریق، می توانیم بهتر با 

ناهنجاری های حرارتی آشنا شویم. 

فناوریجدیدبرای
کشفاسراراهراممصر

لمسی،انعطافپذیرو
مقرونبهصرفه

تازهها
N e w s

INM صفحه های لمسی انعطاف پذیری را ارائه 
خواهد داد که روی ورقه های پالستیکی نازک 
با جوهر ذرات نانو چاپ می شوند. این جوهرها 
برای یک روند چاپ یک مرحله ای مناســب 
هستند. بنابراین، خطوط و الگوهای شفاف را 
می توان از طریق چاپ جوهرافشان یا از طریق 
چاپ مستقیم به دست آورد به طوری که این 
صفحات حتی بعد از خم شــدن نیز خاصیت 
رسانای خود را حفظ می کنند. درنتیجه یک 
روند چاپ یک مرحله ای برای ســاختارهای 
اکسیدهای رســانا و شفاف فراهم می شود که 
مقرون به صرفه اســت. جوهر اکسید رسانا و 
شفاف )TCO( از طریق افزودن یک حالل و یک 
چسب ویژه ایجاد می شود. این چسب چندین 
 TCO کاربرد دارد: نه تنها باعث می شود نانوذرات
 TCO روی بستر بمانند، انعطاف پذیری روکش
را نیز افزایش می دهد. به این ترتیب، رسانایی 

حتی در صورت خم شدن نیز حفظ می شود.

این دستگاه با اندازه گیری فشار حرکات شما را آنالیز و 
توصیه های مناسب را به شما ارائه می دهد

No.9\ Vol.1\ Sat\ May 7th\ 2016

16 صفحه / 1000 تومانشـنـبه/ 18اردیـبهشت95/ سال اول/  شـماره9
9 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

شـنـاسـنـامـه
i n d e x

مدیرمسئولوسردبیر:اکبرهاشمی
معاونسردبیر:رضاجمیلی

مدیرهنری:سیدعلیرضامیرزامصطفی
تحریریه:مهدیعلیپور،طاهرهخواجهگیری،فهیمهخراسانی،طهوراشهبازی
حامدرسولی،موناجعفری،لیلیاسالمی،بهارهبدیعی،مریمتجلی،علیکاکادزفولی

مدیرفنی:پژماناشکان
ویراستار:مرضیهعظیمی

ویرایشعکس:شبنمرضوانی
ناظرچاپ:عبداهللمحمدی

مشاورمدیرمسئول:ابراهیمهاشمی
اشتراک:نشرآوران توزیع:نشرگسترامروز چاپ:هنرسرزمینسبز

نشانی:مفتحشمالی،شماره421،واحد88346791-1
shanbemag.ir:نشانیاینترنتی

info@shanbemag.ir:ایمیل
باتشکرازستادتوسعهفرهنگعلم،فناوریواقتصاددانشبنیان



فریش تم به کسانی کمک می کند که عالقه دارند 
وارد کسب وکارهای اینترنتی شوند و بدون واسطه 
و دخالت برنامه نویســان و یا طراحان وب سایت 
خود را راه اندازی کنند.  farishtheme.ir ابزارهای 
تولید یک وب ســایت را در اختیار هر کاربر حتی 
غیرمتخصص قرار می دهد تا شخصا دست به تولید 
بزند و کسب وکار خود را آغاز کند. سینا امین زاده 
و پیمان پیرانی، بنیان گذاران فریش تم، بیشــتر 
از امکاناتی که این وب ســایت در اختیار کاربران 

می گذارد برای ما گفته اند.

چرافریشتم؟
فریش در زبان کردی به معنی مشــاور اســت و 
فریش تم در زمینه طراحی وب و انتخاب ابزار الزم 

آن مشاوره می دهد.

شماچهابزاریرادقیقادراختیارکاربرقرار
میدهید؟

ما ابزاری مثل  هاست، دامین، قالب سایت، افزونه و 
ویدئوهای آموزشی را در اختیارشان قرار می دهیم. 
کاربران در کمتر از یک هفته می توانند یک سایت 
اینترنتی برای خودشان طراحی و شروع به کسب 

درآمد کنند.

برایجذبمشتریفقطبهتبلیغاتمتوسل
شدید؟

نه فقط. تعدادی از مشتریان ما از طریق سوشیال ها 
با ما آشنا می شوند. بیشــتر مشتریان ما از طریق 
گوگل وارد ســایت ما می شــوند و از همه مهم تر 
کسانی هستند که به واسطه مشتریان قدیمی از 
ما خرید می کنند. البته تجربه به ما نشان داده که 
حضور در همایش های مختلف هم تاثیر بسزایی 

در معرفی و جذب مشتری دارد.

باتوجهبهرقبایمتعدددرهمینزمینهچه
مزیترقابتیبرایخودتعریفکردهاید؟

ما هنوز یک ســال نشــده که کار خود را شروع 
کرده ایم. اگر بخواهم درست تر بگویم خرداد امسال  
فریش تم یک ساله می شود. ما تمرکز خود را بیشتر 
روی انتشار محصوالت جدید، ویدئوهای آموزشی 
رایگان و پشتیبانی 24 ساعته گذاشتیم و همین امر 
باعث تمایز ما از رقبا شد. چراکه برای ارزش افزوده 

از ارائه ویدئوهای رایــگان همراه محصول بدون 
اضافه کردن هزینه استفاده کردیم.

بزرگترینچالششماچهبودهوچگونهباآن
مواجهشدهاید؟

کپی کردن و یا درست تر بگویم دزدی محصوالت! 
هنوز راه حلی برای آن پیدا نکرده ایم. اما بیشــتر 
وقت ها مشکالت راه حل های ساده ای داشت و فقط 
احتیاج به تمرکز داشت. گاهی ما پناه می بردیم به 
یک فنجان چای و بالکن و این عادت به حدی تکرار 

شد که اســم بالکن را به »اتاق فکر« تغییر دادیم. 
این تمرکز و اتاق فکر و طوفان های فکری حتی دو 
نفره راه حل مشکالت زیادی را در دل خود داشت.

چهچشماندازیازآیندهاینکسبوکارو
اینسایتدارید؟

هدف اصلی مــا ارائه راه حل های ســاده برای انجام 
کارهای بزرگ است و بیشتر تمرکز خودمان را در سال 
جدید بر روی تولید ویدئوهای آموزشی و آشنا کردن 

مردم با این شیوه ها گذاشته ایم.

راه حل های ساده برای کارهای بزرگ

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w

فرانسیس بیکن
مطالعه انســان را کامل می کند، سخنرانی به او 
حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، اما نوشتن 

انسان را دقیق می کند.

خریدوفروش
آنالینعکسوآثار
گرافیکیایرانی

پلتفرمآفالین
ارائهراهکارهایمتنی
برفناوریاطالعات

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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حسابداری و وصول مطالبات به صورت آنالین
در حسابیت فروشنده می تواند در کمتر از ۳ دقیقه به راحتی فاکتور بسازد. لینک فاکتور به صورت ایمیل و پیامک برای مشتری ارسال می شود. با باز 

کردن این لینک در صفحه وب فاکتور به مشتری نمایش داده می شود و زیر آن دکمه پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک وجود دارد

فریش تم به کسانی کمک می کند که عالقه دارند وارد کسب وکارهای اینترنتی شوند و بدون واسطه و دخالت برنامه نویسان و یا 
طراحان وب سایت خود را راه اندازی کنند

صرف زمان 
زیاد بر روی 

جزئیات، قبل 
از اجرای 

پروژه می تواند 
هر پروژه ای را 
دچار مشکل 

کند. بهتر 
است بعد 

از بررسی و 
تولید ملزومات 
ضروری اولیه 

وارد بازار 
مخاطب شویم 
و بعد با توجه 

به بازخورد 
خود مشتریان 

پروژه را 
کامل تر کنیم

حسابیت یک سرویس فاکتور آنالین است که به 
فروشــنده امکان صدور فاکتور اینترنتی و ارسال 
آن به صورت ایمیل و پیامک را می دهد و مدیریت 
پرداخت ها، حســاب ها و مشتریان را در محیطی 

ساده فراهم می کند.
همواره صدور فاکتور امری زمان بر و نیازی اساسی 
بــرای کســب وکارها بــوده و از آن مهم تر بحث 
حسابداری و پیگیری حســاب ها نیز از مایحتاج 
اصلی صاحبان کسب وکارها بوده است. علی فارمد، 
بنیان گذار hesabit.com، به عنوان برگزیده دوم 
رویداد سخن تازه در پنجمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، مدعی اســت به 
صورت سیستمی و خودکار این فرایند را تسهیل 

کرده است.

حسابیتطیچهفرآیندیبهصورتآنالین
فاکتورصادرمیکند؟وغیرازصدورفاکتورچه

سرویسیارائهمیدهد؟
در حسابیت فروشنده می تواند در کمتر از ۳ دقیقه 
به راحتی فاکتور بســازد. لینک فاکتور به صورت 
ایمیل و پیامک برای مشــتری ارسال می شود. 
با باز کردن این لینک در صفحــه وب فاکتور به 
مشــتری نمایش داده می شــود و زیر آن دکمه 
پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک وجود دارد. 
اگر مشــتری فراموش کند فاکتوری را پرداخت 
کند در بازه های زمانی دیگر این صورت حســاب 
از طریق ایمیل و پیامک به او یادآوری می شــود 
و درواقع حســابیت به صورت خودکار حساب ها 
را تا زمان پرداخت آن ها پیگیری می کند. امکان 

صدور فاکتور از طریق سامانه پیامک حسابیت و 
ربات تلگرام نیز تســهیل بیشتری برای کاربران 

فراهم کرده است.
وجود لینک ثابت ســفارش محصول به کاربران 
حســابیت امکان فروش در شبکه های اجتماعی 
ماننــد اینســتاگرام را می دهــد و از این طریق 
مشتریان می توانند بابت خرید خود در شبکه های 

اجتماعی فاکتور دریافت کنند.

حســابیتبعدازپیگیــریفاکتورهای
پرداختنشــده،امکانپرداخترادردرگاه
آنالینبانکیومســتقیمبهحســاببانکی
مشتریامکانپذیرمیکندیاابتداواردحساب
بانکیشماشدهوبعدبهحسابمشتریمنتقل

میشود؟
این امکان به  صورت مســتقیم از درگاه بانکی به 

حساب مشتری فراهم شده است.

هرکاربریامشــتریبرایبهرهمندیازاین
سرویسنیازبهپرداختهزینهایبراینصب

واستفادهدارد؟
خیر، ما این امکان را فراهم کرده ایم که کاربر بعد 
از ثبت نام رایگان در سرویس تحت وب حسابیت و 
ساخت یک اکانت بتواند از آن بهره مند شود. و بعد 
از آن مطابق با رقم فاکتورهای نقدشده کارمزدی 

را پرداخت کند.

پسشماصرفابعدازتسویههرفاکتورکارمزد
دریافتمیکنید؟

بله، ما صرفا در صورتی که حسابیت بتواند منفعتی 
مالی به کاربر برساند از او کارمزد دریافت می کنیم.

بستههایطالیی،نقرهایوپالتینیومرادر
وبسایتدیدمکهدراختیارکاربرگذاشتهاید.
اینبســتههاچهفرقیبــافرآیندپرداخت

کارمزددرازایهرتسویهدارد؟
در این مدل ما هزینــه ای را بنا بر تعداد احتمالی 
فاکتورهای هر کاربــر در ماه، از وی پیش دریافت 
می کنیم و خدمات صــدور و پیگیری فاکتورها 
تا وصولشــان را تا ســقف این تعداد در ماه ارائه 

می دهیم.

بازارهدفشــماچهکاربرانیهســتندو
حسابیتبهغیرازصدوروپیگیریفاکتورها،
دررسیدگیبهامورحســابداریآنهاهم

سرویسیارائهمیدهد؟
بــازار هــدف مــا کســب وکارهای کوچــک و 
استارت آپ ها هستند و با توجه به یک طرفه بودن 
روند صدور فاکتورها، ما میزان بستانکاری، میزان 
فروش در بازه های مختلف زمانی و میزان دریافت 

مالی کاربران را در اختیارشان می گذاریم.

درحالحاضرچندکاربردارید؟
چیزی نزدیک به هزار کاربر.

باتوجهبهاینحجمتراکنشوخدمات،در
پشتیبانیسرویسدچارمشکلنشدید؟

 نه خوشبختانه. سرورهای ما در کشورهای فرانسه 
و آلمان مستقر هستند و کار پشتیبانی آن تا به االن 

بر عهده خود ما بوده است.

اصوالاعتمادسازیدرفضایسرویسهای
مالیبهمراتبســختتروحساسترازسایر
سرویسهاست.شمادرجذبمشتریانخود

دچاراینمشکلنبودید؟
بلــه، اتفاقا ســخت ترین مرحله کار تــا به االن 
بازاریابی و اعتمادسازی در مرحله جذب مشتری 
بوده اســت. ما با برقــراری تعامــالت رودررو با 
مشتریان و شنیدن نیازهای آنان و تشریح خدمات 
ســعی کردیم در فرهنگ ســازی و رفع نیازهای 

حسابداری آنان به قابل اعتمادترین شکل ممکن 
عمل کنیم.

متوجهیــکوبالگخبــریتحلیلیدر
حســابیتشــدم.نقشکانتنترادرجذب

مخاطببیشترمیدانیدیاتبلیغاترا؟
به غیر از تبلیغات در شبکه های اجتماعی، اعتقاد 
زیادی بــه کانتنت مارکتینگ داریم. برای همین 
ســعی کردیم با تولید بالگ حسابیت، که لینک 
آن در فوتر وب ســایت قرار داده شده، به جز ارائه 
سرویس های حسابداری، اخبار و یادداشت های 

مرتبط را نیز در اختیار کاربر قرار دهیم. 

بهقولبرایانتریســیمیزانموفقیتهر
کســبوکارباتعدادشکستهایصاحبآن
کسبوکارارتباطمستقیمدارد.شماپیشاز
طراحیواجرایحسابیتتجربهشکستهم

داشتهاید؟
بله، دو پروژه دیگر راه اندازی کرده بودم که در آن ها 

شکست خوردم.

تجربیــاتهرشکســتتانرادراختیارما
میگذارید؟

یکــی از تجربیات مــن که آن را یکــی از دالیل 
شکســت پروژه های قبلی ام می دانــم تمرکز بر 
مسائل فنی بیشــتر از مارکتینگ و بازاریابی بود. 
و دوم زمان بســیار زیادی که برای پروژه ای کار 
کردن گذاشتم در حالی که بهتر بود هرچه زودتر 
سیستمی را طراحی و اجرا می کردم که متکی به 
فرد نباشد و خودش مولد باشد و رشد کند. و اینکه 
صرف زمان زیاد بــر روی جزئیات، قبل از اجرای 
پروژه هم می تواند هر پروژه ای را دچار مشکل کند. 
بهتر است بعد از بررسی و تولید ملزومات ضروری 
اولیه وارد بازار مخاطب شــویم و بعد با توجه به 

بازخورد خود مشتریان پروژه را کامل تر کنیم.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

همواره یکی از بزرگ ترین مشکالت عکاسان، 
طراحان و هنرمندان امکان فروش آثارشان 
در داخل و خارج از کشــور بوده و هســت. 
سایت های بسیاری در خارج از ایران در این 
زمینه فعالیت می کنند اما متاسفانه به دالیل 
محدودیت های زیادی که برای فارسی زبانان 
و مخصوصا ایرانیان وجود دارد امکان فروش 
برای این طراحان و عکاسان عمال امکان پذیر 

نیست.
stockphoto.ir اولین وب سایت در زمینه 
خریدوفروش عکــس و گرافیــک به زبان 
فارسی است که به گفته بنیان گذارش هدف 
از راه اندازی آن ایجــاد محیطی هنری و در 
عین حال تجاری برای هنرمندان تجسمی 
اســت. مجموعه ای برای فروش عکس ها، 
طرح های گرافیکی و هنری به همه طراحان 
و هنردوستان فارســی زبان داخل و خارج 

از ایران.
وی در پاســخ به اینکــه چــه امکاناتی به 
هنرمنــدان می دهد گفت: »اســتاک فوتو 
امکان فــروش عکس، فــروش طرح های 
گرافیکی به صورت سورس، فروش انیمیشن 
و آبجکت های ســه بعدی، فروش طرح های 
آماده وب، اختصــاص فضای نامحدود برای 
هر عضو، اختصاص امکاناتی ازجمله وبالگ، 
گالری، لیست دوستان، ایجاد محیطی برای 
فروش هرچه بهتر آثار هنری و تبلیغات در 
سایت های مرتبط را در اختیار کاربران خود 

قرار می دهد.«
ازجمله قوانین اســتاک فوتو این است که 
عکس ارسالی باید متعلق به خود کاربر باشد. 
خریداران می توانند از آثار خریداری شــده 
برای چاپ و یا طراحی شخصی استفاده کنند 
اما حق فروش آثار خریداری شده را ندارند، 
آثاری که حق امتیاز آن خریداری می شود 

امکان فروش نیز دارند. 
اســتاک فوتو منبــع درآمدی اســت برای 
طراحان و عکاســان که آثار گرافیکی همه 
شــرکت های تبلیغاتی و فعاالن حوزه چاپ 
و تبلیغات را تامین می کند. این وب ســایت 
اولین وب سایت کامال ایرانی با آثار ایرانی و 
بدون کپی برداری از سایت های دیگر است 
که مخاطبان اصلی آن عکاســان و طراحان 

هستند. 

»کارو« یک پلتفــرم آفالین ارائه راهکارهای 
مبتنی بــر فناوری اطالعات به شــرکت ها و 
ســازمان های مختلف از طریق جمع سپاری 

است
بهراد رسولی، بنیان گذار کارو، که دسترسی 
مشکل شرکت ها و ســازمان های مختلف به 
راه حل های خالقانه مبتنی بر فناوری اطالعات 
و نیز دسترسی به متخصصان و کارشناسان 
این حوزه را از نیازهای شرکت ها و سازمان ها 
دیده است می گوید: »از طریق بانک اطالعاتی 
که از توسعه دهندگان و کارشناسان فناوری 
اطالعات در اختیار داریم، برای حل هر چالش، 
طی فراخوانــی از آن ها دعــوت به همکاری 
می کنیم. شرکت ها و سازمان های مشتری، 
برای اجرای پروســه جمع سپاری توسط این 
توســعه دهندگان و متخصصان و رســیدن 
به راهکار مورد نیاز، به ما دســتمزد پرداخت 

می کنند.«
او که بزرگ ترین مسئله در این کسب وکار را 
شناساندن این روش کار به مشتریان می داند 
تشریح می کند: »به شنیدن »نه« از مشتری 
حساسیت نداریم و ســعی می کنیم فرصت 
بیشتری را برای گپ وگفت با مشتری ایجاد 
کنیم، تا هم او هم کارو از این همکاری منتفع 

شوند.«
کارو پیش بینی می کند: »در کشور عزیزمان 
ایران، با توجــه به تعداد زیاد فارغ التحصیالن 
رشته های مختلف و نیز نیازهای متعدد دنیای 
صنعت و کسب وکار، جمع سپاری کارها راهی 
است که حل کننده بسیاری از مشکالت خواهد 
بود. در حال حاضر کارو رقیبی ندارد. درواقع 
مشــتریان کارو، شرکت ها و ســازمان هایی 
هستند که روش های روتین و متداول رسیدن 
به راهکار مبتنی بر فناوری اطالعات را امتحان 
کرده اند و به نتیجه مطلوب نرســیده اند و به 
دنبال راهکارهای عملیاتی و تضمین شده از 
جانب توسعه دهندگان و متخصصان فناوری 

اطالعات هستند.«
بهراد رسولی با تجربه ای که در راه اندازی یک 
استارت آپ آفالین دارد تاکید می کند: »برای 
آغاز یک کســب وکار شــرایط هرگز ایده آل 
نمی شود پس باید فقط از همان نقطه شروع 

کرد و رویاها را زودتر و بیشتر جدی گرفت.«
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کســب وکارهایی مانند دیوار متفاوت از ما هستند. 
دیوار جایی اســت کــه وقتی قرار اســت چیزی را 
بفروشید به آن مراجعه می کنید و بیشتر کسب وکاری 
B2C هستند، یعنی ارتباط مشتری با مشتری. اما ما 
بیشتر B2B هستیم؛ یعنی کسب وکارهای محلی که 
افراد می توانند در اسرع وقت نیازهای خود را با آن ها 
در محله خود برطرف کنند و البته در حالت رقابتی 
خوب که به نفع مشتری و مصرف کننده است. یعنی ما 
از مشتریان و بیزینس هایی که در جای بهتر و یا دفعات 

بیشتری نمایش داده می شوند، پول می گیریم.

 حوزه آنالینی که بیش از 5 سال است وارد آن 
شده اید، چه ریسک و تهدیدهایی نسبت به حوزه 

سنتی دارد؟
من یاد گرفته ام هر مسئله ای را تهدید نبینم بلکه به 
مشکالت به عنوان فرصت نگاه کنم. کما اینکه افرادی 
که در حوزه ســنتی بودند، حوزه آنالین را به عنوان 
تهدید دیدند و با عدم روی آوری به آن بازار را باختند. 
از طرفی بعضی از شــبکه ها هم که ما نمی توانیم در 
آن ها صاحب رســانه باشیم و از عملکرد آن مطمئن 
نیســتیم، در بازار خلل ایجاد می کنند. مثال تلگرام 
محتوایی را به خورد مردم می دهد که در مقابل تولید 
محتوای حرفه ای ما قــرار می گیرد و خطری جدی 
برای کسب وکار ما محسوب می شود و البته پیامدهای 

اجتماعی هم برای جامعه دارد.

 یعنی تلگرام را خطری برای کســب وکارتان 
می دانید؟

 بله.

 چرا؟
چون در این شبکه هر تبلیغی با هر محتوایی قرار داده 
می شود و نظارت دقیقی هم بر آن اعمال نمی شود. 
این مسائل اعتماد مخاطب به این فضا را از بین می برد.

 تعداد کارمندانتان چقدر است؟
در حال حاضر بیش از 2 هزار نفر کارمند داریم و اگر 
طرحمان در کل ایران و کل منطقه اجرا شــود، این 

تعداد به 2 میلیون نفر می رسد.

 تا چند ســال دیگر کل فضای ایران را پوشش 
می دهید؟
تا سال 98.

 تعداد کاربرانتان چقدر است؟
االن دیگر چندمیلیونی شده است.

 در حال حاضر چه تعداد کسب وکار ثبت شده در 
آی برتر حضور دارند؟

بیش از 500 هزار کســب وکار ثبت شده از سراسر 
کشور داریم.

 آمار ثبت شــده پیک برتر در طول سال به چه 
تعداد می رسد؟

در طول ســال به حدود 10 هزار شــغل می رسد و 
این نشان می دهد که فضای آنالین چه تفاوت های 
بزرگی با حوزه سنتی دارد و امکانات بسیار بیشتری را 
در مدت زمان بسیار کمتری در اختیار قرار می دهد.

 تیراژ پیک برتر در حال حاضر چقدر است؟
االن تنها در تهــران 68 منطقه 10 هزارتایی داریم، 
یعنی 680 هزارتا در تهــران. در کرج هم نزدیک به 
300 هزار تیراژ داریم و در شهرهای دیگر چون مشهد 

و شیراز هم ارقامی در همین حدود داریم.

 فکر می کنید چقدر زمان الزم است تا آی برتر 
بتواند همه کشور را پوشش دهد؟

فکر می کنم تا یک ســال دیگر آی برتر قابلیت های 
خود را نشان  دهد.

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

 سال 86 بعد از گذشت 7 سال از عمر پیک برتر 
وارد حوزه رسانه ها و مطبوعات شدید. چه نیازی 

باعث شد وارد این حوزه شوید؟
به دلیل تهدیداتی که آن زمــان به  وجود آمده بود، 
یعنی در دولت نهم. مثال معاون وزیر اعالم کرده بود 
که پیک های تبلیغاتــی و آگهی نامه ها مجوز ندارند 
که شــر بزرگی برای ما بود. درواقع با به وجود آمدن 
این چالش به سراغ مطبوعات رفتیم تا هم کارمان و 
ایده هایمان را از دست ندهیم و هم حدود 700 تا 800 
نفری که در آن مقطع زمانی با ما همکاری می کردند، 
دچار مشکل نشوند. از طرفی توانمندی های خودمان 
را در این حوزه دیدیم. به ویژه در ارائه شکل جدیدی از 
محتوا و تولید محتوای متفاوت. بازخوردهای خوبی 
دیدیم و مجالت پرطرفداری مانند زندگی ایده آل، 
سیب سبز، منزل، شهرزاد، تخته گاز و غیره را منتشر 
کردیم و البته چندین مجله دیگر را هم شروع کردیم 
مانند پردیس و آشــپزی که آن ها را تعطیل کردیم. 
چون هرکدام در دره مرگــی قرار گرفتند و به نقطه 
یربه یر نرسیدند و هرچه آن ها را ادامه می دادیم ممکن 
بود ضررهای بیشتری به ما برسد و اینکه استراتژی 

دقیقی برای این توسعه نداشتیم.

 سال 89 وارد حوزه آنالین شدید. چه ضرورتی 
باعث ایجاد این تغییر شد؟

هر ســال در حوزه مکتوب رشــد 100 درصدی 
را تجربــه می کردیــم، طبیعتــا در اتوبانی قرار 
گرفته بودیم که شــاید در قســمت هایی از مسیر 
خواب آلوده هم شده بودیم. تا اینکه به فکر افتادیم 
سایتی راه اندازی کنیم که آگهی های پیک برتر را 
به اصطالح بریزیم در آن و همین طور برترین ها را. 
»کام« را راه انداختیــم که در حوزه خودش موفق 
بود. بعد از این مرحلــه بود که فکر کردیم حاال که 
این همه نشــریه داریم و محتوای دست اول تولید 
می کنیم، سایتی راه اندازی کنیم و این محتوا را در 
آن هم قرار دهیم و مجله ای اینترنتی ایجاد کنیم. 
در همین راســتا »برترین ها. آی آر« را راه اندازی 
کردیم و البته یکی از اشــتباهات استراتژیک من 
این بود که برای دو ســایت با دو محتوای متفاوت 
یک نام انتخاب کردم. بعد از آن با مشورت شرکا و 
دوستانمان در این حوزه، احساس کردیم که باید 

جدی تر وارد این حوزه شویم.

 مهم ترین عواملی که چنین نیازی را در شــما 
ایجاد کرد، چه بود؟

دو عامل مهم ترین عوامل بودند. نخست اینکه از سال 
2008 به بعد با ورود اســمارت فون ها و گوشی های 
هوشمند به بازار، حوزه آی تی و گستردگی این فضا 
جدی تر شد و تکنولوژی در حوزه های اطالع رسانی، 
خبر و تبلیغات نقشی جدی به خود گرفت و به عنوان 
رقیبی جایگزین، حــوزه تبلیغات مکتوب را تهدید 
می کرد. دلیل دیگر این بود که در آن ســال ها دالر 

گران شــد و قیمت ارز چند برابر شــد و قیمت مواد 
اولیه ما ماننــد کاغذ، مرکب و زینک و... ســه برابر 
شد. جالب اســت که در آن دوران تمامی رقبای ما 
دیگر ادامه ندادند، ولی ما ادامه دادیم و به حوزه های 
جایگزین هم فکر کردیم. این مسائل باعث شد یکی 
از هدف گذاری های مهم ما توسعه رسانه هایمان در 

حوزه آی تی و رسانه داری در این حوزه باشد.

 چه چشم اندازی را در حوزه آی تی در نظر دارید؟
هدف ما این است که تا ســال 97، 50 رسانه موثر با 

ضریب نفوذ باال در این حوزه داشته باشیم.

 موفق ترین رسانه های شــما در حوزه آی تی 
کدام اند؟

برترین ها دات کام و برترین ها. آی آر، رسانه طرفداری 
در حــوزه ورزش، همگردی در حوزه اوقات فراغت و 
گردشــگری، الو دکتر و های دکتر، چیدانه در حوزه 
مبل و دکوراسیون، کودک یاری و نی نی بان، چاشنیک 
در حوزه غذا، در حوزه حوادث رکنا و در حوزه خبر، 
خبرخوان. هرکدام از این ها اپ های مختلفی دارند و 
هریک شــاید چندین اپ و اپلیکیشن داشته باشند 
که با استقبال خیلی خوبی در جامعه مواجه شده اند.

 به نظر می رسد با آی برتر ورودی جدی تری به 
آی تی و حوزه تبلیغات آنالین خواهید داشت؟

بله، در تبلیغات هوشمند ورود جدی پیدا کرده ایم 
تا تبلیغات را کاستومایزشــده به افراد نشان دهیم. 
مجموعه کلیک یاب را با شرکایمان راه اندازی کردیم 
که در این حوزه موفقیت های زیادی در ایران و جهان 
کسب خواهیم کرد. اما آی برتر را برای کسب وکارهای 
محلی راه اندازی کردیم. آی برتــر درواقع مکمل و 
توانمندساز پیک برتر اســت، چون بر اساس مکان 
و محله اســت و بزرگ ترین مزیت آن این است که 
هرکســی نزدیک ترین کسب وکارها و خدمات را در 
نزدیک ترین جایی که هســت می تواند پیدا کند و 

از آن بهره ببرد.

 به نظر شــما آی برتر به لحاظ تاثیرگذاری چه 
برتری نسبت به پیک برتر دارد؟

فراگیری آی برتر به دلیل متعلــق بودنش به حوزه 
آی تی، حوزه فعالیتش را تا سطح کشور و ارائه خدمات 
در شــهرهای مختلف ایران و حتی منطقه و جهان 
گسترش می دهد. فکر می کنم آی برتر تاثیری جدی 
بر آینده بیزینس های کوچک ایران خواهد داشت و 
رشدشان را رقم می زند و از آنجایی که رشد ما از رشد 

دیگران است، معامله ای برد-برد شکل می گیرد.

 شیوه درآمدزایی آی برتر چگونه است؟
تاکنون از آی برتر هیچ گونه درآمدی نداشــته ایم و 
صرفا به عنوان یک توانمندســازی برای پیک برتر از 
آن اســتفاده می کنیم. ولی تا حدود یک سال دیگر 
که به طور کامل شروع به کار کند، درآمدزایی آن هم 

شروع می شود.

 کسب وکارهای مشــابهی مانند جاب اینجا و 
دیوار در این حوزه حضور دارند. چه استراتژی های 

رقابتی با آن ها دارید؟

اول دبستان مردود شدم
محمدرضا محسنی، متولد 20 شهریور 1356 
در روستای علی آباد دمق از شهرستان مالیر 
استان همدان است. می گوید شناسنامه اش 
را یک ســال بزرگ تــر گرفته انــد و به قول 
خودش هیچ معلوم نیســت این تاریخ چقدر 
درست باشد. می گوید پدرش کشاورز بوده و 
هنوز هم هست و زندگی متوسطی دارد و کل 
منطقه زادگاهش از نظر اقتصادی ضعیف و 
محروم است. محمدرضا پسربچه بیش فعال و 
پرشروشوری بوده که آزار و اذیت زیادی برای 
خانواده داشــته. خانواده ای 8 نفره که هفت 
برادر هستند و یک خواهر. محسنی می گوید: 
»سال اول ابتدایی خودم را به مریضی می زدم 
که به مدرسه نروم. آخرش هم آن سال مردود 
شدم.« خالصه دوران دبســتان را با تجدید 
و نمرات کم ســپری می کند. »نمره گرفتنم 
همیشه کلی اما و اگر داشت.« محمدرضا از 
آن دوران با همه تلخی ها و سختی هایش به 
خوبی یاد می کند و می گوید: »شاید روحیه 
شکست خوردن و خم به ابرو نیاوردن ریشه 
در همین کودکی سخت داشــته باشد.« از 
روستای زادگاهش هم به خوبی یاد می کند و 

از مردمانش به مهربانی.
از بچگی کار کرده؛ از همان دوران دبســتان. 
»قبل از رفتن به مدرسه باید کارهای مربوط 
به دام ها و باغ را انجام می دادیم. سختی های 
زیادی متحمل شدم و زخم های بسیاری در 
آن محیط خوردم که بعدها شــفا دادن این 
زخم ها تجربه و نیروی پیشبردم در مسیر کار 
شد.« بزرگ تر که می شود درسش را هم بهتر 
می خواند تا اینکه کنکور می دهد و با رتبه 70 
منطقه سه در رشته روانشناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی تهران قبول می شــود. می گوید: 
»روانشناسی را عاشــقانه دوست داشتم.« 
هرچند بعدها تغییر رشته می دهد و در رشته 
مدیریت تحصیل می کند. این ها مربوط است 
به سال 75. دو سال اول دانشگاه را در خوابگاه 
می گذراند و هم زمــان کار هم می کند: »در 
دوران دانشگاه باید کار می کردم تا روزگارم 
بگذرد.« در همین دوران برادرش نیز در رشته 
هوافضا در تهران تحصیل می کند و در سازمان 
هوافضا مشغول به کار می شود و به نوعی از او 
پشتیبانی می کند. از برادرش به عنوان یکی از 
نخبه های حوزه هوافضا یاد می کند و می گوید: 
»مهم ترین و بزرگ ترین شریک کاری ام االن 
هم برادرم است. برادرم همیشه بچه مثبت بود 
و من پسر پرشروشور و بد.« خوابگاه در برهه ای 
از زمان تعطیل می شود و با برادرش در لویزان 

خانه ای اجاره می کنند. 
کارهای زیادی در دوران دانشــجوی انجام 
داده، از پخــش تراکــت گرفته تــا کارهای 
ساختمانی. کارهای بازاریابی و تبلیغاتی و... 
»سال 76 طی تماس هایی که با دفاتر مختلف 
برای آگهی می گرفتم، با خانمی که دانشجوی 
رشته پزشکی بود آشنا شدم. او از من خواست 
پیکی را با نام چاپار روز شــروع کنیم که در 
کاغذهای 4A ریسو به صورت تک رنگ چاپ 
می شــد. اما کارمان به اصطالح نگرفت و من 
آن خانم را دیگر هیــچ گاه ندیدم و خبری از 
او ندارم. امــا ایده اش در ذهنم ماند و پرورش 
یافت تا اینکه سال 79 با اینکه در صداوسیما 
کار می کردم و کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی 
انجام می دادم، ایده چاپار روز را پرورش دادم 
و کار پیک برتر را شروع کردم. در دو سه سال 
اول روزی هزاربار از کاری که شروع کرده بودم، 
پشــیمان بودم و مورد لعن و نفرین همه قرار 
گرفتم. کسی این نوع کار را نمی شناخت. آن 
روزها بارها می خواستیم کار را تعطیل کنیم 
چون هم من و هم برادرم کارمان را رها کرده 
بودیم و با ریســک های جدی بــه این حوزه 
آمــده بودیم. اما رها کردن کار هم ریســک 

بزرگ تری بود.«
محسنی می گوید: »فکر می کنم کله سالمی 
نداشتم کال. در همان سال ها یعنی 23سالگی 
با اینکه وضعیت پایداری نداشتم ازدواج هم 
کرده بودم. درس هــم می خواندم و هفته ای 
5 شــبانه روز خانــه نمی رفتم. چــون برای 
اینکه هزینه های چاپمان ارزان تر تمام شود، 
دستگاه چاپ را شبانه اجاره کرده بودیم مثال 
8 شــب تا 8 صبح و باید شــب کنار دستگاه 
چاپ می ماندیــم و کارهای چــاپ را تمام 
می کردیم و صبح دوباره ســر کار می آمدیم. 
ســختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم و 
از نظر مالی هم شرایط بدی داشتیم. البته در 
ادامه سرمایه گذار گرفتیم. با همه این اوصاف 
بعد از دو سال به شرایط اصطالحا یربه یر در 
ماه رســیدیم.« حاال پیک برتری که در 17 
اردیبهشــت 79 کارش را آغاز کرده چندین 

هزار مشتری دارد.

من با کسانی 
که می گویند 

ایده های 
قشنگی دارند، 
نمی توانم کار 
کنم. اما اگر 

کسی قدرت 
و مدیریت 

اجرایی دارد، 
من برایش 

سرمایه گذاری 
می کنم چون 
شرایط ایران 

را برای کار 
کردن در 

شرایط فعلی 
بسیار مناسب 

می دانم و 
اینجا بهترین 

مکان و 
بهترین 

موقعیت 
برای پول 

درآوردن است 
و با آدم هایی 
که فقط ناله 
می کنند و 
از همه چیز 

شکایت 
دارند، مشکل 
اساسی دارم. 

چون وقتی در 
این فضا کسی 

می تواند 
موفق شود، 

افراد بیشتری 
هم خواهند 

توانست

سلبریتی
C e l e b r i t y
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من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک 
قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات 
و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

بیوگرافی
B i o g r a p h y

جان ماکسول

بنیان گــذار و مدیرعامل کانون 
آگهی و تبلیغاتــی پیک برتر و 
استارت آپ آی برتر است، اما باید 
مجالت اینترنتی بسیاری چون 
برترین هــا، چیدانه، نی نی بان، 
الو دکتر، همگردی و... را هم به 
این نوع کسب وکارهایش  آمار 
اضافه کنیم. کســب وکارهایی 
از جنس فضای مجــازی که به 
گفته خودش بیش از 15 درصد از 
درآمدهای این حوزه را نصیبش 
کرده است. محمدرضا محسنی 
در گفت وگو با شنبه، از هر دری 
از دنیای مطبوعات  حرف زده؛ 
و نشــریات آفالین و وضعیت 
فعلی شــان گرفته تا آینده ای 
که در انتظار این حوزه اســت و 
ناگزیری شان از حضور در فضای 
وب برای جلوگیری از شکست 
و فراموشــی. رشــد تبلیغات 
آنالین، حضور سرمایه گذاران 
خارجی در بازار کسب وکارهای 
اینترنتی ایران و دالیل موفقیت 
یــا شکستشــان و مهم ترین 
عواملی که باعث شده بنیان گذار 
به راه اندازی آی برتر  پیک برتر 
فکر کند و اینکه این استارت آپ 
چه ویژگی هایــی دارد، از دیگر 
محورهای گفت وگوی ما با او بود.

 محمدرضا محسنی، بنیان گذار استارت آپ آی برتر در گفت وگو باشنبه می گویدآفالین ها، آنالین نشوند، می افتند
آینده  مطبوعات شکست است
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 چند بچه دارید؟
دوتا. مانی 10ساله و محیا 7ساله.

 همسرتان چه نقشی در موفقیت شما داشته اند؟
خانمم فرشــته ای واقعی است و خردی درونی دارد که 
من را به نهایت آرامش می رســاند. خانواده ام را خیلی 
دوست دارم و گاه که سر کار هستم دلم تاب تاب می زند 
که زود به خانه برگردم، اما کار همیشه مانع بزرگی است.

 روزی چند ساعت کار می کنید؟
روزی 14 ساعت و اعتقاد دارم اگر کسی می خواهد موفق 
باشد، حال در هر کاری که باشد، اگر کمتر از این میزان 
در طول روز کار کند، موفق نخواهد شد. یعنی کسی که 
بخواهد کارآفرین باشد، کمتر از این میزان نباید کار کند. 
 گفتید حدودا 60 شریک دارید. شراکت را چقدر 

پیش برنده می دانید؟
باورم به خرد جمعی و تصمیم سازی جمعی است.

 تصمیم گیری نهایی هم جمعی است؟

تصمیم در یک فرایند گرفته می شــود. از وقتی کارم را 
شــروع کرده ام همواره تصمیم هایم را در یک پروســه 
می گیرم. حتی اگر کسی از همین امروز کاری را شروع 
کند، شروع کند و شکست بخورد، به نظر من چیزی را از 
دست نمی دهد. من تا دلتان بخواهد شکست خورده ام 
اما واقعا دیدگاهم این است که شکست نخورده ام بلکه 
تجربه کردم و رها نکردم. شکست زمانی رخ می دهد که 

بی تفاوت بشوید و رها کنید.
 معموال چه کتاب هایی مطالعه می کنید؟

زمانی خوره کتاب بودم ولی االن کمتر وقت می کنم. ولی 
در حوزه مارکتینگ و روانشناسی بیشتر مطالعه می کنم. 
همچنین قرآن و نهج البالغه خیلی به من آموزه داده اند. 
ادبیات و مشخصا موالنا را هم دوست دارم و عالقه مندم 

در چنین کالس هایی حضور داشته باشم.
 اطرافیان شــما را به چه ویژگی منحصربه فردی 

می شناسند؟

مثبت ها را بگویم یا منفی ها؟
 هردو را.

مثبت: باهوش و منصف.
منفی: جوگیر یا شاید بدقول. چون بعضی وقت ها کسانی 
بوده اند که در حوزه کار به آن ها قولی داده ام و نتوانسته ام 
به آن عمل کنم که خیلی اذیتم می کند و دوست دارم 

جبران کنم.
 اولین درآمد شخصی تان مربوط به چندسالگی 

است؟
ســوم راهنمایی بودم که به خاطر ســرما محصوالت 
کشــاورزی مان مثال گندم ها کامال از بیــن رفتند و ما 
صیفی جات کاشتیم. من مسئول کاشت و فروش خیار 
بودم و در آن ســال به اندازه پدرم درآمد داشتم که به 

دهنم مزه کرد و تا سه سال این کار را انجام دادم.
 در جوانی می خواستید چه کاره شوید؟

دبیر کل سازمان ملل.

 ماشین شما چه مارکی دارد؟
من ماشین ندارم اما همسرم تویوتا راوفور دارد.

 سوالی هست که دوست داشته باشید ازتان بپرسم 
ولی نپرسیده باشم؟

دوست داشتم از من بپرسید نظرم در مورد پول چیست.
 تی وی پالس و آقای حسینیان با شما چه ارتباطی 

دارند؟
االن هیچی. قبال در مجله ایده آل از شرکای ما بودند که 

ما سهمشان را خریدیم و االن به حوزه آنالین رفته اند.
 سایت الکســا روبه رویتان باز است؛ در آن عضو 

هستید؟
رتبه های سایت هایمان را در آن می بینم و کیف می کنم. 
در حال حاضر برترین ها باالترین رتبه را دارد که حدود 
30 است و همچنین طرفداری، های دکتری، همگردی 
و الو دکتر، چیدانه و نی نی بان که همگی زیر هزار ایران 

هستند.

پرسش و پاسخ پینگ پنگی شنبه با محمدرضا محسنی

 تاکیــد زیادی بــر آی برتر 
دارید و حوزه آنالین را دارای 
ظرفیت های گسترده ای برای 
کار می دانید. ممکن اســت 
زمانی برسد که آی برتر جایگاه 

پیک برتر را کامال تصرف کند و شما حوزه سنتی و 
چاپ را کامال کنار بگذارید؟

ممکن است. دور از ذهن نیست و ازجمله برنامه های 
ما به شمار می رود. هرچند فعال تصویر کامال روشن 
و واضحــی از آن ندارم اما این امــکان صفر و دور از 

ذهن نیست.

 فکر می کنید همین االن کفه ترازو به ســمت 
تبلیغات در کدام حوزه می چربد؟

در حال حاضر بــه لحاظ آمار و ارقــام مالی اصال 
قابل مقایسه نیستند، چون هزینه هایی که در فضای 
آنالین برای تبلیغات می شود بسیار ناچیز است و 
شاید کل فضای آنالین به اندازه یکی از روزنامه های 
معروف از تبلیغات درآمد نداشــته باشــد یا اصال 
قابل مقایسه با درآمد یک شــبانه روز صداوسیما 
نیست. فضای آنالین در ایران هنوز به نوعی محروم 
است و هنوز کار چندانی برایش انجام نشده است. 
ما هم اگــر ورود کرده ایم به این دلیل بوده که بوی 
تغییر را می شــنویم و آینده را در نظر می گیریم. 
چون اگر ما نیاییم، شرکت های دیگری این فضا را 
از آن خــود می کنند. از طرفی همان طور که گفتم 
تبلیغات در فضای آنالین روبه رشد است اما هنوز 

در ابتدای کار قرار دارد.

 آمــاری از ســرمایه گذاری بیزینس ها روی 
تبلیغات در فضای آنالین ایران وجود دارد؟

برآورد من این است که کل هزینه ای که سال گذشته 
بیزینس های مختلف برای تبلیغات در فضای آنالین 
ایران کرده اند، به 100 میلیارد تومان هم می رسد. در 
حالی که همین مبلغ را تنها یک روزنامه یا یک شبکه 
در صداوسیما به راحتی به دست می آورد. یعنی هنوز 

نگرش ها سنتی است.

 اگر بخواهیم درصد رشدی برای حوزه آنالین 
و تبلیغات در این فضا در نظر بگیریم، چه میزان 

رشد ساالنه برای این حوزه قابل تصور است؟
فکر می کنم که رشــد 40 تا 50 درصدی دارد و اگر 
سال گذشته 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، 
امســال رقم 150 میلیارد تومان را تجربه می کند. 

بنابراین رشــدی با این سرعت 
آینده روشنی را نشان می دهد و 
این رشد سود خیلی زیادی دارد و 
من نیز با برآوردهایی این چنینی 
به این حــوزه آمــده ام. هرچند 
هزینه های زیادی برای سرمایه گذاری در این حوزه 
الزم است، پیچیدگی ها و سختی های خاص خودش 
را دارد و جدید بودنش هم مزید بر علت اســت. فکر 
می کنم حتی اگر کســی سرمایه حضور در این فضا 
را داشته باشــد اما عاشق کارش نباشد، دوام نیاورد. 
من دیگر از شکست یا تهدید و ریسک نمی ترسم و 

می توانم بگویم آبدیده شده ام.

 سختی های این حوزه بیشــتر چه مواردی 
را دربرمی گیرد؟ چون اشــاره کردید که حتی 
سرمایه اولیه باال را هم اگر حل کنیم باز موانع و 

سختی هایی وجود دارد؟
در حوزه آفالین می توان رسانه ای ایجاد کرد و در 
کوتاه مدت آن را معرفی کرد و شناساند و به دست 
مشتری رســاند و فروخت. اما در حوزه آنالین به 
دو ســال زمان نیاز دارید تا رسانه به اصطالح جان 
بگیرد، رشــد کند، برند شــود و مشــتریان آن را 
بشناسند. مســئله مهم تر اینکه شما حداقل تا 2 
سال باید به صورت پیوسته سرمایه گذاری کنید و 
هیچ درآمدی نداشته باشید تا بعد از 2 سال نتیجه 

کار را ببینید.

 سرمایه گذاری روی برندســازی یک رسانه 
آنالین از چه طریقی صورت می گیرد؟

به نظر من تولید محتوا مهم ترین مسئله برندسازی در 
حوزه آنالین است، چون وجه تمایز هر رسانه ای در این 
فضا با دیگران بیشتر به محتوایی مربوط است که به 
کاربرانش ارائه می کند. همچنین پروموشن ها، اجاره 
فضا و پهنای باند مهم ترین بخش سرمایه گذاری را 
به خود اختصاص می دهند کــه کیفیت هرکدام از 
مــواردی که نام بردیم درنهایت بــه ایجاد یک برند 

محبوب یا نامحبوب می انجامد.

 شما رسانه های زیادی در حوزه آی تی دارید. 
سهم درآمدی تان از این بازار چقدر است؟

از کل حوزه آی تــی در حال حاضر حدود 15 درصد 
سهم داریم. البته منظورم فروش و درآمد است و نه 

سود خالص.
  یعنی اگر سال گذشته درآمد از راه تبلیغات در 

فضای آنالین ایران 100 میلیارد تومان بوده، سهم 
شما 15 میلیارد تومان بوده است؟

بله.

 در پی افزایش این سهم هستید؟
برآوردمان این است که سهم ما از بازار نهایتا تا 5 سال 

آینده به بیش از 50 درصد در سال برسد.

 شما در فضای سنتی حضور داشتید و به نوعی 
تغییر مسیر داده اید به حوزه آی تی و تبلیغات 
آنالین. در حال حاضر رسانه های مکتوب و چاپ، 
که به نوعی بحث هــای مربوط به تبلیغات را هم 
معموال بخشــی از هویت آن ها می دانند مانند 
همشــهری و جام جم، به حوزه آنالین یا ورود 
نکرده اند یا ورود موفقی نداشته اند و ورودشان 
به اصطالح ســروصدایی ایجاد نکرده است و 
نتوانسته اند همان سهمی را که در حوزه مکتوب از 
تبلیغات دارند، در حوزه آنالین تکرار کنند. دلیل 
این امر چه بوده؟ اگر این رسانه ها به حوزه آنالین 
بیایند چقدر مجبور خواهند شد؟ خبر و رسانه 
مکتوب درنهایت راهی جز ورود به آنالین شدن 
ندارد و ممکن است به پایان دوران زندگی شان 

رسیده باشند؟
به طور کلی دو حالت بیشتر وجود ندارد. رسانه های 
مکتوب یا به اختیار خود وارد حوزه آنالین می شوند 
و دو حوزه سنتی و جدید را با هم ترکیب می کنند و 
از ظرفیت های سنتی خود در حوزه آنالین استفاده 
می کنند، که خیلی هم این امر دور از ذهن نیســت، 
اما حالت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه روزی فرا 
می رسد که دیگر بحث اختیار مطرح نیست و مجبور 
می شوند به حوزه آنالین ورود کنند. چون از این حوزه 
استقبال شده و از سرعت عمل و تنوع و کیفیت باال و 

حتی شاید برتری هم برخوردار است.

 یعنی به نظر شــما با توجه به استقبالی که از 
حوزه آنالین می شود، مثال اگر رسانه ای با قدمت 
همشهری به این حوزه ورود نکند، امکان سقوط 

و حذف کلی آن وجود دارد؟
بله، این امکان هست و خیلی هم قوی است. اگر زمین 
هم نخورد و خیلی خوب کار کند، هیچ توسعه دیگری 
نخواهد داشــت. مثال شما به همین نیازمندی های 
همشهری توجه کنید. سایت دیوار با آن کاری کرده 
که دیگر چندان بحثش جدی نیست. اما در سال های 
79 تا 80 یا 80 تا 81، هرسال وزنش دو برابر می شد 
و خود همشهری در کنار آن اصال به چشم نمی آمد. 
من معتقدم که این رســانه ها و به ویژه همین مورد 
بحث قطعا افت کرده اند و هیچ مسیر توسعه ای را هم 

در آن نمی بینم.

 افت تیراژ هم می تواند نشــانه همین موضوع 
باشد؟

دقیقا. چون تیراژ روزنامه های منتشره در ایران نسبت 
به 5 سال پیش یک دهم شده است و این یک اشکال 
و مسئله بزرگ است. در مورد مجموعه خودمان هم 
اگر بخواهم مثالی بزنم می توانم به مجله ایده آل اشاره 
کنم که تا همین چند سال پیش قطعا 80 هزار نسخه 
فروش داشتیم. ولی االن 25 هزار نسخه تیراژ دارد و 

میزان فروش قطعی آن هم کمتر از این تیراژ است.
 

 اگر طی 5 سال گذشته با این میزان ریزش تیراژ 
مواجه بوده ایم یعنی ممکن است در 5 سال آینده 
موجودیت کلی رسانه چاپی و مکتوب با چالش 

جدی مواجه شود. 
نمی توان به ضرس قاطع چنین پیش بینی داشت. به 
نظر من االن رسانه چاپی و مکتوب افت خود را کرده 
و به ته افت نزدیک شده. با این شرایط ممکن است 
به این زودی کنار نرود. البته در بدترین حالت تیراژ 
فعلی هم در چند ســال آینده نصف خواهد شد. اما 
واقعیتی به نام رشد نفوذ اسمارت فون ها و استفاده 
از آن ها در جامعه، موجودیت مکتوب ها و آفالین ها 
را تهدید می کند. چون بســیاری از روزنامه خوان ها 
و مجله خوان ها بــه فضای آنالین کــوچ کرده اند. 
گرانی های مربوط به کاغذ، چاپ و دردســرهایی از 
این دست را هم باید به دالیل تهدید شدن موجودیت 

آفالین ها اضافه کنیم.

 برگردیم به بحث آی برتر؛ میزان نفوذ فعلی آن 
چقدر است؟

در حال حاضر در بیش از 300 هزار دستگاه اندروید 
نصب است، بیش از 200 هزار نصب در آی اواس داریم 
و ثبت در خود ســایت را هم به این آمار اضافه کنید. 
روزبه روز هم روی نصب و پروموشن ها و بهبود کیفیت 

آن کار می کنیم.

 نمونه یا الگوی خارجی هم در این زمینه دارید؟
نزدیک ترین مورد به آی برتر، یِلپ است که بیشتر در 
کشورهای اروپایی کار می کند. اما مثال فوراسکوئر هم 
به آن نزدیک است اما 100 درصد هیچ کدام نیست 
بلکه هم ویژگی های یلپ را دارد هم فوراســکوئر را. 
چون معتقدیم که اگر الگوبرداری صد درصد کنیم در 
بازار ایران جواب نمی دهد. همان طور که شرکت های 
خارجی در سال های اخیر در حوزه آی تی وارد بازار 
ایران شده اند و سرمایه های زیادی هم آورده اند، اما 
چون مسئله تطبیق با فرهنگ بومی و وضعیت جامعه 
ایرانی و بازار ایران را نادیده گرفتند، بسیاری از آن ها 

شکست خوردند.

 مشخصا کدام کسب وکار را می گویید؟
مثال فروش آنالین غذا. درست است که این فرهنگ 
در همه جای دنیا بوده اما دلیل نمی شود در ایران هم 
جواب بدهد. از طرفی نمی توان تنها به ضریب نفوذ 
باالی اینترنت و رشد گوشی های هوشمند در جامعه 
ایران تکیه کرد، بلکه باید به میزان و شــیوه کاربرد 
و استفاده از این فضا توســط مردم کشور هم توجه 
داشت. هنوز در ایران این فرهنگ که یک رستوران 
یا موسســه کاال یا خدمات یا مشــخصا غذایش را 
به واســطه ای بدهد که برایش بفروشد، چندان جا 

نیفتاده است.

 ولی بسیاری از این کسب وکارها خود را موفق 
می دانند؟

نه هنوز موفق نشده اند. شرکت راکت اول بدوفود را 
راه اندازی کــرد که موفق نبود و زودفود را خریداری 
کرد. به نوعی دامپینگ کــرد و هزینه های میلیارد 
دالری انجام داد اما موفقیت چشمگیری نداشته اند. 

آمادگی بازار را باید در نظر داشت.

 یعنی مثال شما مجموعه راکت مثل زودفود و 
بامیلو را موفق نمی دانید؟

نسبت به هزینه هایی که کرده نه. از طرفی شما باید 
به شکست خوردن موزانلو و اسکانو هم توجه کنید.

 ولی در عوض می گویند اسنپ رشد خوبی دارد
اســنپ هم قبال تاکسی یاب بود که شکست خورد و 

االن شده اسنپ و معلوم نیست موفق شود.

 ولی خودشــان این تغییر نام را ریبرندینگ 
می دانند، نه شکست.

در حال حاضر از شــیوه های دامپینگ بسیار قوی 
اســتفاده می کنند اما من باز هم این شــیوه را در 
ایران چندان موفقیت آمیز نمی بینم. به دلیل اینکه 
آژانس هــای محلی و کوچــه ای و رقبای متعدد در 
جاهای مختلف همگی رقیبان این اســنپ هستند 
و بازار ایران هنوز آمادگی این حجم سرمایه گذاری 

را ندارد چون فرهنگ استفاده هنوز محدود است.
تجربه های جهانی زیادی دارند و در بیش از 48 کشور 
جهان حضور دارند. من مهم ترین دلیل شکست آن ها 
در ایران را نشــناختن بازار و فرهنگ ایران می دانم. 
چون شعار شرکت راکت این است: چیزی که در هر 
جای دنیا جواب می دهد، در جای دیگر هم بدون در 
نظر گرفتن مســائل فرهنگی آن جواب می دهد. اما 
اوضاع آن ها در ایران نشــان می دهد که این شــعار 

نمی تواند درست باشد.

 حضور رقیبان خارجی چه معادالتی را برهم 
می زند که شرایط شما را سخت می کند؟ سرمایه 
بیشــتری دارند یا مثال دانش و تجربه جهانی 

بیشتری؟
ما از نظر سرمایه مشکلی نداریم و با چالشی در این 
مورد مواجه نیستیم، ترسی هم در این مورد نداریم. 
چون من کال کسب وکارم را با 3 میلیون پول پیش 
برای اجاره یک واحد شروع کردم و تا به حال ریالی 
وام و اعتبار از جایی نگرفته ایم )این جمله را چندبار 
تکرار می کند( با همین سرمایه فرصت های شغلی 
زیادی ایجاد کرده ایم و نیروهای متخصص زیادی 
را اســتخدام کرده ایم. ما ارزان فروش نیستم و با 
قیمت خوب می فروشیم. پرسودترین مطبوعات را 
هم در تاریخ مطبوعات کشــور داشته ایم. این ها را 
گفتم که بگویم نگران سرمایه نیستم اما مسئله ای 
که وجود دارد این اســت که من با سرمایه گذاری 

معقول موافقم.
ولی از نظر دانشی و تجربه ای آن ها جلوتر هستند. 
مثال اگر به لحاظ هوشمندی و تجربه شرکت گوگل 
را عدد 10 فرض کنیم، ما یک هستیم. بنابراین به 
دنبال این هستیم که اگر رقیب خارجی وارد شد، 
در حوزه هایی با آن ها جوینت هایی داشته باشیم 
که جنبه های کسب دانش دارد و نه سرمایه گذاری.

البتــه در بعضی از حوزه ها آن هــا نمی توانند با ما 
رقابت کنند و آن تولید محتواســت. چون در این 
حوزه فقط بستری را که قبال در مجالت داشته ایم 
الزم داریم و تنها کافی اســت که طی جلســاتی 
آموزش هایی از نظر ســرچ، شــیوه تنظیم، از نظر 
سئو، نگارش و... به نیروهایمان بدهیم. از طرفی اما 
تولید محتوا در ایران بحث گرانی است. مثال در یک 
شماره روزنامه ممکن است 50 محتوا تولید شود 
اما ما تنها در یکی از سایت هایمان یعنی برترین ها 
دات کام، روزانه بیــش از 380 محتوای تولیدی 
داریم که حجم باالیی با هزینه باالیی اســت. البته 
راهکاری در این مــورد هم دارم و معتقدم که یک 
بســتر باید مختص به تولید محتوا باشد و چندین 
بستر مختص ارائه محتوا، چون این راهکار شما را 

به موفقیت نزدیک تر می کند. 

 اگر رقیب خارجی بخواهد بخشی از سهام شما 
را بخرد، عکس العمل شما به پیشنهاد آن ها چه 

خواهد بود؟
)نه کشیده ای می گوید(. من اعتقاد زیادی به شراکت 
دارم و در حال حاضر هم 50-60 شــریک دارم. اما 
فکر نمی کنم به فروش سهام فکر کنم چون مشکل 
ســرمایه ندارم. بلکه به دانش و تجربه آن ها احتیاج 
دارم. چون برنامه هایی بــرای حضور در خاورمیانه 
و ســطح بین المللی داریم و در حال آماده ســازی 
زیرساخت هایش هســتیم. بنابراین دانش و تجربه 

آن ها مهم ترین آیتم برای ماست.

 چقدر حاضرید برای دیگران سرمایه گذاری 
کنید؟

قبل از اینکه جواب شــما را بدهــم اجازه بدهید به 
این نکته اشــاره کنم که من با کسانی که می گویند 
ایده های قشــنگی دارند، نمی توانم کار کنم. اما اگر 
کســی قدرت و مدیریت اجرایــی دارد، من برایش 
سرمایه گذاری می کنم چون شرایط ایران را برای کار 
کردن در شرایط فعلی بسیار مناسب می دانم و اینجا 
بهترین مکان و بهترین موقعیت برای پول درآوردن 
است و با آدم هایی که فقط ناله می کنند و از همه چیز 
شکایت دارند، مشــکل اساسی دارم. چون وقتی در 
این فضا کســی می تواند موفق شود، افراد بیشتری 

هم خواهند توانست. 

 محمدرضا محسنی مهم ترین لقبی که به دست 
می آورد، چه خواهد بود؟

می خواهم در سطح بین المللی حضور داشته باشم 
و مــن را در ایران به عنوان پدر علــم تبلیغات نوین 

بشناسند.

من کال 
کسب وکارم 

را با 3 میلیون 
پول پیش برای 
اجاره یک واحد 
شروع کردم و تا 

به حال ریالی وام 
و اعتبار از جایی 

نگرفته ایم، با 
همین سرمایه 

فرصت های 
شغلی زیادی 

ایجاد کرده ایم. 
ما ارزان فروش 

نیستم و با 
قیمت خوب 
می فروشیم. 
پرسودترین 
مطبوعات را 
هم در تاریخ 

مطبوعات کشور 
داشته ایم. 

در حال حاضر 
بیش از 2 هزار 

نفر کارمند 
داریم و اگر 

طرحمان در 
کل ایران و کل 

منطقه اجرا 
شود، این تعداد 
به 2 میلیون نفر 

می رسد

سلبریتی
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 هفته گذشــته به اهمیت شــفافیت در 
شیوه استفاده از داده ها توسط نهادهای 
تجاری پرداختیم. از ســال ۲۰۱۰ دیوان 
عالی آمریکا به مشــارکت سیاسی آزاد 
نهادهای تجــاری از طریق حمایت مالی 
در مبارزات انتخاباتی رای داده است. بد 
نیست این بار نمونه ای از سوءاستفاده های 
انجام شده در این زمینه را بررسی کنیم. 
اگر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
را دنبال می کنیــد احتماال نام تد کروز را 
شنیده اید. این سناتور تازه کار آخرین امید 
حزب جمهوری خواه برای متوقف کردن 
دونالد ترامپ بود. او در یازده ایالت برنده 
انتخابات درون حزبی شد ولی در پایان باز 
هم نتوانست مقابل پوپولیسم مفرط ترامپ 
دوام بیاورد. این هفته او پس از شکســت 
در ایندیانا، پایان مبارزات انتخاباتی خود 
را اعــام کرد. ولی نکتــه قابل توجه این 
نیست که چرا کروز شکست خورد؛ نکته 
این است که چرا او تا این مرحله توانست 
دوام بیــاورد؟ حــزب جمهوری خواه در 
سال ۲۰۰۸ شکست ســنگینی خورد. 
ستاد اوباما تیمی از دانشمندان داده کاو را 
برای تحلیل فضای انتخاباتی به کار گرفته 
بود و این باعث شــد تا با هوشمندی در 
برنامه ریزی و تخصیص منابع بتواند پیام 
خود را به رای دهندگان بیشتری منتقل 
کند و درصد باالتری از آن ها را به حمایت 
از اوباما، که او هم ســناتوری تازه کار بود، 
مجاب کند. کروز شخصیت منفوری است، 
یک مسیحی افراطی که حقایق علمی را 
برای پیشــبرد اهداف سیاسی خود انکار 
می کند. به گزارش گاردین، در سال ۲۰۱۴ 
محققی در دانشــگاه کمبریج توانست با 
اســتفاده از داده های پروفایل فیس بوک 
افراد، کــه از طریق مشــارکت آن ها در 
ســرویس MTurk جمع آوری کرده بود، 
 OCEAN افراد را در قالب سنجش شخصیت
دســته بندی کند. او براساس تحقیقات 
خود وارد فعالیت های تجاری شد ولی این 
روش اســتفاده از داده های افراد در اروپا 
غیرقانونی است. در مقابل، آمریکا با گریز 
از قانون گذاری در این زمینه بستر مناسبی 
برای این گونه سوءاستفاده ها فراهم کرده 
است. شرکت کمبریج آنالیتیکا در آمریکا 
در سال های اخیر در قریب به ۵۰ انتخابات 
محلی و ایالتی شرکت کرده و به هدایت و 
جهت دهی افکار عمومی از طریق تحلیل 
رفتار آناین رای دهندگان پرداخته است.

ســتاد کروز از ابتدا و با سرمایه گذاری 
افسارگســیخته حامیــان مالــی خود 
مســئولیت تحلیل داده ها را به شرکت 
کمبریج آنالیتیکا محــول کرد. کروز از 
ابتدا اپ موبایل جهت ارتباط با طرفداران 
خود و اطاع رسانی به آن ها را منتشر کرد 
و از این اپ نیز برای جمع آوری داده های 
رفتاری کاربران خود استفاده کرد. ستاد 
کروز بــا تکیه بر نتایج استخراج شــده 
توســط داده کاوان کمبریــج آنالیتیکا 
توانســت به نتایج چشــمگیری دست 
یابــد. فراموش نکنیم کــه در مبارزات 
درون حزبی کروز غیــر از ترامپ با ۱۵ 
نامزد جمهوری خواه دیگر رقابت کرد و 
با وجود اینکه در پایان شکست را پذیرا 
شــد در رقابت بیشــتر از دیگر رقیبان 

دوام آورد.
کروز با سوءاســتفاده از خا قانونی در 
زمینــه چگونگــی اســتفاده از داده ها 
توانست موفق ترین ســتاد انتخاباتی را 
در بین رقیبان خویش سازمان دهد. او 
با تمرکز بر مباحثی مانند اسام هراسی 
و دیگرهراســی که ذهن رای دهندگان 
مخاطبش را مشــغول کرده و متمرکز 
کردن فعالیت هــای خود در ایالت هایی 
که بر اســاس تحلیل داده ها بیشــتر از 
بقیه پذیرای مسیحیت افراطی او و تنفر 
بی حدومرزش از سیاستمداران کارکشته 
واشنگتن هستند توانست سازمانی بسیار 
بهره ور و بی رحم پایه ریزی کند و بر نقاط 
ضعف مهلکی که در شخصیتش نهادینه 
بودند فائق آید. رای دهندگان آمریکایی 
با نصب یک اپ ساده  روی گوشی هایشان 
و به اشتراک گذاری اطاعات پروفایل های 
شبکه های اجتماعی خود به سادگی هرچه 
تمام تر بازی خوردند و کروز توانســت در 
یازده ایالت اکثر آرا را به دست آورد. همراه 
با قدرتی که داده های کان در اختیار ما 
می گذارند مسئولیت های سنگینی نیز بر 
دوش ما گذاشته می شود. داده های کان 
صرفا ابزار کار هستند. چه کار می خواهید 

بکنید؟

مدرسهاستارتآپ
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فیل بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر 
از فیلبان کوچکی که روی گردنش می نشیند. با این 
همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل 

می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است.

اصا شما برای 
کارآفرینی 

ساخته شده اید 
یا نه؟ یادتان 
باشد که قرار 
نیست همه 

کارآفرین 
بشوند، مهم 

این است 
که شما در 

جایگاهی که 
قرار دارید و 
از کاری که 

انجام می دهید 
لذت ببرید. 
سوالی که 

همیشه مطرح 
می شود و در 

دنیا بر سر آن 
بحث زیادی 

صورت گرفته 
این است که 

آیا کارآفرینان 
زاده می شوند 

یا تربیت 
می شوند؟

قبل از راه اندازی استارت آپ باید بدانید که برای این کار ساخته شده اید یا اینکه بهتر است بروید کارمند یک استارت آپ موفق شوید
کارآفرین هستید یا نه؟ این سوال را بی جواب نگذارید!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

باید 
حدسیات 
و فرضیات 
خود را در 

خارج از 
دفتر کار 
و در بازار 

واقعی مورد 
آزمایش و 

ارزیابی قرار 
دهید

تد کروز و سوءاستفاده 
از داده های کالن

جعبه ابزار استارت آپی 
در این مطلب می خواهم تعدادی از ابزارهای مهم 
را که می توانند نقش بســیار اساسی در راهبری 
یک اســتارت آپ ایفا کنند، به شما معرفی کنم. 
ایــن یک معرفی کوتاه اســت و در آینده در مورد 
هریک از ابزارها به صورت مفصل آموزش هایی را 

ارائه خواهم داد.
 بوم مدل کسب وکار

این ابزار یک ابزار مدیریتی و بصری است که عناصر 
مهم یک کسب وکار را به تصویر می کشد و محلی 
برای ایده پردازی در مورد کسب وکار مربوطه است. 
بوم مدل کســب وکار یک زبان مشترک است که 
عناصر یک مدل کسب وکار را به تصویر می کشد 
و افراد مختلف از تیم هــای مختلف می توانند در 
مورد آن نظر بدهند. می توانید فرضیات خود را بر 
روی قسمت های مختلف این بوم بنویسید و آن ها 
را اعتبارسنجی کنید. این بوم 9 جز دارد که شامل 
بخش مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال ها، ارتباط 
با مشتریان، درآمدها، فعالیت های کلیدی، منابع 

کلیدی و هزینه هاست. نمایی از این بوم در ادامه 
آورده شده است. نکته مهم این است که استفاده از 
آن در مراحل ایده پردازی مناسب است ولی برای 
راه اندازی استارت آپ ها به شدت توصیه می شود که 

در کنار این ابزار، از ابزار بوم ناب نیز استفاده شود.
 تصویر بوم مدل کسب وکار

)Lean Canvas( بوم ناب
بوم مدل کســب وکار برای ایده پردازی اولیه یک 
کسب وکار بســیار کاربردی و مناسب است، ولی 
برای راه اندازی یک استارت آپ به ابزاری دقیق تر 
نیاز دارید تا موفقیت استارت آپ خود را تضمین 
کنید. بهترین ابزار برای شروع به کار فعالیت یک 
استارت آپ بوم ناب است. این ابزار مشابه ابزار بوم 
مدل کســب وکار دارای نه جز است، که شما را به 
شناخت درست نیازهای کاربر و ایجاد یک محصول 
درست هدایت می کند. مسئله و مشکلی که قرار 
است حل بشود در این بوم خیلی مورد توجه قرار 
می گیرد، عاوه بر ایــن از آنجایی که یک بخش 

ویژه برای راهکار در آن در نظر گرفته شده است، 
موسسان استارت آپ ها به آن خیلی عاقه مندند. 
9 جز این بوم عبارت اند از بخش مشتریان، مسئله، 
راهکار، ارزش پیشــنهادی یکتــا، برتری مطلق، 
ســنجه های کلیدی، کانال ها، ســاختار هزینه، 

جریان درآمد.
 تصویر بوم ناب

)Experiment Board( تخته آزمایش
این ابزار بیشتر بر اعتبارسنجی فرضیات و طراحی 
آزمایش های محصــول تمرکز دارد. شــما ایده 
اســتارت آپی خودتان را بر پایه یکســری فرضیه 
بنا می کنید، در گام بعدی بایــد برای تایید یا رد 
یک فرضیه یکســری آزمایــش طراحی کنید. 
هریک از این آزمایش ها باید بر اســاس یکسری 
ســنجه و متریک ارزیابی شود، مثا اگر از ۱۰ نفر 
مصاحبه شونده ۸ نفر به مشکل X اشاره کردند یعنی 
این فرضیه صحیح است و ما آن را می پذیریم. در این 
بورد شما فرضیات مختلف را در بازار واقعی مورد 

ارزیابی قرار می دهید. اجزای این بوم عبارت اند از 
بخش طوفان فکری، که شما فرضیات خود را در 
مورد مشتریان، مسئله آن ها و مشکلی که دارند و 
راهکار مد نظر خودتان، در این بخش می نویسید، 
عاوه بر این پرریسک ترین فرضیات موجود بر سر 
راه خودتان را در آن اولویت بندی و انتخاب می کنید. 
بخش دیگر بوم مربوط به طراحی آزمایش هاست. 
شما برای هر آزمایشی که طراحی می کنید باید این 
موارد را مد نظر قرار دهید: بخش مشتریان، مسئله، 
راهکار، شــرایط ارزیابی فرضیه، نتایج و درنهایت 

نکاتی که از این آزمایش یاد گرفته اید.
 تصویر تخته آزمایش

نحوه به کارگیری این سه ابزار
پیشنهاد می شود در مراحل اولیه شکل گیری ایده، 
از بوم مدل کسب وکار استفاده کنید. در مرحله بعد، 
به صورت جدی تر بوم ناب را در مورد ایده مربوطه 
طراحی کنیــد و با به کارگیری تختــه آزمایش، 

فرضیات را مورد ارزیابی قرار دهید. 

واژه نامه استارت آپی
GOOB

 Get Out Of The اصطاح گوب خاصه ای از عبارت
Building است به معنی »از ساختمان بزن بیرون« و 
بر این نکته تاکید دارد که شما نباید بر پایه حدسیات 

خود دســت به کار شــوید، بلکه باید حدسیات و 
فرضیات خــود را در خارج از دفتــر کار و در بازار 
واقعی مورد آزمایش و ارزیابی قرار دهید. بسیاری 

از متدهــای کارآفرینی در حوزه اســتارت آپ ها 
به خصــوص متد ناب lean بر ایــن موضوع تاکید 
دارند که شــما باید از دفتر خود خارج شوید و در 

دنیای واقعی به اعتبارسنجی ایده و فرضیات خود 
بپردازید. استیو بلنک معتقد است که راز موفقیت 

یک استارت آپ استفاده از تکنیک GOOB است.
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در نوشته های گذشته در مورد کارآفرینی، رابطه 
کارآفرینی و استارت آپ، تشخیص و بهره برداری 
از فرصت هــای کارآفرینی، مبانــی خاقیت و 
نوآوری در استارت آپ ها صحبت کردیم. تکنیک 
شــش کاه فکری یا شش ســبک تفکر را هم 
برای اینکــه بتوانید در ایده یابی و حل مســائل 
اســتارت آپی خود از آن بهره مند شوید معرفی 
کردیم. در این مطلب قصد دارم به نکته بســیار 
مهمی اشــاره  کنم که به نظرم در موفقیت شما، 
به عنوان یک موسس استارت آپ یا هم بنیان گذار 
و یا عضــوی از یک تیم اســتارت آپی، می تواند 
موثر باشــد. و آن این اســت که اصا شما برای 
کارآفرینی ساخته شده اید یا نه؟ یادتان باشد که 
قرار نیست همه کارآفرین بشوند، مهم این است 
که شما در جایگاهی که قرار دارید و از کاری که 
انجام می دهید لذت ببرید. با خودتان روراســت 
باشید، عنوان کارآفرین بسیار جذاب است، ولی 
نیاز به یکسری توانمندی ها و ویژگی های فردی 
دارد. سوالی که همیشه مطرح می شود و در دنیا 
بر سر آن بحث زیادی صورت گرفته این است که 
آیا کارآفرینان زاده می شوند یا تربیت می شوند؟ 
تئوری ها و نظریه های بسیار زیادی در این زمینه 
وجود دارد. من شــخصا معتقدم که اگر افراد در 
یک محیط ویژه رشــد کنند احتمال بروز رفتار 
کارآفرینانه بســیار باال خواهد بود. در بروز یک 
رفتار کارآفرینانه دو عامل مهم وجود دارد، یکی 
محیطی که فرد در آن بزرگ شده و اتفاقاتی که 
در زندگــی برایــش رخ داده، و دوم ویژگی های 
شخصیتی او )که این مورد هم به گونه ای با محیط 

رابطه دارد(.
در این مطلب می خواهم توجه شما را به ویژگی های 
شــخصیتی کارآفرینان جلب کنم، و یک آزمون 
علمــی را معرفی کنم تــا بتوانید با انجــام آن به 
این آگاهی دســت پیدا کنید که در هریک از این 
ویژگی ها شما چه نمره ای دارید. این آگاهی خیلی 
مهم اســت و نقش بســیار ویژه ای در موفقیت و 

شکست شما می تواند ایفا کند.

 هشــت ویژگی شــخصیتی موسســان 
استارت آپ ها و کارآفرینان

ریسک پذیری متعادل 
قبا در تعریف کارآفرینی به این نکته 
اشاره کردیم که کارآفرینی با ریسک 
و مخاطــره مالی و اعتبــاری )آبرو( 
همراه اســت. از طرفــی گفتیم که 
ریسک راه اندازی یک استارت آپ بسیار باالست. ما 
همواره در تاش هســتیم با متدهــا و روش های 
کاربردی، مخاطرات و ریســک استارت آپ خود را 
پایین بیاوریم. باید تــا جایی که می توانید جوانب 
مختلف یک ایده استارت آپی را مد نظر قرار دهید. 

ولی باید درنهایت کمی ریسک پذیر باشید.

توفیق طلبی و نیاز به موفقیت
در زندگی برای خــود هدف تعیین 
کرده اید؟ ایــن هدف هــا را دنبال 
می کنید؟ دوســت دارید در زمینه 
حرفــه ای و کاری خــود ارتقا پیدا 
کنید؟ اگر این کارها را انجام می دهید یعنی اینکه 
برای شما مهم است که موفق شوید! البته موفقیت 
یک تعریف درونــی دارد و یک تعریف بیرونی، که 
این روزها بیشتر درباره جنبه های بیرونی موفقیت 
صحبت می شد )موقعیت شــغلی، ازدواج، خرید 
خانه و...(. یادتان باشــد مهم تر از موفقیت بیرونی، 
موفقیت درونی است، اینکه شما از درون چقدر با 
خودتان حال می کنید و از خودتان راضی هستید. 
تیــک زدن  انجــام دادن و  کا کارآفرین هــا 

هدف هایشان برایشان مهم است.

مرکز کنترل درونی
آیا شما از آن دسته آدم هایی هستید 
که وقتــی نمره خوبــی در امتحان 
می گیرند، می گویند این نمره را به 
خاطر تاش هایم گرفتم و در مقابل 
وقتی نمره پایینی می گیرند، می گویند عجب استاد 

بدی بود، دیدی چه نمره ای داد!
افرادی که مسئولیت رفتار خودشان را می پذیرند 
و خودشــان را عامــل اصلی موفقیت و شکســت 
می دانند، افرادی هستند که از مرکز کنترل درونی 
بیشتری برخوردارند. این افراد معتقدند مهم ترین 

نقش در سرنوشت بر عهده خودشان است.

سالست فکری
ساســت فکری در بحث خاقیت 
مطرح اســت و بر جنبه های تفکر 
خاق یک کارآفریــن تاکید دارد. 
خود واژه ساست یعنی روان و نرم 
بودن، و در ادبیــات خاقیت و کارآفرینی به این 
معناست که شــما توان این را داشته باشید که از 
بین ایده ها و افــکار مختلف در مورد یک موضوع 
خــاص، یک ترکیب مناســب و کاربردی و البته 
اجرایی را انتخاب کنید. توانایی کنار هم گذاشتن 
و انتخاب یک ترکیب مناســب همان ساســت 

فکری است.

عمل گرایی
شــعار یکی از رویدادهای آموزشی 
کارآفرینی بر این ویژگی کارآفرینان 
 No Talk, :تاکید دارد. شعار این است
All Action. بــه این معنا که حرف 
زدن و ایده پردازی کافی است، وقت عمل فرا رسیده، 
شروع به کار کن. واقعیت این است که کارآفرینان 
روحیه خوبی در زمینه عملی کردن ایده هایشان 
دارند و شروع کننده و انگیزه دهنده خوبی هستند. 
آن ها عاوه بر ایده پردازی دست به کار هم می شوند. 
شاید شما هم از آن دسته آدم هایی باشید که مثا 
با دیدن یک اپلیکیشن موبایل می گویند: »ا... این 
ایده را من داشتم!« داشتم دیگر اینجا مهم نیست، 
مهم این است که چه کسی آن ایده را عملی کند. 
کارآفرینان برای ایده هایشان تصمیمات عملیاتی 

و اجرایی می گیرند.

تحمل ابهام
افرادی هستند که باید قبل از شروع 
به هر کاری همه جوانب و جزئیات 
برای آن ها روشن باشد تا تصمیم به 
شروع کار بگیرند. گاه درگیر شدن با 
همه جزئیات ممکن است مانع انجام کاری شود. 
شــیوه کارآفرینان به این صورت است که قبل از 
شروع هر کاری، ریســک های احتمالی را در نظر 
می گیرند و اطاعات اصلی را به دست می آورند، و 
با اینکه مواردی هنوز برایشــان مبهم است، یک 
قدم به جلو حرکت می کنند. آن ها این توان را دارند 
که در حین انجام کار ابهامات و عدم قطعیت ها را 

بپذیرند و به سمت جلو حرکت کنند.

رویاپردازی
شــما چقدر با رویاهایتان زندگی 
می کنیــد؟ اصــا رویاپــردازی 
می کنید؟ اینکه یک شرکت داشته 
باشید، صدها نفر در مجموعه شما 
کار کنند، روزبه روز بازارهای مختلف را تســخیر 
کنید و... اصا تا به حال یک روز کاری خودتان را 
در ۵ سال آینده تصور کرده اید؟ این ویژگی یکی 
از شــاخصه های اصلی کارآفرینان اســت، آن ها 
به واسطه این رویاپردازی ها انرژی می گیرند و قوه 
خاقیت آن ها تحریک می شود. البته رویاپردازی 
و بلندپروازی و توهم رابطــه نزدیکی با همدیگر 

دارند که باید به آن توجه کنیم.

چالش طلبی
دنبال آرامش هســتید یا به دنبال 
چالش های جدید؟ دوســت دارید 
جدول حل کنید؟ از معما حل کردن 
خوشتان می آید؟ کارآفرینان عاشق 
حل کردن مسائل هستند، آن هم مسائل مربوط 
به کسب وکارشان. اینکه بتوانند از هر طریقی که 
شــده یکی از چالش های کسب وکارشان را حل 
کنند، برایشان بســیار لذت بخش است. آن ها به 
حل کردن فکر می کنند و در این راه از هر روشی 
اســتفاده می کنند، آموزش، مشــورت، مطالعه، 

خرید اطاعات و...

 آیا من این ویژگی هــا را دارم؟ نمره من در 
هرکدام از این شاخص ها چند است؟

حاال احتماال دوســت دارید بدانید در هریک از 
این شــاخصه ها چه نمره ای داریــد. یک آزمون 
کاربردی و علمی در این زمینه طراحی شده است. 
کافی است عبارت آزمون ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینــی را در اینترنت جســتجو کنید. این 
آزمون به  صورت بومی در وب سایت های زیادی 
منتشر شده است، برخی در قالب اکسل و برخی 
دیگر در قالب آزمون آناین.  این آزمون را انجام 
دهید، و نمره خود را در هریک از این محورها به 
دست آورید. امیدوارم این ابزار هم بتواند برایتان 
مفید واقع شــود و دید بهتر و کامل تری از خود 
به دســت آورید. یادتان باشد، شــما می توانید 
رهبر یک تیم شکست خورده و یا ستاره یک تیم 

موفق باشید.

۱۸ اردیبهشت ۱39۵ . سال اول .  شماره نهم

دادهفیلی

بهرام جوهر شمشیری



زرتشت
انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است. هر 
زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنود و مسیر 

خویش را در زندگی برگزیند.

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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هواوی همواره 
به راهبردهای 

تمرکز و 
یکپارچگی 
خود پایبند 
خواهد بود. 
مسئوالن 
همراه با 
شرکای 

خود، یک 
اکوسیستم 
فضای ابری 
باز به وجود 

خواهند 
آورد تا به 

هم زیستی 
مناسبی 

دست پیدا 
کنند

چشمانداز
L a n d s c a p e

ابرقدرت های دنیای فناوری به بخشی ازجامعه جهانی تبدیل شده اند و نمی توانند در برابر تحوالت آن بی تفاوت باشند 

نگاهی به پنجمین کنگره فضای ابری شرکت هواوی )Huawei )HCC ۲۰۱۵در شانگهای

نیــروی زمینی ژئوپلیتیک شــرکت های فناوری 
پیشرفته را که در آسمان ها سیر می کنند، به زمین 

می کشاند. 
شرکت اپل، که در حال حاضر برای فرار از مالیات 
در عملیات جهانی خود زیر آتش سیاســی آمریکا 
قرار دارد، از بازگشایی قفل آیفون تروریست های 
آمریکایی تحت پوشش داعش خودداری می کند.

بعد از اینکه مدیرعامل فیس بوک، مارک زاکربرگ، 
و همتای او در توییتر، جک دورســی، شبکه های 
اجتماعــی تروریســت ها را به دلیــل ارتباطات 
تروریســتی از کار انداختند، داعــش تهدید کرد 
که به این دو شــرکت حمله خواهد کرد. در همین 
حین، اجرای برنامه اینترنت »رایگان« فیس بوک 
در هند توســط مخالفان سیاسی محلی، به دلیل 
نگرانی در خصــوص »امپریالیســم اینترنتی«، 

مسدود شده است.
به تازگــی نیز قــوه مقننه مکزیک یــک »قانون 
بارگــذاری« تصویــب کــرده تــا بتوانــد بعد از 
مخالفت های پرســروصدا )و حتی خشونت آمیز( 
رانندگان محلی بــر برنامه کاربردی تاکســی ها  
نظارت داشته باشــد. در هفته گذشته نیز شرکت 
بــزرگ تلفن همــراه، MTN،۲۵۰  میلیون دالر از 
کل مبلغ جریمه 3/9 میلیــارد دالری را که دولت 
نیجریه برای این شرکت تعیین کرده بود، پرداخت 
کرد. علت این جریمه عدم قطع ســیم کارت های 
ثبت نشده ای بود که تروریست ها از آن ها استفاده 
می کردند. در اصل مبلغ جریمه ۵/۲ میلیارد دالر 
بود و در عرض چهار روز قیمت سهام شرکت را ۲۰ 

درصد کاهش داد.
شــرکت های فناوری بر توزیــع، عرضه و تقاضای 
بدون مرز تکیــه کرده اند تا از خطرات ژئوپلیتیکی 
جلوگیــری کننــد، زیــرا محصــوالت آن ها در 
رویدادهــای جهانــی بــزرگ نقش مهمــی ایفا 
می کنند، مانند حمات سایبری تجاری، قیام های 
مردمی و مبارزات سیاســی. امــا همان طور که از 
پیشرفت های اخیر پیداست، خطرات ژئوپلیتیکی 

برای بخش فناوری بســیار نگران کننده هستند. 
درواقع، به همان دالیلی که شــرکت های فناوری 
توانسته بودند درگذشته از ژئوپلیتیک دوری کنند، 
خطرات سیاسی را در آینده به وجود خواهند آورد.

ابتدا در نظر بگیرید که چگونه شرکت های فناوری 
روبه رشد، به ویژه شرکت های متخصص در زمینه 
نرم افزار، می توانند به نهادهای چندملیتی »فوری« 
تبدیل شوند و بازارهای جهانی را بسیار سریع تر از 
شرکت های سنتی توسعه دهند. با توجه به اینکه 
حتی این شرکت های باثبات )در زمینه تولید، امور 
مالی، خرده فروشــی، مصرف کننده و...( معموال با 
خطرات سیاسی دست وپنجه نرم می کنند، شیب 
ترقی و یادگیری برای تازه واردان در عرصه فناوری 

بسیار تند خواهد بود.
این واقعیت دارد زیرا شــرکت های فناوری اغلب 
وارد بازارها و صنایعی می شــوند کــه در آن رژیم 
نظارتی به ندرت شــکل می گیــرد و قوانین بازی 
نه تنها برای شرکت بلکه برای خود تنظیم کنندگان 
نیز نامشخص اســت. با اینکه این لوح خالی باعث 
می شود فرصت هایی به وجود آید، اما شرایط نیز در 
این موارد غیرقابل پیش بینی خواهند شد، به ویژه 

وقتی پویایی های گســترده سیاسی، فرهنگی، و 
اقتصادی در یک بازار ناشناخته باشند.

دوم اینکــه، کنترل محصوالت فنــاوری به دلیل 
ماهیت انتظــار و غیرمتمرکز بــودن آن ها برای 
کشــورها و دولت ها دشوارتر اســت. با اینکه این 
قابلیت ها امکان توسعه آسان تر و رشد بهتر را فراهم 
می کنند، دو عملکرد اصلی کشورهای مستقل را به 
چالش می کشند: اولین عملکرد الزام کشور به ارائه 
و حفظ امنیت ملی و نظم اجتماعی برای شهروندان 
است، و دیگری توانایی کشور برای مالیات بندی و 
توزیع منابع بین آن ها. شرکت های فناوری باید با 
تجزیه وتحلیل و دیپلماســی کارآمد با دولت ها و 
جوامع، خطرات سیاسی را کاهش دهند. استخدام 
مشــاوران و یا تقویت توانایی در امــور تحلیلی و 
دولتی داخلی می تواند مفید باشــد. گزینه هایی 
برای شرکت های فناوری وجود دارند که با کمک 
آن ها می توانند خطرات سیاســی را پیش بینی و 
مدیریت کننــد. با این حال، آن هــا نمی توانند از 
ژئوپلیتیک دوری کنند و صرف نظر از حوزه کاری 
آن ها، همیشه ژئوپلیتیک موضوعی تاثیرگذار بر 

عملکرد خواهد بود.

 Huawei( پنجمین کنگره فضای ابری شرکت هواوی
HCC 2015)در شانگهای برگزار شده است. موضوع 
این کنگره ساده کردن فناوری اطاعات، و تسریع در 
کسب وکار بود. این کنگره به ایده انتقال فضای ابری و 
ایجاد یک معیار جدید پرداخت. در این رویداد، هواوی 
از آخرین محصوالت و راهکارهای رایانش ابری خود 
رونمایی کرد. بیش از ۱۰ هزار نفر از بیش از ۸۰ کشور 
در این رویداد شــرکت می کنند، اعم از متخصصان 
صنایع، رهبران فکری، و شرکای هواوی. حضار درباره 
آخرین اخبار در صنعت گفتگو می کردند و فرصت ها 
و چالش های مربوط به انتقال در حوزه فضای ابری 

را کشف می کنند.
اریک زو، مدیرعامل شرکت هواوی، هنگام معرفی 
راهبرد اکوسیستم فضای ابری هواوی اظهار کرد: »ما 
روی زیرساخت فناوری اطاعات، پلتفرم های نرم افزار، 
و خدمات فضای ابری شرکت ها تمرکز خواهیم کرد 
و یک اکوسیســتم فضای ابری را با همکاری کاری 
در مرکز و شراکت فنی و توســعه استعدادها ایجاد 
خواهیم کرد. این اکوسیســتم به شرکای ما امکان 
خواهد داد تا اندازه صنعت را به طور مشترک توسعه 
دهند و به موفقیت متقابل دســت یابند.« اریک زو 
می گوید: »در ســال های آتی هواوی سیستم عامل 
فضای ابری پیشرو، پلتفرم داده های بزرگ، و پلتفرم 
PaaS را ایجــاد خواهد کرد و برای ایجاد آن ها نقاط 
قوت خود در زمینه مسائل فنی را با نقاط قوت سایر 

شرکا ترکیب می کند. این گونه این شرکت می تواند 
یک اکوسیســتم فضای ابری باز و پویا ایجاد کند.« 
به گفته ویلیام زو، مسئول ارشد بازاریابی راهبردی 
هواوی، این شــرکت همواره به راهبردهای تمرکز و 
یکپارچگی خود پایبند خواهد بود. مسئوالن همراه با 
شرکای خود، یک اکوسیستم فضای ابری باز به وجود 
خواهند آورد تا به هم زیستی مناسبی دست پیدا کنند. 
به عاوه، آن ها محصوالت را با سرعت بیشتری تولید 
خواهند کرد و پلتفرم های بازتری را به وجود خواهند 
آورد. وی افــزود: »ما بر روی برنامه های کاربردی در 
الیه های باالیی کار نخواهیم کرد. به عاوه به داده های 
موجود در الیه های پایینی نیز دست نخواهیم زد.« 
در بین موج در حال ظهور انتقال دیجیتال در سراسر 
دنیا، نقش سیستم های فناوری اطاعات از پشتیبانی 
به تولید تغییر کرده است. با بلوغ فناوری رایانش ابری، 
شرکت ها سیســتم های فناوری اطاعات خود را به 
سمت فضای ابری سوق می دهند. مانند شرکت های 
اینترنتی، صنایع سنتی به سرعت خود را به رایانش و 
ارائه خدمات فضــای ابری نزدیک می کنند. رایانش 
ابری یک مزیت رقابتی را به شرکت هایی که به دنبال 
رفع نیازهای مختلف مشتری هستند، ارائه می دهد. 
 Huawei’s Enterprise یان لیدا، رئیس شــرکت
Business Group، می گوید: »صنایع ســنتی با 
مواجهه با موجی از انتقاالت دیجیتال، باید خدمات 
فضای ابری را سفارشی ســازی کنند که برنامه های 

کاربردی مخصوص به صنعت و زیرســاخت  ICT را 
ترکیب می کنند. اینجاست که فضای ابری در صنایع 
نقش خود را بــازی می کند.« او می گوید که هواوی 
 ،ICT به عنوان ارائه دهنده جهانی و پیشرو زیرساخت
برای نوآوری و همکاری علنی با شــرکا و مشتریان 
این صنعت به راهبرد زیرســاخت ICT کار-محور 
)BDII( پایبند است. آن ها به اقدامات ارزشمندی در 
صنایعی مانند دولت، تاسیسات عمومی، امور مالی، 
مخابرات، و رسانه و سرگرمی دست یافته اند و قصد 
دارند استفاده از فضای ابری را تسریع بخشند و از این 
طریق به مشتریان کمک کنند تا کارایی محصوالت را 
به طور چشمگیری افزایش دهند و با سرعت بیشتری 

خدمات را نوآوری کنند.
با همکاری با شــرکای صنعتی، هــواوی در ایجاد 
یک اکوسیســتم فضای ابری نیز پیشرفت کرده تا 
معیارهای جدیدی را برای همکاری در حوزه فضای 
ابری تعیین کند. در نمایشگاه HCC سال ۲۰۱۵،  بین 
 Deutsche Telekom، هواوی و شرکت هایی مانند
 Shenzhen واحــد ژجیانگ، و  China Telecom

Jiaying Information نیز گفت وگو شد.
شــرکت هواوی به عنــوان یکــی از ارائه دهندگان 
 HCC سه پلتفرم نرم افزاری مهم را در ،ICT راهکارهای
FusionSphere، FusionIn�معرفی کرد اعــم از 

sight، و FusionStage FusionSphere 6.۰  که 
به طور ویژه برای شرکت ها و اپراتورها طراحی  شده و 

منبع بازی از مولفه ها، معماری، و سطوح اکوسیستم 
است. این پلتفرم نرم افزاری آنقدر انعطاف پذیر است 
که می تواند نیازهای مختلف مشــتریان را برآورده 
کند. در حال حاضر، بیش از هزار مشتری در سراسر 
۸۰ کشــور و منطقه اعم از افرادی که در بخش های 
دولت، تاسیسات عمومی، امور مالی، مخابرات، انرژی، 
حمل ونقل، رسانه و سرگرمی، و تولید کار می کنند، 
Fusion�  از این نرم افزار استفاده می کنند. به لطف

Sphere این مشتریان بهتر می توانند سیستم های 
فناوری اطاعات خــود را منتقل کنند و بنابراین به 

موفقیت کاری دست خواهند یافت.
رئیس خط تولید فناوری اطاعات هواوی می گوید: 
»هواوی نقل و انتقاالت مشتری را از طریق فناوری ها 
و راهکارهای فضای ابری آســان تر کرده است. ما به 
تمام سطوح رایانش ابری می پردازیم اعم از معماری، 
نرم افزاری، ســخت افزاری، و خدمات، و با تاش ها و 
تمرکز خود به مشتریان کمک می کنیم تا به معیارهای 

تازه در انتقال به سوی رایانش ابری دست یابند.«
در این کنگره، هواوی پلتفرم خدمات داده ها آینده-

محور خــود را نیز کــه OceanStor DJ نام دارد 
معرفی کرد. بر اساس مدیریت منبع ذخیره سازی 
 OceanStor ،یکپارچه و نرم افزار مدیریــت داده
DJ  در صورت تقاضا برای تقویت کارایی عملیات 
مراکز داده، خدمات ذخیره سازی و مدیریت داده 

ارائه می دهد.

  هواوی اکوسیستم را روی فضای ابری بنا می کند

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

ورود ایسر به دنیای 
واقعیت مجازی

راه اندازی اکوسیستم 
خانگی سامسونگ

ســازمان دهندگان واقعیت مجازی منبع باز 
)OSVR(، یک پلتفرم نرم افزار و سخت افزار باز 
برای واقعیت مجازی، اعام کرده که شــرکت 
ایسر، یکی از پنج شرکت کامپیوتری بزرگ در 
دنیا، از فناوری OSVR در محصوالت آتی خود 
استفاده خواهد کرد. طی ۴۰ سال کسب دانش 
و تجربه در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، شرکت 
ایسر اخیرا تایید کرده که قصد دارد منافع خود 
را در صنعت واقعیت مجازی )VR( گســترش 
دهد. تحقیقی درباره فناوری که روی تجربیات 
واقعیت مجازی تمرکز دارد در این شرکت در 
حال انجام است و ایسر می خواهد دستگاه های 
واقعیت مجازی تولید کند که با اکوسیســتم 
OSVR سازگار باشند. OSVR فرصت خوبی 
است تا ایسر از رقبای خود در صنعت واقعیت 
مجازی پیشی بگیرد. این اکوسیستم منبع باز به 
عاقه مندان و بازیکنان واقعیت مجازی امکان 
می دهد تا از محصوالت این شرکت برای تجربه 
واقعیت مجازی اســتفاده کننــد بدون اینکه 
نگرانی سازگار بودن آن با فناوری های دیگر را 
داشته باشند. ایسر آخرین شرکتی است که از 
اکوسیستم OSVR پشتیبانی می کند و توانسته 
اســت به رتبه بیش از 3۵۰ شریک خود برسد 
اعم از تولیدکنندگان محتوا، توسعه دهندگان 
هدست واقعیت مجازی، شرکای راهکار صوتی، 
مراکز سرگرمی واقعیت مجازی، و به طور کلی 

توسعه دهندگان و مربیان فناوری.
رئیس OSVR، کریســتوفر میشل، می گوید: 
»ما بسیار هیجان زده هستیم که در اکوسیستم 
OSVR شــرکت ایســر را نیز داریم و مشتاق 
همکاری با این شــرکت هســتیم تا از منابع 
فوق العاده، تجربیات و گرایش آن برای نوآوری 
در محصول و پیشبرد واقعیت مجازی استفاده 
کنیــم.« مدیرعامل Sensics، یــووال بوگر، 
می گوید: »ما معتقدیم که باید به کاربران این 
اختیار را بدهیم تا بهتریــن عامل، قابلیت ها 
و قیمت ها را که متناســب با نیازهای واقعیت 
مجازی فردی آن هاست، انتخاب کنند و بسیار 
 OSVR مفتخریم که شرکت ایسر به جنبش
پیوسته است.« شرکت ایســر مجموعه ای از 
 NVIDIA سیســتم های کامپیوتری مجهز به
Ti� و پردازنده هــای گرافیکــی GTX9800

tan را معرفــی خواهــد کرد که بــرای کار با 
فناوری واقعیت مجازی دارای OSVR و سایر 
محصوالت واقعیت مجازی موجود در بازار امروز 

طراحی شده اند.

شرکت سامســونگ یک اکوسیستم خانگی 
متصل را در نمایشگاه لوازم برقی مصرف کننده 

)CES( در الس وگاس راه اندازی کرده است
گفته می شود که سیستم خانگی و هوشمند 
سامســونگ دســتگاه های خانگی از قبیل 
تلویزیون، لوازم خانگی و تلفن های هوشمند را 
از طریق یک پلتفرم یکپارچه به یکدیگر متصل 
می کند. کاربران می توانند از طریق یک برنامه 
کاربردی که دستگاه ها را در خانه به هم وصل 

می کند، این دستگاه ها را کنترل کنند.
این برنامه به کاربران امکان می دهد تنظیمات 
دستگاه را با تلفن های همراه یا تلویزیون خود 
سفارشی کنند و از این طریق بر دستگاه های 
متصــل در شــبکه خانگی نظارت داشــته 
باشــند و آن ها را کنترل کنند. بــرای مثال، 
کاربران می توانند وقتــی از محل کار به خانه 
 Galaxy بازمی گردند، از طریق ساعت هوشمند

Gear دستگاه تهویه هوا را روشن کنند.
این سیستم خانه هوشمند دارای یک قابلیت 
دستور صوتی نیز هست و کاربران می توانند از 
طریق آن با لوازم خانگی خود »صحبت« کنند. 
برای مثال، اگر کاربری به دســتگاه هوشمند 
مورد نظر خود بگوید »خاموش«، آن وســیله 
خاموش خواهد شــد. این سیستم همچنین 
نماهای زمان-واقعی از خانه کاربر را از طریق 
دوربین های تعبیه شده در لوازم خانگی نشان 
می دهــد، و اگر زمان ســرویس لوازم خانگی 
رسیده باشــد، می تواند کاربران را مطلع کند. 
این اولین بار نیست که شرکت سامسونگ در 
زمینه دستگاه های متصل ریسک می کند. سال 
گذشته در CES، یک یخچال اینترنتی را معرفی 
کرد که دارای یــک صفحه نمایش LCD برای 
نشان دادن دستور پخت و فهرست خرید بود. 
به عاوه با اتصال یک دوربین تلفن هوشمند، 
می توانســتند از این دســتگاه برای تماشای 
تلویزیون استفاده کنند یا مراقب کودکی باشند 
که در اتاقی دیگر مشغول بازی است. در حال 
حاضر سامســونگ یک پروتکل نرم افزار خانه 
هوشــمند )SHP( اختصاصی ایجاد کرده که 
معتقد اســت پایه و مبنای یک اکوسیستم در 
حال ظهور برای خدمات خانه متصل خواهد 
بود. سامسونگ می گوید از نیمه اول سال ۲۰۱۴ 
از این سیستم در تمام دستگاه های سامسونگ 
اســتفاده خواهد شــد و ابتــدا در تلویزیون، 
لوازم خانگی و تلفن های همراه این سیستم را 

مشاهده خواهید کرد. 

در نظر بگیرید 
که چگونه 

شرکت های 
فناوری 

روبه رشد، به ویژه 
شرکت های 

متخصص در 
زمینه نرم افزار، 

می توانند 
به نهادهای 
چندملیتی 

»فوری« تبدیل 
شوند و بازارهای 
جهانی را بسیار 

سریع تر از 
شرکت های 

سنتی توسعه 
دهند

ژئوپلیتیک زمینی را نمی توان نادیده گرفت

۱۸ اردیبهشت ۱39۵ . سال اول .  شماره نهم



دیگر عصر رســانه های خاص که برندهای تجاری 
با فرمت هایی اســتاندارد در آن ها تبلیغ می شدند، 
به سر آمده و نســل جدیدی از سیستم عامل های 
بازاریابی دیجیتال پا به عرصه گذاشــته اند که با 
ایجاد تجربیات منحصربه فرد هم برای برند و هم 
برای مصرف کننده، فرصت هــای زیادی جهت 
پیشرفت و نوآوری دارند. این سیستم عامل های 
جدید به صورت مســتقل عمل می کنند و یک 
سیستم خودبسنده محسوب می شوند که صرفا 
جهت بازاریابی ایجاد شده اند. در همین راستا 

آداپتی )Adaptly( یک اســتارت آپ تبلیغاتی است که در 
سال 2010 توسط نخیل ستی و گرت اولوم تاسیس شد و یک 
سیستم عامل بازاریابی مستقل به شمار می رود. خط مشی 
اصلی سیستم عامل آداپتی بر ارتباطات، فناوری، و خدمات 
متناسب استوار است که در چهار مرحله انتخاب استراتژی، 

برنامه ریزی، اجرا و تجزیه وتحلیل عمل می کند.
در تعیین اســتراتژی، تیم بازاریابی این شرکت وارد عمل 
شده و با استفاده از منابع مناسب، یک نقشه راه برای تبلیغ 
مورد نظر انتخاب می کند. در مرحله برنامه ریزی با شناخت 
مخاطبان، سیستم عامل مذکور در جهت ارائه خالقانه آگهی 

عمل می کند. در مرحله اجرا، مقدار بودجه متناسب با آگهی 
مشخص شده و سعی می شود تبلیغ مذکور به بهترین شکل 
ارائه شــود و در مرحله آخر، تیــم بازاریابی به نتیجه گیری 
از رونــد بازاریابی و مقایســه آن با دیگر سیســتم عامل ها 
می پردازد که این مرحله خصوصا در اســتراتژی های بعدی 

بسیار موثر است.
سیستم عامل آداپتی نمونه ای از استارت آپ های تبلیغاتی 
مستقل دیجیتالی اســت که به صورت چشم گیری در حال 
افزایش هستند و تبلیغات آنالین را در سال های آینده از آن 

خود خواهند کرد.
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هریک از ما در همه روابطمــان، تصویری در مورد 
دیگری در ذهن می ســازیم، همان گونه که طرف 
مقابل نیز تصویری از ما در ذهن دارد. درنتیجه »دو 
تصویر« با یکدیگر در ارتباط اند، نه دو موجود بشری.

بازاریابی بصری در خط 
مقدم رسانه های اجتماعی

مردم ترجیح می دهنــد اطالعات در یک فرم 
بصری به آن ها داده شود. انسان ناخودآگاه به 
سوی محتوای بصری کشیده می شود. تصویر، 
عکس، فایل های gif، فیلم، نمودار، اینفوگرافی، 
پادکست و... ازجمله محتواهای بصری هستند 
کــه می تواننــد در رســانه های اجتماعی به 
مخاطبان ارائه شوند و با استفاده از راهکارهای 
خالقانه بازاریابی، در جــذب مخاطبان موثر 
باشند. در این میان رســانه های اجتماعی به 
صورت خاص تری بر محتــوای بصری متکی 
هستند. جلب توجه کاربران مهم ترین هدف 
بازاریابی رســانه های اجتماعی است و به این 
منظور از بازاریابی بصری به شکل گسترده ای 
اســتفاده می کنند؛ چراکه شاید خواندن یک 
آگهی تبلیغاتی از حوصله کاربران خراج باشد، 
اما قطعا ارائه همان آگهی به صورت یک محتوای 
دیداری در قالب عکس، فیلم و... توجه آن ها را 
جلب خواهد کــرد، زیرا با صرف وقت کمتری 
می توانند آن را دریابند؛ ضمن اینکه از طرح و 
رنگ جذاب آن نیز لذت می برند و احتمال اینکه 
این تبلیغ را به یاد داشته باشند باال می رود. طبق 
آمارهای به دســت آمده، حدود 63 درصد از 
رسانه های اجتماعی از تصاویر ساخته شده اند 
و طبق نظر تحلیل گران این روند در آینده نیز 

ادامه دارد و رشد بیشتری خواهد یافت.
 احتمال اشتراک گذاری محتوای بصری 

بیشتر است
فیس بوک، توییتر، اســنپ چت، اینستاگرام، 
پینترست و... ازجمله شــبکه های اجتماعی 
آنالین هستند که به شدت از محتوای بصری 
سود جسته و صفحات آن ها مملو از تبلیغات 
دیــداری اســت، خصوصا با داشــتن گزینه 
اشــتراک گذاری در این صفحــات، کاربران 
قادرند محتواهــای موردعالقه خود را با دیگر 
کاربران آنالین نیز به اشتراک بگذارند و این امر 
نیز با توجه به سهولتی که دارد، به دفعات انجام 
می شــود و تبلیغی دوباره برای محصول مورد 

نظر محسوب می شود.
 چرا محتوای بصری جذاب تر است؟

طبق نظــر محققــان، کاربــران در بازدید از 
یک ســایت، تنها 28 درصــد از کلمات آن را 
می خوانند و عالقه ای به مطالعه بیشتر ندارند. از 
این رو استفاده از محتواهای دیداری راهکاری 
مناسب برای جایگزینی متن محسوب می شود 
که با شناخت مخاطب، سعی می شود مطابق 
خواســته های او عمل شــود و به جای متن، 
تصویر ارائه شود که نیازی به خواندن نداشته 
باشد. به این ترتیب با دیدی کلی محتوای آن 
برای مخاطب روشن می شود. طبق بررسی های 
انجام شــده، 90 درصد از اطالعاتی که به مغز 
ارسال می شــوند، محتوایی تصویری دارند و 
مغز 60 هزار بار ســریع تر نســبت به آن ها در 
مقابل محتواهای متنی واکنش نشان می دهد، 
بنابراین مغز نســبت به اطالعــات تصویری 
پردازش سریع تری دارد. از این رو در بازاریابی 
رسانه های اجتماعی نیز به این امر مهم توجه 
شده و سعی می شود اطالعات مورد نظر در قالب  

تصاویر و ویدئوها انتقال داده شوند.
 چرا محتوای بصری بر متن ترجیح داده 

می شود؟ 
دالیلی چند وجود دارد که در استراتژی های 
بازاریابی، به محتوای دیداری بیشتر پرداخته 

می شود ازجمله:
 دامنه کوتاه توجه کاربران

 وسوسه انگیزتر بودن تصویر نسبت به متن
 صرفه جویی در زمان

 ارائه مفاهیم پیچیده به صورت ساده و جذاب
 باال بردن شانس اشــتراک گذاری محتوای 

بصری توسط کاربران
 قدرت بیشــتر محتوای دیداری در تحریک 

ذهن و احساسات
 چهار نکته مهم در ارائه یک محتوای بصری 

شگفت انگیز
با رعایت ایــن چهار مورد می توانید یک تبلیغ 
دیداری شگفت انگیز و تاثیرگذار داشته باشید:

 تمرکز بر کیفیت: هرچقدر کیفیت تصویر 
ارائه شــده باالتر باشــد، امکان تاثیرگذاری و 
ماندگاری آن بر ذهن و احساســات مخاطبان 

بیشتر است.
 ارائه رنگ های متناسب: انتخاب رنگ در 
تبلیغات بصری بسیار مهم است. باید کامال در 
راستای احساســی که قصد انتقال آن را دارید 
از رنگ ها استفاده شــود، بنابراین آشنایی با 
روانشناسی رنگ ها در این مرحله بسیار مهم 

است.
 تایپوگرافــی را دســت کم نگیرید: در 
تبلیغاتی که محتوای متن آن ها بیشتر از تصویر 
است، اســتفاده دقیق از فنون مربوط به چاپ 

می تواند بسیار موثر واقع شود.
 متن همچنان مهم است: استفاده از محتوای 
بصری به معنای نادیده گرفتن متن نیســت 
و انتخاب متن دقیــق و خالقانه که در ارتباط 
مناسب با تصاویر باشد، بسیار مهم است. باید 
به دنبال تعادل بین محتوای کلمات و محتوای 
تصاویر باشید، به طوری که تبلیغ مورد نظر در 

هردو زمینه کیفیت الزم را داشته باشد.

آداپتی: یک سیستم عامل بازاریابی مستقل

هدف عمده 
این شرکت 

فروش 
احساسی 
است نه 

فروش بیشتر 
محصوالت. 

هرچقدر بیشتر 
سیستم عصبی 

مشتریان با 
این برند درگیر 

شود، تمایل 
آن ها به خرید 

این برند بیشتر 
و ماندگارتر 
خواهد شد. 
جالب است 

بدانید راهکار 
فروش 

احساسی بعد 
از راه اندازی 

اولین 
استراتژی 

خود با عنوان 
»چه چیزی 

عشق را واقعی 
می کند« در 
معرفی حلقه 

نامزدی، تا 20 
درصد فروش 

آن را باالتر 
برده است

این گزاره که امروزه شــبکه های اجتماعی کارکرد 
بسیار وســیعی در فعالیت های بازاریابی پیدا کرده 
و روزانه کاربران زیــادی از آن ها بازدید می کنند، به 
یک حقیقت بدیهی تبدیل شده است. به همین دلیل 
هم داشتن یک صفحه شخصی در این شبکه ها، هم 
ضرورت شده و هم کمک زیادی به معرفی و تبلیغات 
محصوالت یک شــرکت می کند. در این میان، برند 
تیفانی به خوبی از این صفحــات مجازی، به منظور 
معرفی، تبلیغ و حتی فروش محصوالت خود ســود 
جسته است. اینکه راهکارهای تیفانی که از نامداران 
بازار جواهرات اســت در صفحــات اجتماعی مانند 
فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و... چیست می تواند 

برای هر صاحب کسب وکاری شنیدنی باشد. 
تیفانی به عنوان یکی از شــرکت های تولیدکننده 
جواهرات الکچری و لوکس، در سال 1837 توسط 
چارلز لوئیس تیفانی تاسیس شد. او کار خود را با یک 
فروشگاه کوچک در منهتن آغاز کرد و امروزه بیش از 
300 شعبه تیفانی در سراسر جهان به ارائه محصوالت 
این برند می پردازند. عمده تولیدات این شرکت طال و 
جواهر است که بیش از 90 درصد از حجم محصوالت 
آن را تشــکیل داده و دیگر محصوالت آن ســاعت، 
کریستال، لوازم التحریر، عطرها و دیگر لوازم جانبی 
است که با داشــتن برند تیفانی، جایگاه ویژه ای در 

بازارهای بین المللی یافته اند.

 فروش احساسی
یکی از راهکارهای مهم تیفانی در اســتراتژی های 
تبلیغی خود، آگاهی از قدرت عاطفه و احساســات 
است که سعی می کند با تحت تاثیر قرار دادن عاطفه 
مشتریان، خصوصا در خرید حلقه ازدواج، آن ها را به 
ســوی محصوالت خود ترغیب کند. مثال در یکی از 
کمپین های تبلیغاتی خود با جمله »آیا شــما هم 
عشق را در همه اشکال آن جشن می گیرید؟« انواعی از 
حلقه های تولیدشده را به نمایش گذاشته است. طبق 

نظر بنیان گذاران این برند، مزایای فروش محصول 
امروزه یک استراتژی شکســت خورده در تبلیغات 
است؛ از نظر آنان بهره برداری از احساسات و ارزش های 
عمیق، نکته کلیدی در فروش است که ماندگاری آن 
بسیار بیشتر است؛ لذا هدف عمده این شرکت فروش 
احساسی است نه فروش بیشتر محصوالت. هرچقدر 
بیشتر سیستم عصبی مشــتریان با این برند درگیر 
شود، تمایل آن ها به خرید این برند بیشتر و ماندگارتر 
خواهد شد. جالب است بدانید راهکار فروش احساسی 
بعد از راه اندازی اولین استراتژی خود با عنوان »چه 
چیزی عشــق را واقعی می کنــد« در معرفی حلقه 

نامزدی، تا 20 درصد فروش آن را باالتر برده است.

 تبلیغات آنالین تیفانی
امروزه خرید آنالین در بیشــتر محصوالت به چشم 
می خورد و مردم به راحتی حاضــر به خرید کتاب، 
لباس، هدیه، لوازم آرایشی و بهداشتی و... هستند، اما 
آیا خرید آنالین طال و جواهرات لوکس نیز می تواند به 
همین راحتی صورت گیرد و آیا مردم حاضرند برای 
چنین محصوالت گران قیمتی نیز به این نوع خرید 
که اعتماد مهم ترین رکن آن است، روی بیاورند؟ به 
لطف کمپین های تبلیغاتی آنالین تیفانی، این شرکت 
توانسته تا حد زیادی مشــتریان خود را به فضاهای 
مجازی و خریدهای آنالین سوق دهد، به طوری که 
امروزه بیش از 50 درصد از خریدهای این برند، تحت 

تاثیر یافته های آنالین مشتریان صورت می گیرد.

 نرم افزار حلقه یاب
یکی از راهکارهای موفق برند تیفانی در اســتفاده از 
فضاهای آنالین برای معرفی و فروش محصوالتش، 
ارائه نرم افزاری در گوشی های همراه بود که در نیمه 
دوم سال گذشته معرفی شد. در این نرم افزار کاربران 
قادرند حلقه نامزدی مــورد عالقه خود را با توجه به 
شکل، قیمت و قیراط آن انتخاب کنند و از همه مهم تر 
می توانند با انتخاب گزینــه »try on« با حلقه مورد 
نظر عکس سلفی بگیرند. در تمام فروشگاه های طال و 
جواهر، هر فردی بعد از انتخاب حلقه آن را در دست 
خود می کند و شاید بخواهد با آن عکس هم بیندازد 
و قبل از خرید با دوستان خود مشورت کند؛ در این 

نرم افزار جالب نیز ایــن امکان وجود دارد. می توانید 
حلقه مورد نظر را در انگشت خود ببینید و حتی آن را 
با دیگران به اشتراک بگذارید و از دوستان و خانواده 

خود نظرخواهی کنید.

 صف  هــای مجازی خرید حلقه هــای تیفانی 
کمپین های بازاریابی تیفانی به خوبی توانسته اند، این 
برنــد را در فضاهای مجازی جای گیــر کنند و با ارائه 
تبلیغات متناسب با سلیقه مشتریان، حجم عظیمی 
از کاربران را با خود همراه کنند. امروزه میلیون ها نفر 
کاربر در فضاهای مجازی مانند توییتر، فیس بوک و... از 
مشتریان اصلی این برند شده اند. جالب است بدانید این 
برند بیش از 3/5 میلیون نفر بازدیدکننده در اینستاگرام 
دارد، تقریبا 130 هزار نفر در پینترست، 1/4 میلیون نفر 
در توییتر، و بیش از 8 میلیون طرفدار در فیس بوک نیز 
مخاطبان مجازی این برند محسوب می شوند. ازجمله 
استراتژی های مهم این شرکت در رابطه با مخاطبان 
مجازی خود، تعاملی است که با آن ها برقرار کرده است، 
به طوری که بعد از معرفی هر محصول و ارائه هر تبلیغ 
جدید، بازخورد آن را از طریق بررسی نظرات مخاطبان 
و تعداد الیک های آن ها ارزیابی می کند. همچنین در 
فروش محصوالت و یا پاسخگویی به مشتریان نیز سعی 

می کند آنالین و دقیق عمل کند.

 تعامل با مخاطبان فیس بوکی
صفحه اجتماعی برند تیفانی در فیس بوک، که حدود 
4 میلیون بازدیدکننده دارد، تعاملی بســیار قوی با 
مشتریان خود برقرار کرده و بعد از گذاشتن هرگونه 
عکس و یا ویدئــوی تبلیغاتی، بازخورد مخاطبان را 
بدون جواب نمی گذارد. مثال وقتــی گردنبندی از 
محصوالت خود را به نمایش می گذارد، از مخاطبان 
به خاطر نظرات آن ها تشــکر می کند و به سواالت 
آن ها نیز در این زمینه پاسخ می دهد و خدمات آنالین 

مناسب را عرضه می کند.

 کلکسیون کتاب آبی جواهرات تیفانی
یکی از تبلیغات دیرین این کمپانی، انتشار کاتالوگ 
محصوالت این برند به صورت ســاالنه است. اخیرا 
نیز کمپین تبلیغاتــی دیجیتالی تیفانی »مجموعه 

کتاب آبی جواهرات تیفانــی« را راه اندازی کرده که 
مجموعــه ای از فعالیت های بازاریابی این شــرکت 
در صفحــات اجتماعــی فیس بوک، پینترســت و 
اینستاگرام را منتشر کرده و در آن، تصاویر و جزئیاتی 
از مجموعه های منحصربه فرد خود در صفحات مذکور 
را به اشتراک گذاشته است که کاربران آن می توانند با 
کلمه عبور خاص خود وارد شوند و در جریان معرفی 
محصوالت جدید آن قرار بگیرند. این کاتالوگ که طی 
چند سال گذشته توسط این شرکت منتشر می شده، 
در این اقــدام اخیر، به انتشــار مجموعه جواهرات 
معرفی شــده خاص این برند در صفحات اجتماعی 

مذکور پرداخته است.

 پاسخ های مینیمال به مخاطبان در توییتر
صفحه تیفانی در توییتر نســبت بــه همتای دیگر 
خود یعنی فیس بوک محدودتر است و تعامل آن با 
مخاطبان به نسبت کمتر است، به طوری که بیشتر 
از چند بار در روز اتفاق نمی افتد. پاسخ های آن ها نیز 
بسیار کوتاه اســت مانند دوست داشتنی، کامل، و 
به سالمتی شــما در روز تولدتان. اما به نظر می رسد 
همین پاسخ های مینیمالیستی نیز برای مخاطبان 
خوشایند اســت و آمار بازدیدها را باالتر برده است. 
همچنین سیستم پاسخ گویی به مخاطبان در توییتر 
به این صورت است که اگر تعداد کاربران نظردهنده 
به 140 نفر برسد، پاســخی مبنی بر اینکه با ایمیل 
تیفانی تماس بگیرید، داده می شود و کاربر می تواند 
به آدرسی که ذکر شده، ایمیل بزند و نظر و یا شکایت 

خود را مطرح کند.

 یافتن ایده های نامزدی در پینترست
حضور برند تیفانی در صفحه اجتماعی پینترســت 
بیشــتر حول وحوش ارائه محصــوالت مربوط به 
نامزدی و خصوصا معرفی و تبلیغ حلقه های این برند 
می چرخد و این صفحه موقعیتی برای بیان ایده های 
مربوط به ازدواج و نامزدی این شــرکت محســوب 
می شــود. اما با توجه به ســهیم کردن پینترست 
در کمپین کتــاب آبی، به نظر می رســد تیفانی به 
دنبال گسترش بیشــتر این صفحه اجتماعی برای 

فعالیت های بازاریابی خود است.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

  )Aron( آرون
طراح و برنامه نویس وب سایت

تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

   )Damoun Teb( دامون تجهیز طب
Medical Representative  نماینده علمی

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان 2 میلیون و 500 هزار تومان

    )Adro( ادرو
ASP.NET Developer

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

  )Farazshid Seir( فرازشید سیر
کارشناس رزرواسیون

تهران، تمام وقت
از 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

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

تهران، تمام وقت

  )Reyhoon( ریحون
کارشناس فروش
تهران، تمام وقت

  ).Saman Group Co( گروه شرکت های سامان
.NET برنامه نویس وب

تهران، تمام وقت

  )Reyhoon( ریحون
طراح گرافیک و وب

تهران، تمام وقت

    )Sakhtemoon( ساختمون دات کام
)Entity فریم ورک(NET  برنامه نویس

تهران، تمام وقت
از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

راهکارهای بازاریابی الکچری تیفانی یکی از 
برندهای نامدار جواهرات در شبکه های اجتماعی

این استارت آپ هر تبلیغی که مشتریان نیاز دارند در چنته دارد

فروش احساس!

   )Anetwork( ای نتورک
کارشناس پشتیبانی نمایش دهندگان

تهران، تمام وقت

  )Taragah( طراگاه
نویسنده و تولیدکننده محتوا برای سایت

تهران، پاره وقت، دورکاری

رنگ آبی تیفانی چه می گوید؟
آبی فیروزه ای رنگ خاص برند تیفانی است که در جعبه خرید، کیسه 
جواهر و دیگر محصوالت این شــرکت به کار می رود. جعبه آبی رنگ 
تیفانی را نمادی از عشق می دانند که در کنار آن کیفیت و لوکس بودن 
محصول را نیز بــا خود به همراه دارد. رنگ آبی برای برند تیفانی آنقدر 
قوی اســت که به نوعی هویت تجاری این شرکت را رقم زده است. این 

آبی مشهور یادآور سنگ قیمتی فیروزه است که از جواهرات محبوب 
خاندان های ســلطنتی بوده و از آنجایی کــه برند تیفانی نیز یک برند 
الکچری محسوب می شــود و خانواده های اشرافی از مشتریان دائمی 
آن بوده اند، کم کم این رنگ به عنوان رنگ غالب این برند انتخاب شد. به 
لحاظ روانشناسی رنگ ها، رنگ آبی فیروزه ای نشان دهنده ارتباطات 

قوی، خالقیت و تفکر مدرن و روبه جلو است که کامال یک رنگ مناسب 
برای شرکتی مانند تیفانی است که سعی در ارائه خالقانه محصوالت 
دارد و در زمینه طال و جواهر از برندهای پیشــگام است. جالب است 
بدانید که رنگ آبی به کاررفته در برند تیفانی، رنگی کامال سفارشــی 
است که در دسترس عموم نیست و تنها برای این شرکت تولید می شود.
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شرکت هایی که فرهنگ »محیط کار خالقانه« را 
در محل خود پرورش می دهند و به اجرا می گذارند، 
بیش از دیگر شــرکت ها شــانس برخــورداری از 

کارمندان خوشحال، باانگیزه و کارآمد را دارند.
زمانی که صحبت از کارمندان خوشحال و باانگیزه 
به میان می آید، شرکت هایی مثل گوگل حرف های 
زیادی برای گفتن دارند. این شرکت به مزایای زیاد 
برای کارمندان مثل میزهای بیلیارد، ســالن های 
بولینگ، عضویت رایگان در ســالن های ورزشی و 
غذای رایگان شهرت دارد. گوگل به عنوان یکی از 
قدرتمندان عرصه تکنولوژی از یک »مدیر ارشــد 

شادی« برای اجرای موارد باال بهره مند است.
حاال دیگر شــرکت های بزرگ به پیــروی از این 
مســیر موفقیت آمیز گــوگل، از طریق شــرکت 
دادن کارمنــدان خود در فعالیت هــای خالقانه و 
برانگیزاننــده انگیزه به دنبال راهــی برای ایجاد 
رضایت کارمندان از کار و از عملکردشــان و ایجاد 

انگیزه در آن ها هستند. 
محیط های کار در سراســر بریتانیا در حال مجهز 
شــدن به محیط هایــی برای تفریح و ســرگرمی 
کارمندان، گپ و گفت وگو، محیط هایی برای آزاد 

کردن اســترس و ایجاد آرامش برای آنان هستند. 
ایــن محیط هــا می توانند کالس های آموزشــی 
خالقانه مانند کالس های آموزش زبان، نقاشــی، 

موسیقی و... باشند.
چرا؟ زیرا شــرکت هایی که فرهنگ »محیط کار 
خالقانه« را در محل خود پــرورش می دهند و به 
اجرا می گذارند، بیش از دیگر شــرکت ها شــانس 
برخــورداری از کارمندان خوشــحال و باانگیزه را 

دارد؛ کارمندانی کارآمد و وفادار به شغل خود.
مارک رودز، مدیر بازاریابی شــرکت استدام ریی، 
می گویــد: »تمــام کارفرمایان باید بــرای ترویج 
فرهنــگ خالقیت در محیــط کار اقــدام کنند. 
موفق تریــن تجارت ها آن هایی هســتند که برای 
ایجاد اندیشــه های خالقانه زمــان می گذارند و با 
توسعه محیط کار، شرایطی را برای ابراز ایده های 
افراد فراهم می کنند. بعضی از ایده ها جذاب هستند 
و برخی نه! اما آنچه اهمیت دارد مطالب زیادی است 

که شما در این مسیر فرامی گیرید.«
برخی از کارفرمایــان، فعاالنه همکاری بین تیم ها 
را تشویق می کنند. هرســاله در دانشگاه منچستر 
متروپولیتن )MMU(، مراسمی به نام هفته تعامل 
برگزار می شود. در این مراسم کالس های آموزشی 
به میزبانی عده ای از کارمندان برای عده ای دیگر که 
مایل به یادگیری مهارت های خاص هستند شکل 
می گیرد. ایــن کالس ها می توانــد در زمینه های 
متفاوتــی از کالس های ورزشــی تــا کالس های 

هنری و... باشد.
 ،MMU الیســون لیثویــت، مدیــر آموزشــی در
می گوید: »بیش از 100 رویــداد در هفته تعامل 
به اجــرا درمی آید.« او همچنیــن اضافه می کند: 
»ما همچنین گروه هایی به نام گروه های ســازنده 
داریم. این گروه ها متشــکل از کارمندان است که 
در اوقات فراغت خود به ســاخت صنایع دستی یا 
هنری زیادی پرداخته انــد. در این هفته برای این 
گروه محیط هایــی برای فروش محصوالت خود یا 
کالس های آموزشی جهت آموزش مهارت خود به 

همکاران تعبیه شده است.«
یک شرکت مشــاوره کســب وکار موفقیت را در 
ســرمایه گذاری بر روی ایده هــای خالق جوانان 
می بیند. این شــرکت در روزهــای به خصوصی با 
نام »روز بصیرت« میزبــان دانش آموزان مدارس 
می شــود. در این جلسات به دانش آموزان در مورد 
مشاغلی در زمینه های علمی، تکنولوژی، مهندسی 
و ریاضی آموزش داده می شود و پس از این جلسات 
از آنان خواسته می شود بر اساس آموخته های خود 

به بیان ایده هایی در موارد خاص بپردازند.
صبح روز بصیــرت، دانش آموزان به شــرکت در 
بازی های تعاملی با موضوع تکنولوژی های نوآورانه 
مشــغول می شــوند. پس از آن با حضور چهار تن 
از مدیــران این شــرکت، رقابت هایــی در زمینه 
تکنولوژی های نو مانند تکنولوژی های پوشیدنی 

برگزار می شود.

فیل دانمور، معاون مدیرعامل این شرکت مشاوره، 
می گوید: »اگر بــه ایجاد رقابت در یــک گروه از 
دانش آموزان 9ســاله بپردازیــد خواهید دید که 
این بچه ها تا چه اندازه می توانند خالق باشــد.« او 
 Brain( اضافه می کند: »در جلسات طوفان فکری
Storming(، برای من بســیار جالب است که این 
افراد چطور در زمان بســیار کوتاهی همه جوانب 
را در نظر می گیرند و یــک نتیجه به خصوص ارائه 
می دهند. اینکه چطور می تواننــد با جانب نگری 
تمام آموخته های خود از محیط اطراف، مدرســه، 
خانواده و... را در نظر بیاورند و آن ها را با تکنولوژی 
و خصوصا وسایل ارتباط جمعی بیامیزند و نتیجه 

جالبی را بیان کنند.«
خالقیت، جانب نگری و توانایی در برقراری ارتباط، 
مهارت هایی حیاتی در پیشبرد اندیشه های خالقانه 
در هر سازمانی است. از دســت دادن مقادیری از 
خالقیت جوانان بســیار ساده است. اما کار بر روی 
دانش آموزان نوجــوان این را بــه خاطر می آورد 
که اســتفاده از این خالقیت ها تا چه حد می تواند 
مفید فایده باشد. اندکی محدود کردن زمان کاری 
کارمندان و به جای آن اضافــه کردن زمانی برای 
تفکر و بیان ایده های خالقانه و تشویق ایده برتر از 
طرفی موجب افزایش اعتمادبه نفس و ایجاد روحیه 
رقابت در تیم می شود و از طرف دیگر با به کارگیری 
ایده های برتر هدف نهایی که پیشرفت شرکت است 

محقق می شود.

هرساله در 
دانشگاه 

منچستر 
متروپولیتن 

 ،)MMU(
مراسمی به نام 

هفته تعامل 
برگزار می شود. 
در این مراسم 

کالس های 
آموزشی به 

میزبانی عده ای 
از کارمندان 
برای عده ای 

دیگر که مایل 
به یادگیری 
مهارت های 

خاص هستند 
شکل می گیرد

ماموریت ممکن: آزادسازی خالقیت کارمندان با کمک راهکارهای انگیزشی

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

در تعهدهای کاری به کارمندان انتخاب ها و گزینه های 
بیشتری داده می شود. اهمیت این موضوع بر اساس 
یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده بیشتر نمایان شده 
است. در این نظرسنجی از کارفرمایان در مورد اینکه 
تا چه حد پشتیبان کارمندان خود هستند و تا چه حد 
آن ها را در تصمیم گیری ها وارد می کنند و به آن ها اجازه 
بیان عقیده می دهند، پرسیده شد، و جواب به روشنی 

نقش وجود اختیار در محیط کار را روشن کرد.
در این میان شــرکت پروسپکتوس که سطح تازه ای 
از توســعه اختیــارات کارمندی را ایجــاد کرده و به 
کارمندانش اجازه رشــد و شــکوفا شــدن می دهد 
تجربه های منحصربه فردی دارد. شــرکتی که برنده 
جایزه بیشــترین اختیارات به کارمندان از نگاه مردم 
شده اســت. جامی الورنس، ســردبیر مجله »اچ آر 
زون« از پیتر بیبی، جانشــین مدیرعامل شــرکت 
پرسپکتوس،  سه سوال پرسیده تا راهکارهای آن ها 

را بیشتر آشکار کند.

 دلیل پیروزی شما و این موفقیت چیست؟
این حقیقت که چقدر افراد تمایل به شــرکت در کار 
گروهی دارنــد و عضویت در گروه های مختلف تا چه 
حد برایشان جذاب است بسیار عجیب است. هریک 
از افراد ما در محیط شرکت می توانند بر اساس عالقه 
شخصی به عضویت در گروه های کاری مختلف شرکت 
درآیند. ساختار شرکت ما به گونه ای برنامه ریزی  شده 
که از هرگونه همکاری و کار گروهی پشتیبانی می کند. 
درواقع »همکاری« یکی از هسته های اصلی و اساسی 
ارزش های شرکت ما را تشکیل می دهد و این عنصر 

توسط تمام افراد مورد تایید است. کارمندان در شرکت 
ما به همکاری همه جانبه برای دسترســی به بهترین 

نتیجه و رضایتمندی مشتری تشویق می شوند.

 کمی در مورد موفقیت و تالش برای پیشرفت 
کارمندانتان توضیح دهید.

در شرکتی در ابعاد و اندازه شرکت ما، اینکه موقعیت 
پیشــرفت و ترقی فراشــغلی برای کارمندان وجود 
داشته باشــد و آن ها را در فضایی مناسب جهت رشد 
و شکوفایی قرار دهد بســیار مهم است. درحالی که 
ما راه های روشــنی برای پیشــرفت و توسعه داریم، 
شرکت همواره تالش کرده توسعه را از راه های تازه تر 
نظیر مشارکت و کار گروهی و همچنین فعالیت های 
داوطلبانه به انجام برساند. کارمندان ما نه تنها در عرصه 
شغل بلکه در فعالیت های فراشغلی نیز تمایل به شرکت 
در فعالیت های چالش برانگیز را دارند. اگرچه اهداف 
اصلی شرکت جهت پیشرفت به صورت ساالنه ارزیابی 
و تصمیم گیری می شــود، اما این اهداف در جلسات 
ماهانه بازنشانی و تازه می شود. ما پیروزی های خود را 
به طرق گوناگون جشن می گیریم. از تشویق در جلسات 
و سمینارهای گوناگون گرفته تا اعطای پاداش های 

نقدی و غیرنقدی دیگر.

 چطور از میزان تعهد شــغلی افرادتان مطلع 
می شوید؟

ابقای کارمندان در محل کار از نشانه های تعهد شغلی 
آنان و عالقه مندی آنان به شغل خود و سیستم شرکت 
اســت. ما با برخورداری از کارمندانی با حداقل بیش 
از 5 سال حضور در شــرکت از سالمت کامل در این 
زمینه برخورداریم. همچنین با انجام نظرسنجی های 
به خصوص و در میان گذاشتن نتایج آن با مدیرعامل و 
دیگر افراد هیئت رئیسه همواره سعی در افزایش آمار 

بقای کارمندان داریم.

شرکتی که 
برنده جایزه 

بیشترین 
اختیارات به 

کارمندان 
از نگاه 

مردم شده 
است. جامی 

الورنس، 
سردبیر مجله 
»اچ آر زون« 
از پیتر بیبی، 

جانشین 
مدیرعامل 

شرکت 
پرسپکتوس،  

سه سوال 
پرسیده تا 
راهکارهای 

آن ها را بیشتر 
آشکار کند

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تیم ورک
T e a m W o r k
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دریای بــزرگ دور، یا گودال کوچــک آب، فرقی 
نمی کند، زالل که باشی، آسمان در توست

ساعت کار چیست؟

بفرمایید قانون
دو پیتزا!

به نظر ســوال آســانی می آید، اما قوانینی 
که بر این سوال حاکم اســت آن را پیچیده 
کرده و دعــاوی زیادی ایجاد کرده اســت. 
آخرین قوانین، زمان کار را از اولین تا آخرین 
مشــتریان در روز می دانند و همچنین این 
قانون شامل کسانی که جای خاص و روتینی 

برای کار کردن ندارند نیز می شود.
 چرا ساعت کاری تا این اندازه مهم است؟

ساعت کاری می تواند بر زمان کار، دوره های 
اســتراحت و مرخصی با حقوق و همچنین 
دستمزد اثرگذار باشد. برای مثال یک مورد 
شــامل حدود 75 کارگر بود کــه با خودرو 
شرکت از خانه هایشان به مکانی می رفتند و 
باید تاسیساتی را نصب و یا تعمیر می کردند. 
مســافت طی شــده از خانه هایشان تا محل 
ماموریت متغیر و گاهی بیش از 100 کیلومتر 
بود. آن ها جزئیات ماموریت آن روز را از طریق 
برنامه ای از تلفن های همراهشــان دریافت 
می کردند که نشان می داد مسافت طی شده 
جزء ســاعت کاری آن ها محسوب نمی شود. 
این کارگــران خواهان به چالش کشــیدن 
این موضوع و شفاف ســازی در مورد ساعات 

کاری شدند.
 نتیجه چه شد؟

زمان مسافت طی شده در آغاز و پایان هرروز 
بایــد برای ایــن کارگران به عنوان ســاعت 
کار محاســبه می شــد. چراکه ساعت کاری 
به عنوان زمان مصرف شــده برای انجام کار 

تعریف شده است.
 امــا این الیحــه زمانــی اجرایی شــد که 
دستورالعمل اروپایی، که در انگلیس بر اساس 
قوانین ساعت کاری سال 1998 پایه گذاری 
شد، در مورد مسئله مسافرت کردن به محل 
کار و برگشتن از آن و یا در بین دو نقطه کاری 

شفافیت الزم را نداشت.
 قوانین تازه

سفر بخشی جدایی ناپذیر از یک کارگر بدون 
محل ثابت است. ســفر رفتن به محل کار و 
برگشــتن به عنوان زمان کار در نظر گرفته 
شد. بنابراین سفر کارگران به عنوان بخشی 
از کار جهــت ارائه خدمت تصویب شــد. در 
زمان این ســفر کارگران نمی توانستند وقت 
خود را به دلخواه بگذراننــد و درحقیقت در 
اختیار کارفرما بودند. کارفرما می توانســت 
به خواســت خود محل کار را تغییر دهد و یا 
آن را کنسل کند. در چنین حالتی کارگران 
مجبورند طبق درخواســت جدید کارفرما 
رفتار کنند. البته باید این را هم گفت که سفر، 
دستمزد کارگران افزایش اجتناب ناپذیری 
در هزینه های کارفرما خواهد داشــت. و این 
مســئله کارفرمایان را مجبور می کند کسب 
کارهای ثابت را بــر کارهایی که مکان ثابتی 

ندارند ترجیح دهند.

اگر به دنبال تعداد مناســب اعضای یک تیم 
اثربخش می گردیــد، راجع به راه حل »جف 
بــزوس« مدیر ارشــد آمازون فکــر کنید، 
تکنیک ساده »قانون دو پیتزا«! وقتی اعضای 
تیمتــان را کنار هم قــرار می دهید یا اینکه 
دارید تصمیم می گیرید چه کســانی را برای 
جلســه بعد دعوت کنید، تصــور کنید برای 
یک مهمانــی که فقط دو پیتزا در آن ســرو 
می شــود، ظرفیت دعوت چند نفر را دارید! 
در حالی که روش بزوس تعداد اعضای تیم را 
بین پنج تا هشــت نفر در نظر می گیرد، بقیه 
محققان مدیریت، کاهش بیشتر این تعداد را 
به شیوه های مختلف پیشنهاد می دهند. مثال 
مارک دی روند، استادیار استراتژی و سازمان 
در بخش کســب وکار دانشــگاه کمبریج، بر 
اســاس تحقیقات چندساله اش در مورد این 
موضوع، تعداد مناسب برای یک تیم را چهار تا 
پنج نفر تخمین می زند. ریچارد هاکمن، استاد 
علوم اجتماعی، مدیریت و روانشناســی در 
دانشگاه هاروارد، هم با یک حساب سرانگشتی 
معتقد است که تعداد افراد تیم نباید یک عدد 
دورقمی باشــد. حاال بدون توجه به یک عدد 
خاص برای تعداد افــراد، ایده کاهش تعداد 
افراد حاضر در یک تیم، فقط به دلیل نجات 
تیم از دســت قاتالن خالقیت، یعنی »گروه 
فکری« و »تنبلی اجتماعی« است. به نظر دی 
روند، تنبلی اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که 
اعضا نسبت به اهداف تیم احساس مسئولیت 
نمی کنند و گروه فکری، وقتی رخ می دهد که 
برخی از ارزش های افراد تیم که در شــرایط 
بحرانی مهم تری بودند، برای همیشــه مهم 
جلوه کنند، به طوری که بقیه حق هیچ گونه 
اظهارنظری نداشته باشند. که البته هردو این 
اتفاقات در تیم های بــزرگ و متمرکز اتفاق 
می افتــد. به نظر هاکمن با اضافه شــدن هر 
فرد به تیم، به طور صعودی پیچیدگی انجام 
کارها باال می رود. آنطور که هاکمن می گوید: 
»تیم های بزرگ معموال فقــط وقت افراد را 

تلف می کنند و بس!«

ستون
c o l u m n

  )Avafone( آوافون
PHP  برنامه نویس
تهران، تمام وقت

از 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون و 200 هزار تومان

    )Alborzsoft Group( گروه البرز سافت
مدرس زبان های خارجی

کرج، البرز، دورکاری، پاره وقت

   )Viera Azma( ویراآزما
برنامه نویس موبایل

تهران، تمام وقت

    )Cinamabin( پایگاه خبری سینمابین
کارآموز مدیریت شبکه های اجتماعی
تهران، پاره وقت، دورکاری، کارآموزی

   )Saya Family( سایا فامیلی
تولید محتوا 

تهران، پاره وقت، دورکاری

    )World in Bag( جهان در کیف
تولیدکننده محتوا )پشتیبان وب سایت(

تهران، تمام وقت

    )Hostiran( هاست ایران
Front-End Developer

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

    )Saya Family( سایا فامیلی
بازاریاب محصوالت و خدمات

تهران، پاره وقت، دورکاری

  )Hostiran( هاست ایران
Back-End Developer

تهران، تمام وقت
از یک میلیون تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

    )Idea Co( توسعه علوم راهبردی ایده
برنامه نویس و توسعه دهنده حرفه ای وب

تهران، تمام وقت

    )Samane Melli Tarjome( سامانه ملی ترجمه
مترجم زبان انگلیسی

تهران، پاره وقت، دورکاری

فواید و راهکارهای اهمیت دادن به عالیق 
شخصی کارمندان 

حدوحدود اختیارات شغلی

   )Ugig( یوگیگ
طراح و توسعه دهنده وردپرس

گیالن، رشت، تمام وقت
از 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان

18 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره نهم

در استارت آپتان مدیر ارشد شادی استخدام کرده اید!



چگونه جهرمی به جای پذیرش بورسیه آمریکا  و روسیه سر از یک ویک درآورد و بعد هم برند »ب.آ« را  بنیان گذاشت
دست پخت شیرازی، که خیلی زود برند شد
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بزرگ ترین عالقه مندی من در زندگی این بوده 
که برای خودم هدف های دســت نیافتنی قرار 
دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن 

به این اهداف به کار بندم.

جیسون شرمن از مسیر 
برند شدن می گوید

ستون
c o l u m n

جمال رازقی 
جهرمی پس از 
فارغ التحصیلی 

در رشته 
مهندسی 
غذایی از 
دانشگاه 

شیراز، خانه 
را ترک نکرد 

و با هدف 
توسعه صنعت 
تولید در ایران 
بورسیه آمریکا 

را نپذیرفت، 
تا رویای 

راه اندازی 
کارخانه تولید 

مواد غذایی 
را در سر 
بپروراند

برنداستوری
B r a n d S t o r y

shanbemag
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

جیسون شرمن جوان سی ساله آمریکایی است 
که با آنکه کمتر از پنج سال از ورودش به دنیای 
کارآفرینــی می گذرد، تجربیــات فراوانی در 
کسب وکار آنالین به دست آورده است. هرچند 
سومین استارت آپش او را تبدیل به یک میلیونر 
کرد، اما خودش این موفقیت را مدیون دو تجربه 
پیاپی شکســت در کار می داند. تجربیاتی که 
برای او درس های بزرگی به همراه داشته اند و 

زمینه ساز رسیدن به رویایش بوده اند.
شرمن بعد از فراغت از کارگردانی، که به گفته 
خودش یکی از عالیق همیشــگی زندگی اش 
بوده، به دنبال راه اندازی ایده اســتارت آپش 
رفت. ایده ای که از شکل گیری فضایی مجازی 
برای گفت وگو در موبایل حرف می زد و شاید 
می توانســت امروز یکــی از پرطرفدارترین 
اپلیکیشــن های پیام رســان موبایلی باشد. 
جیسون ایده استارت آپی اش را طی یک مکالمه 
با یکی از بازیگران فیلمش در میان گذاشــت 
و او نیز به همکاری در شــکل گیری این ایده 
عالقه نشــان داد. این همکاری جیسون را که 
همیشه به کار تیمی عالقه داشت، ترغیب کرد 
تا دونفره مسیر راه اندازی استارت آپ هوشمند 

را پیش بگیرند.
»بزرگ ترین اشتباه و در عین حال عمیق ترین 
درســی که این ماجرا برایم داشت، همین بود 
که سراغ آدم اشتباهی نروم. من در جریان یک 
مکالمه دوستانه ایده را با بازیگرم مطرح کردم 
و وقتی او پیشنهاد شراکت را به من داد، فقط 
خوشحال بودم که قرار نیست تمام سرمایه ام 
را خرج کار کنم. اما متاسفانه او هیچ تجربه ای 
در کارآفرینی، سرمایه گذاری و راه اندازی یک 
تیم نداشت و فقط ایده کلی استارت آپ برایش 

جذاب بود.«
جیسون بعد از یک ســال همکاری با دوست 
بازیگرش نتوانســت اپلیکیشــن اجتماعی 
»گوگو« را به جایی برساند. خودش باید تمام 
مســئولیت طراحی شــبکه، برنامه نویسی و 
بازاریابی را دنبال می کرد. این سختی ها باعث 
شد قرارداد کاری دوطرفه را به هم بزند. تمام 
شــدن این شــراکت به معنای از دست رفتن 
ســرمایه اش بود، اما جیســون این هزینه را 
پرداخت. بعد از شکست در »گوگو« جیسون 
که هنوز عطشــش به راه اندازی کســب وکار 
اینترنتی تمام نشــده بود، به سراغ دوستانش 
رفت و پیشــنهاد راه اندازی ایــده جدیدی به 
آن ها داد. ساختن وب ســایت »پیکلی فای« 
برآیند نظــر جمعی آن ها بود. ســایتی برای 
خریدوفروش آنالین وسایل دسته دوم، که افراد 
وسایل موردنیاز خود و هزینه ای که حاضر به 
پرداختش بودند را وارد می کردند و در ازای آن، 

محصوالتی به آن ها معرفی می شد.
»همه کارها در وب سایت جدیدمان خوب پیش 
می رفت. سرمایه گذاران خوبی داشتیم و هر سه 
نفر به خاطر فضای دوستانه به راحتی تقسیم 
کار کرده بودیم و در مسیرمان پیش می رفتیم. 
اما باز هم شکســت رویمان را کم کرد. این بار 
مشــکل از خوش گذرانی های بیش ازحدمان 
بود. ما برای بازاریابی وب سایت و معرفی آن به 
کمپانی ها، سمساری ها و افراد مدام در حال سفر 
بودیم. از یک ایالت به ایالت دیگر می رفتیم، در 
هتل های پنج ستاره اقامت می کردیم و اعتبار 
سرمایه گذارانمان را خرج می کردیم. غافل از 
اینکه آن ها سرانجام روزی ســراغ پولشان را 

می گیرند.«
»من به ایــن اصطالح عامیانــه که می گوید 
»تا سه نشه، بازی نشــه« اعتقاد پیدا کرده ام، 
چراکه سومین ایده استارت آپم که به تنهایی 
دنبالش رفتم، وارد دنیای مجازی شد و مرا به 
آنچه می خواستم رساند.« استارت آپ جدید 
جیسون یک اپلیکیشــن ارتقای اینستاگرام 
است که برای کاربران این شبکه طراحی شده و 
امکان گفت وگوی آن ها را فراهم می کند. »اگر 
بخواهم درس هایی را که از شکست گرفته ام، 
برایتان فهرست کنم، باید بگویم هرگز به وکال 
اجازه دخالت ندهید، با کســی که ناشی است 
و ســر از کارآفرینی درنمی آورند وارد شراکت 
نشــوید، در کار هزینه اضافــی نکنید و برای 
رسیدن به نتیجه کار عجله نداشته باشید. شاید 
اگر من هربار به ســراغ آدم های اشتباه نرفته 
بودم و خودم بخشی از هزینه های کارآفرینی را 
متحمل می شدم، هیچ کدام از 
دو ایده قبلی ام شکست 
نمی خورنــد. هرچند 
باور دارم که انسان تا 
ناکامی را تجربه نکند، 
موفقیتش ارزشمند 
نخواهد بود؛ اما ناکامی 
هم زمانی مفید 
که  اســت 
مدام تکرار 

نشود.«

استارت آپی های تازه نفس از زمین 
خوردن نهراسید

قصدشان در آغاز بازگرداندن غذاهای سالم و مغذی 
به سفره های ایرانی بود. غذاهای سنتی چون کوکو 
و کتلت که روزگاری شام خانواده های ایرانی بودند، 
اما کم کم رنگ و بویشــان از خانه های ایرانی محو 
شــده بود. گروه غذایی ب.آ کــه برنامه ریزی های 
اولیه برای راه اندازی آن به سال 1384 بازمی گردد، 
در حالی شروع به احداث کارخانه تولیدی اش کرد 
که به دنبال ســاخت برندی نام آشنا و معتبر برای 
ایرانی ها بود. اکنون پس از گذشت ده سال از ایده 
اولیه و شکل گیری این گروه صنعتی، ب.آ یا همان 
»بهترین آماده« بخش قابل توجهــی از بازار مواد 
غذایی نیمه آماده را از آن خود کرده و کارخانه اش 
در شهرک صنعتی شیراز مشــغول فعالیت های 

تولیدی است.
اما ماجرای ایده پردازی، پیشرفت و زنده ماندن یک 
برند به ذهن یــا ذهن هایی بازمی گردد که همواره 

مراقب نامی هســتند که به بــازار اضافه کرده اند. 
گروه غذایی ب.آ نیز حیاتش را مدیون جمال رازقی 
جهرمی اســت که پس از فارغ التحصیلی در رشته 
مهندسی غذایی از دانشگاه شــیراز، خانه را ترک 
نکرد و با هدف توسعه صنعت تولید در ایران بورسیه 
آمریکا را نپذیرفت، تا رویای راه اندازی کارخانه تولید 
مواد غذایی را در سر بپروراند. او حاال مدیرعامل یکی 
از بزرگ ترین برندهای مواد غذایی در ایران است، اما 
داستان حضور او در این صنعت به سال ها پیش از 
این بازمی گردد. به زمانی که جمال رازقی  جهرمی 
برای گذراندن دوره ســربازی به جهاد سازندگی 
فارس رفت. آنجا بود که همــراه با همکارانش در 
جهاد طرحی را برای گســترش صنایع لبنی و بعد 

غذایی اجرایی کرد.
رازقی  جهرمی پــس از اتمام دوران ســربازی، به 
کارخانه »یک ویک« رفت. ابتدا مدیر برنامه ریزی و 
توسعه این کارخانه شد و در ادامه به هیئت مدیره آن 
راه یافت. پس از مدت کوتاهی به عنوان مدیرعامل 
برگزیده شد. آن روزها »یک ویک« شرایط خوبی 
نداشــت و در آستانه ورشکســتگی بود. به همین 
دلیل بــرای عــده ای قابل قبول نبــود که جوانی 

27ساله بتواند آن را نجات دهد، اما این اتفاق افتاد. 
در حدود 11 ســالی که رازقی  جهرمی مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیــره یک و یک بود، ایــن برند از 
شرکتی زیان ده به یکی از سودده ترین شرکت های 
زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری بانک ملی تبدیل 
شد. او بعد از جدایی از یک ویک به شرکت کاله رفت 
و مدیرعامل لبنی این شرکت شد. پس از چند سال 
فعالیت در حوزه صنایع لبنی، رازقی  جهرمی سهام 
خود را فروخت. وی در فکر ایجاد یک کارخانه صنایع 
غذایی در سطح کارخانه هایی بود که در کشورهای 
اروپایی و آسیایی پیشــرفته فعالیت می کنند. بر 
همین اساس بود که از ســال 1383 روند ساخت 
کارخانــه ای را با رعایت همان اســتانداردها آغاز 
کرد. ایده ای که نهایتا منجر به راه اندازی شــرکت 

ستاره یخی آسیا و برند ب.آ شد.
ب.آ با وجود شهرت امروزش در سوپرمارکت ها، روند 
تولید ساده ای نداشــته است، چراکه باید غذاهای 
ایرانی با استفاده از دستگاه های اتوماتیک و مدرن 
در چارچوب غذاهای در دسترس تولید می شدند و 
این دستگاه ها با تکنولوژی آن زمان کشور همخوانی 
نداشــتند. رازقی  جهرمی ازجمله عوامل موفقیت 

برند ب.آ را کمپین تبلیغاتی مناسب و شبکه توزیع 
گسترده می داند و در این باره می گوید: »در کمپین 
تبلیغاتی شرکت، اســتفاده از بیلبورد و مطبوعات 
مورد توجه قرار دارد اما بهتریــن تبلیغ برای این 
برند، سالمت و کیفیت محصوالت آن و نوآوری در 
بسته بندی است. رسانه مورد استفاده برای تبلیغ، 
باید براساس جامعه هدف انتخاب شود. در ابتدای 
توزیع محصوالت، حدود 2 تا 3 میلیارد تومان برای 
تبلیغ تلویزیونی هزینه شد، اما نظرسنجی ها نشان 
داد کــه تنها 3 درصد از مشــتریان از این طریق با 
محصوالت آشنا شده اند، چراکه مصرف کنندگان 
نهایی برند ب.آ افراد باالی 30 ســال هستند و این 

گروه سنی نیز کمتر تلویزیون می بینند.«
این روزها ب.آ 54 محصول را در بازار توزیع می کند 
و بیش از 30 محصول آن در مرحله بررسی و تست 
بازار قرار دارند. هرچند ایده اولیه شکل گیری این 
برند به 10 سال قبل بازمی گردد، اما نام ب.آ از سال 
1388 به گوش مصرف کنندگان ایرانی رســیده و 
این گروه غذایی علت موفقیــت بزرگش را در این 
مدت زمان کم، توجه به ســلیقه مصرف کنندگان 

ایرانی و کیفیت باالی تولیداتش می داند.

18 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره نهم

این اپ تاکسی یاب  چگونه خودش را 
در دل مسافران جا کرد؟

بنویسید تاکسی
بخوانید اوبر!

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

شاید بتوان در پاسخ به تمام برندهای کهنه کاری که 
سال های سال برای دیده شدن زحمت کشیده اند، 
برای ماندگار شدن در یاد مشتریانشان باال و پایین های 
زیادی چشــیده اند و این روزها اســتارت آپ های 
تازه نفس طی چند مــاه جایگزین ایــن برندهای 
غول پیکر شده اند، گفت: »یا خودتان را با تکنولوژی 
تطبیق دهید، یا محکوم به حذف شوید!« الاقل این 
جوابی است که شرکت »اوبر« که تنها هفت سال از 
عمرش می گذرد، به برندهای کالسیک و شرکت های 
باسابقه می دهد. اوبری که کارش را بر خدمات کرایه 
ماشین بنا کرده بود، امروز نه تنها مسافران را جابه جا 
می کند، که به آن ها ماشین کرایه می دهد، بسته های 
ارسالی شــان را از نقطه ای به نقطه دیگر می رساند، 
برایشــان دوچرخه کرایه ای تهیــه می کند و غذای 
گرم به خانه هایشان می رساند. اپلیکیشنی به وسعت 
مرزهای جهانی، از سان فرانسیسکوی آمریکا تا الهور 
پاکستان، که ایده اصلی اش به کنفرانس »لِوب« در 
پاریس برمی گردد. زمانی کــه دو جوان خالق که از 
سان فرانسیســکو به پاریس رفته بودند، بزرگ ترین 
مشــکل خود را پیدا کردن تاکسی و رسیدن سریع 
به مقصد می دانستند و از هزینه گزاف تاکسی های 
پاریس عاصی شــده بودند. احتماال خودشــان آن 
روزها نمی دانستند قرار اســت چه بمبی در دنیای 
استارت آپ ها منفجر کنند و چند میلیون دالر سرمایه 
اولیه شان یکی از ارزشمندترین برندهای تکنولوژی 

جهان را رقم بزند.
تراویس کاالنیک و گرت کمــپ دو ایده پرداز اصلی 
و بنیان گذاران اوبر هســتند و ســابقه کار آن ها در 
ســیلیکون ولی به قبــل از خلق ایده ای بــه نام اوبر 
بازمی گردد. تراویس 39ساله در جوانی در استارت آپی 
به نام »اسکار« مشغول به کار شد و تحصیل در رشته 
مهندسی کامپیوتر دانشگاه یو.سی.ال.ای را نیمه تمام 
گذاشت. استارت آپی که در آستانه سال 2000 دچار 
ورشکستگی شد و تراویس شکست خورده را مجبور 
به راه انــدازی ایده دیگری کــرد. کاالنیک که قصد 
بازگشت به دانشگاه را نداشت، شرکت دیگری به نام 
»رد اسووش« بنیان گذاری کرد، استارت آپی که به 
گفته وب سایت بیزنس اینسایدر به علت فعالیت های 
غیرقانونی در سال 2007 تعطیل شد، اما سرمایه ای 
19 میلیون دالری به تراویس جوان هدیه کرد. کمتر 
از یک سال بعد، در سفری به پاریس کاالنیک و گرت 
کمپ یکدیگر را مالقات کردند و تصمیم به راه اندازی 
اپلیکیشــنی به نام »اوبر کب« گرفتند. در آغاز کار 
قــرار بر این بود که اوبر کب، خدمات مســافربری با 
اتومبیل هــای لوکس و گران قیمــت را با هزینه ای 
کمتر عرضه کند، ایده ای که بعــد از مدتی جایش 
را به خدمات مســافربری داد. از آنجــا که تراویس 
و گرت مشــکل سرمایه گذاری نداشــتند و هردو از 
جوانان تازه کار و ثروتمند سان فرانسیسکو به شمار 

می رفتند، به سرعت اپلیکیشــن »اوبر« را طراحی 
کردند و همزمان کمپانی اپل نســخه آی او اس این 
برنامه را در سال 2010 بیرون داد. شاید بتوان همین 
تالقی زمانی را نقطه اوجی در شروع کار اوبر دانست، 
چراکه سرمایه این استارت آپ تازه کار در کمتر از یک 
سال بعد به 44 میلیون دالر رسید، در حالی که تنها در 
کالیفرنیا مشغول به فعالیت بود. رشد سرمایه اوبری ها 
را بر آن داشــت که کارشــان را به وسعت مرزهای 
آمریکا گسترش دهند. مقاصد بعدی آن ها نیویورک، 
شیکاگو، واشنگتن و پس از آن پاریس بود. وقتی اوبر 
توانست جایش را میان تاکسی های پرهزینه پاریس 
باز کند، بنیان گذارانش را به کار جهانی در کشورهای 
دیگر هم امیدوار کرد و همین شــد که تا پایان سال 
2012 اوبر به جغرافیای کانادا، انگلیس و استرالیا هم 
سرایت کرد. با این حال هنوز پرتراکم ترین شهری که 
اوبر در آن فعال است، نیویورک آمریکاست، جایی که 
اوبر روزانه 82 هزار سرویس در آن جابه جا می کند. 
با وجود این پیشرفت چشــم گیر، روند حرکت این 
استارت آپ جهانی خالی از مشکل نبوده است. یکی 
از بزرگ ترین چالش های پیش روی اوبر شکایت های 
رانندگان تاکسی و اصناف خدمات مسافربری بود، اما 
تمام این چالش ها نه تنها اوبر را به عقب نراند، که نامش 
را بیش از قبل زبانــزد مردم کرد. یکی از جدی ترین 
مشکالت اوبر در این سال ها، ممنوعیت این اپلیکیشن 
توسط دولت آلمان در برلین بود و در کنار آن شکایت 
صنف رانندگان تاکســی در لندن، پاریس و مادرید 
علیه اوبر در ژوئن 2014 باال گرفت. با این حال دو اصل 
سرعت خدمات رسانی و هزینه کم  ارزش هایی اند که 
مسافران خواهان آن هستند و اوبر در این چند سال 
به آن ها وفادار بوده است. اوبر که در آغاز کار هزینه ای 
معادل تاکسی مترها دریافت می کرد، در سال 2012 
گزینه جدیدی به نام »اوبر-ایکس« به خدماتش افزود 
و اتومبیل های ارزان قیمت و ساده ای با هزینه ای 35 
درصد کمتر از اوبرهای سابق به مشتریان عرضه کرد، 
که کاالنیک درباره اش می گوید: »اوبر همواره متناسب 
با سبک زندگی مشتریانش دست به تصمیم گیری 
منطقی می زند.« اوبر در مدت کوتاهی که از عمرش 
می گذرد، نه تنها بر مشتریان که برای برندهای بزرگ 
جهان نیز جذاب بوده است. در سال 2014 شرکت 
»بیدو« که بزرگ ترین موتور جستجوی کشور چین 
اســت، حاضر به ســرمایه گذاری در اوبر شد و طبق 
قرارداد این دو شــرکت، مســافران اوبر در چین از 
نقشه های راه ســایت بیدو برای مسیریابی استفاده 
می کنند. مبلغ این سرمایه گذاری که شایعاتی درباره 
چندوچون آن وجود دارد، رقمی نزدیک به 2 میلیارد 
دالر است. شاید همین سرمایه گذاری امروز چین را 
داغ ترین بازار اوبر در جهان کرده است. با این حال هنوز 
نمی توان گفت کدام نقطه از جهان بهترین مارکت اوبر 
است، چراکه سابقه اوبر نشان می دهد قصد قناعت به 
خدمات فعلی اش را ندارد و در شهرهای دور و نزدیک 
آفریقا هم شانس خود را امتحان می کند. بی شک برای 
برندی که در کمتر از یک دهه ســرمایه 20 میلیون 
دالری اش تبدیل به ســرمایه ای 17 میلیونی شده، 

رویای این پیشرفت دور از ذهن نیست.

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t



بچه های استارت آپ ایونت سنتر یکی از تیم های موفق 
اصفهان هستند که تاکنون چند استارت آپ موفق 
راه اندازی کرده اند. می گویم موفق چراکه توانســته 
در بین جامعه کارآفرینی اصفهــان مقبول بیفتد. 
استارت آپ بزرگشان »اصفهان پالس« است که با سر 
زدن به آن از آن به راحتی سر درمی آورید. در اینجا ولی 
در مورد استارت آپ دومشان یعنی »ایونت سنتر«  با 
آن ها به گفتگو نشستیم. در این گفتگو داوود دهقان 
و محمد صمصام بابادی به سواالت ما به نمایندگی از 

گروهشان پاسخ دادند.

 جرقه سایت از کجا زده شد؟
برای سایت اصفهان پالس به دنبال یک افزونه ثبت نام 
وردپرسی بودیم که چیز مناسبی پیدا نکردیم تا اینکه 
آقای بابادی )یکی از اعضای تیم( قبول کرد یک افزونه 
برنامه نویسی کند و بعد از مدت کوتاهی گفت طراحی 
یک وب سایت ساده تر و منطقی تر است تا نوشتن یک 
افزونه به این کاملی. پس تصمیم گرفتیم ســایت را 

توسعه دهیم.

 سایتتان دقیقا چه سرویســی به کاربران 
می دهد؟

با ایونت ســنتر برگزارکنندگان می توانند به راحتی 
رویداد، کالس، تــور، اردو، کنفرانس، جشــنواره، 
مسابقه، دورهمی، سمینار، وبینار، کارگاه و هرگونه 
فعالیت گروهی خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند و 
همچنین شرکت کنندگان سریع و راحت در رویدادها 

ثبت نام کنند.

 چطور این سرویس را به روز می کنید؟
با توجه به نیازها و بازخوردهــای کاربران امکانات 
جدید را به سایت اضافه می کنیم و امکانات فعلی را 

توسعه می دهیم.

 این سرویس شــما از چه طریق درآمدزایی 
می کند؟

وقتی رویداد خیریه و یا رایگان است هزینه ای دریافت 
نمی کنیم، اما برای رویدادهــا و ثبت نام های ریالی 

درصدی از تراکنش را برمی داریم.
 

 مشتریان را از چه طریق جذب می کنید؟
برخی از کاربران ایونت سنتر خودشان ما را از طریق 
جســتجوی گــوگل و شــبکه های اجتماعی پیدا 
می کنند، همچنین برخــی از برگزارکنندگان را از 
طریق تماس تلفنی و یا جلســات حضوری جذب 
می کنیم. در ضمن تعــدادی از کاربران ما از طریق 
معرفی کاربران قبلی جذب ســایت شــده اند ولی 
در همه موارد کل فرآیندها آنالیــن و بدون نیاز به 

اپراتور است.

 برای دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان چه 
مزیت رقابتی در نظر گرفته اید؟

تمام خدمات سایت ما برای رویدادهای رایگان کامال 
رایگان است، ارسال پیامک به شرکت کننده ها برای 
همه رویدادها نیز رایگان است. از دیگر مزایای ما امکان 
فروش بلیت در ســایت برگزارکننده است، و امکان 
تعریف رویدادهای خیریه و بلیت حمایتی، ایجاد فرم 
دلخواه برای اخذ اطالعات خاص مانند گروه خونی، 

شماره بیمه، کد ملی و...، تعریف برنامه زمان بندی.

 چشــم اندازتان برای آینده این کسب وکار 
چیست؟

با توجه به اینکه فرهنگ ثبت نام آنالین رویداد و... در 
ایران فراگیر نشده، لذا ایونت سنتر تالش می کند در 
سال های آتی یکی از بازیگران اصلی این عرصه باشد.

 موفقیتی که تاکنون به دست آورده اید به چه 
صورت بوده است؟

بیش از 6-7 ماه از راه اندازی ایونت سنتر نمی گذرد، 
ولی ما در این مدت زمان کم مشتریان قابل توجهی 
داشــتیم از قبیل انجمن یوزپلنگ ایرانی، دانشگاه 
اصفهان، مرکز رشد دانشــگاه آزاد مبارکه، شهرک 
علمی تحقیقاتی، هیئت سوارکاری استان اصفهان، 

استارت آپ ویکندها و اتاق بازرگانی اصفهان.

 چرا به سمت شتاب دهنده ها یا مراکز رشد 
نمی روید؟

این گونه مراکــز عالوه بر اختصــاص فضای کار، 
خدمات مشــاوره و شبکه سازی هم ارائه می دهند 
که چون ما تیم موسس خوبی داشتیم به این موارد 

نیاز نداشتیم.

فرشــاد ذوالفقاری طراح تجربه کاربری شــرکت 
مایکروســافت اســت. تخصصش را از طراحی و 
کدنویســی وب شــروع کرد. تا زمانی که ایران بود 
تجربه ها آموخت و کالس های مختلف را پشــت 
سر گذاشــت. کالس ها روحیه جست وجوگر او را 
راضی نمی کرد تا اینکه خودش دســت به کار شد و 
با مطالعه کتاب های مختلف و فیلم های آموزشی 
مهارت هایش را باال برد. و بعد از مهاجرت به آمریکا 
در شرکت مایکروســافت در حوزه طراحی تجربه 

کاربری مشغول به کار شد.

 ابتدا از خودتان و تجربیات کاری تان بگویید. 
از کجا شروع کردید؟

فرشاد ذوالفقاری هستم طراح اینترفیس و تجربه 
User interface and experi�کاربری یا همــان 

ence designer. تقریبا دو سالی است که به آمریکا 
مهاجرت کرده ام و در حال حاضر در مایکروسافت 

مشغول به کار هستم.
من هم مانند بسیاری ازUX Designer ها از طراحی 
و کدنویسی وب شروع کردم. تقریبا 12-13 سال 
پیش بود که تصمیم گرفتم طراحی سه بعدی و بازی 
را یاد بگیرم چون خیلی عالقه زیادی به آن ها داشتم. 
ولی بعد از مشاوره با یکی از مربیانم مصمم شدم که 
به ســراغ طراحی وب بروم. به همین دلیل تصمیم 
 Illustrator و Photoshop گرفتم از کالس هــای
شروع کنم. کالس ها مقدمه خوبی برای من بود، ولی 
کافی نبود و راضی ام نکرد. برای همین تصمیم گرفتم 
فیلم های آموزشی بیشتری بگیرم و خودم شروع به 
  CSS و HTML یادگیری کنم. تقریبا همه کدنویسی
را از همین ویدئوهای آموزشی و خواندن مقاله های 

اینترنتی یاد گرفتم و اولین وب سایتم را ساختم.
چند سالی که درگیر وب و طراحی وب سایت بودم 
به مباحثی همچون Usability و کاربردپذیری در 
وب برخوردم. حل کردن مشــکل کاربرها وقتی با

UI های مختلف کار می کردند و ساده کردن کار با 
اینترفیس ها برایم خیلی جذاب و هیجان انگیز شد. 

بعد از این بود که تمرکز اصلی ام را بر یادگیری این 
موارد و به کارگیــری آن ها در طراحی های جدیدم 
گذاشتم. در آن سال ها این موارد خیلی جدید بودند 
و کمتر کســی از آن ها اطالع داشت. با چند نفر از 
دوستان هم چند کنفرانس کاربردپذیری در تهران 
برگزار کردیم. خوشبختانه در حال حاضر بسیاری 
از افراد در این زمینه در ایران در حال فعالیت هستند 

که خیلی امیدوارکننده است.
بعــد از تجربه هــای جدیــدی کــه پیــدا کردم 
تمرکز اصلــی ام را روی طراحــی تجربه کاربری و 
کاربردپذیری گذاشتم و کمتر به طور تخصصی به 
طراحی وب سایت پرداختم و همیشه سعی داشتم 
در انتخاب شــغلم مواردی مثل UX و Usability را 
در نظر بگیرم و کمتر ســراغ کارهایی مثل طراحی 
وب سایت و کدنویسی بروم یا حداقل سعی می کردم 
تا همکاران و مدیران را مجاب کنم این مســائل را 

رعایت کنند هرچند همیشه موفق نبودم!

 از شــغلتان و تخصصی که دارید بگویید، با 
توجه به اینکه در ایران شــناخت کمی از آن 

وجود دارد. 
بســیاری از افــراد User experience را تعریف 
کرده اند و نظرهای متفاوتی در مورد این عنوان وجود 
دارد. مطمئنا اگر من هم آن را تعریف کنم خیلی ها با 
آن موافق نیستند چونUX  واقعا موارد بسیار زیادی 
را شامل می شود و تعریف آن مبحثی طوالنی خواهد 
بود. اما به نظر منUX Design یعنی همسو کردن 
نیازهای کاربران با نیازهــای صاحبان بیزینس به 
طوری که تجربه خوشایندی برای کاربر ایجاد کند.

این کار به ظاهر خیلی ســاده می رســد ولی همه 
می دانیم که صاحبان بیزینس معموال دنبال درآمد 
بیشتر هستند و کاربرها هم نیازهای متفاوتی برای 
رسیدن به اهدافشان دارند. کار یک طراح UX معموال 
کار ساده ای نیست. هرچند در عمل این کار تقریبا 
نشدنی اســت ولی طراحUX  باید بتواند این نیازها 
را به هم نزدیک کند، به گونــه ای که هردو گروه را 
بتواند تا حدی راضی نگه دارد. روش های رســیدن 
به این هدف خیلی مختلف است و بستگی به زمینه 
کاری هر طراح UX دارد. به این مسئله هم باید توجه 
داشته باشیم که UX فقط مربوط به وب یا برنامه های 
موبایل نمی شود. UX در همه موارد زندگی روزمره ما 
وجود دارد، کافی است نگاهی به وسایل و ابزارهایی 

که هرروز با آن ها برخورد می کنید داشته باشید.

 تفاوت های فضای این نــوع کار در ایران و 
آمریکا در چیست؟

در حال حاضر اطالع زیــادی در مورد UX در ایران 
نــدارم، ولی دورادور می شــنوم که شــرکت های 
بیشــتری در حال پی بردن بــه اهمیت UX  در هر 
مرحله از کار هســتند و مطمئنا نتیجه مثبتی هم 
خواهند گرفت. بسیاری UX را با طراحی UI اشتباه 
می گیرند. در صورتی که UX به صورت چتر بزرگی 
است که همه مراحل یک محصول را پوشش می دهد. 
از شروع ایده پردازی تا ساخت محصول آزمایشی، 
تست محصول، طراحی و توســعه محصول، ارائه 
محصول به کاربر، پشتیبانی محصول و ...این شکل 

تا حدی می تواند وسعت UX را نشان دهد:
 

 اما این شکل به این معنی نیست که هر طراح 
UX باید به همه این موارد مســلط باشد چون 
واقعا شدنی نیست. هر تیم و هر شرکتی بسته 
به بودجه و وسعت کاری که دارد ممکن است 
افراد مختلفی را برای هریک از این قسمت ها 
استخدام کند و تیم هایی که بودجه کمی دارند 
ممکن اســت از یک فرد برای پوشش موارد 

بیشتری استفاده کنند.
مبحث UX در آمریکا واقعا مبحثی جدی اســت و 
تقریبا می توانم بگویم همه شرکت های بزرگ آی تی 
اینجا واحدهای عظیم و تیم هــای خیلی بزرگ و 
مستعدی برای UX در اختیار دارند و در حال کار روی 
محصول های متفاوتی هستند. البته شرکت هایی 
هم هنوز هستند که به اهمیت UX پی نبرده ند و به 
صورت سنتی مشغول به کارند، اما مسئله مهم این 
اســت که UX در آمریکا نقش بسزایی در طراحی و 
ســاخت محصول های امروزی دارد و روزبه روز هم 
این مسئله بیشــتر جدی گرفته می شود و این به 
خاطر رقابت بسیار شــدیدی است که وجود دارد. 
اگر شرکتی نتواند نیاز کاربر را به درستی و به موقع 
تشخیص دهد مطمئنا شکست خواهد خورد. برای 
همین بازار استخدام نیروی کار مسلط به UX هم در 

آمریکا بسیار پررونق است.

 ایران در زمینه طراحی تجربه کاربر به مرحله 

خوبی خواهد رســید؟ برای ایــن منظور چه 
شرایطی الزم است؟

فکر می کنم ایران در مرحله نســبتا خوبی است و 
کم کم شرکت ها و افراد به اهمیت UX پی می برند. 
اما مطمئنا کافی نیست و باید تالش بیشتری شود. 
کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی زیادی در حال 
برگزاری است و این می تواند کمک بسیار زیادی در 

جذب و عالقه مند کردن نیروهای جدید کند.
به نظر من آموزش نیروی کاری UX بســیار مفید 
است اما در کنار آن باید صاحبان کسب وکار را هم 
در جهت پذیرفتن اهمیت UX و نقش کاربردی که 
در موفقیت محصول یا سرویسشان می تواند داشته 
باشــد مطلع کرد. اگر نیروی حرفه ای UX در ایران 
داشته باشیم اما به آن ها اجازه داده نشود یا اعتماد 
نشــود که از دانششان در کار استفاده کنند مسلما 

ارزشی نخواهد داشت.
 صاحبان بیزینس به نظرم باید به این نیروها اعتماد 
کنند، حتی اگر شکست بخورند. این را باید یادمان 
باشــد که هرچقدر زودتــر در طراحی محصول یا 
سرویس شکست بخوریم زودتر می توانیم مشکالت 
را برطرف کنیم و محصول بهتری ارائه دهیم. وقتی 
در مرحله Prototyping مشکلی پیدا شود مطمئنا 
جلوی ضرر زیادی را خواهد گرفت در مقایســه با 
وقتی که محصول ارائه شــده باشــد و کاربران در 
حال استفاده از آن باشــند. این فقط یک نمونه از 
قدرت و اهمیت UX است که می تواند در موفقیت 
یک محصول یا سرویس نقش بسزایی داشته باشد.

 وضعیت اســتارت آپ ها را در ایران به چه 
صورت می بینید؟

به نظرم در حال حاضر که استارت آپ های زیادی 
در ایران در حال شــکل گیری هستند می توانند از 
UX استفاده بســزایی کنند و جلوتر از رقبای دیگر 
قدم بردارند. ممکن اســت بودجه کافی نداشــته 
باشند اما افرادی هستند که می توانند چند نقش را 
 Unicorn همزمان داشته باشند. در آمریکا به آن ها
گفته می شود. مثل افرادی که هم طراح هستند هم 
فرانت اند دولوپر. در زمینه های دیگر هم می شــود 
Unicornهــا را پیدا کرد و از آن ها اســتفاده کرد. 
اهمیت به کارگیــری UX از اولین قدم تا پایان راه را 
نباید نادیده گرفت، هرچند طراحی هیچ وقت تمام 

نمی شود و همیشه در حال بهبود است.

ایونت سنتر، دختر اصفهان پالس است!
با این استارت آپ می توانید رویدادهایتان را اطالع رسانی کنید

ارزش افزودهاستارت آپ های ایرانی هنوز به نقش تجربه کاربری پی نبرده اند
Added  Value
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 طراح تجربه 
کاربری  باید 

بتواند این 
نیازها را به هم 
نزدیک کند، 
به گونه ای که 
هردو گروه را 

بتواند تا حدی 
راضی نگه دارد. 

روش های 
رسیدن به این 

هدف خیلی 
مختلف است 
و بستگی به 

زمینه کاری هر 
طراح UX دارد. 
ایران در مرحله 

نسبتا خوبی 
است و کم کم 

شرکت ها و 
افراد به اهمیت 
UX پی می برند. 

اما مطمئنا 
کافی نیست 
و باید تالش 
بیشتری شود

فرشاد ذوالفقاری طراح تجربه کاربری مایکروسافت در گفت وگوی اختصاصی  باشنبه از اهمیت این موضوع در استارت آپ ها می گوید

طهورا شهبازی

گزارش
R e p o r t

جمال احمدی

گزارش
R e p o r t

 سابق بر این چه فعالیت های مشابهی در این 
زمینه داشته اید؟

 Isfahanplus.ir, 7mobile.ir, koohgard.com,
apple724.ir و همچنیــن برگــزاری رویدادهای 

مختلف.

 سرمایه اولیه برای شروع کار را چگونه تهیه 
کردید؟

اســتارت آپ ها از چند راه تامین سرمایه می کنند: 
1-  استقراض از خانواده و دوستان 2- درآمد شخصی 
خود 3- کار کردن اعتباری و بدون دریافت دستمزد. 
ما در این پروژه از راه های دوم و سوم استفاده کردیم.

 چه مشکالتی را بر سر راه خود می بینید؟
نبــود فرهنگ ثبت نــام آنالیــن و عــدم اعتماد 
برگزارکنندگان به روند ثبت نام آنالین. به طور کلی 
مقوله استفاده از خدمات در اینترنت جوان است. البته 
گروهی هم با سوءاستفاده از فضای وب باعث آسیب 

زدن به کل خدمات ارائه شده در اینترنت می شوند.
 

 دور بودن از تهران چه فرصت هایی را از تیم 
شما گرفته است؟

تقریبا برای همه کسب وکارها، بودن در مرکز اداری و 
اقتصادی کشور مزیت محسوب می شود و این مزیت 
شامل دسترسی به بازار گســترده و روابط کاری و 
اداری سهل تر اســت و ما از قسمت عمده این مزایا 

دور بوده ایم.

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

پیدا کردن نیروی متخصص و متعهدی که در محیط 
استارت آپی بتواند مشغول به کار شود و سختی های 
آن را بپذیــرد، که پــس از آزمون وخطاهای متعدد 
توانستیم افراد مناسب را برای تیم خود پیدا کنیم. 
و همین طور اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان های 

ذی ربط.

 تلخ ترین خاطره خود را از کار در ایونت سنتر 
برایمان تعریف کنید؟

جالب ترین خاطره ای که در این مدت داشتیم، تقریبا 
اواسط فروردین ماه امسال بود. بعد از رویداد همکفر 
همه اعضای تیم )داوود دهقان، محمد زاهدی، علی 
عباسی، صمصام بابادی و رضا بهرامی( به اتفاق رفتیم 
خانه یکی از اعضای تیم برای جلسه. ابتدا شروع کردیم 
به درست کردن شام. بعد از صرف شام می خواستیم 
جلسه را شــروع کنیم که دوتا از انگشت های دست 
داوود با ســینک ظرفشــویی برید و کلی خونریزی 
کرد. بالفاصله همه به بیمارستان رفتیم. انگشتانش 
10 بخیه خورد. بعــد از اینکه به خانه برگشــتیم 
داخل آسانســور گیر کردیم. حدود ساعت 12 بود 
که خوشبختانه یکی از همسایه ها به دادمان رسید 
و تقریبا بعد از 2 ساعت پرحادثه موفق شدیم جلسه 
را شروع کنیم که تا ساعت 3 صبح ادامه داشت، ولی 
خب به قول یکی از بچه ها بعد از این همه اتفاق و با 8 

انگشت هم حتی یک ساعت کارمان نخوابید.
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شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید



این روزها همه چیز را 
فراهم می کنید؟

خوراکی ها و 
نوشیدنی های ضدآهن

حتی اگــر رنگ رویتان نپریــده، ریزش موی 
شدید ندارید و ناخن هایتان شکننده نیستند، 
نمی توانید به کم خون نبودنتان مطمئن باشید. 
کم خونی مشکل شایعی است که اگر سراغتان 
بیاید، کار کردن را هم برایتان سخت می کند و 
بهره وری شما را پایین می آورد. اگر مدتی است 
از نشانه های زیر رنج می برید، حتما یک آزمایش 
خون کامل بدهید. بعید نیست کم خونی یکی از 
مشکالتی باشد که ذهن و جسم شما را ناتوان 

کرده است.
 بیشــتر از یک ماه است که حتی در روزهای 

تعطیل احساس خستگی شدید می کنید؟
 با اینکه هوا گرم شده، نمی گذارید همکارانتان 
کولر را روشــن کنند و همیشه احساس لرز و 

سرما می کنید؟
 تمرکز ندارید و بــه همین دلیل نمی توانید 

کارهایتان را خوب پیش ببرید؟
 حافظه تان خوب کار نمی کند و می ترســید 

آلزایمر گرفته باشید؟
 سراغ این خوراکی ها بروید

)C اسفناج )آهن( + فلفل دلمه ای قرمز )ویتامین
برای اینکه جذب آهن در بدنتان بیشتر شود، 
باید ویتامین C بیشتری مصرف کنید. می توانید 
امشب ماست و اســفناج درست کنید و در آن 
تکه های فلفل دلمه ای هم بریزید تا یک دسر 
ســرد ایده آل برای آهن رســاندن به بدنتان 

صرف کنید.
 کلــم بروکلی )آهــن( + گوجه فرنگی 

)C ویتامین(
کلــم بروکلــی را بخارپز کنید و یک ســس 
گوجه فرنگــی که بــا ســیر، روغن زیتون و 
چاشــنی های مختلف طعم دارشــده درست 
کنید و برای نهار فردا ماکارونی که رویش این 
سس ویژه را ریخته اید صرف کنید. خوراک کلم 
بروکلی و گوجه فرنگی هم می تواند گزینه خوبی 

برای صبحانه باشد.
)C لوبیا چشم بلبلی )آهن( + کلم )ویتامین 

با لوبیا چشــم بلبلی لوبیاپلو درســت کنید و 
یک کاسه ســاالد کلم هم سر سفره بیاورید تا 
این پلوی خوش طعم را با چاشــنی ساالد کلم 

میل کنید.
)C کلم پیچ )آهن( + پرتقال )ویتامین 

ترکیبی از میوه و سبزیجات برای ساالد می تواند 
گزینه خوبی باشــد. می توانید با کلم پیچ یک 
ساالد ســاده درســت کنید و رویش پره های 
پرتقال بریزید. این ســاالد خوش طعم میزان 
زیادی آهن و ویتامین C به بدنتان وارد می کند.
)C عدس )آهن( + کلم بروکسل )ویتامین 

برای کامل کردن این چرخه، می توانید از انواع 
کلم اســتفاده کنید. فقط کلم پیچ و بروکلی 
سرشــار از ویتامین C نیســتند، می توانید با 
خوردن کلم بروکسل هم ویتامین C زیادی به 
بدنتان برسانید. عدس هم که خوب می دانید 
سرشار از آهن اســت و اگر امشب یک عدسی 
ســاده بپزید و کلم بروکسل را هم به آن اضافه 
کنید، راه رســیدن آهن به بدنتــان را هموار 

می کنید.
 شکالت کاکائویی تلخ )آهن( + توت فرنگی 

)C ویتامین(
شاید ندانید که شکالت تیره منبع خوبی از آهن 
است اما حتما می دانید که توت فرنگی حاوی 
ویتامین C است. یک دسر زیبا و خوش طعم به 
شما معرفی می کنیم که به بدنتان آهن فراوانی 
می رساند. کافی اســت چند توت فرنگی را به 
یک سیخ باریک چوبی بکشید و شکالت تلخ 
آب شده را روی آن ها بریزید. این دسر ساده و 
هیجان انگیز را امشب درست کنید و فردا برای 
همکارانتان ببرید تا همه از خستگی مفرط و 

فراموش کاری نجات پیدا کنید.

نمی توانید همــه گیاهان دارویــی را که ادعا 
می شود فایده ای به بدنتان می رسانند مصرف 
کنید و نگران کم شــدن جــذب آهن بدنتان 
نباشید. محققان می گویند چای سیاه و بسیاری 
از دم نوش های گیاهی که هرروز میل می کنید، 
جذب آهن را پایین می آورند. البته از نظر آن ها 
قهوه هم یک نوشیدنی ضدآهن است. اگر به شما 
گفته اند که سویا جایگزین خوبی برای گوشت 
قرمز است، حرفشان را باور نکنید. گوشت قرمز 
سرشــار از آهن است اما سویا مانع جذب آهن 
می شود و زمینه را برای کم خون شدنتان فراهم 
می کند. در مورد میزان کلسیم مورد نیاز بدنتان 
با پزشک مشــورت کنید و بیشتر از آن میزان 
شیر و ماست و پنیر میل نکنید. خوراکی های 
کلسیم دار، قدرت بدن برای جذب آهن را کم 
می کنند. برای اینکه به کم خونی و عوارض آن 
دچار نشوید، به خوراکی های خون سازی که 
در ابتدای این ستون معرفی کردیم، تخم مرغ 
را اضافه نکنیــد. پروتئین موجود در تخم مرغ 
نمی گذارد بدن به اندازه کافی آهن جذب کند.

سالمت
H e a l t h
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ماری کی اش

الزامــا افراد بااســتعداد با انبوهــی از ایده های ناب 
بهترین ها نیســتند. بهترین ها کسانی هستند که 
حتی اگر فقط یک ایده دارند رسیدن به آن را دنبال 

می کنند.

ساعت را کوک کنیدجمعه شب ها ورزش کنید
ما هم سرشلوغی روزهای هفته تان را درک 
می کنیم و هم می فهمیم کــه بعد از 10 
ســاعت کار، نایی برای ورزش کردن باقی 
نمی ماند. اما اگــر همه این دالیل به ظاهر 
منطقی باعث شود ورزش را به طور کامل 
از برنامه زندگی تان پاک کنید، نمی توانیم 
درکتــان کنیم. محققــان می گویند با ۵ 
ساعت در هفته ورزش کردن خطر چاقی 
و ابتال به ســرطان ســینه پایین می آید 
و حتــی اگر یک بار در هفتــه برای 2 تا 3 
ساعت ورزش کنید، خســتگی کارهای 
ســختی که در طول هفته انجام داده اید 
کم می شــود. پس اگر وقت ندارید هرروز 
باشگاه بروید، پنج شنبه یا جمعه شب را به 
ورزش اختصاص دهید و جانتان را نجات 
دهید. برای اینکه تهدیدهایی که سالمتتان 
را نشانه گرفته اند از شما فاصله بگیرند، باید 
برنامه منظمی برای خوردن و ورزش کردن 
در نظر بگیرید. از نظر محققان اگر هر روز 
در ساعت منظمی غذا بخورید و هر هفته 
در ساعت مشخصی ورزش کنید، عمرتان 
طوالنی می شود و سالم تر زندگی می کنید.

از تلفن همراهتان چه استفاده ای می کنید؟ 
تنها کاربرد تلفن همراه برای شما تماس 
گرفتن و جواب دادن به پیام های دوستان 
اســت؟ اگر می خواهید وســیله ای که به 
ادعای محققان آسیب هایی به شما می زند 
را به خدمت سالمتتان دربیاورید، همین 
حاال گوشــی تان را بردارید و روی برنامه 
ساعتش کلیک کنید. حاال برای هر ساعت 
از روز آن را کوک کنید و برای هر ســاعت 
یک پیام سالمت بنویسید. مثال می توانید 
ســاعت ده را به بلند شدن از روی صندلی 
و دوباره نشســتن اختصاص دهید و برای 
ســاعت دوازده، یک جمله آرامش بخش 
و شــادکننده یادداشــت کنید. شاید بد 
نباشــد هرچند روز یک بار یا هر هفته این 
پیام ها را عوض کنیــد و پیام های تازه ای 
را جایگزینشان کنید. با کمک زنگ های 
ســاعتتان، یادتان می افتد که برای سالم 
ماندن چه چیزهایــی را کم دارید و چطور 
می توانید بــا کارهای ســاده ای که انجام 
دادنشان از شما تنها چند ثانیه یا چند دقیقه 

وقت می گیرد، به سالمتتان خدمت کنید.

توصیه
T i p

توصیه
T i p

امروز از مسیر 
دیگری به 

محل کارتان 
بروید و 

سعی کنید 
به جزئیاتی 
که در این 

مسیر جدید 
وجود دارد 
دقت کنید. 
درخت های 

کوچه ای که 
امروز از آن 
می گذرید 

حسابی 
سنگین 

و پربرگ 
شده اند؟

با این تمرین ها توانایی مغزتان را چند برابر کنید
مغزتان هم ورزش می خواهد

مغز شما درســت مثل بدنتان برای سالم ماندن به 
ورزش نیاز دارد؛ ورزش هایی که برای انجام دادنشان 
نه نیازی به پول خرج کــردن دارید و نه باید وقت و 
هزینه زیادی صرف کنید. اگر احساس می کنید مثل 
ســال های قبل اطالعات تازه را زود یاد نمی گیرید 
و مدت هاســت ایده نابی به ذهنتان نرسیده، از این 
تمرین های ساده و کاربردی کمک بگیرید. می توانید 
با تمرین دادن مغزتان، توانایی آن را چند برابر کنید.

 از چند حستان در یک زمان استفاده کنید
اگر مغزتــان را مجبور به چندبعــدی بودن کنید، 
توانمندتر می شــود. در حالی که با تمام حواستان 
مشغول انجام دادن یک کار همیشگی هستید، یک 
عنصر تازه را هم وارد میدان کنید. اگر همیشه کارها 
را به شیوه معمول انجام دهید، مغزتان تنبل می شود 
و حتی همان توانایی هــای قدیمی اش را هم حفظ 

نمی کند.

 از آن یکی دستتان استفاده کنید 
راست دست هستید و همین عادت باعث می شود 
که حتی نیمی از کارهای روزانه تان را با دست چپ 

انجام ندهید؟ اگر همیشه از دستی که به استفاده از 
آن عادت دارید کار می کنید، باید تغییری در رویه 

انجام کارهایتان بدهید.
بهتر اســت از حاال شــب ها با آن یکی دســتتان 
مســواک کنید، کاهو و گوجه ساالد را با آن یکی 
دســت خرد کنید، با یاد گرفتــن روش تایپ ده 
انگشتی از هردو دستتان برای تایپ کردن استفاده 
کنید و با آن دست خانه را گردگیری کنید. همین 
ورزش ساده که نه خسته تان می کند و نه به شما 
آســیبی می زند، می تواند در فعال نگه  داشــتن 
هردو نیمکره مغز و بیشــتر کــردن توانایی های 

مغزتان موثر باشد.

 با چشم بسته دوش بگیرید
برخی کارهای ســاده را با چشــم های بسته انجام 
دهید تا حواس دیگرتــان هم مثل حس بینایی تان 
فعال شود. برای مثال می توانید با چشم بسته دوش 
بگیرید یا اینکه در حالی که چشم هایتان بسته است 
تمام گوشــه های میز کارتان را تمیــز کنید. وقتی 
بدون دیدن میزی که قصــد تمیز کردنش را دارید، 
مختصاتش را مجسم می کنید، تمام تالشتان را برای 
بیدار کردن حس المسه و باال بردن قدرت تجسمتان 

به کار می بندید.

 تابلو را برعکس کنید
قاب عکسی که روی میز کارتان گذاشته اید یا تابلویی 

که به دیوار اتاقتان زده ایــد را برعکس کنید. دیدن 
تصویری که هر روز جلوی شــما ســبز می شود، به 
شیوه ای متفاوت، می تواند مغزتان را مجبور به فعالیت 
بیشتر کند و خالقیتتان را برای دیدن واقعیت های 

اطرافتان به شیوه ای دیگر باال ببرد.

 از یک نانوایی دیگر نان بخرید
امروز از مسیر دیگری به محل کارتان بروید و سعی 
کنید بــه جزئیاتی که در این مســیر جدید وجود 
دارد دقت کنید. درخت های کوچه ای که امروز از 
آن می گذرید حســابی سنگین و پربرگ شده اند؟ 
خانه های آن کوچه چه گل هایی را در بالکنشــان 

گذاشته اند؟
 نمای ساختمان ها را ببینید و به شکل ابرهای باالی 
سرتان بیشــتر دقت کنید. امروز در آسمان باالی 
ســرتان یک باغ وحش پر از حیوان های مختلف با 

ابرها به تصویر کشیده شده است؟

 جای جدیدی را کشف کنید
به جای اینکه آخر هفته ها به باغ همیشگی بروید و 
تفریحات همیشگی را انجام دهید، این بار سری به 
یکی از روستاهای ناشناخته اطراف بزنید و با آدم هایی 
که پیش از این ندیده بودید آشنا شوید. کشف کردن 
هم کار لذت بخشی اســت و هم می تواند مغزتان را 
فعال تر کند. پس به همین سادگی فرصت فعالیت 

بیشتر را برای مغزتان فراهم کنید.

 ظهرها پیتزا نخورید 
نمی خواهیم از خطری که مــواد نگه دارنده موجود 
در سوسیس و کالباس برای سالمتتان دارند چیزی 
بگوییم و نمی خواهیم تکرار کنیم که پنیر پیتزا شما 
را هرروز چاق تر می کند. دلیــل ما برای منع کردن 
شــما از خوردن پیتزا در وعده نهار، کم کردن حجم 
کربوهیدرات از غذای ظهر شماست. شاید فکر کنید 
با خوردن برنج، پیتزا، ساندویچ و خالصه خوراکی های 
سرشار از کربوهیدرات در میانه روز، انرژی زیادی را 
به بدنتــان وارد می کنید اما کربوهیدرات ها در عین 
حال که به بدنتان ســوخت می رســانند و به شما 
انرژی می دهند، خستگی تان را هم تشدید می کنند 
و تمرکزتــان را از بین می برنــد. متخصصان تغذیه 
می گویند وعده های غذایی سرشار از کربوهیدرات 
باعث خواب آلودگی می شــوند اما اگر در وعده ظهر 
غذای پروتئین دار میل کنید، انرژی تان برای ادامه 
کار چند برابر می شــود. ساالد سزاری که هم حاوی 
سبزیجات سرشار از پروتئین است و هم سینه مرغ، 
خوراک گوشــت با دورچین کلــم و هویج، خوراک 
ماهی کبابی یا جوجه کباب، یا حتی یک کاسه عدسی 
می تواند گزینه های خوبی برای نهار شما باشد. پس 
تا جایی که می توانید حجم نان و برنج نهارتان را کم 
کنید و به جایش سراغ سبزیجات و گوشت )به ویژه 
گوشت های سفید( بروید. بد نیست همین حاال روی 
یک کاغذ لیســت نهار این هفته تان را بنویسید و به 

خودتان قول دهید که به این لیست وفادار بمانید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

حتما شما هم شنیده اید که کسانی که مهارت »نه« گفتن دارند 
زندگی شــیرین تری دارند و حتما خودتان هم خیلی وقت ها 
دلتان می خواهد یک »نــه« قاطع به زبان بیاوریــد و در برابر 
خواسته های غیرمنطقی که وبال زندگی تان می شوند بایستید. 
اما نه گفتن فقط زمانــی که همکارتان کارهایش را روی دوش 
شما می ریزد یا در مواجهه با متکدی که می دانید جیب هایش 
چندان هم خالی نیســت به درد شما نمی خورد. در لحظه های 
شیرین تری که در محل کارتان سپری می کنید هم باید از این 
تکنیک اســتفاده کنید و با یک کلمه دوحرفی جانتان را نجات 

دهید. درســت در زمانی که آبدارچی برایتــان چای می آورد، 
می توانید با »نه« گفتن سالمت معده تان را حفظ کنید و جلوی 
وارد شدن کافئین اضافی به بدنتان را بگیرید. وقتی همکارتان 
شــیرینی خامه ای برد تیم محبوبش را در ســاختمان پخش 
می کند، می توانید به او »نه« بگویید و وقتی دوستانتان تصمیم 
می گیرند نهار کاری امروز را در رستوران کنار اداره میل کنند 
هم می توانید همین »نه« نجات بخــش را به زبان بیاورید. اگر 
گرسنه نیســتید دلیلی ندارد به آجیل تعارف کردن همکارتان 
بله بگویید. پــس از همین امروز به قدرت »نه« ایمان بیاورید و 

از آن اســتفاده کنید، کار هرروزه به سالمتتان آسیب 
کمتری خواهد زد.

اگر »نه« گفتن برایتان ســخت است، قبل از به زبان 
آوردن ایــن واژه به خودتان بگویید: »نه گفتن از من 
فردی خودپسند نمی ســازد. من با کمک این واژه به 
محدودیت ها و تعهدهایم احتــرام می گذارم.« پس 

با اســتفاده به موقــع از این واژه هم اســترس و عذاب 
وجدانتان را کم کنید و هم به هدف هایی که برای داشتن 

سبک زندگی سالم در نظر گرفته اید نزدیک تر  شوید.

نشستن در وضعیت نامناسب، میز و صندلی غیراستاندارد 
و ساعت ها در یک وضعیت ماندن، می تواند به مهره های 
گردن و کمرتان آسیبی جدی بزند. اما حاال که چاره ای جز 
ساعت ها پشت میز نشستن ندارید، می توانید از حرکات 
ورزشی پشت میزی اســتفاده کنید و این آسیب ها را به 
حداقل برسانید. اصال می توانید روی دستتان یک ضربدر 
بگذارید و هر بار کــه آن را دیدید، یکی از این حرکات را 

انجام دهید.

 شانه هایتان را باال بیندازید
خودتان را در حالتی تصــور کنید که می خواهید بدون 
حرف زدن بگویید »نمی دانم!«. در چنین وضعیتی احتماال 
شانه هایتان را باال می اندازید. می توانید همین کار ساده را 
در طول روز بارها انجام دهید تا خستگی کمر و شانه هایتان 

را با آن درکنید. کافی است شانه هایتان را به سمت گوشتان 
باال ببرید و چند ثانیه در آن حالت نگه دارید و دوباره در 
حالی که شانه ها را شل کرده اید و در حالی پایین آوردن 

به عقب کشیده اید به وضعیت قبل برگردید.

 بچرخید
بدون اینکه از چرخ های صندلی تان اســتفاده کنید، با 
چرخش های ساده می توانید به سالمتتان خدمت کنید. 
کافی است مثل همیشه روی صندلی کارتان بنشینید، کف 
پاها را روی زمین بگذارید و عضالت شکمتان را منقبض 
کنید. درســت در همین لحظه که شکمتان را سفت به 
داخل کشیده اید، باالتنه تان را آرام به سمت چپ و راست 
بچرخانید. می توانید از دست هایتان برای بیشتر کردن 
کشش استفاده کنید. کمر و باسن شما در زمان انجام این 

حرکت باید صاف باشــد و هربار که می چرخید، حداقل 
10 ثانیه در همان وضعیت بمانید. البته آنقدر نباید به دو 
طرف بچرخید که در گردن یا کمرتان احساس درد کنید.

 قوزتان را صاف کنید 
حتی اگر خودتان هم نخواهید، بعید نیست که ناخودآگاه 
در طــول روز دقایق زیادی کمرتان را خمیده و قوزکرده 
نگه  داریــد. برای اینکه این اشــتباه را جبران کنید و به 
اسکلتتان با قوز کردن های متمادی آسیب نزنید، از یک 
حرکت کششــی ســاده می توانید کمک بگیرید. کافی 
است همان طور که روی صندلی صاف نشسته اید و کف 
پاهایتان را روی زمین گذاشته اید دست هایتان را در هم 
قالب کنید و به سمت سقف بکشید. با این حرکت تک تک 

مهره هایتان را به باال می کشید.

در ستایش »نه!« گفتن

یک، دو، سه، چپ!

به چیزهایی که سالمتتان را تهدید می کنند با خیال راحت نه بگویید

این حرکات ورزشی خستگی کمر و گردنتان را درمی کند

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n
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همیشه به فکر راه اندازی کسب وکار نباشید، مشکل را حل کنید
تا زمانی که مشــتریان مشکل داشــته باشند، همواره 
به دنبال راه حل خواهند بود. مردم همیشــه به دنبال 
راه های بهتر، ســریع تر و هوشــمندانه تر برای انجام 
کارهای روزمره هستند. خوشبختانه فضای زیادی برای 
کارآفرینان وجود دارد تا بتواننــد محصوالت موجود 
را ارتقا دهند. بزرگ ترین مشــکل برای موسسان پیدا 
کردن این مشــکالت دردناک و مطابقت آن با بهترین 
راه حل های ممکن اســت. بر تولیــد محصول ضروری 
تمرکز کنید. مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود 
با گزینه های زیادی برای انتخاب مواجه هستند. دامنه 
توجه در این عصر کوتاه تر شــده اســت و فقط تعداد 
کمی از محصوالت موردتوجه قــرار می گیرند. تقاضا 
برای دســتیابی ســریع تر به نتایج باعث می شود رفع 
نیازهای مصرف کنندگان دشوارتر شود. شما باید یک 
کار متفاوت و بهتر انجام دهید. مشکالت واقعا دردناک 
را حل کنید. گوگل جســتجو را راحت تر کرده اســت. 
 Uber .آمازون خریدوفروش آنالین را ساده کرده است
سعی می کند خدمات خودروی بهتری ارائه دهد. شما 
چه کار بهتر یا هوشمندانه تری می توانید انجام دهید؟ 
مشکل دردناکی که شما می توانید به راحتی حل کنید 
چیست؟ برای جلب توجه مشتری، اول نیازهای آن ها 
را رفع کنید. اگر محصول شــما آنقدر ضروری نیست، 

می توانید باز هم راهی پیدا کنیــد تا این محصول نیاز 
افرادی را برآورده کند. اگر توانســته اید یک مشــکل 
مهم را شناســایی کنید که از عهده حل آن برمی آیید، 
می توانید یک کسب وکار واقعی ایجاد کنید. کسب وکار 
شما باید برایتان هیجان انگیز باشد. برخی از کارآفرینان 
به دنبال رفع مشکالتی هستند که شناسایی می کنند یا 
به آن ها توجه بیشتری دارند. آن ها این مسیر را انتخاب 
می کنند زیرا بیشتر از کار به لذت بردن از مسیر اهمیت 
می دهند. شما به الهام، تعهد و پشتکار نیاز دارید تا یک 
کارآفرین موفق شوید. شادترین و موفق ترین کارآفرینان 
افرادی هستند که از کار خود لذت می برند و غرق در حل 
مشکالت مهم می شوند، مشکالتی که برای آن ها اهمیت 
دارند. عالوه بر عالقه، باید توانایی اجرایی نیز داشــته 
باشید. بازاریابی محصوالتی که مورد نیاز هستند، بسیار 
آسان است و شما مجبور نیستید مردم را متقاعد کنید 
که به آن محصول نیاز دارند یا باید آن را خریداری کنند.
شما قطعا نمی خواهید کسب وکاری را راه بیندازید که 
زیاد دوام نمی آورد. تکالیف خود را انجام دهید، ایده خود 
را معتبر سازید و مطمئن شوید که بازار مناسبی برای 
ایده شما وجود دارد. فقط سعی نکنید یک کسب وکار 
راه بیندازید، سعی کنید یک مشکل واقعی را حل کنید. 

این گونه احتمال موفقیت شما زیاد است.

بدانید که شما تنها نیستید
هنری فورد قبل از اینکه شرکت موفق فورد 

را تاسیس کند، پنج بار شکست  خورده بود. 1
بیل گیتس در کسب وکار اول خود شکست 
خورده بود. اســتیو جابز از اپل بیرون انداخته شده بود. 
وقتی جی. کی. رولینگ کتاب هری پاتر را می نوشت، در 
آســتانه طالق بود، زندگــی او از هم پاشــیده بود و در 

وضعیت بدی به سر می برد.
خواندن داستان هایی درباره کارآفرینان موفق می تواند 
مشوق شــما باشد و به شما کمک کند. ممکن است یک 
کارآفرین احســاس تنهایی کند، اما وقتی در یک جمع 
خوب قرار می گیرد و می فهمد که او تنها نیست و دیگران 
هم مانند او هستند، بهتر می تواند شرایط سخت را تحمل 

کند و فشار روی خود را کاهش دهد.

از تغییر استقبال کنید
MySpace، Nap� ببینید فیس بوک با

ster  با صنعت موسیقی،Craigslist  با 2
روزنامه هــای محلــی و Amazon بــا 
کتاب فروشی ها چه کرده است. وقتی شرکت ها نتوانند 
تغییرات را قبــول کنند، از بین خواهند رفت. درواقع 
تغییــر نوعی تهدید اســت، چیزی کــه می تواند به 

کسب وکار شما آسیب برســاند، و اگر به استقبال آن 
نروید، کسب وکار خود را کامال از دست خواهید داد.

 خالق باشید
می دانستید چســبی که از آن در ساخت 

برگه های چسب دار اســتفاده می شود به 3
طور تصادفی و زمانی که دانشمندان سعی 
می کردند چسبی قوی برای فضانوردی بسازند، درست 

شده است؟ منظورم این است که کمی خالق باشید.
انعطاف پذیری خود را توسعه دهید

بســیاری از افراد معتقدند انعطاف پذیری 
مهم تریــن ویژگی یک کارآفرین اســت. 4

انعطاف پذیری یک ویژگی آموخته شدنی 
است که می تواند درنتیجه تجربیات شخصی یا حرفه ای 
به وجود آیــد، بنابراین باید بدانید کــه وقتی آزمایش 

می شوید، درواقع انعطاف پذیری شما بیشتر می شود.

بر چشم انداز اصلی تمرکز کنید
در طول کار وقتی به موفقیت های کوچکی 

دست می یابید، دست از کار بیشتر نکشید 5
و همیشه به دنبال رسیدن به موفقیت های 

بیشتر باشید.

کارگاه
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وقتی این 
لیست را 

تهیه کردید، 
از خودتان 

بپرسید: »اگر 
سه تا پنج 
محصول یا 

خدمات وجود 
داشت که 

باعث می شد 
زندگی من 

بهتر شود، آن 
محصوالت 
یا خدمات 

چه بودند؟« 
مشخص 

کنید که کدام 
محصوالت 
یا خدمات 

زندگی شما 
را آسان تر 
یا شادتر 
می کنند

کتــاب  Start Your Own Business درباره مراحل 
مهم شروع یک کسب وکار راهنمایی هایی به مخاطب 
می کند، سپس توضیح می دهد که چگونه می توان در 
سه سال اول شروع کسب وکار خود را حفظ کرد. در 
اینجا به خالصه ای از توصیه ها و پیشنهادهایی اشاره 
می شود که نشــان می دهند چه نوع کسب وکاری را 
باید شروع کنید. شما چگونه فرآیند ایده کسب وکار 
را شروع می کنید؟ ابتدا یک ورق کاغذ بیاورید، باالی 
آن بنویسید »چیزهایی درباره من«. پنج تا هفت نکته 
درباره خودتان یادداشت کنید، کارهایی که دوست 
دارید انجام دهید یا به خوبی آن ها را انجام می دهید، 
مسائل شخصی )بعدا درباره زندگی شغلی صحبت 
خواهیم کرد(. ممکن است لیست شما شامل موارد 
زیر باشد: »من با مردم خیلی خوب هستم، کودکان 
را دوست دارم، عاشق مطالعه هســتم، کامپیوتر را 
دوســت دارم، عاشــق اعدادم، یک حالل مشکالت 
هستم.« فقط هر آنچه را که به ذهنتان خطور می کند 
یادداشت کنید. مهم نیســت حرف های شما درباره 
خودتان معنا و مفهوم داشته باشد. در طرف دیگر ورق 
کاغذ، چیزهایی را فهرست کنید که فکر می کنید در 
انجام آن ها خوب نیستید یا دوست ندارید انجامشان 
دهید. ممکن اســت دوست نداشته باشــید با افراد 
جدید مالقات کنید یا واقعا به بچه ها عالقه نداشــته 
باشید، یا از صحبت کردن در جمع خوشتان نمی آید یا 
نمی خواهید سفر کنید. درباره آن ها فکر نکنید و هرچه 
به ذهنتان می آید بنویسید. وقتی این لیست را تهیه 
کردید، از خودتان بپرسید: »اگر سه تا پنج محصول یا 
خدمات وجود داشت که باعث می شد زندگی من بهتر 
شود، آن محصوالت یا خدمات چه بودند؟« مشخص 
کنید که کدام محصوالت یا خدمات زندگی شــما را 
آسان تر یا شادتر می کنند، بازدهی شما را باال می برند، 
یا فقط زمان بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند. 
سپس همین مجموعه سواالت را درباره زندگی کاری 
خودتان بپرسید. به عالوه بررســی کنید که درباره 
زندگی کاری خود چه چیزهایی را دوســت دارید و 

مردم هرروز چیزهای جالبی اختراع می کنند. برخی از 
اختراعات از روی نیاز و برخی دیگر به طور تصادفی به 
اســت. وقتی به فکر ابداع چیزی هستید، ممکن است 
این تصور در ذهن شما باشد که چیزی را اختراع کنید و 
سپس منتظر بمانید تا مردم آن را بخرند. نکته اینجاست 
که فقط این کافی نیســت! اختراع یک چیز جدید هم 
هیجان انگیز و هم دشوار است. اگر نمی دانید که قدم 
بعدی چیست، بهتر است به این نکات برای تبدیل ایده 

خود به یک محصول قابل بازاریابی توجه کنید.

 ایده خود را مستند کنید
اولین کاری کــه باید انجام دهید یادداشــت کردن 
ایده های خود است. تمام جزئیات درباره ابداع خود را 
یادداشت کنید و تمام نمودارهایی که برخی از موارد 
را توضیح می دهند در آن بگنجانید. سپس، از یک نفر 

بخواهید تا به عنوان شاهد آن را امضا کند. این گونه 
یک مدرک دارید که نشان می دهد قبل از هر فرد 

دیگری آن محصول را ابداع کرده اید.

 درباره آن تحقیق کنید
پس از آن، بایــد دریابید که ابداع شــما چقدر 

منحصربه فرد اســت. باید ابتدا جستجویی 
اولیه انجام دهید. این کار را با یک کامپیوتر 
متصل به اینترنت می توانید انجام دهید. 
تصور کنیــد ایده شــما منحصربه فرد 
است، سپس باید مشخص کنید که آیا 
برای ایده شما بازاری وجود دارد یا خیر. 

از مردم ســوال کنید که آیا آن ها مایل 
هستند محصول حاصل از ایده شما را 

خریداری کنند یا خیر.

 یک نمونه از آن بسازید
در مرحله بعــد باید ایده خود را به واقعیت تبدیل 
کنید و یک مدل یا نمونه اولیه از آن بســازید. این 
نمونه اولیه مبنای محصول نهایی شــما خواهد بود. 
نمونه اولیه فقط باید نشــان دهد که ایده شــما کار 
می کند. باید آن را به سرمایه گذاران و خریداران بالقوه 

نشان دهید.

 از آن محافظت کنید
در این مرحله باید اختراع خود را ثبت کنید. 
با این کار مطمئن می شــوید که مالکیت 
حقوقی این ایده به شــما تعلق خواهد 

داشت.

 آن را تولید کنید

سپس می توانید ســاخت محصول نهایی را شروع 
کنید. باید یک کارخانه مناسب برای فرآیند تولید 
رهن کنید. بهتر است روی سیستم های MES جدید 
ســرمایه گذاری کنید تا مطمئن شوید خط تولید 
به خوبی کار می کند. ســایر مالحظات عبارت است 
از بســته بندی محصول و همکاری با حامالن برای 

ارسال محصول به مشتریان.

 آن را بفروشید
مرحله آخر بازاریابی برای محصول اســت. شما بازار 
محصول خود را می شناســید اما چگونه می توانید با 

مشتریان بالقوه ارتباط برقرار کنید؟
باید یک راهبرد بازاریابی مناســب داشــته باشید. 
می توانید از تبلیغات مطبوعاتی یا پوشــش رسانه ای 

استفاده کنید.

چه چیزهایی را دوســت ندارید و نیــز مردم از کدام 
ویژگی های شما خوششان می آید و کدام ویژگی های 
شما را دوست ندارند. درنهایت از خودتان بپرسید چرا 
به دنبال شروع یک کسب وکار هستید. وقتی به این 
سوال پاسخ دادید، به دنبال یک الگو بگردید، اینکه آیا 
به یکی از کارهایی که شما دوست دارید یا در انجام آن 

خوب هستید، نیاز هست یا خیر.

 لحظات الهام بخش
همه جا چیزهایی وجود دارد که بتوانیم از آن ها الهام 
بگیریم. رســیدن به یک ایده کار ساده ای است. این 
الهامات همیشه به ما نشان داده می شوند. بسیاری 
از کارفرمایان محلی کافی شــاپ Starbucks را به 
شهر خود آوردند و از این طریق میلیون ها دالر درآمد 
کسب کردند و کسب وکار خود را از آنجا آغاز کردند. 
به کافه Caribou نگاه کنید. موسسان این کافه با ارائه 
ایده های جالب کسب وکار خود را در سراسر کشور 
توسعه دادند در حالی که برخی از کارفرمایان در این 

حوزه تصمیم گرفتند در سطح محلی باقی بمانند.
از ایده های امتحان شده چشم پوشی نکنید. معموال 

کسب وکارهای پررونق یک چرخه را طی می کنند. 
باغبانی را در نظر بگیرید. در چند سال گذشته، فکر 
نمی کردید که محصوالت و تجهیزات باغبانی بتواند 
در قرن بیســت و یکم دوام بیاورد. این درباره شغل 
کفش دوزی نیز صدق می کنــد. در حالی که افراد 
می خواهند لباس ها و کفش هایی بادوام بیشتر داشته 
باشند. درواقع تقاضا برای این کسب وکارها باالست 
و عرضه آن کم است. به عبارت دیگر، شما می توانید 
یک ایده را بردارید و آن را نســبت به زمان و جامعه 
خود تغییر دهید. از خالقیت خــود نیز در یک ایده 
اســتفاده کنید. درواقع، اگر می خواهید کسب وکار 
شما موفقیت آمیز باشد، سفارشی سازی و تغییر یک 
ایده نوعی انتخابی نیســت بلکه ضروری است. شما 
نمی توانید یک ایده را بردارید و ارائه دهید و ســپس 
بگویید »خوب تمام شــد«. معموال کسب وکارهای 
موفق مانند مک دونالد، سابوی و... از رویکرد یک اندازه 
برای همه استفاده نمی کنند. یکی از بهترین روش ها 
برای تشخیص اینکه آیا ایده شما در جامعه تان موفق 
خواهد بود یا خیر آن است که با افرادی که می شناسید 
صحبت کنید. اگر این یک ایده کاری است، با همکاران 

خود صحبــت کنید. از ایده های شــخصی اعضای 
خانواده یا همســایگان خود استفاده کنید. از اینکه 
دیگران ممکن است ایده شــما را بدزدند، نترسید. 
احتمال آن بسیار کم است. فقط درباره مفهوم کلی 
صحبت کنید؛ نیازی نیست تمام جزئیات را در اختیار 

دیگران قرار دهید.
خوشــبختانه تاکنون روند تشــخیص اینکه کدام 
کسب وکار برای شــما مناسب اســت، تا حدودی 
مشخص شده است. باید بدانید که استارت آپ یک 
کسب وکار علم موشکی نیست. اصال شروع کسب وکار 
ساده نیست، اما آنقدرها هم پیچیده و ترسناک نیست 
که دیگران فکر می کنند. این یک روند مرحله به مرحله 
است. بنابراین باید پله پله پیش بروید. اولین مرحله 
آن است که دریابید چه کار می خواهید انجام دهید. 
وقتی ایده در ذهن شما نقش بست، با مردم صحبت 
کنید تا از نظر آن ها نیز مطلع شــوید و بپرسید: »آیا 
این را می خرید؟ از آن اســتفاده می کنید؟ و چقدر 
برای آن می پردازید؟« پس از آن باید کارهای زیادی 
انجام دهید و تحقیق کنید و وقتی تصمیم گرفتید، 

سریع عمل کنید.

با چه روش هایی می توانیم سه سال اول، کسب و کارمان را حفظ کنیم؟

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

شب زنده داری 
برای راه اندازی

به عنوان یک موســس، راه اندازی استارت آپ 
کار بسیار دشواری است. باید تا نیمه های شب 
برنامه ریزی کنید. برای اینکه موفق باشــید، 
باید یک برنامه بازاریابی مناسب داشته باشید. 
هریک از محصوالت به نوعی راه اندازی و معرفی 
می شوند، اما خوب است به شیوه های سریع و 
آسانی که به بازاریابی استارت آپ شما کمک 

می کنند، نگاهی بیندازیم.
 وب سایت بازاریابی

بسته به ماهیت محصول خود، می توانید یک 
وب سایت شرکتی داشته باشید و محصوالت 
خود را در آنجا عرضه کنید. این کار بسیار ساده 
است. اطالعات مهمی که باید در این وب سایت 
قید کنید عبارت اند از: نام و لوگوی شــرکت، 
عکس هــای محصوالت یا صفحــه طراحی، 
لینک هایی مربوط بــه اطالعات درباره خرید، 

اطالعات تماس و سایر اطالعات شرکت.
 دایرکتوری های استارت آپ

دایرکتوری اســتارت آپ روش سریعی برای 
ایجاد پروفایل های کسب وکار شما در حوزه های 
مختلــف در تمام وب اســت. حتمــا از یک 
هایپرلینک در وب سایت خود استفاده کنید 
زیرا از این طریق رتبه سایت شما در موتورهای 

جستجو باال می رود.
 بسته مطبوعاتی

حتما یک بسته مطبوعاتی تهیه کنید. بسته 
مطبوعاتی یک بســته حاوی اطالعاتی است 
که تمام داده هایی را که یک فرد برای نوشتن 
مطلب درباره محصوالت شــما نیاز دارد، در 
اختیار او قــرار می دهد. در بســته خود یک 
اطالعیه مطبوعاتی شــامل تصاویر باکیفیت، 
اطالعات درباره موسســان شرکت، اطالعات 
تماس و ســایر اطالعاتی که از نظر شما مهم 
هستند، قرار دهید. به عالوه این بسته مطبوعاتی 
را در وب سایت خود قرار دهید تا بازدیدکنندگان 
بتوانند آن را دانلود کنند و به سرعت به اطالعات 

شرکت دسترسی داشته باشند.
 بیرون بروید و شبکه تشکیل دهید

اســتارت آپ جدید شــما بخشــی از هویت 
شماست. باید هر زمان که فرصت پیش می آید 
آن را به افراد معرفی کنید. از رویدادهای محلی 
شروع کنید و کم کم کار خود را گسترش دهید 
تا درنهایت پیام خود را به تعداد بی شــماری از 
افراد برسانید. حتی رویدادهای شبکه ای رسمی 
نیز فرصت های خوبی هستند تا در آنجا افراد را 
از پروژه جدید خود باخبــر کنید. با اطمینان 
و هیجــان صحبت کنیــد و بگذارید دیگران 
تشویق شــوند و بخواهند اطالعات بیشتری 

دریافت کنند.

سه روش برای تقویت 
کمپین بازاریابی

تمــام صاحبان کســب وکار بایــد بدانند که 
بازاریابی بسیار اهمیت دارد. هر کسب وکاری 
باید یک راهبرد بازاریابی هدفمند و مشخص 
داشته باشد تا بتواند در بازار امروز رقابت کند.  
اگر راهبرد بازاریابی شــما با شکســت مواجه 
شود، دچار وضعیت نابسامانی می شوید. این 
راهبردها را امتحان کنید تا کمپین بازاریابی 

خود را ارتقا دهید.
 شناخت و تمرکز بازار مقصد 

بخش مهم هر کمپیــن بازاریابی بازار مقصد 
است. شــما باید بدانید که کدام دسته از افراد 
بیشتر از همه به کسب وکار شما عالقه دارند. در 
غیر این صورت، وقت و پول خود را هدر خواهید 
داد. اگر کســب وکار خود را بین افرادی تبلیغ 
کنید که بــه آن عالقه ندارند، تمام تالش های 
شــما بیهوده خواهد بود. باید هنــگام ایجاد 
طرح کاری بــازار مقصد خود را نیز پیدا کنید، 
سپس روی آن تمرکز کرده و سعی کنید توجه 

مخاطب را به کسب وکار خود جلب کنید. 
 از صحبت ها متخصصان استفاده کنید

تمام صاحبان کســب وکارهای کوچک باید 
اطالعات بیشتری درباره بازاریابی کسب کنند. 
اگر بدانید که چگونه باید کارها را انجام دهید، 
نیاز نیســت هزینه زیادی صرف کنید تا افراد 
دیگر در این زمینه به شما کمک کنند. می توانید 
به صحبت های افــراد متخصص گوش دهید. 
در برخی از رویدادها، ســخنگو درباره برخی 
از اصول بازاریابــی توضیحاتی می دهد. وقتی 
شما صحبت های متخصصان را درباره بازاریابی 
بشنوید، می توانید از آن ها در کسب وکار خود 
استفاده کنید. یکی از موضوعاتی که باید درباره 
آن اطالعات کسب کنید بازاریابی در رسانه های 

اجتماعی است. 
 استفاده از شیوه های سنتی و مدرن

امروزه مردم بیشتر از شیوه های مدرن استفاده 
می کنند و به دنبال بازاریابی دیجیتال هستند. 
این شیوه ها کسب وکار شما را به تعداد زیادی 
از مخاطبان معرفی می کند. اما نباید شیوه های 
قدیمی و سنتی را نادیده بگیرید. این سه روش 
به شما کمک می کنند تا کمپین بازاریابی خود 
را تقویت کنید. اگر می توانیــد این اطالعات 
را خودتــان به دســت آورید، نیازی نیســت 
هزینه زیادی را صرف اســتخدام شرکت های 

متخصص کنید.

نکته 
P o i n t

چگونه به یک ایده برای کسب وکار برسیم؟

نحوه تبدیل اختراع به یک محصول قابل بازاریابی
18 اردیبهشت 139۵ . سال اول .  شماره نهم

ســرور یک ســاختار مهم در سیستمی اســت که به 
ســایر کامپیوترها از طریق اســتفاده از اینترنت یا سایر 
دستگاه های شبکه ای خدمات ارائه می دهد. در این دوران 
مدرن سرورهای مختلف بسیاری وجود دارد. یکی از آن ها 
»سرور وب« است. این نوع سرور محتوا را از طریق دانلود 
یک فایل از یک حافظه از راه دور و انتقال آن در سراســر 
شبکه و رسیدن به سایر کاربران به یک مرورگر وب ارائه 
می دهد. از ســوی دیگر، یک میزبان ســرور اختصاصی 
مسئول تامین انرژی سرور اختصاصی برای یک سیستم 
مشتری خاص است. در حال حاضر، شرکت های مختلفی 
وجود دارند که سرورهای میزبان متفاوتی را به کاربران ارائه 

می دهند؛ با این حال، به دلیل حجم باالی درخواست ها از 
سوی مشتریان، که فقط هزینه یک سرور غیراختصاصی 
را پرداخت کرده اند، برخی از آن ها یک دوره خرابی را تجربه 
می کنند. بنابراین، میزبان سرور وب سایت شما سرعت 
بارگذاری صفحات وب شما را افزایش خواهد داد و کمک 
خواهد کرد تا روی پیشــرفت محتوای وب سایت خود 
تمرکز کنید و هزینه ها را به سود تبدیل سازید. شرکت های 
آنالین که سرورهای میزبان ارائه می دهند، می توانند به 
بیش از یک مشتری خدمات عرضه کنند. برای مثال، یک 
سرور وب خاص می تواند به درخواست های بیش از یک 
وب سایت پاسخ دهد و زمان بارگذاری صفحات وب آن را 

آهسته کند. سروران میزبان باید آنقدر سریع باشند که 
کاربر بتواند از پیمایــش خود لذت ببرد و به غیر از خیره 
شدن به صفحه کامپیوتر و انتظار کشیدن برای باز شدن 

صفحه، کارهای زیادی در وب سایت شما انجام دهد.
داشــتن یک میزبان ســرور اختصاصی روشی مناسب 
برای ارتقای سرعت بارگذاری صفحات وب است. در این 
صورت، از تمام قابلیت های انتقــال داده ها برای اجرای 
وب سایت کامال استفاده خواهد شد و درنتیجه رسیدگی 
به درخواست های کاربران سریع تر انجام می شود. وقتی با 
از استفاده از یک میزبان سرور اختصاصی برای وب سایت 
خود، ســرعت بارگذاری صفحــات وب افزایش یافت، 

می توانید روی محتوای صفحات وب خود تمرکز کنید.
با داشتن ســرعت بارگذاری باال، انجام طرح های اولیه و 
بهینه سازی محتوا آسان تر انجام خواهد شد و وب سایت 
شما در باالی صفحه جســتجوهای آنالین قرار خواهد 
گرفت. داشتن طرح بهینه و ســازمان یافته برای محتوا 
موجب می شود خوانندگان به جستجو در وب سایت شما 
ادامه دهند. در آخر نیز داشتن میزبان سرور اختصاصی 
باعث سوددهی می شود. زیرا از آنجا که سرورهای میزبان 
شما سرعت بارگذاری صفحات وب دلخواه را ارائه می دهند 
و محتوای مورد نظر شما را تولید می کنند، سود جایزه این 

امکانات است.

چرا داشتن یک میزبان سرور اختصاصی مهم است؟

با این پنج نکته بر مشکالت استارت آپتان غلبه کنید

جان دی راکفلر
پیدا کردن یک دوست در یک تجارت خیلی بهتر 
از پایه گذاری یــک تجارت بر اســاس یک رابطه 

دوستانه است.
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برگزیدهها

برنامه Canopy یکــی از پربازدیدترین 
برنامه هــای کاربردی در سیســتم عامل 
اندروید و آی اواس است که به کاربران کمک 
می کند محصوالت زیبایی را که برای خرید 
در ســایت آمازون وجود دارد، پیدا کنند. 
این برنامه امکان گزینــش در بزرگ ترین 
و معتبرترین کاتالــوگ اینترنتی را فراهم 
می کند. از ویژگی های این برنامه کاربردی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 خرید بر اساس دسته بندی ها و برندها، یا 

یافتن هدایا بر حسب نوع شخصیت
 پیدا کردن مــوارد جدیــد و معروف در 

یک جامعه
حســاب  یــک  ایجــاد   
بــرای ذخیــره محصوالت، 
ی  صیه هــا تو فــت  یا ر د
ایجاد  شخصی سازی شــده، 
کلکســیون یا دنبال کردن 

سایر افراد
 استفاده از حساب خود برای 
برداشتن چیزی که در دسکتاپ شما باقی 

مانده است
برنامه Canopy قصد دارد با ارائه امکانات 
اشــتراک گذاری و شبکه ســازی که روی 
تجارت تمرکــز دارد و به کاربــران امکان 
می دهد اجناس را خریداری کنند، به آمازون 

در ارائه کاالها کمک کند.
در نســخه های جدید ایــن برنامه ایرادات 
قبلی رفع شــده  و قابلیت هــای جدیدی 
به برنامه اضافه شــده اســت. برای مثال، 
حاشیه نویسی هایی ارائه می شود که در آن ها 
دلیل نمایش برخی از اجناس در فید شما، 
برندها یا دســته بندی هایی که شما دنبال 

کرده اید، و... مشخص شده اند.
در قسمت طراحی این برنامه نیز تغییراتی به 
وجود آمده است. تصاویر محصول بزرگ تر 
شــده اند، شــیوه فید واضح تر شده و یک 
صفحه سازمان یافته با جزئیات دقیق ارائه 

شده است.

با استفاده از این برنامه می توانید واحد ارزی 
هریک از کشــورهای دنیا را تبدیل کنید. 
XE Currency یــک برنامــه کاربردی 
معروف با تعداد دانلود بسیار زیاد در سراسر 
دنیاســت. این برنامه نرخ ارز و نمودار ارزی 
را به طور زنده نشان می دهد و حتی آخرین 
به روزرســانی نرخ ها را ذخیــره می کند به 
طوری که می توانیــد در حالت آفالین نیز 
آن ها را مشــاهده کنید. این برنامه مشهور 
بیش از 40 میلیون بار دانلود شده است و در 
آیتونز به عنوان برنامه کاربردی هفته انتخاب 
 BBC، LA شده است. به عالوه کانال های
Times، CNN  و Travel دربــاره آن 

برنامه هایی تهیه کرده اند. این برنامه:
 هشدار نرخ را برای ارزهای مختلف ایجاد 
می کند  به طور خودکار بر بازار 
نظارت دارد  اگــر به نرخ هدف 

کاربر برسد، آن را اطالع می دهد
برای اســتفاده از این قابلیت برتر 
XE Cur�  باید ثبت نام کــرد.  
rency بیش از 30 هزار نمودار 
ارز دارد و نرخ هریک از ارزهای دنیا 
و فلزات گران بها را نشان می دهد. با استفاده 
از تبدیل کننــده ارز قیمت ها را محاســبه 
می کند. به طــور همزمان بیش از 10 ارز را 
کنترل می کند. قیمت ارز شــما را با مشاور 

نرخ XE مقایسه می کند.

این برنامه تمام 
ایستگاه های 

مترو را همراه 
با نشانی و 

امکانات داخلی 
آن ها فهرست 

می کند از قبیل 
اتاق استراحت، 

پارکینگ، 
سوپرمارکت، 

غذاخوری، 
روزنامه فروشی، 

عطرفروشی، 
کافی شاپ، 

مغازه و...

آشنایی با اپلیکیشنی که به شما کمک می کند از دردسرهایی که معموال در مترو با آن مواجه هستید خالص شوید

با اپلیکیشن های برگزیده هفته می توانید روزتان را برنامه ریزی کنید و از شر فایل های مزاحم هم خالص شوید

ازراهآهنتاتجریشبااپمترو

 )Tehran Metro( برنامه کاربردی متروی تهران
یکــی از کاربردی ترین برنامه هــای موجود به 
زبان فارسی اســت که اطالعات مفیدی درباره 
متروی تهــران و برنامــه زمان بنــدی آن ارائه 
می دهد. تهران مترو توسط تیم »فرداد« ساخته 
شده اســت. اعضای این تیم عبارت اند از مهدی 
بهرامی، مرتضی حســین زاده، هژیــر دبیری و 

آرش عسگری.
تیم فرداد با ایده اطالع رسانی به افرادی که قصد 
دارند از طریق متروی تهران در سطح شهر تردد 
کنند، برنامه تهران مترو را ســاخته است. آن ها 
بــا معرفی برنامه تهران مترو، بــه کاربران امکان 
می دهند خطــوط متروی تهران را مســیریابی 
کننــد، اطالعاتی دربــاره ویژگی هــا و امکانات 
هریک از ایستگاه های مترو به دست آورند، مراکز 
مجاور را شناســایی کنند و مسیرهای تاکسی و 
اتوبوس را که مقصد آن ها ایســتگاه مترو اســت 
پیدا کننــد. تمام این خدمات به صورت آفالین و 
ساده در دسترس کاربران قرار می گیرد. مهم ترین 
ویژگی های این برنامه کاربردی به این شرح است:

اگر نقشــه مترو تغییر کند، این برنامه بر اساس 

ایستگاه های فعلی اطالعات جدید را به کاربر ارائه 
می دهد. کاربران می توانند نزدیک ترین ایستگاه 
مترو را به عنوان نقطه شــروع به طــور خودکار 
جستجو کنند و این برنامه به آن ها نشان می دهد 
که چگونه می توانند خط مترو را عوض کنند و به 

مقصد نهایی خود برسند.
این برنامه تمام ایســتگاه های متــرو را همراه با 
نشــانی و امکانات داخلی آن ها فهرست می کند 
از قبیل اتاق استراحت، پارکینگ، سوپرمارکت، 
غذاخــوری، روزنامه فروشــی، عطرفروشــی، 
کافی شاپ، مغازه موبایل  فروشی، مرکز اینترنت، 
خدمات ایرانسل، مرکز خرید، دستگاه خودپرداز 
بانک سامان، دســتگاه خودپرداز بانک پارسیان، 
بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین، بانک کشاورزی، 

بانک سرمایه، دستگاه بانک دی، و بانک سینا.
به عالوه این برنامه جــدول زمان بندی هر قطار 
را بر اساس روزهای مختلف در دسته بندی های 
مختلف قرار داده اســت. این دسته بندی عبارت 
است از شنبه تا چهارشــنبه، پنج شنبه، جمعه و 
روزهای تعطیل. همچنین قطارهای سریع السیر 
و ویــژه برای خط تهران-کــرج با عالمت خاص 
مشخص شده اند. در برنامه تهران مترو اطالعات 
مربوط به مراکز مجاور هر ایســتگاه نمایش داده 
می شــود از قبیل مجتمع مســکونی، ورزشی، 
مذهبی، قضایی، ســرگرمی، صنعتی، سیاسی، 
تجــاری، پزشــکی، نظامی، اقتصــادی، اداری، 
تاریخی و تاسیساتی. با کمک این برنامه، کاربران 

می توانند ایستگاه نزدیک به مرکز مورد نظر خود 
را شناسایی کنند.

همین طور مسیرهای تاکسی از هر ایستگاه مترو 
به مقصدهای مختلف و اطالعات درباره مسیرهای 
اتوبوس در ایــن برنامه در اختیــار کاربران قرار 
می گیرد. عالوه بر موارد فوق، این برنامه می تواند 
ایستگاه های مترو را بدون دسترسی به اینترنت 
روی نقشه نمایش دهد. بنابراین دیگر الزم نیست 
نگران اتصال به اینترنت و پیــدا کردن وای فای 
باشــید. می توانید در هرکجا و هــر زمان از این 
برنامه استفاده کنید. در نسخه های جدیدتر این 
برنامه برخی اصالحات و پیشرفت ها صورت گرفته 
اســت. برای مثال، الگوریتم مسیریابی پیشرفت 
کرده و همگام ســازی داده ها تقویت شده است. 
ایستگاه های جدید و هرگونه تغییرات در مترو به 
برنامه اضافه شده است. ایرادها و اشکاالت موجود 
رفع شده اند و عملکرد کلی برنامه بهتر شده است. 
استفاده از این برنامه بســیار ساده است. پس از 
دانلــود و نصب تهران مترو، وقتــی برنامه را اجرا 
می کنید در صفحه نخست خطوط مختلف مترو، 
که در حال حاضر پنج خط اســت، نمایش داده 
می شوند. با لمس هر خط، می توانید ایستگاه های 
مختلف موجود در آن خط را مشاهده کنید. اگر 
دوباره هریک از این ایســتگاه ها را لمس کنید، 
اطالعات و جزئیات بیشتری درباره ایستگاه اعم از 
نشانی، زمان بندی قطارهایی که به آنجا می روند، 
خطوط تاکســی و اتوبوس، امکانات و تسهیالت 

داخل ایستگاه مترو به دست خواهید آورد.
یکی دیگر از ویژگی های جالب این برنامه گزینه 
مسیریابی است. کاربر با وارد کردن مبدا و مقصد 
یا مکان مورد نظر خود می تواند از مسیر خطوط 
مترویی که باید از آن ها استفاده کند، مطلع شود. 
به عالوه نقشه کلی تمام خطوط مترو نیز در این 
برنامه ارائه می شود تا کاربر بتواند تصویری کلی 

از خطوط و مسیرهای آن در ذهن داشته باشد.
در یک گزینه دیگر، کاربران می توانند این برنامه 
را از طریــق برنامه هــای مختلف بــا دیگران به 
اشتراک بگذارند. به عالوه این برنامه این امکان را 
به کاربران داده است که در صورت نیاز به تماس 
با تیم توسعه دهنده یا طرح پرسش های خود، با 
رجوع به گزینه درباره ما، با آن ها در تماس باشند.

در کل می توان گفت برنامه کاربردی تهران مترو 
ابزاری مناسب، سریع و آسان است که با استفاده 
از آن به راحتی می توان به موقع در ایســتگاه های 
مترو حاضر شد و به مقصد نهایی خود رسید. این 
برنامه عالوه بر اطالع رســانی، به کاربران کمک 
می کند با بررسی زمان حرکت و مسیر راه از قبل، 
در وقت خود صرفه جویــی کنند. تهران مترو در 
نسخه اندروید در دســترس کاربران قرار دارد و 
به دلیل حجم کم، به آسانی می توان آن را دانلود 
و نصب کرد بدون اینکه حجــم زیادی از فضای 
ذخیره سازی تلفن همراه را اشغال کند و موجب 
ایجاد مشــکالتی در ســرعت اجرا و استفاده از 

برنامه ها شود. 

تلفن همراه یا دســتگاه الکترونیکی شما کند 
شــده اســت؟ یا پر از برنامه هــای کاربردی 
و مولفه های سیســتم اســت به طــوری که 
دیگر کنتــرل آن هــا را از دســت داده اید؟ 
برنامه Boost+ یــک متخصص عملکرد 
اندروید رایگان اســت که به طور هوشــمند 
عملکرد دســتگاه را تنظیم می کند، مصرف 
باتری را تقویت کــرده، و فایل های بی فایده 
و غیرقابل اســتفاده را پــاک می کنــد تــا 
مقداری از فضای ذخیره ســازی خالی شود و 
دســتگاه از امنیت بیشــتری برخوردار شود.  
Boost+یکــی از متداول ترین برنامه های 

کاربردی است که بیشتری میزان دانلود را به 
خود اختصاص داده است. از قابلیت های اصلی 

این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 فایل های بی فایده را پاک می کند: می توانید 
فضای ذخیره ســازی دســتگاه خود را آزاد 
کنیــد. این برنامه فایل هــای حافظه مخفی، 
نصب کننده ها، فایل های موقت و قسمت های 

تبلیغاتی را حذف می کند.
 دســتگاه را به طــور هوشــمندانه تقویت 
می کند: این برنامه به طــور خودکار عملکرد 
بازی هــا و برنامه هــای کاربــردی را تقویت 
می کنــد. Boost+ مقــداری از حافظــه 

دســتگاه را پاک می کند، سرعت عملکرد آن 
را باال می بــرد و در مصرف باتری صرفه جویی 

می کند.
 برنامه ها را مدیریت می کند: چه تعداد برنامه 
در دستگاه شما نصب است که مدت هاست از 
آن ها اســتفاده نکرده اید؟ به آسانی می توانید 
آن ها را حذف کنید و فعالیت هایی را که زیاد 

از آن ها استفاده نمی کنید، شناسایی کنید.
 برنامه ها را قفل می کند: این برنامه می تواند 
برای باز شدن برنامه هایی که حاوی اطالعات 
شخصی هســتند، رمز ورود قرار دهد و از این 

طریق میزان امنیت دستگاه را باال ببرد.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

گنجینه تصاویر متحرک را به موبایلتان بیاورید 

Any.DO
برنامه کاربردی Any.do را باید هر کاربردی در دســتگاه خود داشــته 
باشد. میلیون ها نفر در سراســر دنیا از این برنامه برای دریافت ایده، ایجاد 
یک چک لیســت و دنبال کردن کارهایی که باید انجام دهند یا می خواهند 
انجام دهند، استفاده می کنند. با Any.do می توانید به آسانی چک لیست 
و کارهای خود را با هر فردی به اشــتراک بگذارید تا آن ها ســریع تر انجام 
شوند. از مزایای اصلی این برنامه کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 همگام ســازی فضای ابری بین تلفن همراه، دســکتاپ، وب و تبلت شما 
 به زبان آوردن ذهن خود با تشــخیص گفتار یکپارچه  کشــیدن و رها 
کردن برای برنامه ریزی و تنظیم هشدارها  تنظیم یک یادآور )می توانید 
یادآورهای مبتنی بر زمان و مکان خود را انتخاب کنید(  اشتراک گذاری 
با دیگران )کارها و لیســت خود را با هر فردی به اشتراک بگذارید(  اضافه 
کردن ریزکارها، یادداشــت و پیوســت فایل  طراحی برای تلفن همراه با 

پشتیبانی از حرکات ساده
به عالوه این برنامه یک طراحی ساده و زیبا دارد که باعث می شود شما روی 
اهداف روزانه خود تمرکز کنید. Any.do یک برنامه ریز روزانه اســت که 
به شــما امکان می دهد کارهای خود را به درستی انجام دهید. می توانید از 
مدخل صوتی برای ثبت کارهایی که باید انجام دهید، استفاده کنید یا آن ها 

را با استفاده از قابلیت تشخیص خودکار تایپ کنید. 

GIPHY. All the GIFs
این برنامه بزرگ ترین کتابخانه GIFهای متحرک دنیاســت که کاربران 
می توانند روی تلفن همراه خود به آن دسترسی داشته باشند. این برنامه یکی 
 GIPHY .از بهترین برنامه های کاربردی در حوزه خود شناخته شده است
سریع ترین و ساده ترین راه برای جستجو و اشتراک گذاری GIFها در تمام 

کانال های اجتماعی مورد عالقه شماست.
این برنامه با اینکه ســریع ترین روش اســت اما کار با آن بسیار ساده است. 
اکنون که در این برنامه از سوئیچ روشن/خاموش خودکار استفاده شده است، 
افرادی که از اتصال ضعیف اینترنت ناراضی هستند می توانند از این برنامه 
بهره مند شوند. این برنامه یک گزینه لمس سه بعدی نیز دارد که از آن برای 

دسترسی سریع به تمام GIFها استفاده می شود.
کاربران می توانند بهترین GIF را از بین GIFهای موجود در این کتابخانه 
بزرگ پیدا کنند. تمام برنامه های تلویزیونی، فیلم ها، موسیقی و... از طریق 
این برنامه قابل دسترسی هســتند. به عالوه کاربران می توانند از مهم ترین 

اخبار ورزشی مطلع شوند.
امکان ارســال GIFهــا از طریق پیامــک یا اشــتراک گذاری آن ها در 
اینستاگرام، توییتر، فیس بوک، ایمیل و... وجود دارد. عالوه بر شکلک های 
موجود برای ابراز احساســات، کاربران می توانند از استیکرهای متحرک 

نیز استفاده کنند.

Documents 5
هر چیزی را که می خواهید روی دستگاه آیپد و آیفون خود مطالعه کنید، گوش 
دهید، یا تماشا کنید. فایل ها، اسناد، کتاب ها، و هر محتوای دیگر با این برنامه 
قابل مشاهده هستند. این برنامه در بیش از 70 کشور در سراسر دنیا به عنوان 
بهترین ویرایشگر فروشــگاه اپل شناخته شده است و ابزاری است که به شما 

کمک می کند مطالب را بهتر سازماندهی کنید.
این برنامه بسیار سریع است، ظاهر خوبی دارد و استفاده از گزینه های آن آسان 
است. کاربران می توانند از این برنامه به طور مداوم در خانه، دفتر کار، دانشگاه 
یا در جاده استفاده کنند. این برنامه توانمندترین برنامه در دستگاه شماست 
که می تواند جایگزین برنامه های نمایشگر سند، مدیر دانلود و سایر برنامه های 

کاربردی شود.
با کمک این برنامه کاربران می توانند اسناد آفیس را تماشا کنند، فایل های با 
فرمت PDF را بخوانند و حاشیه نویسی کنند، اسناد داخلی را جستجو کنند، 

فایل های متنی را ویرایش کنند، و کتاب ها و مقاالت را مطالعه کنند.
از دیگر قابلیت های این برنامه امکان مدیریت فایل ها، کپی کردن اســناد از 
  iCloud، Dropbox، Google Drive کامپیوتر شخصی یا مک، همگام سازی با
و سایر خدمات، اشتراک گذاری فایل ها با دوستان و حفاظت با استفاده از یک 
رمز ورود است. به عالوه کاربران می توانند پیوست هایی را در ایمیل خود ذخیره 

کنند، اسناد را از وب دانلود و صفحات وب را ذخیره کنند.

+Boost

گلچین کردن در آمازون

سفر می روید این اپ را 
هم ببرید

هنریفورد
چه شما فکر کنید که می توانید کاری را انجام دهید 
و چه فکر کنید که نمی توانید آن را انجام دهید، در 

هردو حالت درست فکر می کنید.
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