
No.5\ Vol.1\ Sat\ April 9th\ 2016

فروشگاه اپل بیش از 10 میلیارد دالر 
فروش داشته است

چرااکوسیستم اپل بزرگ ترین 
مزیت این شرکت است؟

شرک  اپل )Apple( به دلیل تخصص خود در نرم افزار، سخت افزار، 
و خدمات از سایر شرکت ها متمایز شده است. ادغام عمومی یکی از 
مزیت های رقابتی است، زیرا این شرکت دارای سازندگان تراشه 

است که بر تولید نظارت دارد و استانداردهای نرم افزاری 
را کامال رعایت می کند. اپل یک اکوسیستم بسته ای از 

فروشگاه های خرده فروشی را اداره می کند. با این مزیت ها، این 
شرکت کنترل بیشتری روی ارزش و نیز هزینه های خود دارد...
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راهبرد  فروش  ارزان تر

شغلتان را اینگونه به چنگ بیاورید

راهنمای خالص شدن از شر اسپم

زمانش رسیده که با آقای اسپمر مبارزه کنیم!

stopspam.ir

اینترنت پاک، بدون اسپم و پاپ آپ

#IrStopSpam
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زارا از تبلیغات استفاده نمی کند اما خرده فروشان 
3/5 درصد از درآمد خود را صرف تبلیغات می کنند

بچه های وب سایت توشه 
از تجربیات آغاز راه و آینده پیش رو می گویند

آیا تولید تلفن های ارزان می تواند برای شرکت سامسونگ 
سود داشته باشد؟

چهار راه حل ساده برای آن ها که دنبال شغل مورد 
عالقه شان می گردند

بدون تبلیغات برند شوید!

ای  کاش برعکس عمل می کردیم
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بهترین زمان برای تولید محتوا  
در رسانه های اجتماعی

هر پست زمانی و هر 
کامنت مکانی دارد!

مینو چگونه
نوستالژی شد؟
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

10

زمان بندی ایونت های
تا پایان فروردین را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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برگزاری همایش مهارت های 
کارآفرینی در هرمزگان

داستان فرازو فرود برند محبوب 
پفک نمکی های کودکی هایمان

جنوبی ها با ثروت 
خودساخته آشنا 

می شوند

بگذارید فارغ از جمالت و کلمات رســمی از خاطره 
نوروز شروع کنم. از جایی مثل بهشت به نام »پریم«، 
در حوالی پل سفید در استان مازندران. در دل جنگل و 
شالیزارها با منظره ای ابدی پشت به جنگل و رو به دشت 
وسیع و سرسبز. و آســمان باالی سرت که جوالنگاه 
رنگ های رنگین کمان است. در این آسمان  آبی تنها 
چیزی که  یافت نمی شد فرکانس های اینترنتی بود، 
به اندازه گذاشــتن یک خبر در شنبه مگ. هرروز در 
سه نوبت صبح، ظهر و عصر پس از طی ۴۰ کیلومتر 
مسافت رفت وبرگشت و درمجموع ۱۲۰ کیلومتر و 
گذر از چندین روستا به شلدره می رسیدیم. وایمکس 
مبین نت و ایرانسلی که از قبل خریداری کرده بودیم 
رسما تعطیل بودند. صاحب مغازه موبایل فروشی که 
دلش به وسعت دشت بود پسورد اینترنت خانه اش را در 
اختیارمان گذاشت تا دیواربه دیوار خانه اش پارک کنیم 
و خبرها را از داخل ماشین روی سایت بگذاریم و بعد 
هم روی تلگرام و شبکه های مجازی. این داستان هرروز 
ما بود. وقتی هم عازم شهرستان اقلید در استان فارس 
شــدیم، به محض خروج ۲ کیلومتری از شهر و اُتراق 
در باغ بستگان اینترنت گم می شد. حسین راهداری 
کتابی دارد با عنوان»چگونه با آمار دروغ بگوییم« که 
سال گذشته انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد. 
کتابی به زبان ساده برای هر آن  کس که افکار عمومی 
است. در روزهای تولید شنبه بسیاری از دوستان سوال 
می کردند چرا وقتی بچه های استارت آپی سروکارشان 
ادامه درصفحه 3 با نت است... 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

چگونه با آمار دروغ 
بگوییم!

مجبو رم بر ای ماندن بجنگم
نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان، در گفت وگو با »شنبه« هم از خودش دفاع 

می کند و هم می گوید سهم 8۰ درصدی رقیب از بازار، شوخی است!
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برای مشاهده جزییات 
اگهی ها به سایت jobinja.ir  و 
  shanbemag.ir نیازمندی های

مراجعه کنید
نیازمندی های کارآفرینی
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برگزاری همایش مهارت های کارآفرینی در هرمزگان

استقبال پرشور دانشجویان و اساتید مشهدی از این رویداد 

جنوبیهاباثروتخودساختهآشنامیشوند

کانــون غدیر اســتان هرمزگان همایــش آموزش 
مهارت های کارآفرینی را با محوریت کسب وکار، فن 
بیان و ســخنوری، تولید محتوای دیجیتال، هوش 

هیجانی و روانشناسی برگزار می کند.

 چالـش مورد بحث در این همایش
امروزه بیکاری مشــکلی همه گیر شده است. فرقی 
ندارد لیسانس داشته باشید یا فوق لیسانس و یا حتی 
دکتری! چون با همه این ها باز هم نمی توان با قاطعیت 
گفت حتما کاری برای شما وجود دارد! جالب است 
بدانید که 110 هزار نفــر با مدرک دکتری بیکارند! 
بیکاری و عدم امنیت شغلی امروزه یکی از مهم ترین 
چالش های زندگی اجتماعی است. اما برای حل آن 
چه باید کرد؟ در این همایش قرار است به شما گفته 
شود که کلید حل این مشکل اول از همه در دستان 
خود شماست و این شمایید که باید بدانید از این کلید 

چگونه استفاده کنید. 
گفته می شــود این همایش قصد دارد با برگزاری 
کارگاه ها و آموزش های کوتاه اما مفید، شــما را با 
کارآفرینی، ثروت خودســاخته و کسب وکار آشنا 
کند. البتــه به دلیل وجود مباحث روانشناســی، 
فن بیان و تولید محتوای دیجیتال، موفقیت شما 
دوچندان خواهد شــد. یادگیری این مباحث به 
شما در بهبود روشمندی کار کمک خواهد کرد تا 
بتوانید درســت از دانش کارآفرینی خود استفاده 

کنید.

 افرادی آماده تر برای راه اندازی کسب وکار
از آنجایی که این همایش محدود به هیچ گروه سنی 
نیست، مطالب با بیانی ساده و شفاف ارائه خواهند شد 
تا برای همگان قابل استفاده باشند. به همین دلیل 
انتظــار می رود پس از پایــان همایش، خروجی آن 
افرادی با دیدگاه پژوهشگری و کارآفرینی باشند که 
آماده شروع پردازش الزم ایده ها برای ایجاد کسب وکار 
شخصی خود هستند. شما می توانید ادعا کنید که 
بعد از این همایش همه آنچه برای راه انداختن یک 

کسب وکار نیاز است بدانید، فرا گرفته اید.

 اساتید همایش
مهنــاز دریایی؛ مجــری بخش فن بیــان. دریایی 
فوق لیســانس مهندســی کشــاورزی دارد اما در 
زمینه های تدریس و نویسندگی در حیطه مهارت های 
فن بیان و ارتباط موثر در کسب وکار نیز فعالیت دارد. 
وی مهارت فن بیــان را برای موفقیت و لذت بردن از 
زندگی الزم می داند. محمدامین شــریفی؛ مجری 
بخش بازار موبایل. شریفی از افراد قدیمی دنیای وب 
و موبایل است که به صورت تخصصی از سال 1391 
در این زمینه وارد شده است. در حال حاضر وی پیگیر 

امور حرفه ای در این زمینه است.
سعید ذاکری؛ مجری بخش کارآفرینی. ذاکری در 
حال حاضر در حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات، 
کارآفرینی و کسب وکار فعالیت دارد. دوره کارآفرینی 
خود را در سال 1393 در دانشگاه صنعتی شریف ایران 
به اتمام رســانده و برگزارکننده این همایش است. 
فاطمه آســا؛ مجری بخش روانشناسی. آسا مشاور 
خانواده اســت. عالوه بر این، وی در زمینه آموزش 
تربیت فرزندان بــه والدین نیز فعالیت دارد. در حال 
حاضر آســا عالوه بر پژوهش و نویسندگی اقدام به 
برگزاری دوره های آموزشــی تربیت فرزندان برای 

والدین کرده است.
شــهناز غفاری؛ مجــری بخش فن بیــان. غفاری 
فارغ التحصیل رشته پژوهشگری و دارای کسب وکار 
دانش بنیان شخصی خویش است. وی اکنون عالوه 
بر رسیدگی و ارتقای کسب وکارش به امور پژوهشی و 
آموزشی، نویسندگی و آموزش فن سخنوری مشغول 
است. طیبه زمانیان؛ مجری بخش محتوای دیجیتال. 
زمانیان چند سالی است فارغ التحصیل شده و در حال 
حاضر به امور نویسندگی و پژوهشی مشغول است. وی 
مدتی در صداوسیمای ایران فعال بود اما از آن سازمان 

بیرون آمد تا روحیه پژوهشی خود را پرورش دهد.

این گونه ثبت نام کنید
با مراجعه به ســایت anaac.ir و با پــر کردن فرم 
ثبت نام می توانید به راحتــی و در عرض چند ثانیه 

ثبت نام کنید.
زمان: 25 فروردین ماه 1395

محل برگزاری: هرمزگان، بندرعباس، گلشهر جنوبی، 
بلوار رسالت جنوبی، خیابان حکمت، کانون غدیر.

و   076-42223998 تمــاس:  تلفن هــای 
076-42225162
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)Lean Startup( کارگاه نوپای ناب 
در این کارگاه که در تاریخ 22 فروردین ماه در 

22
فروردین

دانشکده فنی دانشگاه تهران در آواتک برگزار 
می شــود، ســارا اوزینگر قرار است مباحث 
استارت آپی را برای شــرکت کنندگان ارائه کند. در این 
کارگاه مــدل بوم ناب نیز مورد بررســی قرار می گیرد تا 
صاحبان ایده های استارت آپی بیاموزند چگونه به اصالح 
و آزمایــش ایده های خود بپردازند. ایــن کارگاه به زبان 

انگلیسی برگزار خواهد شد.

 دوره طراحی وب در دانشگاه امیرکبیر
دومین دوره از دوره هــای کارآموزی CS+ در 

22
فروردین

دانشکده فنی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر 
برگزار می شــود. این دوره شامل دو ایستگاه 
آموزشی اســت که در ایســتگاه اول به مباحث ابتدائی 
برنامه نویسی تحت وب و سمت client پرداخته خواهد 
شد. همچنین مباحث CSS، LESS، STYLESHEET و 
HTML از دیگر ســرفصل های این دوره اســت. کارگاه 

15ساعته طراحی وب قرار است سه شنبه هر هفته راس 
ساعت 17:30 برگزار شود. مدت زمان هر کالس دو ساعت 

و نیم خواهد بود.

 ماراتن برنامه نویسی گردشگری هاکاتریپ
مسابقه برنامه نویسی با موضوع گردشگری از 

25
فروردین

چهارشــنبه 25 فروردین در دانشگاه شهید 
بهشتی آغاز می شود و تا جمعه 27 فروردین 
ادامه خواهد داشت. در این ماراتن سه روزه که با شرکت 
تیم های 3 الی 5 نفره برگزار می شود، چالش های مسابقه 
مطرح می شوند و این تیم ها به بررسی و ارائه راهکارهای 
خود برای حل این چالش ها به رقابت می پردازند. اطالعات 
بیشتر درباره این مسابقه در سایت هاکاتریپ قابل مشاهده 

است.

 رویداد استارت آپی آزاد تهران
گروهی متشــکل از افراد خالق قرار است 25 

25
فروردین

فروردین مــاه رویــدادی آزاد را در یکــی از 
پارک های محدوده مرکز تهران برگزار کنند. در 
این رویداد آزاد اســتارت آپ ها و افراد دغدغه مند فضای 
کسب وکار حضور پیدا می کنند و در یک جلسه هم اندیشی 
با هم به بحث و گفتگو می پردازند. کلیه دغدغ مندان فضای 
استارت آپ و عالقه مندان به کار تیمی می توانند در این 

رویداد شرکت کنند. زمان این رویداد ساعت 17 خواهد 
بود و مکان دقیق پارک متعاقبا به شرکت کنندگان اعالم 

خواهد شد.

 همفکر کرمانشاه
25 فروردین جلسات گروه همفکر در کرمانشاه 

25
فروردین

برگزار می شــود. همفکر کرمانشــاه همانند 
همفکر دیگر شهرها قرار است جلساتی را درباره 
مباحث استارت آپی و کسب وکار در این استان برگزار کند. 
این همفکر در شهر کرمانشاه و ساعت 15 برگزار می شود.

 کارگاه اندروید )برنامه نویسی موبایل(
در این کارگاه 4روزه که در چهار پنج شــنبه 

26
فروردین

برگــزار می شــود، مهم تریــن  متوالــی 
سرفصل های مرتبط با برنامه نویسی اندروید 
آموزش داده خواهند شــد. محور اصلــی این کارگاه 
نرم افزار AndroidStudio خواهد بود. همچنین آموزش 
برنامه نویسی به زبان جاوا نیز در سرفصل های این دوره 
جامع آموزشی گنجانده شــده است. اولین جلسه این 
کارگاه که از طرف شــرکت تجارت الکترونیک چنته 
برگزار می شــود، در تاریخ 26 فروردین ماه خواهد بود. 
همچنین پــس از اتمــام دوره به شــرکت کنندگان 

گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد.

اولین کارگاه آموزشی جومال کالج تهران
کافه نوژا و ســپنتا رایانه قزویــن با همکاری 

27
فروردین

یکدیگر دوره آموزشی جومال را برگزار می کنند. 
این دوره که در ســه سطح مبتدی، متوسط و 
پیشرفته تقسیم بندی شده، به صورت آکادمیک تجربیات 
متخصصان جومال را آموزش می دهد. سطح مبتدی این 
کارگاه یک روزه در روز 27 فروردین ماه از ســاعت 9 الی 
15:30 برگزار می شود و قرار است به آشنایی اولیه با جومال 
بپردازد. از مهم ترین محورهای ســطح اول می توان به 
مدیریت قالب ها، ماژول هــا و پالگین ها، مدیریت زبان، 

کامپوننت ها و افزونه های کاربردی اشاره کرد.

 کسب وکار اینترنتی خودت را آغاز کن!
کارگاه آموزشی راهکارهای فروش آنالین در 4 

27
فروردین

ساعت توســط امیرحســین امیری برگزار 
می شود. مهم ترین ســرفصل های این دوره 
بازاریابی اینترنتی، فروش آنالین، آنالیز تجارت الکترونیک 
و فروش ســنتی، آنالیز فروشــندگان برتــر اینترنتی، 
روش های تلگرام مارکتینگ و روش های فروش موفق در 
اینستاگرام است. این کارگاه در 27 فروردین ساعت 9 الی 
13 برگزار می شود. عالقه مندان می توانند برای اطالعات 
بیشــتر بــا دبیرخانــه ایــن کارگاه به شــماره تلفن 

02144065940 تماس حاصل فرمایند.

نخستین رویداد بزرگ بین المللی تدکس 20 اسفندماه 
1394 در مشــهد مقدس برگزار شد. این رویداد زیر نظر 
سازمان جهانی تد )TEDx( و با همکاری پارک علم و فناوری 
خراسان رضوی و نیز تالش جمعی از اساتید و دانشجویان 
دانشگاه فردوسی مشــهد پایه ریزی شد و در هتل بزرگ 
پارس به اجرا درآمد. در هر رویداد تدکس جمعی متفاوت 
از برترین فعــاالن و صاحب نظــران حوزه های مختلف 
علم و هنر و صنعت گرد هم می آیند تا با ســخنرانی خود 
الهام بخش شرکت کنندگان باشند. سازمان غیرانتفاعی 
تد، تمام تداکس هایی را که در سراسر دنیا برگزار می شوند 
راهبری می کند، اما هر رویداد تداکس به صورت مستقل 
توســط گروه دارای مجوز از جانب تد برگزار می شــود. 
مخاطب این رویداد همه شهروندانی بودند که دغدغه بهتر 
زیستن دارند و به دنبال راهی هستند تا استعدادهای نهان 
خود را شکوفا کنند. در رویداد »تداکس فردوسی مشهد« 
سخنرانی های زنده توسط افرادی الهام بخش و نیز پخش 
فیلم های سخنرانی های جهانی جذاب تد، دست به دست 

یکدیگر داد تا مخاطبان را به اندیشــه های عمیق و خالق 
وا دارد و شیوه های تازه نگریستن به مضامین و موضوعات 
محلی و جهانی را فراروی ایشــان بگــذارد. رضا کیانیان، 
بهروز فروتن، محمدسعید فیصل، شهرام اسالمی، بهمن 
مقیمی و محمدباقر طباطبایی شرکت کنندگان این رویداد 
مهم و جذاب بودند. مهندس بهروز فروتن که سال هاست 
به عنوان کارآفرین برتر و بنیان گذار صنایع غذایی بهروز در 
ایران شناخته شده، پیشرفت در کار را حاصل پیوستگی 
علوم دانست و چرخ دنده این پیشرفت را کارآفرینی عنوان 
کرد. فروتن با بیان جذاب خود به دنبال آن بود تا نگرشی 
نو نسبت به کارآفرینی مطرح سازد. رضا کیانیان نیز که از 
دیگر مفاخر شهر مشــهد است و در کارنامه خود تندیس 
سیمرغ بلورین، تجربه باالی خود در بازیگری، نویسندگی 
و عکاسی را دارد، در رویداد تداکس فردوسی به دنبال بیان 
ایده هایی بود که پس از ســال ها بازیگری، نویسندگی و 
ســفر بدان ها رسیده است. مهندس محمدسعید فیصل، 
صادرکننده برتر و بنیان گذار گروه غذایی شاهســوند، با 

بیان ایده ها و تجربیات خود ســعی کرد تاثیری مثبت بر 
ذهن شرکت کنندگان بگذارد و آن ها را با دنیای مدیریت 
و کارآفرینی آشنا سازد. همچنین وی به معرفی صنعت 
چای و چالش های پیش روی این صنعت پرداخت. دکتر 
شهرام اسالمی که تحصیل کرده رشته روانشناسی است 
و در برنامه خانواده شبکه اول سیما حضور دارد به بیان 
انگیزه و عوامل انگیزه بخش در زندگی و کار پرداخت 
و با ارائه راهکارهای عملی ســعی کــرد مخاطبان را 
متوجه نکات ریز موثــر در موفقیت کند؛ نکاتی که 
شاید اکثر افراد به آن بی توجه اند و به سادگی از کنار 
آن ها می گذرند. دکتر مقیمی که مشاور بین المللی 
بازاریابی اســت، درباره تفاوت سازمان های ایرانی 
با ســازمان های ســایر کشــورها صحبت کرد و 
برای مدیران داخلی راهکارهایی برای بهره وری 
بیشتر ارائه داد. مهندس طباطبایی هم با معرفی 
پتانسیل های شهر مشهد به شناساندن هرچه 

بیشتر زمینه های کاری کمک کرد.

استارت آپی ها بخوانند!

رضا کیانیان در تدکس مشهد سخنرانی کرد

کارگاه »بیســت تا ســی« کارگاهی است که 
تالش می کند برای مخاطب های بیست تا سی 
ساله ای که مشــتاق یادگیری، رشد و توسعه 
فردی، ارتقای کیفیت زندگی خود و دیگران و 
درنهایت آماده شدن برای آینده ای تاحدممکن 
شــگفت انگیزند، برنامه هایی برگــزار کند و 
راهکارهایی را برای رســیدن به این برنامه ها 
ارائه دهد. تیم »بیســت تا سی« تاکنون بیش 
از سی نشســت و کارگاه آموزشی برگزار کرده 
که سی و هفتمین جلسه آن در 25 فروردین 
ساعت 14 برگزار خواهد شد. کارگاه های قبلی 
این گروه با شرکت افراد صاحب نظر و صاحب 
فن در حوزه های بازاریابی، تجارت الکترونیک و 
تجارت تبلیغاتی برگزار شده است که طی آن ها 
زمینه های متنوع کســب وکار و برنامه ریزی 

آموزش داده شده اند.

کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی ایران دومین 
دوره راه انــدازی کســب وکار اینترنتی را به 
صورت کارگاهی و ناظر بــه عملیات به روش 
e-ACT برگــزار می کند. ایــن دوره در چهار 
مرحله 12 ســاعتی با موضوعات زیر اســت: 
مرحله اول این دوره درباره برندینگ اینترنتی، 
مرحله دوم درباره بوم کسب وکار، مرحله سوم 
درباره طراحی و مدیریت و وب سایت و مرحله 
چهارم هم درباره فروش اینترنتی و روش های 
آن خواهد بود. شروع این دوره اول اردیبهشت 

است و ثبت نام تا آن زمان ادامه دارد.

مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه 
شــهید بهشــتی در اتفاقی جالب مجموعه 
جلساتی را با عنوان »همخوان« در قالب کافه 
کتاب برگزار می کند. همخوان یک دورهمی 
برای مطالعه، نقد و بررسی کتاب های پیرامون 
موضوع کارآفرینی و استارت آپ هاســت که 
هرمــاه در یکی از کافه ها یا کتاب فروشــی ها 
برگزار می شود. هدف از برگزاری این کافه کتاب 
در جلسات متناوب ترویج فرهنگ کتابخوانی، 
ایجاد محتوای فارســی تخصصــی از طریق 
تالش برای ترجمه منابع دست اول، و تولید و 
معرفی محتوای علمی قابل استفاده برای عموم 
در زمینــه استارت آپ هاســت. همخوان 29 
فروردین ماه قرار است با حضور دکتر حسین 
راسی، مدیرعامل شرکت توسن، و حمیدرضا 

احمدی، بنیان گذار ایوند، برگزار شود.

آخرین همفکــر و هاکا اراک در ســال 94 به 
صورت مشــترک روز چهارشــنبه مورخ 19 
اسفندماه در سالن جلســات مخابرات استان 
مرکزی برگزار شــد. این مراســم به صورت 
مشترک با مرکز پژوهش مخابرات استان اجرا 
شد. با توجه به نبود تبلیغات به صورت گسترده 
در این مراسم نزدیک به 60 شرکت کننده شامل 
دانشجویان و دانش آموزان حضور یافتند. امین 
آفتاب طلب، از اعضای کانون موج کارآفرینی 
ایران گزارشــی از عملکرد این نهاد در ســال 
1394 به حاضران در مراســم ارائــه داد و به 
معرفی 7 اســتارت آپ موفق و شکل گرفته در 
این سال پرداخت. استارت آپ هایی همچون 
آلین تک، لیموناد، نابطوری، تلگرامســتان، 
اوردرچــی، کو پی تی و ویونــا. هرکدام از این 
استارت آپ ها توســط موسسانشان به جمع 

حاضر معرفی شدند.

کارگاهی برای بیست تا 
سی ساله ها!

دومین دوره راه اندازی 
کسب وکار اینترنتی

همخوان، کافه کتابی 
برای استارت آپ ها

آخرین همفکر و هاکا 
اراک در سال 94

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2
عبیدزاکانی

شــخصی با دوســتی گفت: »پنجاه من گندم 
داشــتم، تا مرا خبر شد موشــان تمام خورده 
بودند.« او گفت: »من نیز پنجاه من گندم داشتم، 

تا موشان خبر شدند من تمام خورده بودم.«

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد دارای تخصص همیشه 
این اســت که چطور معرفی خوبی از خود و یا کارشان 
داشته باشند و از همه مهم تر در مقابل یک جمع آن را 
ارائه  دهند. آکادمی ارائه ناب گروهی است که به تازگی 
با دغدغه مهارت های ارتباطی ازجمله ارائه شــروع به 
فعالیت کرده  است. محمدی گیوکی و حسام معین الدین 
بنیان گذاران این گروه هستند و در تعریف نام و برند خود 
این گونه می گویند: »ارائه ناب قدم گذاشتن در راهی است 
که ما می خواهیم توسط آن ارتباطات موثرتری با دیگران 
داشته باشیم. راهی که در ابتدا باعث بهبود زندگی فردی 
و درنهایت زندگی اجتماعی ما خواهد شد. برای ارائه بهتر 

داشتن نحوه ارائه برتر )ناب( را باید بیاموزیم.«
فعالیت های آکادمی ارائه ناب با رویداد »سخن ســرا« 
شــکل گرفت و همچنان این رویداد مهم ترین برنامه 
آکادمی ارائه ناب اســت. پنجمین سخن ســرا نیز در 
اردیبهشت ماه با موضوع ارائه آسانسوری برگزار خواهد 
شد. در سخن سرا سه بخش اصلی وجود دارد؛ در بخش 
اول ارائه های ویژه توسط سخنرانان حرفه ای )که افراد 

ویدئویی از ارائه خود برای ما می فرستند و از بین آن ها 
3 ارائه برای اجرا در برنامه سخن سرا انتخاب می شود(، 
در بخش دوم آموزش و در بخش سوم گروه ها تشکیل 
می شود و با توجه به موضوع معین شده از قبل، گروه ها 
ارائه های خــود را طراحی و آماده می کنند و از هر گروه 
یک نفر به ارائه آن می پردازد. در ادامه نیز تمامی گروه ها 
به ارائه های همدیگر امتیــاز می دهند و بهترین ارائه را 
انتخاب می کنند. همچنین ارائه ها توسط متخصصان 

تحلیل و بررسی می شوند.
وجه تمایزی نیز که این گروه همیشــه بــر آن تاکید 
دارد، شیوه ای اســت که در برگزاری رویدادها در نظر 
می گیرند. سخن سرا از شــهریور 94 تاکنون هردو ماه 
یکبار به مدت 3 ســاعت، در دانشگاه عالمه طباطبائی 
برگزار شده است. آکادمی ارائه ناب در سال گذشته عالوه 
بر برنامه سخن سرا، کارگاه هایی مانند مدیریت ترس از 
سخنرانی و ترفندهای حرفه ای ارائه را نیز برگزار کرده 
است. اطالعات بیشتر درباره این رویداد را می توانید در 

سایت »ارائه ناب« مشاهده کنید.

چگونه مهارتتان را خوب ارائه دهید
آکادمی ارائه ناب به شما کمک می کند

21 فروردین 1395 . سال اول . پیش شماره پنجم



سعدی
هرکــه بــر زیردســتان نبخشــاید، به جور 

زبردستان گرفتار آید.
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فناوری ارتباطات و اطالعات یکی از مناسب ترین راه های ایجاد اشتغال
دکتر حســن روحانی رئیس جمهور ایران در نشســتی با 
معاونان و مدیران ارشــد وزارت ارتباطات و شرکت های 
وابسته در ســال 95 گفت:  »راه اندازی دولت الکترونیک 

یکی از راه های مقابله با فساد است.«
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری 
اطالعات ایران، دکتر حســن روحانی رئیس جمهور ایران 
در دیدار با معاونــان و مدیران ارشــد وزارت ارتباطات و 
شرکت های وابسته در سال 95 گفت: »امسال را که سال 
تالش، کوشــش و مدیریت برای اقدام و عمل در اقتصاد 
مقاومتی است و خوشــحالم اولین دیدارم از وزارتخانه ها 
در ســال جدید از وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
است. این مهم به این معناســت که ما برای توسعه حتما 
به این فناوری ها نیاز داریــم.« وی با بیان اینکه امروز پایه 
اصلی توسعه کشور ICT اســت گفت: »هدف اصلی علم، 

دانش و فناوری پیشرفت و توســعه ارتقای سطح کیفی 
زندگی مردم است.« روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خود برجام را فضایی ســالم دانست و گفت: »برجام ایجاد 
تسهیالت الزم و برداشــتن موانع است و فضایی است که 
موجب می شود از همه امکانات به نفع کشور و ملت استفاده 

و بهره برداری کنیم.« وی به جذب سرمایه گذاران داخلی 
اشاره کرد و گفت: »الزم است از توان سرمایه داران داخلی، 
ایرانی های مقیم خارج از کشور و خارجی ها استفاده کنیم 
و از فناوری هــای دیگران نیز بهره بــرداری کنیم، چراکه 
همه چیز را نمی توان از صفر شــروع کرد.« وی بر ضرورت 
ایجاد دولت الکترونیک تاکید کرد و ادامه داد: »ایجاد دولت 
الکترونیک از راه های مبارزه با فساد است و باید فساد را از 
ریشه بخشکانیم.« روحانی خاطرنشان کرد:  »یکی از راه های 
مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و 
بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم 

قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.«
وی در پایان  بر توجه به موضوع اشتغال جوانان تاکید کرد 
و گفت: »یکی مناسب ترین راه های جذب جوانان و ایجاد 
اشتغال برای جوانان، فناوری ارتباطات و اطالعات است.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی خطاب به ملت 
ایران، سال 1395 را سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
نام گذاری کردند. نظر به اهمیت فرمایشات ایشان بخشی 
از این پیام را با هم می خوانیم. به فرموده معظم له این، راه 
و جاده مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به 

آن احتیاج داریم.
امیدهایی وجود دارد برای ســال 95. انسان به مجموعه 
اوضاع که نگاه می کند، امیدهایی را مشــاهده می کند. 
البته بــرای تحقق این امیدها باید تــالش کرد، باید کار 
شبانه روزی کرد و باید بی وقفه سعی و کوشش کرد. اصل 
قضیه این اســت که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که 
خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنی های آن ها، 
از آسیب پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل 
تهدید دشمنان آسیب پذیر نباشیم. آسیب پذیری را به صفر 
برسانیم. به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت اول است. 
یعنی وقتی انسان نگاه می کند، در میان مسائل اولویت دار، 
از همه فوری تر و نزدیک تر مســئله اقتصاد است. اگر به 
توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مســئوالن گوناگون، 
بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درست و بجا انجام دهند، 

امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، 
مثل آســیب های اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل 
مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند. در مسئله اقتصاد، 
آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله تولید داخلی 
است؛ مســئله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله 
تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است؛ این ها مسائل 
مبتالبه مردم است؛ این ها چیزهایی است که مردم آن ها 
را حس می کننــد و مطالبه می کنند؛ و آمارها و اظهارات 
خود مسئوالن هم نشان می دهد که این مطالبات مردم 
و این خواسته های مردم بجا و به مورد است. اگر بخواهیم 
مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، 
بخواهیم مسئله بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را 
مهار کنیم، عالج همه این ها در مجموعه مقاومت اقتصادی 
و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی 
شــامل همه این هاست. می شــود با اقتصاد مقاومتی به 
جنگ بیکاری رفت؛ می شود به جنگ رکود رفت؛ می شود 
گرانی را مهار کرد؛ می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان 
ایستادگی کرد؛ می شود فرصت های بسیاری را برای کشور 
ایجاد کرد و از فرصت ها استفاده کرد؛ شرطش این است که 

برای اقتصاد مقاومتی کار و تالش شود.
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می دهد 
که کارهای وســیعی کرده اند؛ منتها این کارها کارهای 
مقدماتی است؛ کارهایی اســت در زمینه بخشنامه ها و 
دستورها به دستگاه های مختلف؛ این ها کارهای مقدماتی 
اســت؛ اما آنچه الزم است ادامه پیدا کند، عبارت است از 
اقدام و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم 
نشان دادن. این آن چیزی است که وظیفه ما است؛ که من 
ان شاءاهلل در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان 

عرض خواهم کرد.
بنابراین آنچه من به عنوان شعارِ امسال انتخاب می کنم، 
عبارت است از »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«. این، راه 
و جاده مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به 
آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در 
ظرف یک سال همه مشکالت را حل کند؛ اما مطمئنیم که 
اگر اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده و درست انجام 
بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده 
خواهیم کرد. از همه کسانی که در این راه تالش کردند و 
khamenei.ir :منبع تالش می کنند، تشکر می کنم. 

فرصت های بسیاری را برای کشور ایجاد کنیم

پاویون محصوالت 
دانش بنیان ایران در 

عرب لب 2016

خبر
N e w s

در پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1395 تاکید شد

به دلیــل اهمیت باالی نمایشــگاه عرب لب 
2016، که 1 تا 4 فروردین ماه 95 در شــهر 
دبی برگزار شــد، معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری با همکاری کریدور خدمات 
صادرات محصوالت دانش بنیــان، بار دیگر 
پاویون محصوالت دانش بنیــان ایران را در 
این نمایشــگاه برگزار کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، نمایشگاه 
عرب لب با بیش از دو دهه ســابقه برگزاری 
از شناخته شــده ترین نمایشگاه های منطقه 
و جهان در حوزه تجهیزات آزمایشــگاهی به 
شــمار می رود. این رویداد مهم که هرسال 
در روزهای آغازین فصل بهار برپا می شــود 
میزبان تعداد زیادی بازدیدکننده از سرتاسر 
جهان است. سال گذشــته 10 هزار و 927 
بازدیدکننــده تخصصی از این نمایشــگاه 
بزرگ دیدن کردند که بیشتر آنان از بازارهای 
روبه رشــد خاورمیانه، آفریقا، شبه قاره هند، 

آسیا و چین گرد هم آمده بودند.
رقابت بــرای حضور در نمایشــگاه به عنوان 
غرفه گذار بســیار جدی اســت. در ســال 
2015 تعداد 926 شــرکت از 58 کشور دنیا 
در حوزه هــای مختلفی ازجملــه تجهیزات 
آزمایشــگاهی، تجهیزات تشــخیص طبی، 
نانوتکنولوژی، علوم زیســتی، سیستم های 
تســت و اندازه گیــری و نفت و انــرژی در 
نمایشگاه حضور داشتند. سال گذشته ایران 
با 7 شرکت برتر حوزه تجهیزات آزمایشگاهی 
به عنوان غرفه گذار جزء کشور دارای پاویون 

ملی در نمایشگاه بود.
شایان ذکر اســت امســال نیز همانند سال 
گذشــته معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری 70 درصد از هزینه های حضور در 
نمایشــگاه را با رویکرد صادرات محور مورد 
حمایت قرار داد. در این دوره از نمایشــگاه، 
درمجموع 927 شرکت از 42 کشور مختلف 
دنیا در نمایشــگاه به عنوان غرفه گذار حضور 

داشتند.

با توجه به انجام فرآیندهــای داوری فنی و 
کسب وکار و بررسی در کارگروه های پذیرش 
و ارزیابی از میان 32 شــرکت متقاضی، 20 
شــرکت )6 شــرکت پذیرش قطعی و 14 
شرکت پذیرش مشروط( موفق به پذیرش 
در دوره توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران شــدند. شــرکت های اندیشه سازان 
سالمت پارســیان، داهیان پزشکی پیشرو، 
پرورش داده ها، فکــور، نیک تک فن آوری، 
و بــوی بهارنارنج عطر یــاس موفق به اخذ 
پذیرش قطعی جهت حضور در دوره توسعه 

پارک شدند. شرکت های چارگون، پیشگام 
تجهیزبنیان، پیشــگامان فناوری آســیا، 
داده پردازی وندا، فراداده رایانه سورنا، سبحان 
پایا پند، کیمیا سبزآور، فراسنج ابزار، حساب 
رایان پارس، توربین ارکان ایرانیان، آرشــام 
ماشین فرزام، مایا اسلیم آریا، ویرا فن آوران 
شمس و هوداک طب به صورت مشروط موفق 
به اخذ پذیرش در دوره توسعه شدند. کلیه 
شرکت های مشروط می توانند پس از تحقق 
شروط مورد نظر، جهت انجام مراحل اداری 

به مرکز توسعه مراجعه کنند.

رئیس جمهور در دیدار با مســئوالن وزارت 
ارتباطات از عمل به تعهدات از سوی مجموعه 
وزارتخانه ابراز رضایت کرد و پیاده سازی کامل 
شــبکه ملی اطالعات، دولت الکترونیکی و 
توسعه اشتغال را به عنوان سه انتظار خود در 

راستای توسعه و پیشرفت مطرح کرد.
نصراهلل جهانگرد، رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار 
داشت: »وزارت ارتباطات نخستین نهادی بود 
که رئیس جمهور در سال جدید از آن بازدید 
کرد و در جریــان جزئیات اقدام ها، تالش ها 

و برنامه های آن قــرار گرفت.«  معاون وزیر 
ارتباطات خاطرنشان کرد: »از سوی دولت، 
دو ماموریت اساســی برای سازمان فناوری 
اطالعات ایران تعریف شــده اســت.« وی 
افزود: »بازوی حاکمیتی نظام در حوزه دیتا و 
توسعه دولت الکترونیکی به عنوان هماهنگی 
و مدیریت کالن تراکنش ها و همچنین بازوی 
توســعه ای فناوری اطالعات، دو ماموریتی 
است که برای سازمان در نظر گرفته شده که 
امیدواریم با تالش همه همکاران متخصص 

با موفقیت اجرایی شود.«

اعالم نتایج فراخوان پارک علم و فناوری 
در دوره توسعه

سه خواسته رئیس جمهور: اشتغال، شبکه 
ملی اطالعات و دولت الکترونیکی

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران خبر داد6 شرکت قطعی و 14 شرکت مشروط پذیرفته شدند

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

ادامه از صفحه یک
نشــریه ای چاپی باید منتشر شود. و سپس 
ما را رجوع می دادند به آمار نفوذ پرشــتاب 
اینترنت در ایران؛ منبع آمارشان هم گزارش 

عملکردهای سازمان های دولتی بود.
از همان ابتدای انتشار هفته نامه شنبه بر این 
باور بودیم و هستیم که اگرچه ضریب نفوذ 
اینترنت در ایران روبه رشد است، اما آمارهای 
ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد. بر همین 
اساس بخشــی از مخاطبانمان را مخاطبان 
آفالین تعریف کردیم که هنوز دسترسی به 
اینترنت ندارند. این شرایط در جهان نتی مایه 
تاسف اســت که بخش قابل توجهی از مردم 
ایران هنوز به اینترنت دسترســی ندارند، و 
اگر هم داشته باشند آمارها می گویند بخش 
قابل توجهی از مردم ایــران هفته ای یک بار 
به اینترنت مراجعه می کننــد، یعنی هنوز 
فرهنگ یا شاید بهتر باشد بگوییم نیاز به آن 
ایجاد نشده است. از این رو استارت آپ های 
مبتنی بــر مخاطب آنالین بایــد برآوردی 
واقع بینانه از مخاطبانشــان داشته باشند و 
با اتکا به آمارهای اغواکننده پیش نروند که 

پیشی در کار نیست.
اما از طرفی همین وضعیت تاســف بار مایه 
دلگرمی برای اکوسیســتم اســتارت آپی و 
کارآفرینی کشورمان است که پتانسیل رشد 
اینترنت در آینده ایران وجود دارد و می تواند 
به عنوان بازار هدف پیش رو تعریف شــود. 
در شماره های بعد به تفصیل و با مستندات 
خواهیم گفت که چرا بخش قابل توجهی از 
مردم ایران به اینترنت دسترســی ندارند. تا 
هفته بعد حتما کتاب »چگونه با آمار دروغ 

بگوییم« را بخوانید.
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ماده تاشدنی که می تواند تغییر حجم دهد
محققان هــاروارد یک نوع ماده تاشــدنی جدید 

طراحــی کرده اند کــه متغیــر، قابل تنظیم و 
قابل انعطاف اســت. این ماده می تواند اندازه، 
حجم و شــکل را تغییر دهد، می تواند تا شود 
و بدون شکسته شدن وزن یک فیل را تحمل 

کند، و دوباره به حالــت اول بازگردد. محققان 
یک ساختار سه بعدی با دیواره های نازک طراحی 

کرده اند که از آن می توان برای ساخت اشیای تاشدنی 
باقابلیت تنظیم مجدد اســتفاده کرد که شکل، حجم و سختی آن ها به طور 
چشمگیری قابل تغییر و تنظیم هستند. این ساختار از یک شیوه اوریگامی به نام 
اسنپولوژی الهام گرفته و از مکعب های 24 صورت و 36 لبه ساخته شده است. 

کوهنوردی خود را چاپ کنید!
 از این پس کوهنوردان می تواننــد برای زنده نگه 

داشتن خاطراتشان یک مسیر GP را در وب سایت 
این پروژه آپلود و ذخیره کنند تا این برنامه یک 
تصویر سه بعدی از مسیرها ایجادکند. ایده این 
مدل ها از آنجا بــود که یکی از محققان هنگام 

کوهنوردی با تلفن خود مسیر را تماشا می کرد و 
به این فکر افتاد که مسیر کوهنوردی او در آن نقشه 

صاف احســاس واقعی او را در طول کوهنوردی نشان 
نمی دهد. درنتیجه تصمیم گرفت مسیر خود را به طور سه بعدی تماشا کند تا 
دره ها و قله هایی که از آن ها عبور می کند، مشخص باشند. مدل های توخالی از 
پودرهای گچی ساخته می شوند که با یک چسب به یکدیگر متصل می شوند. 

فناوری جدید صدای سه بعدی
 

صدای چندجانبه به مهندسان صدا امکان می دهد از 
طریق اضافه کردن بلندگوهای ارتقایافته باالی سر 
به فرمت افقی قدیمی، که در سیستم های صدای 
فراگیر قدیمی مورد استفاده قرار می گرفتند، در 
استفاده از بلندگوها از خالقیت خود بهره ببرند. 

تصور کنید از بلندگوهای بیشتری استفاده شود 
تا یک فضای سه بعدی ایجاد شود و در این فضا نه تنها 

از اطراف خود بلکه از باالی ســر نیز صداها را بشــنوید. 
Auro Technolo�و ،Dolby Labs، DTSشرکت های چندکاناله صوتی مانند 

gies  قصد دارند امکان تجربه این صدا را برای مشتریان خود فراهم کنند. در 
حال حاضر، مهندسان صداها را با اشیاء در یک فضای سه بعدی ادغام می کنند.

نایک اعالم کرده به زودی کفش هایی کتانی تولید می کند که به طور خودکار 
تنگی و گشــادی را تنظیم می کنند. این قابلیت برای دوندگان بسیار جذاب 
خواهد بود. وقتی این کفش ها را می پوشید، پاشنه شما با یک حسگر برخورد 
می کند و سیستم به طور خودکار تنگ می شود. سپس دو دکمه در دو طرف 
وجود دارد که کفش را سفت و شل می کنند. شما می توانید آن را تنظیم کنید 

تا اندازه پای شما شود.
این کفش ها HyperAdapt 1.0 نام دارند و در آن ها از مهندســی دیجیتال، 
الکتریکی و مکانیکی استفاده شده اســت. محصول نهایی نه تنها مشکالت 
مربوط به اندازه بودن کفش را حل می کند بلکه می تواند انقالبی در عملکرد 
تطابقی ایجاد کند. به عبارت دیگر، افراد می توانند کفش ها را سفارشی کنند تا 
متناسب با پاهای آن ها شوند و ورزشکاران نیز می توانند به طور دستی تغییراتی 

در آن ایجاد کنند.
خیلی جالب اســت که یک کفش نیاز بدن را در زمان واقعی حس کند. برای 
مثال، کفش می تواند هنگام پرواز تغییرات کوچکی ایجاد کند. دوندگانی که 
به طور اتفاقی بند کفش های خود را بیش از حد محکم می بندند، دیگر مجبور 
نیستند بایستند و بند کفش را شل کنند. به عالوه افرادی که فراموش می کنند 

بند کفش خود را محکم ببندند و پایشان در کفش حرکت می کند می توانند 
بدون توقف مشکل خود را حل کنند.

اولین ایده تولیدکنندگان این کفش ساخت یک کفش مخصوص اسنوبورد 
با یک مولد خارجی بود. آن ها این مولد را آنقدر کوچک و فشرده کردند تا در 
داخل کفش مخصوص دویدن جای گیرد. این کفش آنقدر مقاوم بود که در 
برابر استفاده روزانه سالم می ماند و آنقدر انعطاف پذیر بود که با بدن ورزشکار 

حرکت می کرد.
از نظر مهندسان HyperAdapt 1.0 اولین گام در حوزه عملکرد تطابقی است. با 
اینکه در حال حاضر این کفش به طور دستی کار می کند و ورزشکاران هنوز باید 
خودشان تغییراتی در آن ایجاد کنند، این فناوری فرصت هایی را ارائه می دهد تا 
دانشمندان دریابند کفش های کتانی چگونه بی وقفه در پای فرد کار می کنند.

شگفت انگیز نیست که در آینده کفش هایی تولید شوند که نیاز فرد به تنگ یا 
گشاد کردن کفش را حس کنند؟ در آینده این رویا به واقعیت تبدیل خواهد شد.

کفش HyperAdapt 1.0 در سال 2016 برای اعضای Nike+ موجود خواهد 
بود. شرکت نایک هنوز اطالعات بیشتری درباره قیمت یا زمان عرضه آن به 

بازار ارائه نداده است.

فلز با قابلیت تغییر شکل، آینده روبات های نرم

 طرفداران فیلم »بازگشت به آینده« روزشماری می کنند تا دوره ماشین زمان و اتومبیل های پرنده از راه برسد، اما یکی از این گجت ها به زودی یک 
نوآوری را در صنعت پوشاک به ارمغان می آورد.

اینکتانیهاخودشانرااندازهپایشمامیکنند!

ســاینس دیلی می نویسد: »نقشه های لجســتیکی می توانند آینده را از همین حاال 
پیش بینی کنند. برای مثال، می توان از آن ها برای پیش بینی انقالب یک ملت در آینده 
نزدیک استفاده کرد. ارتباط آن ها هنگام مطالعه سیستم هایی از قبیل کل جمعیت ها، 
که در آن رفتار واحدهای مجزا با قابلیت سازماندهی خود نمی تواند رفتار کل سیستم را 
توضیح دهد، مشخص می شود. محققان یک نسخه الکترونیکی از یک نقشه لجستیکی را 
که می تواند با بسیاری از نقشه های دیگر در تعامل باشد، ایجاد کرده اند. به عنوان معیاری 
برای توضیح رفتارهای جدید و در حال ظهور کل سیستم های پیچیده، آن ها شبکه های 
نقشه های لجستیکی را در سطوح مختلف بررسی کرده اند. یافته های آن ها این امکان 
را فراهم کرد تا به آسانی بتوان شبیه سازی های کامپیوتری قبلی را با نتایج آزمایشی به 
دست آمده با استفاده از مدل الکترونیکی پیشرفته مقایسه کرد. در گذشته، شبکه های 

نقشه های لجستیکی به بوم شناسان امکان می دادند تا تاثیر تنوع و ناهمگنی مکانی در 
جمعیت های رقیب را بررسی کنند. به عالوه نه تنها از نقشه های لجستیکی در مدل های 
بوم شناختی استفاده می شود، بلکه یک مدل برای سایر برنامه ها از قبیل مولد نویز یا 
یک دستگاه رمزگذاری برای ارتباطات ایمن است. در این تحقیق، محققان یک نسخه 
الکترونیکی از نقشه لجستیکی طراحی شده برای تعامل با سایر نقشه ها را ارائه می دهند. 
در این نسخه از قطعات ارزان استفاده شده و مصرف انرژی پایینی دارد. به عالوه این نسخه 
می تواند نویز و پارامترهای مهم از قبیل ناهمگنی ها و نوسانات تصادفی را کنترل کند. 
این گونه به دقت می توان ویژگی های سیستم های دنیای واقعی را ارائه داد. بعد از اجرای 
شبکه نقشه های لجستیکی الکترونیکی، محققان شبیه سازی های عددی را کالیبره 

کردند تا آن ها بتوانند یافته ها را فرای نتایج تجربی بررسی کنند.

همتای الکترونیکی مدل های زیست محیطی
بررسی آینده جمعیت ها با کمک شبکه های پیچیده ای از نقشه های پیش بینی کننده

با کار گذاشــتن الکتــرود در ماهیچه های سوســک، 
دانشــمندان می توانند به دقت نحوه راه رفتن حشرات 
ســایبورگی را کنترل کنند. مدت هاست دانشمندان 
هنگام طراحی روبات ها حشــرات را بررسی می کنند تا 
از آن ها الهام بگیرند به امید اینکه انقالبی در این زمینه 
ایجاد شــود. در کل حشرات موفق ترین موجودات روی 
زمین هستند و حدود 75 درصد از تمام گونه های حیوانی 
را که انسان ها آن ها را می شناسند، تشکیل می دهند. در 
دو دهه گذشــته، محققان به جای تالش برای ساخت 
روبات های ظریف، که پیچیدگی های شــکل حشرات 
را دارد، ســعی کردند خود حشــرات را به روبات تبدیل 
کنند. دانشــمندان می توانند با استفاده از الکترودهای 

کاشته شده در حشرات پرواز پروانه های زنده را کنترل 
کنند. این حشرات سایبورگی مصارف بسیار زیادی دارند 
از جاسوســی گرفته تا ماموریت های جستجو و نجات. 

به گزارش الیو ساینس، با اینکه محققان تایید 
کرده اند که حشرات سایبورگی در مقایسه 
با روبات های واقعی نقص هایی دارند. این 
حشرات چندین مزایا نیز دارند. برای مثال، 
حشــرات پلتفرم های حاضری هستند 
و درنتیجه مخترعــان نیاز ندارند قطعات 

کوچک را طراحی کنند. حشرات سایبورگی 
100 برابر کمتر از روبات های واقعی انرژی مصرف 

می کنند. در تحقیقات گذشته از سیگنال های الکتریکی 

اســتفاده می شد تا حشرات ســایبورگی وادار شوند از 
طریق الکترودهای وصل شــده به شاخک یا مغز آن ها 
راه برونــد. با این حال، این اتصــاالت اغلب قابل اعتماد 
نبودند و دانشمندان هیچ کنترلی روی سرعت 
حشرات نداشــتند. به جای اتصال سیم ها 
به شاخک یا مغز حشــرات، محققان آن 
را به عضالت حشــرات وصــل کردند تا 
مسیری را کنترل کنند که آن ها رفته اند. 
محققان یک سوســک بزرگ را بررسی 
کردند که می تواند تا 3/3 اینچ طول داشــته 
باشد. آن ها روی سوسک های نر نیز آزمایش هایی 
انجام داده اند. دانشمندان هشت جفت الکترود را در هر 

سوسک کاشته اند. این الکترودها هشت عضله در پاهای 
جلوی هر سوسک را کنترل می کردند. وقتی عضالت به 
طور الکتریکی تحریک می شدند، پاها کشیده یا جمع 
می شــدد و باال یا پایین می رفتند. دانشمندان حرکات 
سه بعدی و طبیعی پاهای سوسک را تجزیه وتحلیل کردند 
تا ترتیب حرکات را هنگام راه رفتن حشرات بررسی کنند. 
سپس نتیجه تحریک الکتریکی را بررسی کردند. هدف 
نهایی از انجام این تحقیق آن است که بتوانیم تمام شش 
پای حشــرات را کنترل کنیم. دانشمندان می خواهند 
سیستم هایی را طراحی کنند که بتوانند بر موقعیت های 
حشرات سایبورگی نظارت داشته باشند و آن ها را به سوی 

هدف مشخص سوق دهند.

دانشمندان حشرات را به سایبورگ تبدیل می کنند

هواپیمایی را تصور کنید که در وســط پرواز شــکل 
بال خود را تغییــر می دهد و مانند یــک پلیکان به 

داخل آب شــیرجه می زند و بعــد به یک 
زیردریایی تبدیل می شود. ساینس دیلی 

می نویسد: »مهندسان دانشگاه کورنل 
در تالش اند این وسیله فوق العاده را به 
واقعیت تبدیل کنند.« کلید آن یک 
ماده هیبریدی است که از فلز سفت و 

فوم متخلخل و نرم تشکیل شده که در 
صورت نیاز از نرمی آن و هنگام تغییر شکل 

از خاصیت کششی آن استفاده می شود. 
این ماده کمی شبیه به ما انسان هاست. ما یک اسکلت 
داریم به همراه عضالت نرم و پوست. اسکلت توانایی 

ما برای تغییر شــکل را محدود کرده است، برخالف 
هشت پا که اسکلت ندارد. در این ایده از سختی و تحمل 
بار انسان وتغییر شکل هشت پا، استفاده شده 
است. در صورت نیاز به اسکلت از اسکلت 
ساخته می شــود و وقتی به آن نیاز 
نیست از بین برود و ماده تغییر شکل 
می دهد. این ماده هیبریدی یک آلیاژ 
نرم را با یک فوم سیلیکونی و متخلخل 
ترکیب می کند. در آزمایش خاصیت 
کششی این ماده، مشخص شد که می تواند 
در دمای باالی 144 درجه تغییر شکل دهد، وقتی 
خنک می شود دوباره سفت می شود و پس از داغ شدن 

مجددا به شکل اصلی خود بازمی گردد.

زیردریایی رباتیک  و عظیم بوئینگ
شرکت بوئینگ، غول هوافضا، یک زیردریایی رباتیک 
بدون سرنشــین طراحی کرده که می تواند ماه ها به 

طور خودگردان زیر آب عملیات انجام دهد.
Echo Voyager زیردریایی 51 فوتی 

که به شکل فشنگ است به گونه ای 
طراحی شده که عمق دریا را بررسی 
کند، و سیســتم انرژی قابل شارژ 
جدید و هیبریدی این دستگاه به آن 

امکان می دهد تا ماه ها بدون نیاز به 
سوخت گیری زیر آب عملیات انجام دهد. 

این زیردریایی رباتیک و بزرگ را می توان بدون 
کمک کشتی های پشتیبان راه اندازی و بازیابی کرد.

Echo Voyager می توانــد داده هــای موجود در 

دریا را جمع آوری کند، آن ها را به سطح آب انتقال 
دهد و اطالعات را در اختیار کاربران در یک محیط 
نزدیک قرار دهد. دســتگاه های گذشته 
هرروز به یک کشتی روی سطح آب 
و خدمه آن نیــاز دارند. بوئینگ از 
دهه 1960 زیردریایی های بدون 
سرنشین و دارای سرنشین طراحی 
و تولید کرده است. این زیردریایی 
رویکردی جدیــد درباره نحوه عمل 
زیردریایی های بدون سرنشین است و 
در آینده از آن استفاده می شود. شرکت بوئینگ 
می گوید آزمایش های دریایی باید روی این وسیله 

جدید انجام گیرد.
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سه مرد در حال روی هم گذاشتن آجر بودند. از 
اولی پرسیدند چه کار می کنی؟ گفت تعدادی آجر تلنگر

را روی هم می چینم. از دومی پرسیدند تو چه 
می کنی؟ گفت روزی 5 دالر پول درمی آورم. سومین نفر در 
جواب این سوال پاسخ داد: »در حال ساختن یک ساختمان 

باشکوه هستم!« این حکایت کوتاه از زبان چارلز شواب، پایه گذار 
بزرگ ترین کارخانه فوالد آمریکا، حاکی از تفاوت زاویه دید 

آدم هاست به کاری که می کنند و تاثیر آن در انجام کارشان. 
اینکه چه ارزش و چه تعریفی برای کاری که می کنید در نظر 

گرفته اید می تواند نتیجه کار شما را مشخص کند. پس 
کاری که می کنید را دست کم نگیرید!

در حال انجام چه کاری هستید؟ شـنـاسـنـامـه
i n d e x
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با تشکر از ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

صنعت چاپ ســابقه ای طوالنی دارد. در حال 
حاضر، محققان یک روش جدید کشف کرده اند 
که از پالســما برای چاپ مواد نانو در یک شیء 
سه بعدی یا سطح انعطاف پذیر، از قبیل کاغذ 
یا پارچه، اســتفاده می کند. این شیوه ساخت 
دستگاه هایی مانند حســگرهای شیمیایی و 
بیولوژیکی پوشــیدنی، دستگاه های حافظه و 
باتری های انعطاف پذیر، و مدارهای یکپارچه 
را آسان تر و ارزان تر می کند. به گزارش ساینس 
دیلی، یکی از متداول ترین روش ها برای استفاده 
از مواد نانو از قبیل یک الیــه ذرات نانو در یک 
سطح، در یک چاپگر جوهرافشان مشابه چاپگر 
معمولی قابل مشاهده اســت. با اینکه در این 
چاپگرها از فناوری مناسب استفاده می شود و 
نسبتا ارزان است، محدودیت هایی دارند. آن ها 
نمی توانند عمل چاپ را روی کاشــی یا سایر 
مواد قابل انعطاف انجام دهند چه برسد به اشیاء 

سه بعدی. به عالوه باید جوهر مایع چاپ کنند.
برخــی از مواد نانــو را می توان با اســتفاده از 
شیوه های چاپ آئروسل چاپ کرد. اما ماده باید 
چندین هزار درجه گرما ببیند تا به یک نوار نازک 
و صاف تبدیل شــود. چاپ روی پارچه یا سایر 
مواد قابل اشتعال نیز غیرممکن است و هزینه 
بیشتری دارد. در روش پالســما دیگر به این 
مرحله گرمایش نیازی نیست. شما می توانید 
برای چاپ روی کاغذ، پالستیک، کتان، یا هر 
نوع پارچه از آن استفاده کنید. این روش برای 
چاپ روی الیه های نرم بسیار مناسب است زیرا 
الزم نیست ماده چاپ مایع باشد. آن ها از طریق 
چاپ یک الیه از ذرات نانوی کربنی روی کاغذ 
این شــیوه را به نمایش گذاشتند و ذرات نانو را 
با یک پالســمای یون هلیومی ترکیب کردند. 
این پالسما بدون نیاز به حرارت بیشتر یک الیه 
تلفیقی تشکیل می دهد. این تیم تحقیقاتی دو 
حسگر شــیمیایی و بیولوژیکی ساده را چاپ 
کردند. وجود برخی مولکول ها می تواند مقاومت 
الکتریکــی ذرات نانوی کربنی را تغییر دهد. با 
اندازه گیری این تغییر، دستگاه می تواند تراکم 
مولکول را شناسایی و تعیین کند. محققان یک 
حسگر شیمیایی ساخته اند که گاز آمونیاک را 
تشخیص می دهد. از آنجا که این روش از یک 
نازل ساده استفاده می کند، چندمنظوره است. 
برای مثال، یک سیستم می تواند چندین نازل 
داشته باشد تا بتواند نواحی بزرگ را چاپ کند. یا 
نازل می تواند مانند یک شلنگ عمل کند و مواد 

نانو را روی سطح اشیاء سه بعدی اسپری کند.
این شیوه برای عرضه به بازار آماده است و باید 
نسبتا ارزان باشــد. در حال حاضر، محققان در 
حال طراحی این شــیوه برای چاپ سایر انواع 
مواد مانند مس هستند. سپس آن ها می توانند 
موادی را چاپ کنند که از آن ها برای ســاخت 
باتری های دارای ورقه های نازک آلومینیومی 
اســتفاده می شــود. از این ورقه می توان برای 
باتری های نــازک تلفن های همراه و ســایر 

دستگاه ها استفاده کرد.

چاپ مواد نانو با پالسما

تازهها
N e w s

در مسابقه بر سر طراحی دستگاه های دستی و 
تلفن های هوشمند کوچک تر، یک عامل مهم 
کاهش اندازه قطعات اســت. با افزایش تقاضا 
برای دستگاه های میکرو-الکترونیک نازک تر 
و سبک تر، سازندگان اغلب به این فکر هستند 
که چگونه منابع انرژی را شکل دهند که بتوانند 
فضای کمتری را اشغال کنند. در حال حاضر، 
محققان در دانشگاه میسوری یک روش ابداع 
کرده اند که از طریق آن می توانند منبع انرژی 
را به طور مجــازی به هر شــکلی درآورند. با 
استفاده از شــیوه نگارش لیزری، دانشمندان 
می توانند به ســازندگان تلفن های هوشمند 
کمک کنند واحدهای ذخیره ســازی انرژی 
را مانند میکرو باتری ها و ســلول های سوخت 
میکرو تولید کنند که بیشتر با محیط سازگار 

و نازک هستند.

استفاده از لیزر برای ایجاد 
انرژی میکرو 

متن کامل را در شنبه مگ بخوانید

متن کامل را در شنبه مگ بخوانید



اگر به گذشته 
برمی گشتیم 

به جای انجام 
پروژه ها در 
شاخه های 

مختلف سعی 
می کردیم در 

یک شاخه 
تخصصی 

فعالیت کنیم

 چه نیازی را رصد کردیــد که ایده اجرای این 
موضوع به ذهنتان رسید؟

برای مخاطبان و مشــتریان ورق زدن کاتالوگ های 
خوش طرح و زیبا جهت کسب اطالع از ویژگی های 
کاال و خدمات بســیار جذاب و جالب است. ولی در 
ســال های اخیر با افزایش هزینه های چاپ و تکثیر 
کاتالوگ، استفاده از این روش برای تولیدکنندگان 
مقرون به صرفه نیست و جایگزین مناسبی هم برای 
آن ارائه نشده و این نیاز کماکان بی پاسخ مانده است.

 خدمات وب سایت و اپلیکیشن کافه کاتالوگ به 
کاربران برای رفع نیاز آن ها به کاتالوگی آنالین و 

مقرون به صرفه چیست؟
کاربران از طریق ارسال نســخه دیجیتال یا اسکن 
نســخه چاپی کاتالوگ خود، یکی از سرویس های 
کافه کاتالوگ را برای تولید و نمایش نســخه آنالین 
کاتالــوگ خود انتخاب و خریــداری می کنند. تیم 
فنی کافــه کاتالوگ در مدت زمان کوتاهی نســخه 
آنالین کاتالوگ را طراحی و جهت نمایش در سایت 
و نرم افزار موبایل خود قرار می دهد. عالوه بر نمایش 
کاتالوگ در سایت و نرم افزار موبایل، به کاربر لینک 
مستقیم کاتالوگ به همراه کد QR و کد iframe ارائه 
خواهد شد. کافه کاتالوگ، کاتالوگ های طراحی شده 
را با هزینه ای بســیار ناچیز نســبت به چاپ آن به 
نسخه آنالین تبدیل می کند و به نمایش درمی آورد. 
عالوه بر آن ضریب انتشــار کاتالوگ را چندین برابر 
نسخه چاپی افزایش می دهد و نیز برای آن دسته از 
متقاضیان که کاتالوگ طراحی شده ندارند، خدمات 
طراحی کاتالوگ را با تعرفه مشخص انجام می دهد. 
فرم طراحی شده برای نمایش در سایت شبیه ورق 
زدن مجالت اســت که حس مطلوب و نوستالژیک 

ورق زدن کاتالوگ های چاپی را برای کاربر در زمان 
مشاهده کاتالوگ ایجاد می کند.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
از طریق فروش سرویس نمایش کاتالوگ در سایت 

و نرم افزار موبایل.

 بزرگ ترین چالش شما چه بوده و چگونه با آن 
مواجه شدید؟

تنوع محیط ها و پلتفرم های کاربــری، ما را با عدم 
یکپارچگی سرویس ها در پلتفرم های مختلف مواجه 
می کرد که این در آینده می توانست اختالالت زیادی 
در مسیر گسترش کافه کاتالوگ ایجاد کند. بنابراین 
بزرگ ترین چالش برای ما دســت یافتن به روش و 
تکنولوژی بود که بتواند خروجــی کار را به صورت 

یکســان و یکپارچه در پی سی و موبایل و مستقل از 
سیستم عامل نمایش دهد.  مشکالت غیرفنی مثل 
ابهامات در بحث بازاریابی و یا تعیین مدت و قیمت 
سرویس ها و... را بیشتر از طریق مشاوره با کارشناسان 
و دوستان متخصص در این زمینه حل می کردیم. حل 
مشکالت فنی سخت تر بود. به دلیل محرمانه بودن 
جزئیات فنی، قابلیت استفاده از همفکری و مشاوره 
کارشناسان این زمینه وجود نداشت. تنها راه ما برای 
غلبه بر مشکالت فنی، تمرکز و مطالعه بیشتر برای 
افزایش اطالعات فنی و همچنین اســتفاده از روش 
آزمون وخطا بود که صبر و حوصله زیادی می طلبید.

 عالوه بر کاهــش هزینه های تبلیغات و تولید 
و نشر کاتالوگ چه ارزش افزوده ای را از مزایای 

رقابتی کافه کاتالوگ می دانید؟

عالوه بر کاهش هزینه هــای تولیدکنندگان کاال و 
خدمات جهت تبلیغات و تولید و نشــر کاتالوگ، در 
کاهش مصرف کاغذ و حفظ درختان و محیط زیست 

از طریق نشر دیجیتال نیز کمک بسزایی داشته ایم.

 به کســانی که در مراحل مختلف راه اندازی و 
اجرای یک اســتارت آپ هستند چه توصیه ای 

دارید؟
ابتدا جنبه های تکنیکی و فنی پیاده ســازی ایده را 
بســنجند و زمان و هزینه آن را برآورد کنند. اگر از 
نظر تکنیکی ممکــن و مقرون به صرفه بود برای آن 
یک بوم کسب وکار و بیزینس پلن طراحی کنند. اگر 
اطمینان پیدا کردید که یک ایده قابل پیاده سازی و 
تجاری سازی است دیگر اجازه ندهید کسی شما را 

ناامید و منصرف کند.

طراحی، میزبانی و نمایش کاتالوگ دیجیتال به صورت آنالین
کاتالوگ های طراحی شده را با هزینه ای بسیار ناچیز نسبت به چاپ آن به نسخه آنالین تبدیل می کند و به نمایش درمی آورد و ضریب انتشار کاتالوگ را چندین برابر نسخه چاپی افزایش می دهد. مجید تفضلی و 
بهادر کاردل بنیان گذاران کافه کاتالوگ از خدمات این وب سایت برای مخاطبان گفته اند.  اگر به سایت شنبه مگ مراجعه کنید می توانیدنسخه آنالین هفته نامه شنبه را هم که کار بچه های کافه کاتالوگ است، ببینید.

پرنیان مصطفایی مهر

گپوگفت
I n t e r v i e w

داستایوفسکی
قدم تازه ای برداشــتن... این چیزی است که 

مردم بیشتر از آن می ترسند.

اپلیکیشنی برای
همه دوران

محلی فود
غذای سالم با دستور پخت!

اپلیکیشــن »دوران« شــامل بخش هــای 
خواننده ها، آلبوم ها و آهنگ های جدید است که 
هر کاربر بعد از ورود به هر بخش، به سمت خود 
آهنگ هدایت می شود. مرتضی عسگری یزدی 
و محمد قلی پور، بنیان گذاران دوران، می گویند: 
»امکانات این اپلیکیشن پخش آهنگ همزمان 
با زیرنویس متن آن است و همین طور ترجمه 
فارسی تمامی آهنگ ها دردسترس کاربر است. 
هر آهنگ بعد از اجرا درحقیقت دانلود می شود 
و زمانی که اینترنت نداشــتید هم می توانید 
آهنگ را به همراه ترجمه آن گوش دهید. دوران 
اولین اپلیکیشن ایرانی است که امکان ارتباط 
مستقیم کاربر با برنامه را داراست و 24 ساعت 
روابط عمومی این اپلیکیشن پاسخگوی مردم 
است. این اتفاق باعث نفوذ دوران در دل مخاطب 
شده و حس دوستی بین اپلیکیشن و مردم ایجاد 
شده است. مردم خود بازاریابان ما هستند و به 
اطرافیانشان این برنامه را پیشنهاد می دهند.«

محمد قلی پور می گوید: »اولین مشکل جدی 
ما مربوط به انتخاب موزیک های خارجی بود 
که با چارچوب قوانین ما متفاوت بود. اما اصرار 
ما این بود که صورت مســئله را پاک نکنیم و 
موزیک هایی مناسب با قوانین و فرهنگ اسالمی 
کشورمان انتخاب  کنیم تا بتوانیم خوراک سالم 
به مردم بدهیم. وقتی مسئوالن وزارت ارشاد 
و وزارت فنــاوری اطالعــات کار را دیدند آن 
را تحســین کردند، چراکه توانستیم آموزش 
سخت و خشک زبان را دلپذیرتر کنیم تا همه 
سنین بتوانند از آن استفاده کنند. نمونه های 
مشابه تعداد محدودی موزیک داشتند و رایگان 
نبودند. ما از همین نقطه ضعف استفاده کردیم 
و در تیرماه 94 برنامه ای در کافه بازار فرستادیم 
که توانست در ماه اول به 65 هزار دانلود برسد.«

بنیان گذاران اپلیکیشن دوران حرکت به سمت 
شــبکه اجتماعی و افزایش بخش های متنوع 
اشتراک ماهیانه را در سال 95 در برنامه ریزی 
کاسب وکار خود تعریف کرده اند. آن ها صادرات 
موزیک انگلیســی با ترجمه روسی و ترکی و 
عربی و دستیابی به بازار کشورهای همسایه را 

در چشم انداز خود قرار داده اند.

اگر شــما هم از کسانی هســتید که در طول 
هفته دغدغه ایــن را دارید کــه تنوع غذایی 
سالمی داشته باشــید ممکن است مشتری 
این استارت آپ تازه کار شــوید. اینکه بدانید 
شنبه ناهارتان چیست و سه شــنبه باید چه 
غذایی بخورید و مهم تر اینکه مواد اولیه اش را 
از کجا تهیه کنید و چطور آن را درســت کنید 
سواالتی است که احتماال اگر محلی فود کارش 
بگیرد خیال خیلی ها از بابت پاسخ آن ها راحت 
خواهد شد. سایتی که هم مواد اولیه را در اختیار 
شــما می گذارد، هم دستور پختش را و تالش 
دارد کاری کند که شما مجبور نباشید هرروز 
دست به دامان فست فودفروشی ها شوید. این 
استارت آپ نوپا با هدف کاهش اسراف در مصرف 
مواد غذایی و تهیه محصوالت سالم و محلی از 
8 ماه پیش راه اندازی شده است. محبوبی یکی 
از بنیان گذاران این ســایت به شنبه می گوید: 
»مردم می توانند از طریق محلی فود مواد اولیه 
غذاهای خانگی و محلی را بــه تعداد اعضای 
خانــواده برای یک هفته ســفارش دهند و به 
همراه دستور آشپزی در منزل تحویل بگیرند. 
این خدمت باعث کاهش مصرف فست فودها و 
غذای رستوران ها می شود و مشتریان می دانند 
که برای روزهای هفته چه غذایی را چگونه تهیه 
و میل کنند.« به گفتــه او عالوه بر توزیع مواد 
اولیه غذای خانگی، انــواع محصوالت محلی 

و سالم نیز در سایت محلی فود ارائه می شود.

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغازراه
Start Line
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ایکاشبرعکسعملمیکردیم
قبل از هر سفر  خیلی راحت به سایت یا کانال تلگرام توشه مراجعه می کنید و تاریخ و مقصد سفر خود را ثبت می کنید و بعد منتظر می مانید تا یک نفر 

متقاضی ارسال کاال سفر شما را مشاهده کند و کاالیی را که می خواهد به مقصد سفر شما ارسال کند را به شما پیشنهاد دهد

تلخی داستان 
جایی است که 
با هزار ذوق و 
انگیزه ایده ای 
را پرورانده ای 
اما وقتی برای 
اولین بار آن 

را با کسی 
مطرح می کنی 
با نگاهی عاقل 

اندر سفیه با 
چند استدالل 
خشک وخالی 

آب سردی 
بر پیکره شما 

می ریزد و تمام 
انگیزه شما را 
در نطفه خفه 

می کند

www. وب سایت توشه )حمل ونقل مســافرمحور
tooshe.net بــا کانال تلگرام @toooshe( که جزو 
کاندیداهای بهترین ســایت گــروه نیازمندی های 
تخصصی هشتمین جشنواره وب ایران و از برگزیدگان 
مسابقات استارت آپ دانشگاه تهران و آی بریج برلین 
بوده، به رفع نیاز حمل ونقــل ارزان قیمت داخلی و 
بین المللی پرداخته است. گفتگویی داشتیم با حجت 
مسگری که مســئولیت بازاریابی سایت توشه را بر 

عهده دارد.

  وب سایت توشه چه نیازی را پیدا کرده و چگونه 
به آن پاسخ می دهد؟

حمل ونقل ارزان قیمت نیاز بســیاری از افراد است و 
خواهد بود. مخصوصا در مورد حمل ونقل بین المللی 
که هزینه خدمات پستی در این مورد بسیار زیاد است. 
در توشه این نیاز توسط مسافران برطرف خواهد شد و 

مسافران را به متقاضیان متصل می کند.

 وب سایت توشه دقیقا با چه سرویسی این نیاز 
را برطرف می کند؟

قبل از هر سفر  خیلی راحت به سایت یا کانال تلگرام 
توشه مراجعه می کنید و تاریخ و مقصد سفر خود را 
ثبت می کنید و بعد منتظر می مانید تا یک نفر متقاضی 
ارسال کاال ســفر شما را مشاهده کند و کاالیی را که 
می خواهد به مقصد ســفر شما ارسال کند را به شما 

پیشنهاد دهد. شــما می توانید آن کاال را با خودتان 
ببرید و از ســفرتان درآمدزایی کنید. یا فرض کنید 
می خواهید کاالیی را به نیویورک یا مشــهد ارسال 
یا از آنجا دریافت کنید، یا مثال می خواهید از سایت 
آمازون در آمریکا خرید کنید یا حتی قصد خرید از 
یک حراجی در ترکیه یا دبی را دارید...، در همه این 
موارد شما به سادگی با چند کلیک یا اشاره انگشت 
به صفحه موبایلتان به سایت یا کانال تلگرامی توشه 
می روید و تعدادی مسافر را پیدا می کنید که در حال 
سفر به آمریکا، ترکیه، دبی، مشهد و مقصد مورد نظر 
شما هستند و به راحتی به یک مسافر سفارش مورد 

نظر خود را می دهید. 

 چطور از کارآمد بودن ایده خود اطمینان حاصل 
کردید؟

یکی از علت های ایجاد کانال تلگرام قبل از راه اندازی 
ســایت همین بود که بازار را با هزینه و ریســک کم 

امتحان کنیم که خوشبختانه جواب خوبی گرفتیم.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
در حال حاضر درصدی از هر تراکنشی که از طریق 
کانال تلگرام انجام می شود را دریافت می کنیم ولی 
از تراکنش هایی که از طریق سایت انجام شوند فعال 
هیچ کارمزدی دریافت نمی کنیم تا استفاده از سایت 
بین کاربران جا بیفتد. در آینده هم از خدمات اضافی 
مثل بیمه آســیب دیدگی و سرقت و... کسب درآمد 

خواهیم کرد.

 چگونه مشتری جذب می کنید؟
به علت جذابیت خدمات ارائه شده در توشه قسمتی 

از مشتریان توسط کاربران قبلی ما به توشه معرفی و 
جذب آن شده اند و این روند ادامه دارد. قسمتی دیگر 
از مشتری ها به وسیله تبلیغات ارزان قیمت و بسیار 
محدود در شبکه های اجتماعی از حضور ما آگاه شده 
و به ما پیوسته اند. به دلیل کمبود بودجه تا اینجای کار 
تبلیغات ما بسیار بسیار ناچیز بوده و نسبت به حجم 
تبلیغات کاربران زیادی جذب کرده ایم. عالوه بر مردم 
عادی، یکی از مشتری های اصلی ما سایت های خرید 
از خارج کشورند که مشکل اصلی آن ها حمل ونقل 
کند و گران قیمت است که در حال حاضر چند مورد 

در حال استفاده از کانال تلگرامی ما هستند.

 برای ارائه این سرویس در حال حاضر چند نفر 
مشغول به فعالیت در توشه هستند؟

محمد قندهاری و عباس طهرانی که از دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف بودند این طرح را بنیان گذاری 
کردند و حاال مسعود حق بین، پیمان حسن آبادی، 
حسن علیزاده و مهیار قراعیان تیم فنی توشه هستند 

که طراحی سایت را برعهده داشته اند.

 توشه با سرمایه گذاری بنیان گذارانش تولید شد 
یا از حمایت مالی برخوردار بود؟

آفای عباس ریاضی مدیر عامل شرکت پیشرو و محمد 
حسین مدنی مدیر عامل راهکار سرزمین هوشمند تا 
اینجای کار قســمت عمده هزینه های این پروژه را 
تامین کرده اند. البته ما همچنان به ســرمایه گذاری 
بیشتری احتیاج داریم تا بتوانیم اپلیکیشن موبایل 
توشه را هم روانه بازار کنیم و تبلیغات و امور بازاریابی 
خودمان را شــدت ببخشــیم که به ایــن منظور از 
عالقه مندان به سرمایه گذاری، شرکت های نرم افزاری 

و... دعوت می کنیم برای مشارکت در این طرح با ما 
در تماس باشند.

 چه چشم اندازی از آینده این کسب وکار دارید؟
با توجه به اینکه از اقتصاد مشارکتی در اروپا و آمریکا 
استقبال شده و اقتصاد ایران نیز در بسیاری از موارد با 
تاخیر چندساله از اقتصاد اروپا و آمریکا پیروی می کند، 
ما نیز به آینده توشــه که خدماتی مشــارکتی ارائه 
می کند بسیار امیدواریم و معتقدیم نیازی را شناسایی 
کرده ایم که باعث می شود بســیاری از مردم بعد از 
آگاهی از وجود این خدمات با اشتیاق به ما بپیوندند.

 اگر به گذشته برمی گشتید چه کاری را انجام 
نمی دادید؟

ما ابتدا ســایت توشه را به زبان انگلیسی راه اندازی 
کردیم و حاال که به اینجا رسیده ایم و به پشت سر 
نگاه می کنیم می گوییــم ای کاش برعکس عمل 

می کردیم.

 توشه، تلخ، شیرین...
تلخی داســتان جایی اســت که با هزار ذوق و انگیزه 
ایده ای را پرورانده ای اما وقتی برای اولین بار با کسی 
آن را مطرح می کنی با نگاهی عاقل اندر سفیه با چند 
استدالل خشک وخالی آب سردی بر پیکر شما می ریزد 
و تمام انگیزه شما را در نطفه خفه می کند. اما شیرینی 
ماجرا بعد از آن و تنها با مقاومت و تالش حاصل شد و 
آن هم برگزیده شدن در مسابقات استارت آپ دانشگاه 
تهران و آی بریج برلین بود و شیرین تر از آن زمانی است 
که اولین عملیات توشــه را به خوبی انجام می دهی و 

اولین دستمزد را دریافت می کنی.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

21 فروردین 1395 . سال اول . پیش شماره پنجم



 گام نخست؛ سوپرمارکت آنالین
دانشور می گوید: »این کار را از اتاق شخصی ام در خانه پدری شروع کردم.« شاید 
افرادی که عناوین رســانه ها را می خواندند، فکر می کردند که یک نفر با سرمایه 
هنگفتی چنین کسب وکاری را راه اندازی کرده است. سوپرمارکتش 9 ماه دوام 
می آورد. »نوع کارمان به این صورت بود که با سوپرمارکت ها وارد تعامل می شدیم. 
اجناس را می گرفتیم و در وب سایت می گذاشتیم و برای مشتری ارسال می کردیم. 
قرار اولیه ما به این صورت بود که به صورت محله ای در محدوده ســعادت آباد و 
شــهرک غرب کار کنیم و با یک سوپرمارکت بزرگ هم قرارداد بستیم. اما وقتی 

موضوع رسانه ای شــد از کل تهران سفارش گرفتیم. «  
سوپرمارکت آنالین قرار بود به صورت محلی کار کند اما 
خیلی زود فراگیر شد و در رسانه ها مطرح شد و به دلیل 
تازه بودنش شــهرت زیادی کســب کرد، اما از آنجا که 
شــهرت همیشه هم خوب نیســت با معروف شدن این 
سوپرمارکت، که مردم را از رفتن به خیابان معاف می کرد، 
تقاضای بسیار زیادی روانه سایت این سوپرمارکت شد. 

ســاعتی 5 هزار تقاضا ثبت می شــد که در آن مقطع زمانی آمادگی پاسخگویی 
به این نیاز را نداشتند. رســانه های زیادی این رویداد جدید را پوشش می دهند 
و هجوم جمعیت از کنترلشــان خارج می شــود. حتی خبر این سوپرمارکت به 
روزنامه گاردین هم می رسد.  «روالی را که می خواستم طی نمی کرد.« بنابراین 
کرکره سوپرمارکتش را پایین می کشد و به عنوان مدیر پروژه با چند شرکت در 

حوزه تجارت الکترونیک مشــغول به کار می شود و همزمان از شرکتی در آلمان 
پیشــنهاد همکاری دریافت می کند. با رفتن به آلمان در تیم تولید نرم افزار این 
شرکت مشغول به کار می شود و در این شرکت با تجارت الکترونیک و بیزینسی از 
این دست بیشتر آشنا می شود. کم کم به این کار عالقه مند می شود و در سفری که 
به ایران داشته موضوع را با خانواده خود مطرح می کند که با استقبال آن ها مواجه 
می شود. سال 1390 برای همیشه از آلمان به ایران برمی گردد و در مرداد همان 
سال به عنوان نخســتین گروهی که بیزینس مدلی از این دست را اجرا کرده اند، 
کارشان را شروع می کنند. »با خواهرم در یک دفتر 40 متری اجاره ای و با سرمایه 

15 تا 20 میلیون تومانی کارمان را شروع کردیم. «   

 برگشتم ایران
از انگلیس به آلمــان و از آلمان به ایران؛ چرا برمی گردد؟ 
دانشور به این ســوال جواب صریحی می دهد: »خارج از 
ایران که بودم، همیشه احساس می کردم باید کاری برای 
کشورم انجام دهم. این دغدغه من بود و همیشه با خودم 
فکر می کردم به عنوان عضوی از نسل جوان جامعه اگر کاری برای کشورم انجام 
ندهم پس از چه نســلی این انتظار می رود؟ بنابراین با همه مسائلی که در مورد 
اینترنت در ایران وجود داشــت و کار من هم قرار بود بر مبنای آن شکل بگیرد، 

برگشتم ایران. « 
دانشور می گوید: »مهاجرت آسان ترین کار است. اینکه کوله بارت را روی دوشت 

شوید! هنوز هم رانندگی را دوست دارید؟
من دوتا ماشین دارم؛ یک اسپورتیج و یک 206. ولی 

زیاد رانندگی نمی کنم.

 به نظر شما این درست اســت که می گویند 
رانندگی خانم ها خوب نیست؟

)بعد از اینکه کمی ســرش را به اطراف می چرخاند و 
اِ... بلنــدی می گوید( تعداد خانم هایی که محتاطانه 

رانندگی می کنند، بیشتر است.

 با توجه به گفته شــما کــه می گویید خانم ها 
محتاطانــه رانندگی می کنند آیــا در فضای 

کسب وکار هم همین طور است؟
نه، حداقل قانون نوشته شده ای در زندگی ام ندیده ام که 
بگوید خانم ها نمی توانند کاری را انجام بدهند. به نظر 

من این مسئله بیشتر مربوط به فرهنگ است. من در 
خانواده خودم به عنوان فرزند اول کسی بودم که انتظار 
زیادی از من می رفت. پدرم فرد سخت گیری بود. به 
خاطر نوع کارش که با 500 نفر مرد سفت وسخت کار 
می کرد با ما هم همین رفتار را داشت. بسیاری از افراد 
نظر مثبتی نسبت به کار کردن خانم ها ندارند. باز هم 
تاکید می کنم این برمی گردد به فضای حاکم بر خانواده 
و به طور کلی اجتماع. مثال مادر من همین االن هم به 
من می گوید تو دختری و اصال نیازی نیست اینقدر کار 
کنی. بنابراین جسارت ورود جدی به یک کسب وکار 

در زنان جامعه کمتر ایجاد می شود.

 در فضای استارت آپی بحث جنسیت کمتر وجود 
دارد و این فضا قائم به حاکمیت نیست و فضایی 
است که شاید بتوان به آن خود اختیاری تر نگاه 

کرد. شــما به عنوان یک زن به این فضا آمدید و 
بیزینس راه اندازی کردید. در این فضا چه می بینید 

که می تواند زنان را به این فضا بخواند؟
درست است که فضا مدرن است، اما تهش یک بیزینس 
است و با چالش ها و مسائل یک بیزینس چندان تفاوتی 
نــدارد. باید دید یک خانم چه در فضای ســنتی چه 
غیرسنتی قدرت ریسک پذیری دارد یا نه. در فضای 
استارت آپی ایران تعداد آقایانی که می دانند استارت آپ 
چیست و به دنبال چیستی آن هستند، بیشتر است که 
این مسئله به دانشگاه و فرهنگ هم برمی گردد. خانم ها 
کارمند بودن را ترجیح می دهند. من باز هم خانواده را 
موثر می دانم، چون خانواده به دریافت حقوق 800 هزار 
تومانی توسط یک خانم راضی است. خانم ها با حقوق 
کمتر وارد حوزه کار می شــوند و کمتر به دنبال ارتقا 

هستند، اما در مورد آقایان این مسئله برعکس است.

گرایند دهم اصفهان 
برگزار می شود

دهمین استارت آپ گرایند اصفهان آخرین 
هفته فروردین با حضور علی نادعلی زاده از 

سیب چه برگزار می شود.
هدف این برنامه، کارآفرینی و شبکه سازی 
بین استارت آپ هاست. پرداختن به مباحث 
آشنایی شــرکت کننده های  کارآفرینی، 
فرهنــگ  و  بــا شبکه ســازی  جدیــد 
تعامــل ازجملــه هدف هایی اســت که 
برگزارکنندگان این رویداد دنبال می کنند.

نیمــا نصرآبادی، کــه به همــراه صادق 
فروغی اولیــن برگزارکنندگان گرایند در 
اصفهان بوده اند، درباره مخاطبان گرایند 
در اصفهان گفــت: »بخش عمــده ای از 
مخاطبان برنامه را فعــاالن حوزه آی تی، 
اینترنت و برنامه نویسان تشکیل می دهند. 
اما بــا توجه به رویکــرد کارآفرینی برنامه 
و بررســی چالش های شــکل گیری یک 
تجارت، توانســته ایم از رشته های مختلف 
ازجمله عمران، معماری، زبان انگلیســی، 
و کشــاورزی و... نیز مخاطبانی داشــته 
باشــیم که باعث افتخار جامعه کارآفرینی 

استارت آپ گرایند است.« 
نصرآبادی درباره اســتقبالی که تاکنون از 
برنامه گرایند شــده گفت: »یکی از نکات 
جالب در گرایند تمرکز بر تجربه انســانی 
اســت. این رویداد برای شرکت کنندگان 
خود در سراســر دنیا در مدت 4 ســال از 
شکل گیری اش از دره ســیلیکون تجربه 
جدیدی ایجاد کرده اســت؛ تــا جایی که 
برنامه هــای دیگر در این اکوسیســتم را 
نیز تحت تاثیــر روش اجرای خــود قرار 
داده اســت. درواقع ارزشمند بودن هدف 
گرایند، موجب شده تا با وجود سادگی در 
اجرا، تجربه خوبی بــرای همه افراد ایجاد 
کند. استقبال باالی شــرکت کنندگان از 
رویداد اول تا به امــروز نیز به همین دلیل 
بوده اســت تا جایی که در برخی رویدادها 
به دلیــل محدودیت ظرفیت نتوانســتیم 

میزبان تعدادی از عالقه مندان باشــیم.« 
وی همچنین مهم ترین دســتاورد گرایند 
را تا به امروز، تبادل تجربه ای دانســت که 
میان شرکت کنندگان اتفاق افتاده است. 
شــرکت کنندگان با حضور در برنامه با در 
اختیار قرار دادن تجربه های خود و کسب 
تجربه دیگران به پیشــبرد اکوسیســتم 
استارت آپی شهر اصفهان کمک کرده اند. 
نصرآبــادی حمایت های مالی و معنوی در 
روند شبکه سازی را از دیگر دستاوردهای 
این برنامه در جهت حمایــت از ایده های 

نوپا دانست.
با گسترده شدن دامنه استارت آپ گرایند 
در جهان، اصفهان نیز در آبان ماه 1393 با 
همت نیما نصرآبــادی و صادق فروغی به 
سیستم گرایند متصل شد و اولین رویداد 
خود را با همراهی فاطمه رشــیدی، امید 
عجمی و امین موســوی در دانشگاه آزاد 
اســالمی اصفهان برگزار کــرد. از اولین 
رویداد تاکنون بیش از 16 ماه گذشته است 
و در این مدت طبــق برنامه ریزی منظم، 
اصفهان میزبان 10 رویــداد گرایند بوده 
است. تیم برگزاری متشکل از افرادی است 
که داوطلبانه عالقه خود را به این فضا ابراز 
داشته اند و با حضور خود به برگزاری هرچه 
بهتر آن کمک می کنند تا یک کار تیمی و 

یک تجربه فوق العاده رقم بخورد.
به گفته نیما نصرآبادی، عضو تیم برگزاری 
گرایند در اصفهان، زمانی که اولین رویداد 
گرایند برگزار شد، اکوسیستم کارآفرینی-

و  یکپارچگــی  اصفهــان  اســتارت آپی 
گســتردگی امروز را نداشــت. بــا نگاهی 
منصفانه استارت آپ گرایند و استارت آپ 
ویکند را می توان تاثیرگذارترین رویدادها بر 
اکوسیستم کارآفرینی-استارت آپی ایران و 

مطمئنا اصفهان دانست.
وی همچنین بیان کرد: »تعدد رویدادهای 
کارآفرینی و حضور و استقبال شگفت انگیز 
از آن ها، نشــان دهنده پویایــی جامعه ای 
است که آینده ای روشن در انتظارش است. 
آینده ای که با ســرعت زیاد به آن نزدیک 

می شویم.«

قانون 
نوشته شده ای 

در زندگی ام 
ندیده ام که 

بگوید خانم ها 
نمی توانند 

کاری را انجام 
بدهند. به نظر 
من این مسئله 
بیشتر مربوط 

به فرهنگ 
است. من در 

خانواده خودم 
به عنوان 

فرزند اول 
کسی بودم 
که انتظار 

زیادی از من 
می رفت. 
پدرم فرد 

سخت گیری 
بود. به خاطر 

نوع کارش که 
با 500 نفر مرد 
سفت وسخت 

کار می کرد 
با ما هم 

همین رفتار 
را داشت. 

بسیاری از 
افراد نظر 

مثبتی نسبت 
به کار کردن 

خانم ها 
ندارند. باز 
هم تاکید 

می کنم این 
برمی گردد به 
فضای حاکم 
بر خانواده و 
به طور کلی 

اجتماع

مجبورم برای ماندن در بازار بجنگم
نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان، در گفت وگو با »شنبه« هم از خودش دفاع می کند و هم می گوید سهم 80 درصدی 

رقیب از بازار، شوخی است!

گپوگفت
D i a l o g u e

6

هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که 
هنوز اتفاق نیفتاده، چگونه عزا بگیری.

آخرینخبر
N e w s

دختری متولد سال 62 که نخستین 
سوپرمارکت الکترونیکی ایران را در 
اتاق شــخصی خانه پدری و در سال 
88 تاسیس کرد. حاال در ساختمانی 
4طبقه در منطقه سعادت آباد به عنوان 
مدیرعامل یکی از ســایت های برتر 
تخفیف گروهی ایران، یعنی شرکت 
تخفیف آرمان ایرانیان که شما با نام 
تخفیفان آن را می شناسید، با 100 نفر 
نیروی کار نشسته اســت. به دیوار 
دفتر کارش ده ها لوح افتخار و تشویق 
آویخته و شــرکتش به گفته خودش 
بیش از 10 میلیون دالر ارزش گذاری 
شده اســت. 9 صبح زمانی است که 
برای گفت وگو با او هماهنگ کرده ایم. 
به دفتر کارش در سعادت آباد می رسم. 
نسیم دل انگیز بهاری می وزد. تروتمیز و 
شیک و فرز جلو می آید. دست می دهد 
و درحالی که لبخند از روی لبش محو 
نمی شود، خوش آمد می گوید. چهره 
بدون پیرایه و سادگی دفتر کارش همه 
سخن از دختری به میان می آورد که 
کار و تنها کار و پیش رفتن مهم ترین 
دغدغه اش است. در این گفت وگو از 
سیر تا پیاز حوزه کاری اش حرف زده 
است. از شروع کارش، از حضور زنان 
در فضای استارت آپی ایران، از رقبا و 
شیوه های رقابت با آن ها و همچنین از 

همه حواشی این حوزه.

س: ساتیار امامی
عکا
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طاهره خواجه گیری-رضا جمیلی
گپ و گفت

مصاحبه
I n t e r v i e w

 مثل اینکه از سفر کانادا برگشته اید. سفر کاری 
بوده یا تفریحی؟

تفریحــی، اما با کار هم گره خورد و از چند شــرکت 
استارت آپی آنجا بازدید داشتیم.

 کانادا را برای زندگی هم می پسندید؟
دوری مسافت و آب وهوای سرد آنجا را نمی پسندم.

 جای خاصی را برای زندگی مد نظر دارید؟
آلمان به دلیل آرامش شهرهایش، زندگی اجتماعی 
راحت و دسترســی بــه امکانــات بین المللی جای 
مناسبی اســت. در آلمان شرایط آرام را برای زندگی 

محیا کرده اند.

 عافیت طلب هستید یا چالش طلب؟
من فکر کنم جزو دســته دوم هستم چون چالش، 

بخشی از زندگی من است.

 بچه چندم خانواده هستید؟
بچه اول خانواده هستم. یک خواهر کوچک تر دارم که 

مدیر فروش تخفیفان است.

 نسبت به خواهرتان هم سختگیری می کنید؟
با اینکه جزو موسسان شرکت است، در فضای کاری 
سعی می کنیم مثل دو همکار حرفه ای و سختگیرانه 

کار کنیم.

 شغل پدرتان چه بوده؟
پدرم عضو ارشــد نیروگاه برق شــهید رجائی بود و 
مدیریت نیروگاه های مختلف را بر عهده داشت و در 

همین نیروگاه هم بازنشسته شد.

 و شغل مادرتان؟
مادرم زمانــی که ما به دنیا آمدیم از کار خود انصراف 

داد و خانه دار شد.

 شما هم زمانی که بچه دار شوید از کارتان انصراف 
می دهید؟

نه، فکر نمی کنم.

 یعنی بچه دار نمی شوید؟
چرا می شوم.

 پس همسر،آینده تان باید کارش را کنار بگذارد!؟
نه، قرار نیست کسی کارش را ترک کند.

 شــما در خانواده ای بزرگ  شده اید که پدرتان 
کارمند بوده و مادرتان کارش را به خاطر فرزندانش 
رها کرده. در اینجا کمی احتیاط و محافظه کاری 
شــغلی به ذهن خطور می کند. آیــا راه اندازی 
کسب وکار شخصی توســط شما نوعی واکنش 
به این احتیاط بوده یا خودتان ســر پرماجرایی 

داشتید؟
پدرم همیشــه در کنار کارش کارهای دیگری برای 
رشــد زندگی انجام می داد و االن هم پدر من نسبت 
به هم دوره ای های خودش در سطح متفاوتی زندگی 

می کند.
زندگی مرفهی داشــتیم اما پدرم همیشــه دوست 
داشت من آدمی کاری باشم و دستم توی جیب خودم 
باشــد و این باعث شد که در زندگی مرحله به مرحله 

پیشرفت کنم.

 چه زمانی از ایران خارج شدید؟
بعد از اینکه لیسانسم را گرفتم، حدودا سال 86.

 هدفتان از رفتن به خارج از کشــور چه بود؟ 
می خواســتید کار کنید یا اینکه دانشی را فرا 

بگیرید و برگردید؟
برای کار از ایران رفتم. در آنجا سعی می کردم خودم را 
به عنوان کسی که از یک کشور جهان سوم آمده، قوی 
و با دانش فراوان نشان دهم و چون سنم از همه کمتر 
بود، می خواســتم به آن ها ثابت کنم که من انتخاب 
درستی بوده ام و این را هم ثابت کردم. حتی در انگلیس 
رئیســم باالی سر من حاضر می شد و می گفت وقت 
کار تمام شــده و می توانی بروی، ولی من می ماندم 

و کار می کردم.
 گویا در بچه گی دوست داشته اید راننده تاکسی 

نادر ابراهیمی



بگیری و از کشورت خارج شــوی که کاری ندارد! مهم ماندن و کار کردن است. 
کارآفرینــی یعنی باید حاضر باشــی از تفریحاتت بگذری و ســخت کار کنی و 
جذابیت های زیادی را کنار بگذاری. درواقع کارآفرینی یعنی قبول مسئولیت خیلی 
بزرگ در قبال خود و دیگران.« البته دانشــور دلیل دیگری هم برای برگشتن و 
ماندن دارد. »چون در شرکت های آی تی کار می کردم و برنامه نویس این شرکت ها 
بودم، تجربه های گوناگونی داشــتم که کمکم می کرد؛ از تجربیات تلخ گرفته تا 
شــیرین. تجربه تلخ مربوط به مواقعی است که مثال چون همیشه من تنها خانم 
تیم های 19 یا 20 نفره برنامه نویسی شرکت ها بودم، اگر در برنامه مشکلی وجود 
داشت یا به مسئله ای برمی خوردیم، تیر انتقادات را به سمت من نشانه می رفتند. 
در خارج از ایران هم اوضاع همین بود و در حوزه آی تی همیشه من تنها زن بودم. 
حوزه آی تی را دارای جنسیتی مردانه می دانند و هرچه هم تخصص داشته باشید 

باز به چشم نمی آیید. بنابراین می خواستم کاری مستقل داشته باشم. «   

 موفقیت ها از راه می رسند
»نمی توانی« را از خیلی ها شــنیده اســت؛ از صاحبان کســب وکارها گرفته تا 
طرف های قرارداد. و بارها جمالتی از این دست را می شنود: »شما یه خانمی، واسه 
خودت نشستی تو خونه، چه می دونی چی به چیه!« و جمالت زیاد این چنینی. 
دانشــور در ادامه حرف هایش اضافه می کند: »درســت است که کارمان مدرن 
بود اما سروکارمان با ســنتی ها بود و صاحبان کسب وکارهای سنتی نه تجارت 
الکترونیک را می شــناختند و نه اعتقاد و اعتمادی به کار زنان داشــتند، اما ما 

راهی را که در پیش گرفته بودیم ادامه دادیم و موفقیت ها هم از راه رسیدند. در 
سال اول کاری مان توسط مرکز کارآفرینی دانشــگاه تهران به عنوان کارآفرین 
برتر شــناخته شدیم و در جشنواره وب ایران هم این رتبه را به  دست آوردیم و از 
سال دوم به عنوان بهترین وب ســایت تخفیف در ایران معرفی شدیم. همچنین 
تخفیفان سال گذشته از طرف سایت عرب نت به عنوان بزرگ ترین شرکت حوزه 
تکنولوژی که بنیان گذارش یک زن اســت، در منطقه خاورمیانه معرفی شد. «    
دانشور می گوید: »مهم این است که تخفیفان به عنوان کودکی رشد کرده، یکی 
از کســب وکارهای الکترونیکی موفق در ایران باشــد. زیرا در دنیای وب 4 سال 
زمان زیادی است و چنین کسب وکاری بزرگ محسوب می شود.« سرعت رشد 
تخفیفان هم این مســئله را نشان می دهد چون هر سال 100 درصد رشد کرده 
و در حال حاضر به صورت روزانه 60 هزار نفــر بازدیدکننده دارد و در طول روز 
در تهران و شهرستان ها چندین هزار فروش ثبت می کند. بیش از 500 قلم کاال 
روی سایت تخفیفان به فروش می رسد و به این فهرست باید حدود 600 خدمت 
را هم اضافه کرد. تخفیف روی کاالها از 25 درصد شــروع می شود و تا 70 درصد 
می رسد و برای خدمات از 40 درصد شروع می شود و به 98 درصد هم می رسد. 
در این میان سهم تخفیفان هم معموال بین 5 تا 15 درصد است. در تهران با 10 
هزار مرکز کار می کند و این یعنی 10 هزار مرکز کاالیی و خدماتی زیرمجموعه 
تخفیفان هستند از جمله رستوران، کافی شاپ، مراکز تفریحی، مراکز ورزشی، 
مراکز سالمتی و پزشکی، آرایشی، هتل، و کاالهای متنوع. هرچند بر حوزه های 

تفریحی و ورزشی، تئاتر، هنر و خوراکی تمرکز بیشتری دارد.

 یعنی می گویید خانم ها به خودشان این جرئت 
را نمی دهند که وارد فضای استارت آپی شوند؟

این مســئله برمی گردد به فضای خانــواده که اجازه 
پیشرفت به خانم ها نمی دهد، ولی در مقابل آقایان به 
خاطر مسئولیت هایی که دارند قدرت ریسک پذیری 
بیشتری پیدا می کنند و خانواده ها هم از آن ها حمایت 

می کنند.

 منظورتان این اســت که خانم ها از جامعه ای 
مردساالر می آیند و مســائل تربیتی هم در آن 

موثر است؟
خانم ها قبل از ازدواج همیشه در خانه پدرشان زندگی 
می کنند و بعــد از ازدواج هم شوهرانشــان از آن ها 
حمایت می کنند و شما به عنوان یک خانم مسئولیتی 
که منجر به رشد شما شود را کمتر برعهده می گیرید.

 یعنی به دلیل مســئولیت های کمتری که به 
خانم ها داده می شــود، چنین فضایی به وجود 

آمده است؟
بله، وقتی شما هیچ فشاری را تحمل نکنید همین فضا 

به وجود می آید.

 با توجه به فضاهای متفاوت و سیاست گذاری های 
مختلف در این فضا، چه اتفاقات و موانعی وجود 
دارد؟ تا حاال شــده به خاطر جنسیتتان موانعی 

برای شما پیش بیاید؟
من با موانع و مشکالت زیادی مواجه شدم، ولی نه در 
فضای اســتارت آپی بلکه در فضای سنتی که بخش 
زیادی از کار ما با آن ها در ارتباط است. ولی در این فضا 
شرکت های همکار و کسب وکارها همیشه حمایت 
کامل را از ما داشــته اند و در فضــای ایکامرس ایران 
هیچ گاه به خاطر جنسیت مشکلی برایم پیش نیامده 
است. از طرفی من چیزی را از بیرون نمی بینم. همه 
 چیز برمی گردد به من. هیچ گاه سختم نبوده که در 
جلسه ای حاضر شوم یا  برای انجام کاری مذاکره ای 
داشته باشم. من روی خودم کار کردم. بارها هم از نه 
شنیدن ها تب خال زده ام، اما باز ادامه داده ام. این بحث 
بیشتر به خود فرد و اعتمادبه نفسش برمی گردد و من 
این را از بیرون نمی بینم. ما باید واقعیت های بیزینس 

را به افراد یاد بدهیم؛ چه پسر چه دختر.

 مهم ترین واقعیت های حوزه استارت آپی ایران 
چیست؟

جنبه هــای مختلفی را می تــوان مطرح کــرد. از 
کمبود منابع انســانی متخصص و حرفه ای گرفته 
تا نیروهای مدیریتــی، محدودیت های مارکتینگ، 
بعضا نبود اخالق حرفه ای، مالیات ها، بیمه و... همگی 

واقعیت های این حوزه هستند.

 از بحث خانم ها دور نشویم؛ فضای استارت آپی 
را برای ورود خانم ها مناسب می دانید؟

اگر افراد درستکار باشــند این فضا می تواند فضای 
آماده ای برای ورود خانم ها باشد. اگر من اهل تجارت و 
کسب وکار باشم دلیلی برای عقب نشینی نمی بینم. من 
مانعی در فضای استارت آپی ایران تا به حال ندیده ام و 

اصوال زن و مرد ندارد.

 یعنی مردانه بودن این فضا بحثی کّمی است یا 
فرهنگ مردساالرانه هم در آن دخیل شده است؟

ببینید اسم این فضا تجارت الکترونیک است و نوین 
بودن مهم ترین مشخصه آن است، اما ته قضیه سروکار 
شما با ادارات دولتی و بخش سنتی است. بنابراین در 
این فضا باید آمادگی هرگونه برخوردی را داشته باشید 
تا بتوانید دوام بیاورید. اگر فرد ضعیفی باشید هیچ گاه 

نمی توانید رشد کنید و دوام بیاورید.

 شما به کارمندان خانم حقوق کمتری می دهید؟
معموال حقوق درخواستی کمتری دارند، چون هم 
رشدشان کمتر است و هم انتظاراتشان کمتر است و 

برای دریافتی بیشتر نمی جنگند.

 چند کارمند دارید؟
 100کارمند داریم کــه 70 درصد مرد و 30 درصد 

زن هستند.

 موفق ترین زن فضای اســتارت آپی ایران چه 
کسی است؟

اگر نسبی بخواهیم بسنجیم ما قدیمی ترین شرکت 
در این حوزه هستیم.

 چرا از خودتان به عنوان موفق ترین نام نبردید؟ 
جســارتش را ندارید یا بهتر از خودتان کسی را 

سراغ دارید و نمی خواهید نامی از او ببرید؟!
نه نه! من نمی خواهم مســتقیما در این مورد حرفی 
بزنم و نمی خواهم شما هم چنین چیزی بنویسید و 
سناریویی از حاشیه ها برای من درست شود. من فقط 
می گویم که ما نخستین شرکت در این حوزه هستیم.

 باور خرید گروهی از ابتدای شــروعش سخت 
بود. در حالت سنتی یک نفر با هزاران چک وچانه 
کاالیی را می خرد و حتی ممکن است روز بعد آن 
را پس بدهد. درواقع به سختی می توان چند نفر 
را راضی کرد که با هم کاالیی را خریداری کنند 
تا تخفیف بگیرند. آغاز کارتان باید خیلی سخت 

بوده باشد؟
مفهوم خرید گروهی در ایران وجه دیگری دارد. چون 
ما کار تیمی مان ضعیف است کمتر حاضر می شویم 
برای همدیگر کاری کنیم که خودمان هم سودی از 
آن ببریم. اما مهم ترین نکته این نوع خرید این است 
که ما تخفیفی را وارد این نوع خرید کردیم که کسی 
با آن آشنا نبود. یعنی تخفیف را نه تنها روی کاال بلکه 
روی خدمــات ارائه کردیم که کســی چیزی از آن 
نمی دانست. شاید درگذشته مثال سازمانی که یک فرد 
در آن عضو بود با خرید چند صدتایی بلیت کنسرتی 
این کار را انجام می داد اما خود اشخاص تجربه ای در 

این زمینه نداشتند.

 خرید گروهی چه مقدار از راه را رفته است؟
هنوز راه زیادی در پیش اســت و خیلی مانده تا این 

مسیر اشباع شود.

 ادعا می کنید نخســتین شرکت استارت آپی 
در حوزه کاری خودتان هستید. واقعا نخستین 

هستید؟
بله.

 این اولین بودن براساس چیست؟ یعنی شما 
زودتر شرکت را ثبت کرده اید؟

نه، اصال منظورم این نیست. چون دامین را می توان 
برای شش ســال پیش هم ثبت کرد و این به معنای 
اولین بودن نیســت. ما اولین تخفیف را اجرا کردیم 

و قبل از آن  کســی این کار را نکــرده بود؛ یعنی 22 
مرداد 1390.

 یعنی قبل از شما کسی نبود؟
سایتی بود که اسمش یادم نیست و شش ماه قبل از ما 

چنین کاری را راه اندازی کرده بود.

 اول بودن چقدر مهم است؟ آیا برای شما اعتبار 
می آورد؟

اول بودن خوب است ولی کافی نیست. مهم این است 
که در عین اول بودن بتوانید قدرت خود را هم حفظ 
کنید و برای کاربران خود تفاوت ایجاد کنید. ما در تمام 
این موارد سعی کردیم خودمان را متفاوت جلوه دهیم.

 تخفیف دادن به نوعی شکســتن قیمت است 
و ممکن اســت اتفاقاتی در این میان بیفتد که 
شرکت ها بازار همدیگر را خراب کنند. بین شما 
و شرکت های همکارتان و بیزینس های سنتی 
کارشکنی و اختالفاتی هم در این مورد به  وجود 

آمده است؟
چیزی که جزو خط قرمز شــرکت ماست پایبندی 
به اصول قراردادهایی است که بسته می شود؛ یعنی 
اگر 50 درصد قــرارداد ببندم و 10 درصد ســودم 
باشــد، هیچ گاه 51 درصد یا 55 درصد روی سایت 
نمی گذارم، ولو اینکه از سود خودم زده باشم. در حالی 
که متاســفانه بعضی از شرکت های همکار ما چنین 

کارهایی می کنند.

 یعنی می گویند مثال یک موبایل را با 20 درصد 
تخفیف به مشتری می فروشیم و 10 درصد هم سود 

ماست. اما سود خود را مثال می کنند 8 درصد؟
دقیقا؛ و این مســئله موجب می شود شرکت طرف 
قرارداد شــاکی شــود، چون مثال یک رستوران هم 
رقبایــی دارد که نمی تواند هر قیمتــی را ارائه کند. 
شــرکت همکار ما با این کار موجب می شود درصد 
تخفیف ما هم باالتر برود و در این میان همه شــاکی 

هستند.

 چقدر از وقت خود را صرف این مسائل و حواشی 
می کنید؟

من درگیــر این موضوع نیســتم. خواهرم به عنوان 
مدیرفروش مسئول پیگیری این مسائل است و حتی 
در سازمان نظام صنفی این موضوع را مطرح کرده ایم. 
چون مشتری به سراغ من می آید که فالن شرکت این 
تخفیف را داده و شما هم باید این کار را انجام  دهید. و 

درنهایت زحمت ما به هدر می رود.

 آیا این فضای استارت آپی فضایی آشتی گونه 
است؟

در حال حاضر نه.

 االن چند شــرکت در حوزه کاری شما فعال 
هستند؟

سه شــرکت عمده داریم. خود ما که هم کاال داریم و 
هم خدمات. یک شرکت کاالیی و خدماتی دیگر و یک 

شرکت صرفا کاالیی.

 معموال افرادی که در این حوزه هستند خودشان 
را با فضای سنتی مقایسه می کنند که ما افرادی 
هستیم که از صفر شــروع کرده ایم و روی پای 
خود ایســتاده ایم. انتظار می رود که این جوانان 
تحصیل کرده با اخالق حرفه ای برخورد کنند، ولی 

چرا برخورد آن ها حرفه ای نیست؟
کامال با شــما موافقم، ولی متاسفانه در فضایی که ما 
اکنون خودمان در آن همکاری می کنیم، شــرکتی 
که مقابل ما قرار گرفته این دید را ندارد. اگر شرکتی 
مشــابه کار ما را از صفر شــروع کرده و سختی ها را 
کشــیده بود می گفت من باید سود خودم را محکم 
نگه دارم. اما داســتان روی دیگری دارد. در حالی که 
ما باید براساس خدمتی که ارائه می کنیم بجنگیم و 

نه بر سر سودآوری.

 شما این کار را نمی کنید؟
اصال و اگر کسی وارد این جنگ نشود، ما هم نمی شویم. 
اما من مجبورم برای ماندن در بازار بجنگم. اگر رقیب 
وارد این جنگ نشود ما هم نمی شویم و وقتی بشود، من 
هم مجبورم این کار را بکنم تا اعتبارم را نزد مشتری 

از دست ندهم.

 سوالی دارم که دوست دارم خیلی شفاف به آن 
پاسخ دهید. حرف وحدیث های این چنینی در 
مورد شما هم وجود دارد. مثال اینکه حتی قرارداد 
بسته شده ای را با پیشنهاد باالتر برهم می زنید. آیا 

این کار را کرده اید؟
ممکن است رقم باالتر و جذاب تری پیشنهاد بدهم و 
رقابت را ببرم، که این خیلی فرق دارد، اما غیرممکن 

است قرارداد بسته شده ای را برهم بزنم.

 یعنی شما قراردادی را برهم نمی زنید؟
شاید برای آینده مذاکره کنم، اما روی قراردادی که 

امضا داشته باشد بازی درنمی آورم.

 یعنی پیش آمده که شــما قراردادی ببندید 
ولی رقبا بروند و پیشنهادی بدهند تا آن شرکت 
قرارداد را فسخ کند و با میزان کمتری با خودشان 

کار کند؟
بله. یا فســخ کرده یا مثال اگر شــرکتی دو قرارداد با 
هردو ما بسته مثال 60 به 10، رقیب 65 بسته و از سود 
خود زده. این کار بــازار را خراب می کند و قرارداد ما 
بی اعتبار می شود. چون ممکن است تخفیفان با رقم 
ثبت شده به 100 نفر فروخته باشد اما با 65 پیشنهادی 
رقیب، مشتریان نسبت به شرکت ما شاکی می شوند. 
در حالی که اگر هر کسی مطابق اصول حرفه ای کار 
کند، من مشکلی با او ندارم. من به اعتبار مجموعه ام 
بیش از سود فکر می کنم و باالی سر کارم ایستاده ام 

و معتقدم که ما رقبا باید با همکاری همدیگر خطوط 
قرمزی را مشخص کنیم و آن ها را در قانون صنفی مان 

رعایتشان کنیم.

 موضوع دیگــری که خانم دانشــور را به آن 
متهم می کنند مربوط به پیشــنهادهای مالی 
اغواگرایانه ای اســت که به منابع انسانی رقبا 
می دهد و آن ها را جذب می کند. نظرتان در این 

مورد چیست؟
این موضوع از موارد اتهامی همیشگی رقباست که به ما 
می زنند. در حالی که چنین نیست و معموال نیروهایی 
که از جاهای دیگر خارج شده و به مجموعه ما آمده اند، 
برای ما نیرو نشدند، چون حاشیه زیادی داشته اند. ما 
در حال حاضر از مجموعه رقیب یک نفر را داریم که 
9 ماه قبل از ورودش به مجموعه ما سفته هایش را هم 
از آنجا گرفته بود. امــا مدارکی هم داریم که آن ها به 

کارشناسان ما زنگ زده اند!

 مثال میالد نوری به مجموعه شما نیامده؟
او از آنجا داشت بیرون می آمد و استعفا هم داده بود. 
یک جلسه با من صحبت کرد ولی چند ماه غیبش زد 

و بعدها اپلیکیشن اندروید ما را نوشت.

 اصوال نیرو گرفتن از رقبا را درست می دانید؟
همان طور که اشــاره کردم اینقدر چنین نیروهایی 
حاشیه به همراه دارند که معموال بازدهی الزم را ندارند. 
مگر اینکه نیروی بسیار خاصی باشد، که در حال حاضر 
چنین نیروهای خاصی در فضای استارت آپی ایران 

کمتر یافت می شوند.

 در سطح دنیا نیروها از یاهو می روند مایکروسافت 
یا اپل و... اما دعوایی صــورت نمی گیرد. انگار 
قراردادهایی چون رازداری و وفاداری و... بینشان 
بسته می شود. وقتی نیرویی به شرکت شما می آید 

به او چه می گویید؟
ما با نیروهایمان قــرارداد nda را می بندیم و در این 
قرارداد مشخص می کنیم که بعد از رفتن از تخفیفان 
تا شش ماه حق ندارند در شرکت رقیب کار کنند. در 
حال حاضر هم از دیجی کاال، شاتل، موزاندو، بامیلو و 

نت برگ در اینجا نیرو داریم.

 آن ها با رضایت مدیران آن شــرکت ها با شما 
همکاری می کنند؟

نیرویی که از شــرکت دیگری می آیــد، آمارش را از 
منابع انســانی آنجا می گیریم و کیفیت کاری اش را 

می سنجیم.

 چرا همین رویه را با رقیب خودتان ندارید و مثال 
به مدیر آنجا زنگ نمی زنید و در مورد نیرویی که 

برای کار پیش شما آماده پرس وجو نمی کنید؟
خب این اخالق حرفه ای را باید در رقیبمان هم ببینیم.

 شما سرمایه گذار جذب کرده اید و بخشی از 
سهام تخفیفان را فروخته اید. اینجا دو نشانه 
وجود دارد؛ یکی اینکــه حتما تخفیفان جزو 
خوب هاست که سرآوا روی آن سرمایه گذاری 
کرده؛ نشــانه دیگر این اســت که شاید خود 
دانشور نتوانسته به لحاظ مالی شرکت را پیش 
ببرد و به ناچارسرمایه گذار جذب کرده است. 

شما کدام را تایید می کنید؟
نکته ای که وجود دارد این است که سرمایه گذار فقط 
پولش مطرح نیست. ســرمایه گذار استراتژی دارد، 
ساختار شرکت را از حالت استارت آپی خارج می کند 
و موجب رشد آن می شود و آینده را روشن تر می کند. 

بنابراین گزینه یک صحیح است.

 چند درصد از سهامتان را فروخته اید؟
)لبخند کشداری می زند و جوابی نمی دهد. هرچند 
زمانی گفته بود اگر بفروشد تنها بین 30 تا 35 درصد 

می فروشد.(

 چند درصد از بازار ایران دســت شماســت؟ 
نت برگ که رقیب اصلی تان اســت می گوید 80 

درصد دست آن هاست.
هرکســی می تواند تشــخیص بدهد که 80 درصد 
نمی تواند آمار درســتی باشــد و مثل شوخی است. 
من نمی خواهــم عدد و رقمی به شــما بدهم. ما در 
یک کفه داریم با هم رقابــت می کنیم و ما پایین تر 
از رقیب نیســتیم. به اعتقاد من سهم ما کمتر از 50 

درصد نیست.

 خط قرمز حرفه ای شما چیست؟
نداشتن حاشیه. با حاشــیه نمی توانم زندگی کنم؛ 
چه در زندگی شخصی چه در زندگی کاری. رعایت 
اخالقیات در محیط کاری هم بسیار برایم مهم است.

 الگوی حرفه ای شما کیست؟
من از تک تک آدم هایی که در ایران یا در خارج هستند، 
چیز یاد می گیرم. نمی توانم به شــما بگویم که یک 
الگوی خاصی دارم و شــخص خاصی را مد نظر دارم 

که می خواهم بشوم عین او. می خواهم خودم باشم.

 تا چه حد از زندگی خود راضی هســتید؟ مثال 
چقدر پول شما را راضی می کند؟

از زندگی فعلی ام راضی ام. من حقوق بگیر شــرکت 
نیستم، نه اینکه درآمد نداشته باشم اما ...

 سوال من بیزینسی است. مثال شما ممکن است 
بخواهید گردش مالی شــرکت را به رقم خاصی 

برسانید؟
بله، چنین برنامه هایی دارم. هدفم این اســت که به 
جایی برســیم که هرکسی در ایران هر چیزی را که 
بخواهد خریداری کند، اعم از کاالیی یا خدماتی، با 
تخفیفان بخرد و می خواهیم نامبروان حوزه تخفیف 

ایران باشیم.
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سهم ما کمتر 
از 50 درصد 

نیست

مجبورم برای ماندن در بازار بجنگم
نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان، در گفت وگو با »شنبه« هم از خودش دفاع می کند و هم می گوید سهم 80 درصدی 

رقیب از بازار، شوخی است!

گپوگفت
D i a l o g u e
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مدیر آمازون می گوید چگونه

1300نفر از کارمندانش را اخراج کرد
برند شدن سخت 

برند ماندن سخت تر

در زمره 
مــروز 

ور رایــج، برندهایــی کــه ا
برخــاف تصــ

ی دارنــد، به راحتی به قله های 
آوازه ترین هــای جهان جا

پر

م پر از 
ی کار آمدن آن ها ه

ت نیافته اند. قصه رو
موفقیت دس

ی گاه و بی گاهی است که بعضا مانع 
فراز و نشــیب ها

ش رفتنشان شــده اســت. جف بزوس که بعد از 
پی

کام شناخته 
هنوز از مدیران خاق دامنه دات 

گذشت 20 سال 

ه دارد ...
ن را بر عهد

ب آمازو
شود و هدایت وب سایت بی رقی

می 

9

عارضه یابی استارتاپ های ایرانی

س: آسیه جهان آرا
عک

مبارزه کنیم!راهنمای خالص شدن از شر اسپم
زمانش رسیده که با آقای اسپمر 
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رنود، حمیدرضا احمدی و مجید کثیری
ضور هادی ف

 میزگردی با ح
سرنوشت استارت آپ های ایرانی در پساتحریم در

ش آموزان دبیرستانی منطقه 2 
استارت آپ ویکند برای دان

برگزار می شود

ی خوریم و چه کارهایی باید بکنیم تا ته خط 
چرا شکست م

برای ما تلخ نباشد؟

ونوگوگلپلی
آماز

دبلعید؟
راخواهن

فهبازار
یکاالوکا

دیج

زنگ استارت آپ در مدرسه

2

14
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داستان برندی که الگوی

همه خرده فروشان دنیا شد

eBay پرویز چگونه

 را به وجود آورد؟

کتابخانه ملی

میزبان جشنواره وب
3

4
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تـیـتـرهـای امـروز

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

10

زمان بندی ایونت های

تا پایان بهمن را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

شناخت مشتری همه چیز 

یک استارت آپ است

برای ثبت نام به آدرس اینترنتی

iwmf.ir مراجعه کنید

هنوز هم می شود

با نوار زندگی کرد

کدام تحریم ها از دوش 

اکوسیستم استارت آپی ایران 

برداشته خواهد شد؟

رابطه تحریم ها و 

استارت آپ ها

ن تــازه« بــرای آینده اســتارت آپ ها 
»دورا

ق آمیز نیســت. 
در پســاتحریم عبارتی اغرا

 دوره پیشابرجام را 
ب وکارهای مختلف

کســ

ها در ایران زمانی 
ه کرده اند، اما استارت آپ 

تجرب

چشم گشودند که تحریم ها جاری بودند. دورانی 

ــار از محدودیت های ظالمانه و شرایط 
سرش

ادامه درصفحه 9

سخت و دشوار... 

ــقالــه
ســرم

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

طبل بزرگ

زیر پای استارت آپ ها

 ســازمان ها و 
چند وقتی اســت نامه هایی از

ف با عنوان اعطای تندیس 
شرکت های مختل

و نشان برند برتر به دست مجموعه های فعال 

صفحه 10 زه فناوری اطاعات می رسد...   
حو

دیدگاه

Point 
Of 

View

رضا الفت نسب 

ی اینترنتی
دبیر انجمن صنفی کسب وکارها

کدام برند برتر؟

3درصد
سهامفقط0

فروش
پور از فروش ایسام به ای بی می گوید!

سام مدن 
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شنبه را در شنبه مگ 
و جار، آنالین  ورق 
بزنید، دانلود کنید

 و بخوانید



واژهنامهاستارتآپی

Entrepreneur�( کارآفرین و کارآفرینی 
)ship

ریشه این لغت )Entreprendre( فرانسوی است 
به معنی خط شکن، دالل، فرد متعهد.

لغت نامه وبستر: entrepreneur کسی است که 
متعهد می شود فعالیتی اقتصادی را سازماندهی، 

اداره و تقبل کند.
تعریف دکتر احمد پورداریانی: کارآفرین فردی 

است دارای ایده و فکر جدید که از طریق فرآیند 
ایجاد کسب وکار )کسب وکار خانگی، کسب وکار 
مجازی، کسب وکار در مغازه یا شرکت یا سازمان( 
توام با بســیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، 
محصول یــا خدمت جدیدی را بــه بازار عرضه 

می کند.
 انواع کارآفرینی

Independent Entre�( دکارآفرین آزا

)preneur
فرآیندی اســت که کارآفرین طــی می کند تا 
فعالیــت کارآفرینانه ای را به طــور آزاد به ثمر 

رساند.
)Intrapreneur( کارآفرین درون سازمانی

فرآیندی اســت که کارآفرین طــی می کند تا 
فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معموال 

سنتی و بوروکراتیک است به ثمر رساند.

Corporate Entre�( یکارآفرینی سازمان
)preneurship

فرآیندی اســت که سازمان طی می کند تا همه 
کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه 
کنند و تمام فعالیت هــای کارآفرینانه فردی و 
گروهی به طور مستمر، سریع، راحت در سازمان 
مرکزی یا شــرکت تحت پوشــش خودمختار 

)Spin- off( به ثمر رسند.

مدرسهاستارتآپ
S t a r t u p S c h o o l

8
موریس مترلینگ

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، 
سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

بحران تخصص و هویت 
در یک استارت آپ

ستون
C o l u m n
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این روزها یک دغدغه جدی سراغم آمده، 
استارت آپ  موسس  یک  به عنوان  اینکه 
از  ندارم.  تخصصی  هیچ  احساس می کنم 
همه چیز کمی می دانم و در بعضی موارد 
هم در مطلب عمیق شده ام. خالصه دچار 

بحران هویت تخصصی شدم.
شاید برایتان سوال باشد که االن به عنوان 
دارد  وجود  دغدغه هایی  چه  موسس  یک 
باید در چه زمینه های تخصصی اطالع  و 
داشت. در حال حاضر ما درگیر این موارد 
ثبتی، بحث  هستیم: بحث های حقوقی و 
تست  آن،  توسعه  و  محصول  مدیریت 
محصول، تحقیقات کاربر، تحقیقات بازار، 
تحقیقات در حوزه محتوا، مدیریت منابع 
و  تحقیق  مالی،  منابع  مدیریت  انسانی، 
حفظ  کاربری،  تجربه  طراحی  توسعه، 
چابکی و نابی روند پروژه، طراحی و تحلیل 

سیستم Gamification و…
از این مباحث برای خود دنیایی  هرکدام 
سازمانی  نقش  یک  خودش  و  دارد 
کرد؟  می شود  چه  است.  درست وحسابی 
در این مرحله )منظورم مرحله استارت آپی 
است( نباید ریخت وپاش زیادی کرد و باید 
هم بنیان گذارم  و  من  رفت.  پیش  چابک 

شدیدا درگیر این موارد هستیم.
آیا  که  می کردم  فکر  خودم  با  داشتم 
دچار  هم  موسسان  دیگر  واقعا  دنیا  در 
چنین بحرانی هستند؟ جستجو و مطالعه 
سری  یک  موسسان  از  وبالگ  چند 
این  به  را  من  موفق،  استارت آپ های 
موسس،  به عنوان  بله،  که  رساند  نتیجه 
یک  و  بود  خواهی  همه کاره وهیچ کاره 

جنرالیست به تمام معنی باید باشی!
خودم  برای  که  کردم  مطالعه  را  نکاتی 
با شما  را  بودند و می خواهم آن ها  جالب 

در میان بگذارم:
به عنوان موسس یک استارت آپ باید دائم 
به  باشید!  خودتان  کردن  اخراج  حال  در 
باید  کار  اول  در  اینکه  یعنی  معنا؟  چه 
و  دهید  انجام  را  کارها  از  خودتان خیلی 
به محض اینکه از کارها سر درآوردید، یک 
نفر را استخدام کنید. البته اگر امیدی به 
از  دارید.  استارت آپتان  موفقیت  و  رشد 
کجا پول بیاوریم برای حقوق؟ در مطالب 
بعدی بیشتر به این موضوع اشاره می کنم. 
را  خودتان  اطالعاتی  دامنه  کنید  سعی 
در زمینه های مختلف )مخصوصا مواردی 
توسعه دهید، شاید  باال ذکر شد(  که در 
کمی عجیب به نظر برسد، ولی الزم است، 
زیاد  االن  که  هم  چیزی  نمی کنید!  ضرر 
ساعت  یک  روزی  است.  اطالعات  است 
وقت بگذارید و در زمینه های مطرح شده 
کلی  شکر  را  خدا  کنید.  کسب  اطالعات 
ویدئویی  به صورت  آموزشی  وب سایت 

هست که می توانید از آن بهره مند شوید.
اخراج کردن خودتان خیلی مهم است. در 
آینده که استارت آپتان در حال رشد است، 
باید برای هریک از نقش های نصفه نیمه ای 
تمام وقت  سازمانی  نقش  یک  دارید،  که 
استخدام کنید تا کارها را انجام دهد. پس 

شما قرار است چه کاری انجام دهید؟ شما 
به عنوان موسس از روز اول حضور داشتید، 
دیدی جامع نسبت به کل محصول و بازار 
دارید، اینجا شما تخصصی دارید که هیچ 
کس نمی تواند داشته باشد )دیدی کل نگر 
اینجا  چی؟  که  خوب  پروژه(.  به  نسبت 
فکر  آن  و  دارید  مهم  وظیفه  یک  شما 
کردن است. زمانی که استارت آپتان رشد 
احتماال  وقتتان  درصد   5۰ شما  می کند، 
کارتان  و  کسب  روزمره  مباحث  صرف 
می شود و الباقی وقتتان را باید صرف امور 

دیگری کنید:
 کشف و بهره برداری از فرصت های جدید

 برنامه ریزی دقیق تر برای یکی دو سال 
آینده

 فکر کردن به روش هایی که کمپانی تان 
اینکه  یا  برود  بین  از  است  ممکن  چطور 

تهدیدها چیست؟
و  حرفه ای  انسانی  منابع  جستجوی   
را  شما  نقش های  بتوانند  که  متخصص 

بهتر انجام دهند و وقت شما آزادتر شود.
االن  اگر  نباشید،  نگران  زیاد  درنهایت 
به  به عنوان موسس همه کاری می کنید، 
مثل  هم  من  است.  درستی  راه  من  نظر 

شما همین راه را می روم.
انتقاداتی  کردن  کار  شکل  این  به  البته 
شما  کسب وکار  شرایط  به  و  است  وارد 
بسیاری  بدانید  ولی  است،  وابسته  خیلی 
دنیا  معروف  استارت آپ های  موسسان  از 
نگران  پس  کرده اند،  طی  را  روند  همین 

نباشید.

فکر کردم شــاید بد نباشد در شــروع سال جدید 
یکسری مطالب آموزشــی قدم به قدم و پایه ای را در 
زمینه کارآفرینی و استارت آپ ها منتشر کنیم. اولین 
نکته ای که به ذهنم رسید و به نظرم بسیار مهم است، 

رابطه کارآفرینی و مفهوم استارت آپ است.
آیا کارآفرینی همان اســتارت آپ است؟ راه اندازی 
اســتارت آپ یعنــی کارآفرینی؟ آیا همــه فرآیند 
کارآفرینی در اســتارت آپ خالصه می شود؟ اصال 
کارآفرینی دقیقا چیست؟ مفهوم استارت آپ چیست 

و کجای این داستان قرار می گیرد؟ و...
این ها سواالتی است که در این مطلب قصد دارم به 

آن ّها پاسخ دهم.
»Entrepreneurship« واژه ای اســت که در ایران 
به »کارآفرینی« برگردانده شــده است، که چندان 
ترجمه مناسبی نیست. متاسفانه درگذشته و به واسطه 
سیاست های آن زمان، این واژه به این صورت ترجمه 
شده است. اولین معادلی که با شنیدن واژه کارآفرینی 

به ذهن ما خطور می کند »اشتغال زایی« است! 
فرض کنید شما ایده ای دارید برای مکانیزه کردن یک 
خط تولید کارخانه رب سازی. این ایده باعث افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه می شود و از هر خط تولید، به 
واسطه مکانیزه شدن آن، 1۰ نفر نیرو حذف می شوند. 
شما این ایده را تبدیل به یک محصول می کنید و به 
تمام کارخانه های رب ســازی یک شهرک صنعتی 
می فروشید. در اینجا یک کارآفرینی رخ داده و تعدادی 
هم بیکار شده اند. عجیب اســت، نه؟ ولی بر اساس 
تعاریف کارآفرینی، شــما کارآفرینی کرده اید. پس 
تا اینجا متوجه شدیم که کارآفرینی لزوما به معنی 
اشتغال زایی نیست. حاال بیایید تعاریف کارآفرینی 

را مرور کنیم.  

برای کارآفرینی تعاریف زیادی ارائه شده. به یاد دارم 
به واســطه یک تحقیق دانشگاهی در زمان تحصیل 
در دانشــگاه تهران، حدود 5۰ تعریف از کارآفرینی 
جمع آوری کردم، ولــی یک تعریف خیلی برای من 
جالب بود. ایــن تعریف مربوط می شــود به ژوزف 
شومپیتر، از دانشمندان برجسته در حوزه کارآفرینی. 
او نوآوری و تخریب خالق را پایه و اساس کارآفرینی 
می داند. از نظر شــومپیتر، کارآفرینی و شــخص 
کارآفرین، نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی 
اســت. ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی از نظر او 
انجام کارهای جدید و ابداع روش های نوین در انجام 
کارهای جاری است و نوآوری در هریک از زمینه های 

زیر کارآفرینی محسوب می شود!
 ارائه کاالی جدید

 ارائه روشی جدید در فرآیند تولید
 گشایش بازاری تازه
 یافتن منابع جدید

 ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در صنعت
تعریــف شــومپیتر تعریفی کالســیک و علمی از 

کارآفرین و کارآفرینی است.
یک نکته مهم در کارآفرینی ارزش آفرینی است. به 
نظر می رسد واژه ارزش آفرینی معادل خوبی برای واژه 
کارآفرینی باشد. ارزش و ارزش آفرینی بخش مهمی از 
مدل های کسب وکار است، که در آینده به انواع ارزش 
و طراحی آن می پردازیم. جمله خیلی معروفی هست 
که می گوید: »یا ارزش ایجاد کن یا کال دور کارآفرینی 
را خط بکــش!« به آخرین کاالیی کــه در چند ماه 
گذشته خریدید فکر کنید، چرا این کاال را خریدید؟ 
چرا این برند خــاص را انتخاب کردید؟ کدام ویژگی 
باعث خرید این کاال شده؟ دلیل خرید شما معموال 
اطالعات زیادی در مورد ارزش هایی است که آن کاال 
برایتان ایجاد می کند. معموال در زمان خرید خیلی 
از کاالها )نه همه آن ها( این احســاس به شما دست 
می دهد که نسبت به پولی که بابت آن کاال پرداخت 
می کنید، چیزهای بیشتری به دست می آورید، این 
یک معادله طالیی در کارآفرینی است! به عبارتی اگر 

شما ارزش مناســبی را به مشتریانتان عرضه کنید، 
احتمال موفقیت شما خیلی زیاد خواهد بود.

کارآفرینــی معموال یــک فرآینــد دارد. در متون 
دانشگاهی و کالسیک، فرآیند کارآفرینی فرآیندی 
است که با تشخیص فرصت توسط کارآفرین شروع 
می شــود و ســپس کارآفرین به ایده پردازی حول 
محور فرصت می پردازد و یک ســری ایده را بررسی 
می کند. یک یا چندتا از این ایده ها را انتخاب می کند 
و به نوآوری در زمینه این ایده ها می پردازد، بعد یک 
طرح کســب وکار پیرامون آن می نویسد و به دنبال 
تامین مالی و نمونه ســازی اولیه می رود. درنهایت 
سرمایه مالی بزرگ تری تامین می کند و نمونه را در 
مقیاس انبوه می سازد و کسب وکاری پایدار راه اندازی 
می کند و باید همیشه دغدغه این را داشته باشد که 
کسب وکارش را حفظ کند و سعی کند در مسیر رشد 
قرار بگیرد. به نوعی این فرآیند به دو بخش کلی تقسیم 
می شود: بخش اول تشخیص فرصت درست و طراحی 
ارزش حول آن و اطمینان از استقبال محصول است و 
بخش دوم طراحی یک کسب وکار، توسعه و حفظ آن.

حاال استارت آپ چیســت و کجای این داستان قرار 
دارد؟ فرآیند استارت آپی یک ایده، به بخش اول این 
فرآیند مربوط می شود، یعنی جایی که شما با کلی 
ابهام روبرو هستید و باید آن ها را یکی یکی رفع کنید، 
اعتبارسنجی انجام دهید و در صورت نیاز به تغییر، 
تغییرات را اعمال کنید. به این تعریف دیو مک کلور 
در مورد مفهوم استارت آپ توجه کنید: »استارت آپ 
سازمانی است که درباره این سه مورد سردرگم است: 
محصولش چیست، مشتریان آن که هستند و چگونه 
باید پول دربیاورد.« تعریف استیو بلنک هم در مورد 
استارت آپ ها قابل تامل است: »استارت آپ سازمانی 
است موقتی که در جســتجوی مدل کسب وکاری 

گسترش پذیر و تکرارپذیر )و سودده( است.«
در این تعریف به مدل کســب وکار اشاره شده. مدل 
کسب وکار تعاریف مختلفی دارد ولی اگر بخواهیم یک 
تعریف خودمانی از آن ارائه دهیم، می توانیم بگوییم 

که مدل کســب وکار روشی است که شما با 

استفاده از آن ارزشی را به دست مشتری می رسانید 
و از این طریق درآمد کسب می کنید.

به کلمــه موقتی در تعریف ارائه شــده توجه کنید. 
شــما به محض اینکه مدل کسب وکارتان را طراحی 
و اعتبارسنجی کنید و شــرایط گسترش پذیری و 
تکرارپذیری در مورد آن صدق کند، کم کم از حالت 
استارت آپی خارج می شوید! پس شما تا ابد قرار نیست 

استارت آپ بمانید.
به نوعی اســتارت آپ یعنــی آزمایشــگاه. به نظر 
من بهترین معادل برای اســتارت آپ آزمایشــگاه 
اعتبارسنجی و رشد اســت. به این معنا که یک تیم 
موقتی تصمیم دارد ببیند باالخره می شــود از یک 
فرصت بهره برداری کرد یا نه و آیا این فرصت جذابیت 
رشد را دارد و می شود کسب وکاری پایدار را حول آن 

ایجاد کرد یا خیر.
جالب است بدانید که درصد شکست استارت آپ ها 
در دنیا بســیار باالســت. براســاس آمار از هر 1۰ 
استارت آپی که شــکل میگیرد 9 استارت آپ دچار 
شکست می شود. دالیل این شکست ها جالب است. 
اگر بخواهیم از دلیل مهم و مناســبی برای شکست 
اکثر اســتارت آپ ها نام ببریم این اســت که بیشتر 
استارت آپ ها محصول اشتباهی را تولید می کنند. 
به عبارتی، شــاید نوآوری خاصی انجام داده باشند، 
ولی ارزش خاصی را برای مشــتری ایجاد نکرده اند. 
برای همین محصول تولیدشده، مورد استقبال قرار 
نمی گیرد و مشتری مورد انتظارش را جذب نمی کند 
و درنهایت استارت آپ دچار شکست می شود. موفقیت 
یک استارت آپ وابســته به طی کردن یک فرآیند 
صحیح اعتبارسنجی اســت. پس وقتی می گویید 
موسس یک استارت آپ هستید، یعنی در حال بررسی 
و آزمایش یک فرصت با هدف ایجاد یک کسب وکار 
پایدار حول آن هســتید. یادتان باشد که وقتی رشد 
کنید و به تثبیت برسید دیگر از فاز استارت آپی خارج 
شــده اید. امیدوارم این رابطه را درک کرده باشید. 
یادتان باشد مفهوم کارآفرینی مثل یک چتر است که 

مفهوم استارت آپ زیر آن قرار می گیرد.

شما محصولی 
مکانیزه 

می سازید که 
در آن نیازی به 

کارگر نیست 
در اینجا یک 

کارآفرینی 
رخ داده و 

تعدادی هم 
بیکار شده اند. 
عجیب است، 

نه؟ ولی بر 
اساس تعاریف 

کارآفرینی، 
شما کارآفرینی 

کرده اید. 
پس تا اینجا 

متوجه شدیم 
که کارآفرینی 
لزوما به معنی 

اشتغال زایی 
نیست

مهم ترین اصل 
در فروش و 

کسب درآمد از 
اینترنت ایجاد 

راهکارهایی 
برای جلب توجه 
بازدیدکنندگان 

است. اگر 
سایتی بسیار 

حرفه ای 
داشته باشید 
و پایین ترین 

قیمت و بهترین 
کیفیت را بین 

رقبای خود 
داشته باشید 
باز هم فروش 

نخواهید داشت، 
اگر به بازاریابی 
اینترنتی ایمان 

نداشته باشید

کارآفرین 
فردی است 
دارای ایده 

و فکر جدید 
که از طریق 

فرآیند 
ایجاد 

کسب وکار، 
محصول 

یا خدمت 
جدیدی 

را به بازار 
عرضه 

می کند.

در شــرایط اقتصادی امروز مردم همیشه به دنبال 
راهکارهایی هستند که درآمدی مازاد بر درآمد اصلی 
خود داشته باشند و به تعریف دیگر شغل دومی داشته 
باشند، اما هزینه راه اندازی یک کار و شغل جدید بیش 
از آن است که هر کسی بتواند آن را تامین کند و حتی 
اگر موفق به راه اندازی یک کار جدید شــود از لحاظ 
زمانی دوباره به مشکل خواهد خورد. پس برای مشکل 

زمان و هزینه باید راهکاری پیدا کنیم!
بهترین و کم خطر ترین راهکار می تواند شــروع یک 
کسب وکار اینترنتی باشد. با توجه به پیشرفت فناوری 
و وسیع شدن دایره اســتفاده از اینترنت در زندگی 
روزمره و فرصت های بی شــماری کــه اینترنت در 
اختیار تمامی کاربران قرار می دهد، امروزه راه اندازی 
یک کسب وکار اینترنتی تبدیل به شایع ترین روش 
برای کارآفرینی شده است؛ پس با ساده ترین روش ها 
می توان از اینترنت کسب درآمد کرد و شغلی جدید 
با موفقیت های جدید داشت. پس مرحله به مرحله 
باید جلو برویم و به ساده ترین شکل به نتیجه برسیم:

برای راه اندازی کســب وکار اینترنتی چه کارهایی 
باید انجام دهیم؟ باید نیازهای بازار را بررسی کنید 
و یک گروه کاری برای خــود انتخاب کنید به طور 
مثال سایت فروش نرم افزار، ســایت فروش لباس، 
سایت فروش محصوالت مجازی و دانلودی، سایت 
فروش حق اشتراک )ارائه دانسته های خود به صورت 
فیلم و ویدئو( و... منظور این است که هرچقدر بازار 
محصوالت را به بخش های کوچک تری تبدیل کنید 
هم هزینه کمتری برای شما در بر خواهد داشت و هم 
اینکه سود کسب وکار اینترنتی شما به شدت افزایش 
پیدا می کند. می توانید کسب وکار اینترنتی را به عنوان 
شغل دوم در کنار شــغل اصلی خود داشته باشید و 
به مرور زمان و بعد از اینکه کسب وکار اینترنتی شما به 

نقطه سودآوری رسید آن را شغل اصلی خود حساب 
کنید. برای شروع باید انگیزه پیدا کنید و ایمان داشته 
باشید که اگر امروز شــروع کنید و با قدرت حرکت 
کنید، فردا شما هم موفق خواهید شد. برای شروع هر 
کاری باید تحقیق کرد و از بازخوردهای آن اطالع پیدا 
کرد. با توجه به گسترش اینترنت و اعتمادسازی های 
انجام شــده امروزه می توانیم شاهد کسب وکارهای 
موفقی باشیم که روزی از یک اتاق کوچک و توسط 
یک نفر راه اندازی شده اند. اسم های زیادی می توان نام 
برد اما به چند مورد بسنده می کنم: فروشگاه اینترنتی 

دیجی کاال، بامیلو، نت برگ، آپارات، زومیت و ...
ابزارهــای مورد نیــاز برای ایجاد یک کســب وکار 

اینترنتی
1. انتخاب نام سایت یا همان دامنه

برای اینکه یک سایت داشته باشید، باید یک آدرس 
و نام مشــخص برای آن ثبت کنید و از آن به عنوان 
نام برند و یا نام کســب وکار اینترنتی خود استفاده 
کنید. البته باید به یاد داشــته باشــید که نام دامنه 
شــما باید منحصربه فرد باشــد و قبال توسط کسی 

ثبت نشده باشد.
2. خرید هاست )فضای میزبانی سایت شما(

بعد از اینکه برای سایت خود نامی انتخاب کردید 
باید به فکر تهیه یک  هاست یا فضا برای نگهداری 
از اطالعات خود باشید. هاست به معنی ساده تر به 
جایی گفته می شود که اطالعات شما اعم از فیلم، 
صدا، عکــس و متن ها در آن نگهداری می شــود، 
همانند یک هــارد کامپیوتر اما بــا این تفاوت که 
 هاست این امکان را به شما می دهد که در هر نقطه 
دنیا به آن دسترسی پیدا کنید. برای تهیه  هاست 
سایت ها و شــرکت های زیادی هســتند که این 
خدمات را ارائه می دهند و با یک جستجو در گوگل 
به سادگی به نتیجه خواهید رسید، اما اگر به دنبال 
راه ساده تری هستید می توانید از این سایت برای 

تهیه  هاست استفاده کنید:
http://farishtheme.serversetup.ir 

3. راه اندازی سایت
بعد از تهیه موارد باال باید اقدام به راه اندازی یک سایت 

با توجه به نیاز خود کنید که برای این کار می توانید 
طرح هایی را که در ذهن دارید بر روی کاغذ بیاورید و 
با توجه به ایده خود اقدام به طراحی سایت کنید. توجه 
داشته باشید مهم ترین بخش یک کسب وکار اینترنتی 
داشتن یک سایت خالقانه و کاربرپسند است، پس در 

این بخش با وسواس بیشتری عمل کنید.
برای راه اندازی سایت دو راهکار بیشتر ندارید:

 مراجعه به شــرکت های طراحی سایت و هزینه 
کردن برای طراحی ســایت. البته باید توجه داشته 
باشید که هزینه طراحی سایت توسط شرکت های 
ارائه دهنده این خدمات متفاوت خواهد بود و با توجه 
به نیازهای شما متغیر نیز خواهد بود. این هزینه ها 
رقمی بین یک تا 5 میلیون تومــان و در پروژه های 

بزرگ تر بیشتر است.
 راه دوم شما را از این نگرانی درخواهد آورد. وقتی 
ما تصمیم به راه اندازی کسب وکار اینترنتی گرفته ایم 
پــس بهترین راه این اســت که خود دســت به کار 
شــویم. برای اینکه از هزینه های ســنگین طراحی 
سایت در امان باشید می توانید از مدیریت محتوا یا 
همان سایت سازهای رایگان استفاده کنید. با کمی 
تحقیق و تالش به سادگی بدون داشتن هیچ دانش 
برنامه نویسی می توانید سایت های بسیار کارآمدی 
برای خــود راه انــدازی کنید. البته خوشــبختانه 
تیم های زیادی در ایران حتی این کار را ساده تر هم 

کرده اند و شما در کمتر از 5 دقیقه می توانید با هزینه 
بسیار ناچیز سایتی کامال آماده راه اندازی کنید و با 
ویدئوهای آموزشی آن را مدیریت کنید. یکی از این 
www.farishtheme.( سایت ها سایت فریش تم

ir( اســت که می توانید برای شروع یک کسب وکار 
اینترنتی از آن استفاده کنید.

4. آماده سازی محصول و یا خدمات
پس از انجام کلیه امور مذکور، سایتی آماده خواهید 
داشت. پس باید شروع کنید به قرار دادن محصوالت 
و یا معرفی خدمات. سعی کنید محصوالت و خدماتی 
را ارائه دهید که در بین رقیبان متمایز باشد تا از فروش 

بیشتری برخوردار شود.
5. بازاریابی اینترنتی

مهم ترین اصل در فروش و کسب درآمد از اینترنت 
ایجاد راهکارهایی برای جلب توجه بازدیدکنندگان 
است. اگر ســایتی بســیار حرفه ای داشته باشید و 
پایین ترین قیمت و بهتریــن کیفیت را بین رقبای 
خود داشته باشید باز هم فروش نخواهید داشت، اگر 
به بازاریابی اینترنتی ایمان نداشته باشید. دقت داشته 
باشید بازاریابی اینترنتی دنیایی از اطالعات است که 
با یادگیری هر نکته می توانید فروش خود را افزایش 
دهید. در مقاله های بعد سعی خواهیم کرد راهکارهای 
زیادی برای شروع یک کسب وکار اینترنتی برای شما 

بیان کنیم، پس تا مقاله بعد همراه ما باشید.

چطور می توان یک استارت آپ را به بخشی از یک فرآیند کارآفرینی تبدیل کرد؟

راه ها و مراحل راه اندازی کسب وکار آنالین را بشناسید و از آن ها استفاده کنید

در این بخش به تعریف اصطالحات حوزه کارآفرینی 
و استارت آپی خواهیم پرداخت

رابطه کارآفرینی و استارت آپ

چگونهکسبوکاراینترنتیراهاندازیکنیم؟

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

سینا امین زاده 

گــزارش
R e p o r t

1



فیثاغورث
خشــم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی 

پایان می پذیرد.

اکوسیستم
E c o s y s t e m

9

با اینکه 
بسیاری 

از کاربران 
براساس 
نیاز خود 

دستگاه هایی 
با 

سیستم عامل 
آی اواس، 
اندروید 

و ویندوز 
را انتخاب 
می کنند، 

دالیلی وجود 
دارد که 

کاربر تصمیم 
می گیرد 

از یک 
اکوسیستم 

تنها استفاده 
کند کامپیوتر 

مک 
ضعیف ترین 

لینک در 
اکوسیستم 
اپل است. 

فردی که به 
رابط آی اواس 
لمسی آیفون 
و آیپد عادت 
کرده است، 

از نبود گزینه 
صفحه 

لمسی در 
مک متعجب 

می شود

اپل محصوالتش را به گونه ای معرفی کرده است که کاربر پس از مدتی ناچار است وارد یک 
اکوسیستم الکترونیکی شود

اپل، اکوسیستم موفق الکترونیکی

اســتفاده از یک اکوسیستم یکســان برای کامپیوتر 
شخصی، لپ تاپ، تلفن همراه و تبلت )و حتی سیستم 
بازی و تلویزیون( مزایای بسیاری دارد. دستگاه های 
موجود در این اکوسیستم به گونه ای طراحی شده اند 
که به خوبی با یکدیگر کار کنند. این دستگاه ها به آسانی 
همگام سازی می شوند و درنتیجه تنظیمات و رسانه ها 
را می توان به سادگی کپی کرد یا به اشتراک گذاشت. 
ممکن است برنامه ها جهانی باشند؛ به عبارت دیگر با 
یکبار خرید می توان از برنامه ها در چندین دســتگاه 
استفاده کرد. به عالوه رابط های کاربر معموال در بین 

دستگاه ها مشابه یا یکسان هستند.
بــا اینکه بســیاری از کاربران براســاس نیــاز خود 

دســتگاه هایی با سیســتم عامل آی اواس، اندروید و 
ویندوز را انتخاب می کنند، دالیلی وجود دارد که کاربر 
تصمیم می گیرد از یک اکوسیستم تنها استفاده کند: 
چه مزایا و معایبی وجود دارد؟ لینک های ضعیف در 

یک اکوسیستم کدام اند؟

 اپل
اپــل یکپارچه تریــن اکوسیســتم را در میــان 
سیستم عامل های مختلف دارد. آیتونز برای محصوالت 
اپل نسبت به محصوالت مایکروسافت برنامه بهتری 
 Apple است. این شرکت یک دستگاه تلویزیون به نام

TV نیز دارد که با اکوسیستم مطابقت دارد.

 مزایای اکوسیستم اپل
در اکوسیستم اپل، یک نسخه پشتیبان از دستگاه های 
اپل در سیســتم iCloud ذخیره می شــود و ســایر 
دســتگاه ها و کامپیوترهای شــخصی اپل می توانند 

از آن اســتفاده کنند. می توانید با استفاده از قابلیت 
رایگان AirPlay موســیقی و فایل های ویدئویی را در 
سایر دستگاه ها مانند Apple TV پخش کنید. حتی 
می توانید صفحه نمایش دستگاه را روی یک دستگاه 
دیگر مشاهده کنید. داشتن چندین دستگاه اپل در خانه 
مزایای بسیاری دارد. به روزرسانی های سیستم عامل 
روی آیفون و آیپد همیشه رایگان است. به روزرسانی

iPod Touch نیز معموال رایگان است، اما به روزرسانی 
مک به آخرین نسخه سیســتم عامل حدود 2۰ دالر 
هزینه دارد. وقتی برنامه ای را روی یکی از دستگاه های 
اپل خریداری می کنید، می توانید آن را به طور رایگان 
در سایر دستگاه های اپل همگام ســازی کنید یا آن 
را بدون محدودیت دوبــاره دانلود کنید. این موضوع 
برای فایل های رسانه ای خریداری شده در آیتونز نیز 

صدق می کند.
 معایب اکوسیستم اپل

بــه زودی ســخت افزار و نرم افزارهــای جدیــد از 

به نظر می رسد با افزایش رقابت بین شرکت های چینی، راهبرد سامسونگ برای پیشرفت در بازار از طریق عرضه 
تلفن های هوشمند کم هزینه تر روشی کارآمد خواهد بود. به گزارش پی سی ورد، این شرکت کره ای اعالم کرده 

سود سه ماهه چهارم شرکت در سال 2014 حدود 37 درصد کاهش خواهد یافت. انتظار می رود فروش بین 51 
تا 53 تریلیون وان باشد. این مقدار در سال گذشته 59/28 تریلیون وان بود.

سامسونگ تلفن های هوشمندی را عرضه می کند 
که در محدوده متوســط و پایین قرار دارند. برای 
مثال قیمــت تلفــن Galaxy A3 و A5 در چین و 
Galaxy E7 و E5 در هند بیــن 3۰۰ تا 4۰۰ دالر 
است. با اشــباع بازار تلفن هوشــمند، تحلیلگران 
مرددند که آیا تولید تلفن های ارزان می تواند برای 
شرکت سود داشته باشد یا خیر. سامسونگ از عرضه 
تلفن های هوشمند پیشرفته خود درآمد دارد. خط 
تولید متوســط تا پایین این شرکت ممکن است 

در چین و هند مشهور باشــد، اما وقتی صحبت از 
سود باشد، داســتان متفاوت است. به دلیل اشباع 
بازار از تلفن های هوشــمند، اگر سامسونگ روی 
بازار تلویزیون خود متمرکز شود یا نشود، از سوی 
شــرکت های چینی تحت فشــار خواهد بود. در 
سه ماهه سوم سال 2۰14، ســه فروشنده از پنج 
فروشــنده تلفن هوشمند در سراســر دنیا چینی 

بودند.
سامسونگ درباره فروش تلفن های هوشمند خود 

در ســه ماهه چهارم اطالعاتی ارائه نداده است. در 
سه ماهه سوم، سهم شــرکت از بازار تلفن همراه از 
بیش از 32 درصد در ســال گذشته به 24 درصد 
ســقوط کرد. انتقال تلفن هوشــمند سامسونگ 
نیــز از 8۰ میلیون بــه 73 میلیــون کاهش پیدا 
 Galaxy کرد. تلفن هوشــمند سامســونگ مدل
Note Edge یک مدل پیشرفته با لبه های منحنی 
است که در سه ماهه چهارم به بازار عرضه شد. این 
مدل می تواند به درآمد شرکت از بخش تلفن های 

همراه کمی کمک کند. سامســونگ برای اتصال 
تلویزیون های هوشمند خود به سایر دستگاه های 
سامســونگ Tizen، یک سیســتم عامل منبع، را 
معرفی کرده است. این حرکت موجب می شود این 
شرکت برای سیستم عامل اندروید گوگل، که روی 
بیشتر دستگاه ها اجرا می شــود، از یک جایگزین 
استفاده کند. سامســونگ عرضه تلفن های همراه 
با سیستم عامل Tizen را با تاخیر در هند و روسیه 

عرضه کرده است.

راهبرد سامسونگ برای فروش تلفن های هوشمند ارزان تر

حضور ایران سیمیا در 
رویداد سئول

Dell خدمات 
فن آوری اش را به یک 

شرکت ژاپنی می فروشد

مرکز کارآفرینی Martin Trust دانشــگاه 
ام آی تی آمریکا در ســه ســال گذشــته 
 MIT Global رویدادی را برگزار کرده با نام
کــه   Entrepreneurship Bootcamp
استارت آپ ها و افراد صاحب ایده از سرتاسر 
دنیا در آن شرکت می کنند و بعد از انتخاب 
شــدن، در یک هفته همزمــان با برگزاری 
کالس های آموزشــی توســط اســاتید و 
صاحبان استارت آپ های موفق، روی ایده 
خود کار می کنند. این رویداد امسال از 2۰ 
تا 2۶ مارس در سئول برگزار شد و طی آن 
از بین بیش از 2 هزار ایده از همه کشورها، 
حدود ۶۰ ایده بــرای حضور در این رویداد 
انتخاب شــدند. استارت آپ »ســیمیا«، با 
ایده راه اندازی سیستم آموزش زبان فارسی 
به کودکان نســل دوم و سوم ایرانیان خارج 
از کشــور، به عنوان اولین تیم ایرانی در این 
3 ســال در این رویداد شــرکت کرد. طبق 
آمارهای دانشگاه ام آی تی از فارغ التحصیالن 
این دانشگاه، فارغ التحصیالن این دانشگاه 
تا امروز حدود 3۰ هزار شــرکت تاســیس 
کرده اند و هرســال 9۰۰ شــرکت جدید 
به آن ها اضافه میشــود که این شــرکت ها 
بیش از 3 میلیون شــغل ایجــاد کرده اند و 
هرسال بیش از 2 تریلیون دالر درآمدزایی 
می کنند. از منظر درآمدزایی، این شرکت ها 
در حد یازدهمین کشور دنیا قرار می گیرند. 
برنامه های این رویداد شــامل کالس های 
آموزشــی، جلسات پرســش و پاسخ با تیم 
پروفســور Bill Aulet  در بخش کارآفرینی 
دانشــگاه ام آی تی، بازدید از مراکز مرتبط 
با اســتارت آپ ها در ســئول-کره جنوبی 
و همزمــان کار کــردن تیم هــا بــر روی 

طرح هایشان برای ارائه بود.

 فضای استارت آپی کشور کره جنوبی
دولت کره جنوبی 3/7 میلیــارد دالر برای 
حمایت از استارت آپ ها در این کشور هزینه 
کرده که بیشــترین میزان سرانه حمایت 
 Tehran اســتارت آپی در دنیاست. خیابان
Valley در ســئول مانند سیلیکون ولی در 
آمریکاســت که دفتر مرکزی بزرگ ترین 
شرکت ها و استارت آپ های کره و همین طور 
ســازمان ها و موسســات مرتبط با تجارت 
در این خیابــان واقع هســتند. مردم این 
کشور برخالف بسیاری از کشورهای دیگر 
چندان عالقه ای به راه اندازی کسب وکار و 
استارت آپ ندارند و ترجیح می دهند برای 
شرکت های بزرگ مانند سامسونگ و ال جی 

کار کنند.

به نقل از بلومبرگ، شرکت  Dell قصد دارد 
خدمات فناوری خود را به مبلغ 3/5 میلیارد 
 Nippon Telegraph & دالر به شرکت ژاپنی
Telephone بفروشد. این شرکت می خواهد 
این بخش را به عنوان قسمتی از تالش برای 
افزایش درآمد به مقدار 1۰ میلیارد دالر به 

فروش برساند.
 NTT خرید این بخش توسط شرکت ژاپنی
Data بزرگ ترین اقدام این شرکت خواهد 
بود و به افزاش میزان فروش در خارج از ژاپن 
کمک خواهد کرد. Dell که 3/9 میلیارد دالر 
پرداخت کرده بود، برخی از دارایی های خود 

را به فروش می رساند.
سخنگوی شرکت  Dell در توکیو به سرعت 
در این باره پاسخی نداد و سخنگوی شرکت

NTT Data نیــز از صحبــت در این زمینه 
خودداری کرد.

NTT Data بیــش از 72 میلیارد ین )۶34 
میلیون دالر( را صرف خرید شرکت ها کرده، 
که حدود ۶2 میلیــارد ین از آن را در خارج 
از ژاپن ســرمایه گذاری کرده است. فروش 
خارج از کشور تا پایان مارس 2۰15 به 45۰ 
میلیارد ین افزایش یافت. این میزان در ماه 
مارس 2۰12 بیش از 2۰8 میلیارد ین بود.

رقبای جهانی NTT Data ازجمله شــرکت 
 Cognizant Technology Solutions
 .Corp، Tata Consultancy Services Ltd
و Atos SE درگذشته نیز در یک مزایده برای 
سیستم های Perot شرکت کرده بودند اما 

موفق به انعقاد قرارداد نشدند.

چشمانداز
L a n d s c a p e

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

سیســتم عامل های قدیمی پشــتیبانی نمی کنند و 
شــما مجبور می شوید سیســتم خود را ارتقا دهید. 
سیستم عامل جدید اپل معموال برنامه های قدیمی را 
اجرا نمی کند. بنابراین سعی نکنید یک برنامه قدیمی 
را روی دستگاه جدید اپل اجرا کنید. این شرکت حتی 
بعد از یک یا دو ســال، دیگر از نسخه های قدیمی تر 
سیستم عامل خود پشــتیبانی نمی کند. همچنین، 
توســعه دهندگان برنامه اغلب نسخه های قدیمی تر 
آی اواس یا نسل های قدیمی تر دستگاه را پشتیبانی 
نمی کنند و درنتیجه کاربر مجبور می شــود دستگاه 
را ارتقا دهد تــا بتواند از برنامه اســتفاده کند. برای 
مثال، بسیاری از برنامه های جدید اصال در آیپدهای 
قدیمی کار نمی کنند. یکی دیگر از ضعف های بزرگ 
اکوسیستم اپل این است که مبلغ پرداختی آن نسبت 
به سایر دســتگاه ها بیشتر است. شما درحقیقت پول 
نام اپل را می پردازید، البتــه این محصوالت کیفیت 

باالیی نیز دارند.

 تلفن همراه
میلیون ها نفر معتقدند آیفون بهترین تلفن همراه در 
دنیاست. این شرکت در زمینه صفحه نمایش لمسی 
پیشــرو اســت. جدیدترین آیفون ها از اتصال شبکه 
4G  پشتیبانی می کنند و صفحه نمایش بزرگی دارند.

 تبلت
آیپدهای جدید نسبت به تبلت های اندروید گران ترند. 
صفحه لمسی این دستگاه ها مشابه اپل است. اپل نیز 
امســال مدل آیپد مینی را برای افرادی طراحی کرده 
که می خواهند انــدازه آیپد آن ها نزدیــک به اندازه 

آیفون باشد.

 کامپیوتر
کامپیوتر مــک ضعیف ترین لینک در اکوسیســتم 
اپل اســت. فردی که به رابط آی اواس لمسی آیفون و 
آیپد عادت کرده اســت، از نبود گزینه صفحه لمسی 
در مک متعجب می شــود. با اینکه آیکون ها شبیه به 
هم به نظر می رسند، اما OS X با آی اواس تفاوت های 
زیادی دارند. آیتونز در مک بسیار خوب کار می کند و 
به راحتی می تواند آیفون یا آیپد را با یک کامپیوتر مک 
همگام سازی کند. توصیه می شود اگر از عهده هزینه 
این دســتگاه برمی آیید، مک را نیز به اکوسیستم اپل 
خود اضافه کنید. به عالوه، این محصول بسیار نازک و 

ضخامت آن 5 میلی متر است.

 سایر دستگاه ها
مانند سیستم بازی، Apple TV  نیز دستگاهی است 
که از طریق کابل HDMI به تلویزیون وصل می شود. 
اما این یک سیستم بازی نیست. این دستگاه فیلم ها 
و برنامه های تلویزیونی را با استفاده از AirPlay پخش 
می کند. این دســتگاه 99 دالری نیز به خوبی با سایر 
محصوالت اپل ســازگاری دارد. در کل می توان گفت 
اســتفاده از محصوالتی که در یک اکوسیســتم قرار 
دارند، از قبیل محصوالت مختلف اپل، به کاربر امکان 
می دهد تا به آسانی و بدون مشکل از قابلیت های متنوع 

محصوالت استفاده کنند.

گفته می شــود شــرکت چینی Lenovo، تنها فروشنده 
کامپیوتر شخصی باقی مانده، قصد دارد با HTC، فروشنده 
تلفن های همراه تایوانی، شریک شود. درواقع Lenovo یک 
شرکت در حال رشد و پررونق است که در سطح جهانی به 
موفقیت دست  یافته است. HTC نیز فقط یک تولیدکننده 
تلفن همراه در بازار رقابتی اندروید است. این شرکت باید با 
 HTC ابرقدرت هایی مانند سامســونگ رقابت کند. شرکت
به جز بازار تلفن همراه در هیچ یک از شاخه های دیگر فعالیت 
ندارد. بنابراین وقتی شــرکت های موفق دیگر در این حوزه 

بازار را به دست بگیرند، HTC  هیچ شانسی نخواهد داشت.
پس از آن Lenovo است. این شرکت یک تلفن همراه اندروید 

در چین دارد، و یک Intel Atom را اداره می کند. اما هنوز باید 
تالش کند تا در بازار تلفن همراه در خارج از چین به موفقیت 
برسد. بنابراین می تواند در این زمینه از HTC استفاده کند، 

در مقابل Lenovo نیز به HTC نیاز دارد.
 HTC تلفن های پیشــرفته ای مانند HTC به عالوه، با اینکه
One را به بــازار عرضه کرده، در بخــش بازاریابی و توزیع 
محصوالت خود با مشــکالتی مواجه شــده است. از سوی 
دیگر،Lenovo  به دلیل پایه ریزی قــوی خود، که آن را از 
شرکت IBM به دســت آورده است، توانایی بسیاری خوبی 

در بخش توزیع دارد.
این ترکیب بســیار قوی خواهد بــود. Lenovo می تواند با 

هریک از شرکت ها در هر کجای دنیا و فراتر از چین یا آمریکا 
همکاری کند و لپ تاپ ها و تلفن های هوشــمند سطح باال 
عرضه کند. موانع مشخصی نیز وجود دارد. رئیس و موسس 
HTC بیشترین سهم را در شرکت دارد و می گوید قصد فروش 
سهام شــرکت را ندارد. بدون موافقت او نیز هیچ قراردادی 

بسته نخواهد شد.
Lenovo دومین شرکت مهم در بازار تلفن همراه چین است 
و 13 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. اولین 
شرکت سامسونگ است که مدل های متنوع و روابط قوی با 

توزیع کنندگان دارد.
یکی دیگر از عوامل مهم مسائل ژئوپلیتیک است. تایوان 

نمی خواهد با چیــن همکاری کنــد، در حالی که دولت 
چین به دنبال اتحاد است. این موضوع همکاری و شراکت 
شــرکت های تایوانی و چینی را بسیار دشوار کرده است. 

به همین دلیل است که مذاکرات به درازا کشیده است.
در سال Lenovo ،2۰11  با تولیدکننده تایوانی ODM یک 
سرمایه گذاری مشــترک 3۰۰ میلیون دالری انجام داد تا 
در چین کامپیوتر تولید کند. اگر این قرارداد اجرا شــود، به 

شرکت های HP و Dell  فشار زیادی خواهد آمد.

شرک  اپل )Apple( به دلیل تخصص خود در نرم افزار، 
سخت افزار، و خدمات از سایر شــرکت ها متمایز شده 
است. ادغام عمومی یکی از مزیت های رقابتی است، زیرا 
این شرکت دارای سازندگان تراشه است، بر تولید نظارت 
دارد، استانداردهای نرم افزاری را کامال رعایت می کند، و 
یک اکوسیستم بسته ای از فروشگاه های خرده فروشی را 
اداره می کند. با این مزیت ها، این شرکت کنترل بیشتری 

روی ارزش و نیز هزینه های خود دارد.
اپل مشــهورترین و یکپارچه ترین اکوسیستم را در بین 
تمام شرکت های فناوری دارد. دستگاه ها و نرم افزارهایی 
که اپل تولید می کند، به گونه ای طراحی شده اند که با هم 
به خوبی کار کنند و به آســانی تنظیمات و رسانه ها بین 
این دستگاه ها اشتراک گذاری شوند. به گزارش مارکت 
ریلیست، وقتی اپل مجموعه محصوالت خود را گسترش 

داد، نه تنها از فناوری و نرم افزارهای مخصوص بلکه از تمام 
مجموعه های موسیقی کاربر و آیتونز استفاده کرد. این 
حرکت فقط برای کاهش هزینه ها نبود، بلکه این شرکت 

قصد داشت روابط فعلی خود را ارتقا دهد.
در حــال حاضــر گــوگل، مایکروســافت و آمــازون 
اکوسیســتم های خود را، اعم از دســتگاه ها، کتاب ها، 
بازی ها، موسیقی، رسانه، و خدمات ذخیره سازی تعیین 
کرده اند. هریک از این شــرکت ها نقاط قوت خاص خود 
را دارند و سعی می کنند سهم بازار را از دست اپل خارج 

کنند.
این شرکت با موفقیت خود در تولید آیپد، نرم افزار آیتونز 
و فروشــگاه آیتونز در بین شرکت ها پیشرو شده است و 
در زمینه فناوری صفحه لمسی در تلفن ها جایگاه اول 
را به خود اختصاص داده اســت. فروشــگاه اپل بیش از 

1۰ میلیارد دالر فروش داشــته اســت. اکوسیستم 
توسعه دهنده اپل شــامل ۶ میلیون توسعه دهنده 
است و از ســال 2۰12، 1/5 میلیون توسعه دهنده 
جدید به آن اضافه شــده اند. 84 درصد از مالکان 
تلفن های اپل در سال 2۰11 هنگام تعویض تلفن 
خود یک هدست اپل دیگر نیز خریداری کرده اند. 
اکثر کاربران تلفن هوشمند می گویند اکوسیستم 
سیستم عامل موبایل یک عامل تعیین کننده در 
ارتقای محصوالت اســت. بیش از 7۰ درصد از 
مصرف کنندگان معتقدند قابلیت ها و دسترسی 
بی وقفه به محتویات عوامل اصلی ادامه روند 
سیستم عامل فعلی هستند. در حال حاضر نیز 
فروشگاه اپل در بین شرکت ها پیشرو است و 

بیشترین سهم را از بازار دارد.

چرا Lenovo باید سهام HTC را خریداری کند؟

چرا اکوسیستم اپل بزرگ ترین مزیت این شرکت است؟
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کسب وکارهای امروزی توجهی خاص به قابلیت 
آگهی پذیری رســانه های اجتماعــی دارند و با 
داشتن تیم های مجرب بازاریابی، بخش مهمی از 
تبلیغات خود را در این شبکه ها انجام می دهند. 
تبلیغات جدید، استراتژی های جدید می طلبد. 
مطمئنا تبلیغات در دنیای دیجیتال متفاوت است 
با آنچه ما به عنوان تبلیغات سنتی می شناسیم 
و شــیوه ها و ابزارهای مورد اســتفاده در چنین 
تبلیغاتی، خاص خود آن هستند. بنابراین در اینجا 
سعی خواهد شد به هفت شیوه موثر و کارآمد در 

تبلیغات رسانه های اجتماعی اشاره شود.

ارائه چندین نسخه متعدد آگهی
در قدم اول باید سرفصل های مورد 

نظر و نوع تبلیغات خود را مشخص 1
کنید و چندین شیوه متعدد را در 
نظر بگیرید. برگزیدن تصویر مناســب یکی از 
مهم ترین بخش های تولید یک تبلیغ موفق است. 
تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید و چندین و چند 
بار آن ها را بررسی کنید. ضمن اینکه در تنظیم 
این آگهی ها، نوع مخاطبان و خصوصیات آن ها را 
نیز در نظر داشته باشید. در انتخاب تصاویر، طیف 
وسیعی از سوژه ها، از تصویر محصول مورد نظر 
گرفته تــا چهره های مردم و یــا حتی الگوهای 

رفتاری می تواند مورد نظر باشد. در مرحله بعد 
باید با توجه به مخاطبان مورد نظر خود، تصاویر 
انتخابی را با تاکتیک های متعدد حمایت کنید و 
ســعی در ارائه مفهوم تبلیغاتی مورد نظر خود 

داشته باشید.

گزینه تخفیف را فراموش نکنید
در یــک نظرســنجی از کاربران 

فیس بوک، 67 درصد آن ها گفته 2
بودند که تمایل دارند بر روی گزینه 
تخفیف کلیک کنند. بنــا به گفته محققان یک 
استراتژی ساده در موفقیت تبلیغات آنالین، قرار 
دادن گزینــه تخفیف در صفحه آگهی اســت. 
درواقع تخفیف در تبلیغات باعث باال رفتن حجم 
فروش و درنتیجه منجر به ســودی قابل توجه 

می شود.

فیلتر کردن تلفن های همراه
هنــگام ایجــاد تبلیــغ آنالین، 

مخاطبان شما کاربرانی هستند که 3
از دسکتاپ، لپ تاپ و یا تلفن همراه 
استفاده می کنند، به نظر بسیاری از کارشناسان 
تبلیغات اینترنتی، بهتر است این تبلیغات برای 
کاربران تلفن همراه نمایش داده نشود، تا از حجم 

بار ترافیکی کاسته شود. ضمن اینکه بسیاری از 
کسانی که از تلفن همراه استفاده می کنند، قصد 
خرید اینترنتی ندارند، در حالی که احتمال خرید 
کاربرانی که پشت دسکتاپ های خود نشسته اند، 
به مراتب بیشتر است. در هر حال با اینکه هستند 
افرادی که با این شیوه مخالف اند، اما استراتژی 
نمایش ندادن تبلیغات آنالین در تلفن های همراه 

اغلب توصیه می شود.

ذکر قیمت در مقابل محصول
تنهــا کلیک کــردن مخاطبان و 

رســیدن آن ها به صفحــه فرود 4
سفارشــی نمی تواند یک تبلیغ 
موفق را تضمین کند، بلکه تبلیغی موفق است که 
به خرید بینجامد؛ بنابراین بهترین کار، نوشتن 
قیمت محصوالت در کنار آن هاست تا مشتریان 
واقعی به صفحه نهایی خرید محصول وارد شوند. 
در این صورت از بار ترافیکی صفحات تبلیغاتی 
شما کاسته خواهد شد و مهم تر اینکه هزینه ای 
که به ازای هر کلیک مخاطبان باید پرداخت شود 
نیز حذف می شــود. درواقع هدف تبلیغی شما 
تعداد مردمی نیســتند که بر روی محصولتان 
کلیک می کنند؛ بلکه هدف، مشتریانی هستند 

که کلیک آن ها به خرید محصول می انجامد.
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ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست 
آمده مانند ابری زودگذر است.

تبلیغات محلی از طریق 
گوشی های همراه
RAIN  با یک میلیارد کاربر

تلفن های همراه بازارهــای تبلیغاتی آینده 
هســتند و بســیاری از اســتارت آپ ها و 
کمپین هــای تبلیغاتی دنیای امروز، اهمیت 
این گوشی های همیشه دردسترس را به خوبی 
دریافته اند و ســاخت و گسترش برنامه های 
کاربردی قابل نصب در موبایل را در دســتور 
کار خود قرار داده اند. ایــن نرم افزارها که با 
هدف تبلیغات و معرفــی محصوالت جدید 
کسب وکارهای مختلف از طریق گوشی های 
همراه طراحی می شوند، ازجمله شیوه های 
تبلیغاتی دنیای مدرن امروز به شمار می روند. 
در این میان یافتن مشــتریان محلی یکی از 
راهکارهای مهم تبلیغاتی است، فرض کنید 
شــما کســب وکار کوچکی دارید و به دنبال 
راهی بــرای معرفی و تبلیغ آن هســتید. در 
دنیای دیجیتالی امروز دیگر نیازی به تبلیغات 
میدانی و پخش کــردن برگه های تبلیغاتی 
در محل های اطراف کســب وکار مورد نظر 
نیست؛ امروزه در دست اکثر افراد یک تلفن 
همراه وجــود دارد. می توان از طریق معرفی 
محصوالت خــود در برنامه هــای تبلیغاتی 
تلفن های همراه، به ترویج کســب وکار خود 

پرداخــت. پلتفــرم »RAIN« یکــی از این 
نرم افزارهای تبلیغاتی اســت کــه در زمینه 
تبلیغات محلــی یکی از بهتریــن برنامه ها 
محســوب می شــود و با داشــتن یک تیم 
تخصصی و مجــرب، به راحتی و در کمترین 
زمان ممکن می تواند مصرف کنندگان محلی 
کسب وکارهای کوچک را پیدا کند و همچون 

یک پل ارتباطی بین آن ها عمل کند.

 مشتریان محلی خود را پیدا کنید
اســتفاده از RAIN ایــن امــکان را بــرای 
کسب وکارها فراهم می کند که در تلفن های 
همراه نزدیک ترین همسایگان خود نمایش 
داده شــوند و به این ترتیــب طیف عظیمی 
از مشــتریان محلی را برای خود پیدا کنند. 
ایــن پلتفــرم تبلیغاتی به خوبــی می تواند 
محل کســب وکار مورد نظر و فاصله آن را با 
مصرف کنندگان شناســایی کند و به معرفی 
و ترویج محصوالت مذکور در بین مخاطبان 
نزدیک تر بپردازد و درنتیجه امکان مشتری 
شدن آن ها را بیشتر کند. بر این اساس، این 
برنامه کاربردی به کســب وکارهای کوچک 
این امکان را می دهد تا مشتریان محلی خود 
را پیدا کنند و به صورت مقرون به صرفه تری 
برای محصوالت خــود بازاریابــی کنند. با 
اســتفاده از این برنامه، می تــوان به معرفی 
محصوالت و تبلیغ آن ها در طیف عظیمی از 
پلتفرم های محبوب تلفن همراه و شبکه های 
اجتماعی مشهور مانند فیس بوک پرداخت. 
در حال حاضر با وجود 200 هزار شــبکه از 
کســب وکارهای کوچک که از ایــن برنامه 
اســتفاده می کنند، RAIN  توانســته است 
به عنوان یک کانــال توزیع و تبلیغ معتبر در 

میان دیگر رقبای خود قد علم کند.

 با استفاده از RAIN تبلیغات کسب وکار 
خود را کف دستتان بگیرید

این برنامه یک راه حــل جدید برای تبلیغات 
محلی است که مانند یک پل بین کسب وکارها 
و مشــتریان آن ها عمل می کند. این پلتفرم 
تبلیغاتی رایگان، محصوالت مختلف را بر روی 
دستگاه های تلفن همراه مشتریان، بدون هیچ 
زحمتی معرفی می کند و با داشــتن بیش از 
یک میلیارد کاربر، قادر است کسب وکارهای 
مختلف را در عرض چند دقیقه بارگذاری کند 
و در نظر این کاربران قرار دهد. روند تبلیغاتی 
این برنامه بسیار ساده است، برای تبلیغ فقط 
کافی است پیام تبلیغاتی خود و نوع مشتریان را 
ارسال کنید و بقیه کارها را به دست این نرم افزار 
بسپارید. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته، 
پروفایل های مخاطبان و کارشناسان بازاریابی 
تلفن همراه، تبلیغات شــما بــرای کاربرانی 
نمایش داده می شــود که در دایره محل شما 
هستند و احتمال خرید از محصوالت شما برای 

آن ها خیلی زیاد است.

 مزایای اســتفاده از پلتفرم تبلیغاتی  
RAIN

 نظارت بر کمپین تبلیغاتی و دریافت بازخورد 
این آگهی ها نیز برای شــما امکان پذیر است 
و با بررســی دقیق و علمی ایــن بازخوردها، 
می توانید میزان موفقیت خود را اندازه گیری 
و برنامه آینده را به صورت بهینه تری ترسیم 
کنید. استفاده از دســتگاه های تلفن همراه 
برای تبلیغات، امکان یافتن مشتریان جدید 
را نیز برای شــما فراهم می کند و رفته رفته 
شبکه ای صمیمی از مشــتریان را برایتان به 

ارمغان می آورد.

7 راهکار موثر برای تبلیغات در رسانه های اجتماعی

 آیا تا به حال 
هیچ تابلوی 
تبلیغاتی و 
یا ویدئوی 

تلویزیونی از 
زارا دیده شده 

است؟ زارا هرگز 
نام تجاری 
و یا لوگوی 

خود را بر روی 
محصوالتش 
قرار نمی دهد

زارا در حالی از تبلیغات استفاده نمی کند که دیگر خرده فروشان صنعت مد و 
پوشاک به طور متوسط 3/5 درصد از درآمد خود را صرف تبلیغات می کنند

بدون تبلیغات برند شوید!

برند مشــهور زارا کار خود را از یک فروشگاه کوچک 
در شهر الکرونیای اسپانیا در سال 1975 شروع کرد. 
این در حالی است که امروزه بیش از 1500 شعبه در 
سراســر جهان دارد. ضمن اینکه در سال های اخیر 
تجارت الکترونیک نیز جای خود را در این برند یافته 
و چندین پلتفرم جدید در این راستا راه اندازی شده 
است. این شرکت معروف پوشاک، یکی از موفق ترین 
شــرکت های مجموعه ایندیتکس اسپانیا به شمار 
می رود که طی دهه های گذشته توانسته است جایگاه 
خود را در میان دیگر رقبای جهانی خود تثبیت کند و 
به یکی از مشهورترین برندهای پوشاک جهانی تبدیل 
شــود. آنچه در مورد برند زارا بسیار چشم گیر است، 
عدم تبلیغات مستقیم این برند است؛ با وجود اینکه 
به ندرت تبلیغات خیابانی، تلویزیونی و یا اینترنتی 
درباره این برند دیده شده است، زارا به عنوان یک برند 

معتبر و معروف جهانی جایگاه ویژه ای دارد و تقریبا در 
همه کشورهای جهان نامی آشنا به شمار می رود. در 
اینجا سعی می شود راز موفقیت برند زارا در تبلیغات 
خاصش بررسی شــود، اینکه چگونه زارا توانست به 
یک برند چند میلیارد دالری تبدیل شــود، آن  هم 

بدون تبلیغات!

 تبلیغات از پشت ویترین فروشگاه
به جرئــت می توان گفت رشــد برنــد زارا با هیچ 
تبلیغاتی همراه نبوده و هیچ یک از زرق وبرق های 
کمپین های تبلیغاتی را با خود نداشته است. سوالی 
که اکثر تحلیل گران تبلیغاتی می پرسند این است 
که آیا تا به حال هیچ تابلوی تبلیغاتی و یا ویدئوی 
تلویزیونی از زارا دیده شــده است؟ درواقع یکی از 
رویکردهای متفاوت این شــرکت نسبت به دیگر 
مدل های کســب وکار، روند متفاوت تبلیغاتی آن 
است که تقریبا خالی از هرگونه تبلیغات متعارف 
اســت. در حالی که خرده فروشــان صنعت مد و 
پوشاک به طور متوسط 3/5 درصد از درآمد خود 
را صرف تبلیغــات می کنند، کمپانی زارا تنها 0/3 

درصــد از درآمد خود را برای ایــن منظور هزینه 
می کند. البته این بدان معنا نیست که برند زارا در 
راه ترویــج و ارتقای محصوالت خود اقدامی انجام 
نمی دهد؛ بلکه این کمپانی شیوه متفاوت تری را در 
این راستا در پیش می گیرد. از نظر کارشناسان این 
شرکت، ویترین های فروشگاه های آن، که درباره 
محتوای اصلی آن هــا در الکرونیا تصمیم گرفته 
می شود، همه آن چیزی است که به تبلیغات نیاز 
دارد. به نظر می رســد این فلســفه کارآمد بوده و 
موفقیت زارا نیز این اســتراتژی را ثابت می کند. 
ارائه محصول با بهترین کیفیت، قیمت مناســب 
و تنوع طرح و رنگ ازجمله راهکارهایی اســت که 
کارشناسان این شرکت سعی در به نمایش گذاشتن 

آن ها در ویترین های فروشگاه های زارا دارند. 

 محصولی که خودش، خودش را تبلیغ می کند
اســتراتژی های اصلی کمپانی زارا بــرای ترویج 
محصوالتــش، تاکید عمده بر خــود محصوالت، 
مکان ارائه آن ها و قیمت گذاری اســت و برخالف 
دیگر خرده فروشــان، به ندرت به تبلیغ محصوالت 

و یا فروشگاه های خود می پردازد. همچنین جالب 
اســت بدانید که زارا هرگز نام تجاری و یا لوگوی 
خود را بر روی محصوالتش قــرار نمی دهد. آنچه 
مشتریان را به فروشگاه های زارا بازمی گرداند، ارائه 
محصوالت نوآورانــه و قیمت های مقرون به صرفه 
است، درواقع این خود محصوالت زارا هستند که 
خودشان را تبلیغ می کنند، کیفیت و نوآوری این 
محصوالت به همراه قیمت مناسب آن ها، بهترین 

راهکار تبلیغاتی برند زاراست.

 گسترش روزافزون فروشگاه ها
همان گونه که گفته شــد، ویترین های فروشگاه های 
زارا یکی از بهترین شــیوه های تبلیغاتی این شرکت 
هستند که مشتریان را به قدم گذاشتن در آن ها تشویق 
می کنند. بر این اساس یکی از راهکارهای مهم فروش 
و تبلیغات این شــرکت، گســترش فروشگاه های آن 
اســت. در حال حاضر زارا بیش از 1500 فروشگاه در 
170 کشور جهان دارد و ساالنه حدود 150 فروشگاه 
جدید نیز دایر می کند. بر این اساس می توان گفت بسط 
و گسترش فروشگاه های زنجیره ای زارا در جهان از دیگر 
عوامل مهم تبدیل شدن این شرکت به یکی از مهم ترین 
برندهای پوشاک جهان است. برندی که شاید در ظاهر، 
تبلیغات مستقیمی از خود ارائه ندهد، اما با راهکارهای 
مخصوص به خود، شیوه هایی نوین را در استراتژی های 
تبلیغاتی جهان پیاده کرده است و از همه مهم تر اینکه با 
توجه به موفقیت روزافزون این برند، این شیوه ها کامال 

کارایی داشته و قابل تامل هستند.

 استراتژی دو هفته یک بار
تــدارکات قابل توجهی کــه برنــد زارا در ارائه 
محصوالت خود به کار می برد، باعث می شود فاصله 
طراحی یک کاال تا دریافت آن فقط دو هفته طول 
بکشد و این قانون دوهفته ای به یکی از شعارهای 
استراتژیک این شــرکت تبدیل شده است. با این 
اســتراتژی آن ها قادر به تولید هــزاران طرح در 
هر سال هستند و فروشــگاه ها و وب سایت های 
این شرکت همیشــه مملو از مشتریانی است که 
هر هفته به امید دیدن طرح هــای تازه آمده اند. 
درواقع کلید استراتژی فروش زارا، موجودی تازه 
است. استراتژی دو هفته یک بار یکی از مهم ترین 
راهکارهای فروش زاراســت. برنــد زارا با توجه 
روزافزونی که به طراحــی لباس ها و محصوالت 
جدیــد دارد، در ارائه مدل هــای جدید از رقبای 
خود جلوتر حرکت کرده و همیشه انبار کاالهای 
این شــرکت از طرح ها و مدل های جدید و به روز 
انباشــته اســت. این نکته کلیــدی از مهم ترین 
رمزهای موفقیت این برند است. نوآوری و سرعت 
این شــرکت در ارائه محصوالت جدید به حدی 
است که فروشــگاه های آن هر دو هفته یک بار از 
مدل های جدید انباشته می شوند. بر این اساس، 
سیل عظیمی از مدل ها و طرح های تازه همه روزه 
به سوی مشــتریان سرازیر می شــود و درنتیجه 
مصرف کنندگان این برنــد، در این هجوم رنگ و 
طرح، بیش ازپیش سرسپرده برند زارا می شوند؛ 
بدون اینکه الزم باشد تبلیغات بصری آن را بر روی 
درودیوار شهر و فضاهای مجازی ببینند. درواقع 
این راهکار مشــتریان را به بازگشت چندباره به 

فروشگاه تشویق می کند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

 زارا، یک برند سلطنتی
وقتی کیت میدلتون روز بعد از جشن عروسی خود، پیراهنی از برند زارا بر تن کرد، مجوز تبدیل شدن 
زارا را به یک برند سلطنتی صادر کرد. درواقع یکی از بزرگ ترین موقعیت های تبلیغاتی و بازاریابی 
برای برند زارا هنگامی بود که دوشس کمبریج، کیت میدلتون، در روز بعد از عروسی خود، لباسی از 
برند زارا را پوشیده بود. به طوری که اکنون برند زارا در ردیف برندهای سلطنتی قرار گرفته است. این 
اقدام یک فرصت تبلیغاتی فوق العاده برای برند زارا بود که سود زیادی را نیز به همراه داشت؛ این در 

حالی است که لباس مذکور تنها 49/99 یورو برای زارا هزینه دربرداشت.

 نامی که آسان بر روی زبان می آید
روزالیا مرا یکی از بنیان گذاران شرکت پوشاک زارا است که کار خود را با خیاطی شروع کرد و توانست 
امپراتوری یکی از کسب وکارهای بین المللی پوشاک را از آن خود کند. گفته می شود نام برند تجاری 
زارا توســط همسر وی، مانسیو اورتگا که بنیان گذار اصلی این شرکت است، انتخاب شده. البته در 
ابتدا وی نام زوربا )Zorba( را که اسمی یونانی است، انتخاب کرده بود ولی به دلیل تشابه اسمی که 
با یکی از فروشگاه های نزدیک به خود داشت، آن را به زارا تغییر داد. به نظر تحلیل گران بازار، این نام 
روان، که به راحتی قابل تلفظ است، می تواند یکی از دالیل شهرت این برند در میان مردم جهان باشد.

شیپور

iOS  برنامه نویس
تمام وقت، تهران

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزییات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

 )Anetwork( ای نت ورک

مدیریت امور اداری و عملیات
تمام وقت، تهران

از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

  )Edex( ادکس

تولید و مدیریت محتوا 
پاره وقت، دورکاری، تهران

)Sarveno( سرونو

CRM  کارشناس
تمام وقت، تهران

 از یک میلیون تومان تا 2 میلیون تومان

  )Akhbar Rasmi Media Agency( اخبار رسمی

مدیر فروش و بازاریابی
تمام وقت، تهران

از یک میلیون تومان تا 5 میلیون تومان

  )Toranj( آژانس مهندسی تکنولوژی ترنج

کارشناس فروش و بازاریابی
تمام وقت، اصفهان

 )Anetwork( ای نت ورک

برنامه نویس سمت کاربر
تمام وقت، تهران، بومهن

  )Paaye( پایه

توسعه دهنده اندروید
تمام وقت، تهران

 از یک میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 400 هزار تومان

  )RahbordIT( توسعه خدمات فناوری راهبرد
 

)Front End & Back End(  توسعه دهنده نرم افزار تحت وب
تمام وقت، آذربایجان شرقی، تبریز

 از 600 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار تومان

)samcode ( سام کد

برنامه نویسی اپلیکیشن و اندروید
پاره وقت خراسان رضوي، مشهد

  )Chain( زنجیره

کارشناس فروش و بازاریابی
تمام وقت، تهران
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گری وینرچاک، موســس و مدیر آژانس مشاوره ای 
وینرمدیا است. تجربه سال ها مشاوره دادن به نیروهای 
جویای کار و منابع انسانی و مدیران ارشد باعث شده 
تا وقتی او از راهکارهای شــغل یابی صحبت می کند 
بتوان نکات خواندنی زیادی را از دل حرف هایش پیدا 
کرد. کلید داشتن شغلی که همیشه از آن لذت ببرید 
پرسیدن تنها یک سوال از خودتان است: بزرگ ترین 
مهارت و قدرت من در چیست؟ به این بیندیشید که 
عده زیادی از مردم مشــغول انجام کاری هستند که 
حتی شــاید از آن متنفر باشند. چراکه این افراد شور 
و شوق الزم برای دوست داشــتن شغلی را در خود 
نیافته اند. این افراد بدون شک از مهارت های قابل قبولی 
در برخی زمینه ها برخوردارند )تنها قابل قبول!(. و این 
عامل مشغول شدن آنان به شغل هایی است که در حال 
انجام آن هستند. این در حالی است که آنان در مورد 
آن شغلی که همیشه دوست داشته اند به آن بپردازند 
نظری ندارند. می خواهم مقدار زیادی از تجربه هایم را 
در مورد اینکه چطور می توان در شغل خود و به طور 
کلی در عرصه تجارت موفق بود با شــما به اشتراک 
بگذارم. اما در ابتدا باید در مورد مطلبی به شما آگاهی 
دهم. باید بگویم که این راه حل ها روش هایی هستند 
که همواره برای من جوابگو بوده اند و با نگاهی دقیق تر 
به گذشته، می توانم مصداق های بسیار زیادی برای 
موفقیت این روش ها درگذشته بیابم. به طور ساده تر 
می خواهم بگویم که این راه حل ها کامال قابل اعتماد 
هستند. این ها روش هایی هستند که مرا در جایگاه 
فعلی قــرار داده اند. مطلب دیگــری که باید متذکر 
شوم این است همان طور که می دانیم هرکس اعتقاد، 
سلیقه، موقعیت و از همه مهم تر DNA منحصربه فرد و 
مخصوص به خود را دارد. تا به امروز تعداد زیادی از افراد 
به تماشای ویدیوهای من پرداخته یا مطالب من را در 
سایت های اینترنتی یا مجالت مطالعه کرده اند. روی 
سخن من در اینجا به آن هایی است که به من گفته اند 
که موقعیت آنان به طور کلی با موقعیت من متفاوت 
بوده و معتقد هستند که این روش ها برای آن ها ساخته 
نشده است. برای پاسخ به آنان می گویم: حقیقت این 
است )همیشه بوده و خواهد بود( که پیروزی همیشه 

با خودآگاهی و پس از آن با خودباوری شروع می شود. 
همه مســائل جانبی و قفل ها را بشکنید و به یگانه 
قدرتمندترین توانایی و مهارت خود بیندیشید. خوب 
است که بدانید من همواره برای همان یگانه توانایی 
و همانDNA مخصوص به خودم شــناخته شده ام. 
شــما نیز آن را در خود بیابید. من همواره روش های 
خود را برای زندگی داشته ام و به جواب بسیار خوبی 
رسیده ام. هیچ گاه برای چیزی که در آن خوب نبودم 
)بد بودم( ناراحت و نگران نبودم. حتی در بسیاری از 
موارد نتوانستم بر روی ضعف هایم کار کنم. بالشک 
همیشه مایل بودم بعضی از مشکالتم را برطرف کنم 
و ضعف هایم را به حد قابل قبولی برســانم. پیام من 
این اســت که »کاری را که دوســت ندارید متوقف 
کنید. توانایی خود را کشف کنید و از اجرای آن لذت 
ببرید«. در اینجا برای افراد زیادی که برای من پیام و 
ایمیل ارسال کرده و پرسیده بودند که چطور می توانند 
توانایی های خود را بیابند، چهار مرحله ساده را عنوان 
می کنم که امیدوارم عمل به این چهار روش به آن ها در 
یافتن توانایی شان یاری رساند. البته مقاالت زیادی با 
عنوان های مشابه برای دستیابی به توانایی های فردی 
وجود دارد. اما مــن این چهار مرحله را چهار مرحله 

بنیادی و غیرقابل تغییر می نامم.

در چه چیز مهارت دارم؟
پنج تا ده نفــر از افرادی که شــما را 

به خوبی می شناســند انتخاب کنید. 1
آن ها را به دو گروه طبقه بندی کنید: 
گروهی که با آن ها روابط عاطفی بسیار زیادی دارید و 
گروهی که با آن ها رابطه نزدیکی دارید اما ممکن است 
که از لحاظ شیوه زندگی و شخصیت با آن ها متفاوت 
باشید. پس از آن، از هریک از افراد دو گروه بخواهید 
که صادقانه نقاط قوت و ضعف شما را بگویند. از آن ها 
بخواهید بگویند که شما در چه چیز بهترین و در چه 
چیز ضعیف ترین هستید. عمیقا اعتقاد دارم که این دو 
نوع پرســش کمک شایانی برای رســیدن شما به 
اهدافتان می کنند. چراکه وقتی کسی با شما در رابطه 
عاطفی عمیقی قرار دارد حتی در زمان درخواســت 
صادقانه، دوست ندارد شما را برنجاند و شاید آنطور 
که انتظــار دارید حقیقت را نگوید. امــا در این نوع 
پرســش حداقل نقاط ضعف شــما به خوبی نمایان 
می شــود و شــما با حذف آن موارد به جواب خود 

نزدیک تر می شوید.

توانایی هایم در چه زمینه ای است؟
دیدگاه رمانتیک و فانتزی را در رابطه با 

توانایی هــای خــود در زندگی کنار 2
بگذارید و واقع بینانه عمل کنید. ممکن 
است شما دانشجویی با معدل الف در دانشگاه باشید 
اما عالقه زیادی به کار در محیط دانشگاهی و بودن در 
این محیط نداشته باشید. یا شــاید به طور مثال به 
بســکتبال عالقه زیادی داشته باشید اما این چیزی 

نباشد که آن را شغل آینده خود متصور شوید.
اما راهی بــرای یافتن اینکه کدام یک از توانایی های 
شما توانایی واقعی و خاص شماست، توانایی و قدرتی 
که به آن ببالید و احساس و شور و شعف داشته باشید، 
این است که آن را برای عملی کردن یک برنامه یا یک 
هدف نگاه کنید و حس واقعی تان را نسبت به عملیاتی 
شــدن آن بیابید. از افکار بلندپروازانه نهراسید. تنها 
حس واقعی تان را به عملی شدن آن موضوع بسنجید. 
مثال با توجه به عالقه ام به نویسندگی، واقعا دوست 

دارم مثل فالن نویسنده مشهور شوم. )نترسید!(
بنابرایــن مهارت های مختلف خــود را که به آن ها 
عالقه دارید لیســت کنید و توانایی خود را نسبت به 
آن ها بسنجید. واقع بین باشــید و نیز این را بدانید 
که در صورت وجود عالقه و توانایی کارهای بســیار 
سخت به آســانی قابل اجرا خواهند بود و عکس آن 

نیز صادق است.

راه طالیی...
در این مرحله می خواهم یک پیشنهاد 

ویژه و بسیار موثر به شما بدهم. شاید 3
بــاز هــم بگوییــد در ایــن دنیای 
خاکستری یافتن توانایی و مهارت دشوار است. اما 
باید به شما بگویم این راه حل فوق العاده برای یافتن 
یگانه قدرتمندترین توانایی شــما این اســت: »به 
تعطیالت بروید!« بله، یقینا همین طور است. اما نه 
یک مسافرت خیلی طوالنی. در این مدت شما باید 
به مطالعه ایمیل ها و نامه هایی که از دوستانتان راجع 
به نقاط قوت و ضعف پرسیده اید بپردازید و فکر کنید 
به اینکه کدام یک از توانایی هایتان همان است که به 
دنبالش هستید. به اینکه کدام یک را ادامه دهید. یا 
به طور عکس در چه چیز خوب نیستید و نباید به آن 
فکر کنید. کدام را جدی بگیرید. باید بدانید که این 
مرحله یک پروسه زمان بر است. باید این مرحله را 

پشــت ســر بگذارید. در این مــدت می توانید به 
تعطیالت بروید. اما این طور فکر کنید که تنها فردی 
هستید که بخت و اقبال به او روی آورده و این مطلب 
را امروز مطالعه می کند. پــس تا این حد هم زمان 
زیادی را از شــما نمی گیرد. چراکه به نظر می رسد 
شما به اندازه کافی برای یافتن توانایی طالیی خود 
آماده هستید. درست اســت؟ اما بدانید که صرف 
کردن این زمان در مقایسه با خوشحالی داشتن یک 
شغل خوب ارزش بســیار کمتری دارد. پس بدون 

ترس این زمان را قربانی کنید!

از غریبه ها بپرسید
امروزه بســیاری از ما در شبکه های 

اجتماعی حضور داریم. بسیار خوب، 4
در یکی از آن ها با تهیه یک ویدیو یا 
متن از کسانی که با شما در ارتباط نزدیک نیستند 
نیز بخواهید نظرشــان را در مــورد توانایی و نقاط 
ضعف شما بگویند. حتی از کسانی که شاید یک بار 
شما را دیده اند و یا شاید ندیده اند نیز بخواهید که 
اولیــن نظر خــود را راجع به شــما بگویند. نگران 
نباشید، این نظر قرار نیست آینده شما را تعیین کند. 
الزم است نظرات به دقت توسط خود شما تحلیل و 
نهایتا نتیجه گیری شــوند. پس از این چهار مرحله 
شما به اطالعات بهتر و عمیق تری از خودتان دست 
پیدا کرده اید که با تحلیل آن بایســتی به جلو و به 
سمت سرنوشتتان حرکت کنید. همه اطالعات را در 
نظر بگیرید و چیــزی را فراموش نکنید تا مهارت و 
توانایی را که به نفع شماســت و به آن عالقه دارید 
بیابید. پس از آن دیگر قضیه مشــخص است. یک 
شروع جدید؟ یک شغل جدید؟ شروع یک شرکت 
تازه؟ یافتن کسی برای کمک به شما برای شروع این 
شــرکت تازه؟ به شــما مژده می دهم که کارهای 
فوق العاده ای با این شــغل جدید می توانید انجام 
دهید. پس خوشحال باشید و برای اجرای آن اقدام 
کنید. اگر تصمیم به انجام و اجرای آن گرفتید بدانید 
که در ابتدا بایستی به تحلیل دقیقی از خود بپردازید. 
به نقاط قوت و ضعف خود بدون چشم پوشی اشاره 
کنید. اگر توانایی خود را در کشتیرانی، قصه گویی و 
یا هر زمینه دیگری یافتید باید به سمت آن حرکت 
کنید و به آن توجه کنید. در غیر این صورت به دنبال 
کسی بگردید که توانایی هایش مشابه با توانایی های 

شما باشد و در صورت عالقه راه او را دنبال کنید.

20 اصطالحی که رهبران موفق هیچ گاه بر زبان نمی آورند

اگر نمی دانید که چطور مدیری هستید، تعداد دفعاتی که 
این اصطالحات را بر زبان می آورید بشمارید!

بعضی روســا صرفا مدیر هســتند و بعضی دیگــر در کنار 
مدیریت، تیــم را رهبری می کنند. تفاوت ایــن دو گروه و 
تاثیرشان در موفقیت شرکت چیست؟ خواندن اصطالحات 

زیر این تفاوت ها را روشن می کند.
1. »باختیم!«

»!GAME over man« اگــر فیلم معروف جیمز کامرون، 
»بیگانگان« را دیده باشید با این جمله آشنا هستید. غیر از 
آن جنگ های تن به تن ایکس باکس و پلی استیشن هم این 
جمله معروف را به ذهن تداعی می کند. حاال شرکت صحنه 
بازی اســت و رهبر ناموفق، همان کسی است که این جمله 

پایانــی را به همه اعالم می کند. این را بدانید که وقتی رهبر 
امیدش را از دست بدهد و اجازه بدهد تیم هم این نامیدی را 
حس کند، دیگر هیچ شانسی برای موفقیت وجود ندارد. پس 
به عنوان یک مدیر و رهبر تیم، هیچ وقت باختن را فریاد نزنید!

2. »همه چیز تحت کنترل من است«
برای کوتاه مدت شاید مدیر رتق وفتق همه امور را به دست 
بگیرد اما در بلندمدت ایــن کار منجر به از بین رفتن حس 

اعتمادبه نفس و توانایی های اعضای تیم می شود.
3. »بگذارش کنار تا بعد«

بعضی وقت ها تصمیم ها آنقدرها نپخته نیستند که عملی 
نشوند. بنابراین اگر رهبر تیم، تنها به این خاطر که خودش 
اعتمادبه نفس کافی برای تصمیم گیری ندارد، یا بدتر از آن از 

کار طفره برود، فاجعه بزرگی اتفاق می افتد.
4. »این هشدار آخر است!«

گاهی فرصت دادن به بعضی از آدم ها برای آخرین بار، درست 
شبیه فرصت اســکی بازی مجدد در آخرین ساعات روز روی 
شیب تند کوه اســت، اتفاقی که عاقبتش انتهای دره است. 
وقتی کسی واقعا توانایی انجام کاری را ندارد، وقت آن رسیده 

که کنار برود.
5. »حق با اکثریت است«

دموکراسی عالی اســت اما برای اداره کشور! در محیط کار، 
یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیرد و تیم را هدایت کند و این 

وظیفه مدیر تیم است نه شخص یا اشخاص دیگر.
6. »تو اخراجی!«

احتماال شما دونال ترامپ نیستید؟ درست است که گاهی 
باید اجازه دهید برخی از افراد تیم را ترک کنند اما این  همه 
خشونت در فرایند اخراج، تنها سیگنال ضعف رهبری را به 

ذهن همه می رساند.

7. »برای من چندان مهم نیست«
رهبرانی که از این جمله استفاده می کنند، مطمئنا تیم را به 

سمت پرتگاه پیش می برند.
8. »به شما مربوط نیست«

مطمئنا اعضای تیم باید به وظایفشان آگاه باشند ولی بیان 
این جمله خطر خرد شدن اعتمادبه نفس و کاهش خالقیت 

و بی انگیزگی را به دنبال دارد.
9. »این مشکل شماست«

در مقام رهبری تیم، وقتی بخواهید کســی را با این جمله 
سرزنش کنید، اول از همه خودتان شکست خورده اید!

لطفا زبانتان را گاز بگیرید! 

 دیدگاه 
رمانتیک و 
فانتزی را 

در رابطه با 
توانایی های 

خود در زندگی 
کنار بگذارید 
و واقع بینانه 
عمل کنید. 
ممکن است 

شما دانشجویی 
با معدل الف 
در دانشگاه 

باشید اما عالقه 
زیادی به کار 

در محیط 
دانشگاهی و 
بودن در این 

محیط نداشته 
باشید. یا شاید 
به طور مثال به 
بسکتبال عالقه 

زیادی داشته 
باشید اما این 
چیزی نباشد 
که آن را شغل 

آینده خود 
متصور شوید

چهار راه حل ساده برای آن ها که دنبال شغل مورد عالقه شان می گردند
شغلتان را اینگونه به چنگ بیاورید 

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه
R e p o r t

تیم ورک
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رالف والدو امرسون

علف هرز چیست؟ گیاهی که نیکویی های آن 
هنوز کشف نشده است.

مذاکره کنید

در روز جهانی زن »کاترین کانر« به بانوان 
پیشنهاد کرده که چطور از مهارت های خود 

جهت پیشبرد یک مذاکره استفاده کنند.
در کتاب شرلی سندبرگ آورده شده که چرا 
زن ها در عرصه قــدرت نقش کمرنگ تری 
دارند و چطور می تــوان این وضعیت را چه 
برای بانوان شــاغل در سازمان ها و ادارات و 
چه به طور کلــی برای زندگی روزمره آن ها 

بهبود بخشید.
مــن به عنــوان یک محقــق کــه زمینه 
تحقیقاتی ام مطالعه بر روی نحوه برقراری 
ارتبــاط و تعامل افــراد اســت، از خانم ها 
می خواهــم کــه از مهارت هــای خود در 
جهت ایجاد یک رابطه بهتر برای موفقیت 
و پیشــرفت خود و تعالی بخش و تیم کاری 
استفاده کنند. از آنان می خواهم که تعامالت 
خود را برای پررنگ تر کردن حضورشان در 
تجارت و ایفای نقشی بارز و باارزش به شکل 

مثبتی افزایش دهند.
احتماال برای بســیاری از بانــوان مذاکره 
و ایجــاد روابط اجتماعی قوی و گســترده 
معنای خاصی ندارد. شاید این افراد تمایلی 
به انجام چنین پیشــرفتی را نداشته باشند 
چراکه احساسشــان به این پیشرفت یک 
احســاس مثبت نیست. حتی شاید عده ای 
این پیشرفت را نامعتبر بدانند. و حتی ممکن 
است عده ای با نگرانی رسیدن به بن بست و 
اضطراب شنیدن کلمه »نه« از طرف جامعه 
روبرو باشند. پس چطور باید این معضل را 

برطرف کرد؟

1. دایره روابط خود را مدیریت کنید
هر یک از ما شبکه ارتباطی منحصربه فردی 
برای خود داریــم. مجموعــه ای از روابط 
که بعضی قوی و بعضی هــم ضعیف تلقی 
می شوند. ارتباط قوی رابطه ای است عمیق 
و قابل اعتماد؛ مانند آن هایی که در صورت 
نیاز بدون برو و برگرد پشتیبان ما خواهند 
بود. اما رابطه با افراد و یا حتی آشنایانی که 
نزدیکی کمتری با آن هــا داریم ضعیف به 

شمار می آیند. 
امــا بهتر اســت بدانید که همیــن روابط 
ضعیف تر اســت که برای برقراری رابطه با 
منابع مفید مثل افراد خبره یا متخصص در 
هر زمینه و یا بــرای اطالع از موقعیت های 
طالیی که شاید به دنبال آن ها باشیم مفید 
اســت. برای مثال خانمی را فرض کنید که 
تمایل دارد با مدیر ارشد یک شرکت معتبر 
صحبت کند و در چنــد زمینه از راهنمایی 
او بهره ببــرد. او می توانــد از مدیر اجرایی 
تقاضای وقت مالقات با مدیر ارشد را بکند. 
یا اینکه می تواند با تکیه بر ارتباط قوی خود 
و آشــنایی اندک خود با یک کارمند، از او 
بخواهد تا او را به مدیر ارشــد معرفی کند. 
می بینید که رابطه قوی تر و استفاده از تدبیر 

توانست او را به هدفش برساند. 
امروز حتی ایجاد رابطه با وجود شبکه های 
اجتماعی مثل لینکدایــن )LinkedIn( و 
موارد مشابه آســان تر شده. می توان از این 
شبکه ها برای احیای روابط ضعیف استفاده 
کرد. شاید تقویت این نوع ارتباطات احساس 
عدم اعتبار را به شما القا کند، اما بدون شک 
برای رسیدن به اهدافتان و تسریع در نیل به 

آن ها بسیار مفید است.

2. خود را به سمت مذاکرات بهتر سوق 
دهید

 گوشی شنوا داشته باشید
 بر روی ارتباطات سرمایه گذاری کنید

 مذاکره با افراد را به عنوان یک گره که باید 
گشوده شود در نظر داشته باشید
 خالقانه به راه حل ها بیندیشید

اما پیشــنهادها برای بانوان اینجا به پایان 
نمی رسد. تجربه نشــان داده که زنانی که 
مانند مردان از ارتباط اجتماعی قوی برای 
نیل به اهــداف اســتفاده می کنند، حتی 
موفق تــر از مردها ظاهر می شــوند چراکه 
زن هــا توانایی برقــراری روابــط گرم تر و 

صمیمانه تر را دارند.

3. »نه« را »فعال نه« بشنوید.
با وجود موارد گفته شــده، ترس از شنیدن 
»نه« اجــازه برقراری رابطــه را از خانم ها 
می گیــرد. در کتاب »نپرســید« از »لیندا 
بابکاک« آورده شده که ترس از شنیدن نه 
یا پاســخ منفی حتی می تواند مانعی برای 

طرح سوال برای افراد باشد.
یک راه برای مقابله با این معضل واکنش به 
کلمه »نه« با عنوان »فعال نه« است و امیدوار 

بودن به اینکه این پاسخ قابل تغییر است.

کاترین کانر
c o l u m n

مریم تجلی

ترجمه
R e p o r t

  )Guilan Managers( مدیران گیالن

کارشناس سئو
تمام وقت، گیالن، رشت

 )Anetwork( ای نت ورک

PHP  برنامه نویس
تمام وقت، تهران

از یک میلیون تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

روزنامه فرصت امروز

تمام وقت، تهران
تولید و مدیریت محتوا

 )Anetwork( ای نت ورک

کارشناس پشتیبانی خبری
تمام وقت، تهران

از یک میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

)Adro( ادرو

C++ برنامه نویس
تمام وقت، تهران

از 2 میلیون و ۸00 هزار تومان تا 10 میلیون تومان

)Alibaba( علی بابا

ASP.NET برنامه نویس ارشد
تمام وقت، تهران

)Dofito ( دوفیتو

برنامه نویس وب
تمام وقت تهران

 از 2 میلیون  تا 3 میلیون تومان

 )Shatelland( شاتل لند
 

کارشناس روابط عمومی
پاره وقت، دورکاری، تهران

  )Tagmond( تگموند

برنامه نویس اندروید
تمام وقت، تهران

 از یک میلیون تومان تا 2 میلیون تومان

)Dofito ( دوفیتو

PHP برنامه نویس
تمام وقت تهران

 از 2 میلیون تا 2 میلیون 500 هزار تومان

)Miladoweb( میالدوب

کارآموز برنامه نویسی وب
تمام وقت فارس، شیراز

 از 700 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان

  )BargCo( برگ

کارشناس سیستم ها و روش ها
تمام وقت، تهران

از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان
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داستانفرازوفرودبرندمحبوبپفکنمکیهایکودکیهایمان

هرچنداینروزهامحصوالتمینومیانهزارانخوراکی
رنگارنگدرسوپرمارکتهاگممیشوند،اماروزگاریاین
محصوالتیکهتازبازاربودند.شایدهمهماتبلیغاتمینورا
باترانه»سالمسالمایبچهها،منیامیاممدوستشما«به
یادداشتهباشیم.محصوالتخوشطعموخاطرهانگیزمینو
ازتیتاپودیجستیوگرفتهتاپمپموبستنیزمستانی،در
تمامروزهایسالدرکیفهایمدرسهماجاخوشکرده
بودند.حاالاماازمینوبیشتریادوخاطرهاشباقیماندهو
بســیاریازمانهبهخاطرمزهاشکهبانوستالژیروزگار
کودکیمانمینورامیخریم.ازبینهمهمحصوالتاین
برنددیرپا،پفکنمکیچیــزدیگریبود.اولینمحصول
تولیدیشــرکتمینوکهدلهمهبچههاراپشتصفحه
تلویزیونآبمیکردوبستهبندیقرمزوزردشکودکان
ایرانــیراازخودبیخودمیکــرد.پفکنمکیبرندمینو
قبلازانقالبمحصولیپنجریالیبودکهدرکشــورهای

خلیجفارسمحبوبیتفراوانداشت.

 شروع کار برند مینو
نگاهیبهآغــازکارگروهصنعتیمینونشــانمیدهد
کهاینشــرکتایرانیســال۱۳۳۸توسطحاجعلی
خسروشــاهیبنیاننهادهشــد.دراینســالشرکت
خوراک)سهامیخاص(کهســهامآنمتعلقبهعلی،
حسنوجلیلخسروشاهیبود،فعالیتخودرابهعنوان
اموربازرگانــی،وارداتوتوزیعشــیروغذایکودک،
دارووانواعشــکالتآغازکرد،کهاینفعالیتهاقبلاز
تاریخمذکورتحتعنوانتجارتخانهعلیخسروشاهی
انجاممیگرفت.صاحبانشرکتخوراکدرشانزدهم
آبانهمانسالباتاســیسشرکتصنعتیپارسمینو
وسپسشــرکتصنعتیمینوخرمدرهفعالیتشرکت
صنعتیمینوراآغازکردند.خانوادهخسروشاهیتصمیم
گرفتفعالیتخودرادرصنعتشیرینیوشکالتپساز
سالهاوارداتاینمحصولباایجادکارخانهایآغازکند
وخسروشاهیپسازوارداتتافیوآبنباتازخارجاز
کشوروگرفتنســهمبازارتصمیمگرفتباخریدمحل
فعلیشرکتپارسمینو،محصوالتخاطرهانگیزتافی

کرهایسهستارهوآبنباتسهگوششیریراتولیدکند.
همچنیناینشــرکتپسازتاسیسشرکتخوراکی،
جهتتوزیعموادغذاییوداروییودربخشآرایشیو
بهداشتینیزازشــرکتهایمعتبریهمچونساندوز
سوئیس،بوتسوسرلانگلستاندرگروهاقالمدارویی
واورالفرانســهلیســانسدریافتکردودراینزمینه
توسعهیافت.تاســال۱۳۵۷مدیریتکارخانهبرعهده
علیخسروشاهیبودوپسازپیروزیانقالبدراختیار
ســازمانصنایعملیایرانقرارگرفت.ازسال۸0این
کارخانهو۵۱درصدســهامآنبهشــرکتاقتصادیو
خودکفاییآزادگانواگذارشــد.گــروهصنعتیمینو
درحالحاضــربهصورتهلدینگوزیرنظرشــرکت

اقتصادیوخودکفاییآزادگانادارهمیشودکهمتشکل
از۱۲شرکتحقوقیمستقلاست.نامشرکتمینودر

سال9۲درفهرستصدبرندبرترایرانیجایگرفت.

 احوال این روزهای مینو
سابقهمینونشــانمیدهداینشرکتازجملهبرندهای
موفقوخوشنامدرایرانبوده،اماامروزبسیاریازدیگر
شرکتهایتولیدکنندهشیرینی،شکالتوسایرتولیدات
موادغذایی،لبنیوبهداشتیباانجامبرنامههایتخصصی
جایگاهبسیارباالتریازمینویافتهاند.بااینحالطعمومزه
وبستهبندیمینوباگذشتهتفاوتکردهواینروزهاسعی
میکندباتغییراستراتژیهایخود،باردیگرراهشرابه

دنیایخوراکیهایایرانیبازکند.هرچندبرندهایرقیب
داخلیوخارجیســهمبازارمینوراکموبیشدراختیار
گرفتهوکیفیتمحصوالتشانراارتقادادهاند،بااینحال
نوستالژیمینووماندگاریوخوشنامیآنسرمایهایاست
کهبازهممیتواندازمینو،مینوییجدیدوجذاببسازد.
مینویاینروزها،دیگرآنبرندسرشناسقدیمینیست.
بااینکهسابقهدرخشانیدرروزهاییکهتازیخودداشته،
یکنواختیاشآنرادررنگارنگیبازاربیرنگکردهاست.با
اینحالظرفیتهایبازاریابیبرندمینوبهگونهایاستکه
اگرتالشیدرخوروازسویبخشخصوصیبرایاحیایآن
صورتگیرددوبارهمیتواندبهبرترینبرندصنایعغذایی

کشورتبدیلشود.

مینو چگونه نوستالژی شد؟

النازبدیعی

گــزارش
R e p o r t

12
ویکتور هوگو

هرچــهازکوهباالتــرمیرویم،چشــمانداز
گستردهتریمیبینیم.

بِبو، احیای یک برند 
شکست خورده

شایدشبکهاجتماعیبِبو)Bebo(امروزبرایما
چنداننامآشنانباشد،اماروزگاریمحبوبترین
شبکهمیانجوانانبریتانیاییبود.کمترازشش
ماهازراهاندازیآندرســال۲00۵میگذشت
کهبیشاز۱0میلیــونکاربرپیداکرد.مایکل
برچ،بنیانگذاربِبوســهسالبعدسهامشبکه
اجتماعیاشرابــهارزش۸۵0میلیوندالربه
شرکتای.او.الفروختوهیچکسباورنمیکرد
روزیبرســدکهاینعرصهگفتوگویمجازی
بهرقبایتــازهواردیچونتوییتروفیسبوک
ببازد.درسال۲0۱۳درحالیکهکاربرانفعال
بِبوبهحداقلیترینتعدادشانرسیدهبودند،این
شبکهاعالمورشکستیکردومایکلوبسایت
شکستخوردهاشرابهارزشیکمیلیوندالر
دوبارهخریداریکرد.ایندرحالیبودکهدیگر
امیدیبرایبازگشتبهفضایمجازیورقابت
باشــبکههایاجتماعینداشت.برچکهزمانی
درفهرســتبزرگترینکارآفرینانانگلیسی
جایداشــت،برایمجلهگاردینازتجربیات
ناکامیاشدرزندگینوشتهاست:»شکستهای
مندرزندگیبرموفقیتهایمپیشیگرفتهاند.اما
معتقدمکهدرجاتشکستمتفاوتاند.گاهی
شماایدهایرادرسرمیپرورانید،چندهفتهبه
آنپروبالمیدهید،امابااولینمانعجامیزنید
وخودتانراشکستخوردهتصورمیکنید.در
حالیکهبهگمانمنهمینموانعهســتندکه
راهدرسترانشانمیدهند.دشواریهاانسان
رامحکمیزنندونقــاطضعفوقوتشرابهاو
گوشزدمیکنند.مواجهشدنباموانعبهمعنای
شکستنیست،ردنشدنازآنهاشکستاست.«

 ایده محبوب ترین شبکه اجتماعی
ببوحاصلدوشکستپیاپیایدهپردازخوداست.
بعدازتجربهراهاندازیدواســتارتآپدیگردر
زمینههاینشــانیامکانضروریواطالعات
پرستاربرایبچه،ایدهراهاندازیشبکهاجتماعی
بهذهنمایکلخطورکــردوبِبودراولیندوره
فعالیتشبهموفقیتچشمگیریدستیافت.
وبسایتدرســهسالفعالیتخودبااستقبال
کاربرانبریتانیایمواجهشــدودرفهرســت
محبوبترینشــبکههایمجازیقرارگرفت،
امانتوانستدرمقابلفیسبوکتازهنفسدوام
بیاورد.»وقتیبِبورافروختم،مطمئنبودمکهآن
رابهمالکانامنیسپردهام.هرگزتصورنمیکردم
شکستبخورد،اماخیلیزودزمینخورد.بِبوبا
آنهمهمحبوبیتدرمقابلموجفیسبوکدرهم
شکستوباآنکهآنزماندیگرامتیازشمتعلقبه
مننبود،بیشازهرشکستکاریدیگریبرایش
غمگینشدم.«اوبعدازورشکستگیببومجبور
بهفروشآنشدواستارتآپدیگریراهاندازی
کرد.اماباردیگرازسرمایهاشبرایبازپسگیری
ایدهاشاستفادهکردواجازهندادببودرزبالهدان
استارتآپهایاینترنتیباقیبماند.ببودرسال
۲0۱۵باریدیگربایکتیممهندسیجدیدوارد
دنیایاستارتآپهاشدوتصمیمگرفتنامخود
رامیانبرندهــایوبدربریتانیابلندکند.این
روزهاببوبهشکلاپلیکیشنیپیامرسانبهصحنه
تکنولوژیهایمجازیبازگشتهاست.شکلینوبه
خودگرفته،بامحوریتهشتگهاوآیکونهای
کارتونیطراحیشــدهوقصدداردسرنوشت
جدیدیبرایخودرقــمبزند.طراحیپیچیده
ایناپلیکیشننسبتبهرقبایش،امکاننقاشی
کردن،بازیکردنبادوستانبهصورتگروهی
وجستوجویهشتگازجملهمزایایآنبرای
کاربراناســت.درطراحیتازهببوازهیچیکاز
کدگذاریهایقبلیآناستفادهنشدهوبااینکه
زمانزیادیازشروعکاردوبارهآننگذشته،به
نظرمیرسدخصوصیاتمنحصربهفردومزایای
رقابتیاش،باریدیگرآنرابهمحبوبیتسابقش
نزدیککند.»بهگمانمنتنهاهدفاستارتآپ
رسیدنبهسرمایهوسودنیست.استارتآپها
ریشــهدرذهنهایخالقدارند.استارتآپها
ایدههاییهســتندکهخودشــانرابازتولید
میکنندومتوقفنمیشوند.وقتیتصمیمبه
کارآفرینییاایــدهاینومیگیرید،دیگرهرگز
نمیخواهیدرهایشکنیــد.حتیزمانیکهبا
شکستمواجهمیشوید،راهدیگریراانتخاب
میکنیدورویایینومیســازید.چراکهبدون
رویاآراموقرارنخواهیدداشت.بِبویکیازهمان
رویاهایرهانشــدنیمنبودوامروزمطمئنم
کهرقیبیجدیبرایاپلیکیشنهایهوشمند

خواهدبود.«

ستون
c o l u m n

بهگمانمن
موفقیتدر
معنایکلی

یعنیبهوجد
آمدنازکاری
کهرویآن

تمرکزداشته
باشیم.تیماولیه
ایدهپردازانو

طراحانتلگرام
درسالچندین
باربهکشورهای

مختلفسفر
میکنندو

شرکتخود
راازمناطق
مختلفدنیا
تحتکنترل

دارند

ایرانیهاعاشقتلگراماند؛داستاناوجگیریپیامرسانیکهتنهادوسالداردآموختنیهایزیادیدارد
رازهای موفقیت آقای تلگرام 32 ساله

تنهادوسالازعمرشمیگذرد،اماآنچنانکاربرانش
رامجذوبخودکردهکهگوییسالهاستدرمیان
آنهازندگیکردهاست.هرچندیکیازمزایایدنیای
استارتآپیایناستکهشرکتهایکوچکزودتر
ازآنچهفکــرشراکنندتبدیلبــهبرندهایبزرگ
میشوند،امادرسیلبیشــمارایناستارتآپها،
تلگرامســریعترازهمهرکابهایشراهپیشــرفت
راپیمــودهونامشدرمیانبرنامههایپیامرســان
موبایلیســرآمداســت.حداقلدرایران،هرکس
یکاسمارتفونبهدستداشــتهباشد،نامتلگرام
بهگوشــشخوردهومیداندبانصبآنمیتواندبه
دوستانشپیغامدهد،درگروههایچندهزارنفرهعضو
شودوکانالهایاطالعرسانیرادنبالکند.تماماینها
تنهابخشیازویژگیهایاپلیکیشنهوشمندیاست
کهدرشروعکارتنهاهدفشامکانارسالپیامهای
ســریعوامنبرایکاربرانبود.برنامهایکهامروزاز
رقباییچونواتسآپوالینووایبرسبقتگرفتهو

ماهانه۱00میلیوننفرکاربرفعالدارد.

 تولد ایده ای به نام تلگرام
استارتآپهااغلبازبنیانگذارانشانپیشیمیگیرند
واینیکیازخواصراهاندازیکسبوکارهایاینترنتی
دردنیایامروزاست.بیشازآنکهمهمباشدچهکسی
فالنوبسایتیابهماناپلیکیشنراطراحیکرده،

مهمآناســتکهایدهبهخودیخودچیســت،چه
چیزیبــهدنیایمااضافهکردهوقراراســتبهچه
کارمــانبیاید.تلگرامهمتافتهجــدابافتهایازاین
قافلهنیست.همهمابسیارپیشترازآنکهبدانیمچه
کسانیایدهپردازانآنبودهاند،چهکسیمدیرعامل
اینشرکتچندمیلیوندالریاستودرکجایجهان
مستقرشده،اپلیکیشــنتلگرامرارویموبایلهای
هوشــمنداننصبکردهبودیم،غرقدرگروههای
دوستیوخانوادگیمانشدهبودیمواخبارواستیکر

برایهممیفرستادیم.
پاولدورفکهاورامارکزاکربرگروسیهمینامند،
یکیازایدهپردازانوبنیانگذارانیاســتکهتلگرام
حیاتشرامدیوناوست.مدیرعامل۳۲سالهتلگرام
کهدوســالقبل،زمانیکهدولتروســیهخواهان
بهدستگرفتنامتیازشبکهاجتماعیاوبانام»وی
کانتکت«شد،ســرمایه۲60میلیوندالریخودرا
زیربغلزدوکشــورشراترککرد.درآنزمانوی
کانتکت۳۵0میلیونکاربرداشــتومحبوبیتش
درروســیهفراگیرترازفیسبوکبود.پاولبههمراه
برادرشنیکوالی،کهیکیدیگرازایدهپردازانتلگرام
است،تعدادیازکارمنداننزدیکخودرابهدفتریدر
بوفالوینیویورکبردودرآنجااستارتآپجدیدیرا
آغازکرد.کمترازششماهبعد،درچهاردهمآگوست
۲0۱۳نسخهآی.او.استلگرامبرایدانلوددراپاستور
قرارگرفتودراکتبرهمانسالنسخهاندرویداین
اپلیکیشــندراختیارکاربرانقرارگرفت.تلگرامدر
حالیپابهدنیایاستارتآپهاگذاشتکهباورداشت
امنتریناپلیکیشنپیامرساناستوهیچکسقادر
بهکدگشاییپیامهایآننخواهدبود.ایناطمینان
آنقدرجدیبودکهتلگرامبرایکسیکهمیتوانست

محتوایشرارمزگشــاییکند،جایزهای۲00هزار
دالریدرنظرگرفت.

 هنوز کسی ارزش تلگرام را نمی داند
تلگرامدرجواببهمحدودیتهاوتالشبراینظارت
برشــبکههایاجتماعیمتولدشدودرطولحیات
خودهموارهســعیداشــتهدربرابرفیلترشدنهاو
اعمالنفوذهامقاومتکندوبهعنواناپلیکیشــنی
مســتقلتنهادرخدمتمردمعملکند.درهمان
ماهاولشــروعبهکار،تلگرام۱00هزارکاربرفعال
روزانهداشت،رقمیکهیکسالبعدجایخودرابه
۱۵میلیونکاربرفعالروزانهدادودردسامبر۲0۱4
تعدادکاربرانتلگرامبه۵0میلیوننفررســیدواین
دســتاوردیبینظیربرایاپلیکیشنیبودکهزمان
چندانیازورودشبهبازارنمیگذشت.آخرینآمار
ســایتتلگرامدرفوریه۲0۱6تعدادکاربرانفعال
ماهانهاشرا۱00میلیوننفراعالمکردهاست.روزانه
۳۵0هزارکاربرجدیدبهخانوادهمیلیونیتلگراماضافه
میشوندوحدود۱۵میلیاردپیامدرطولروزازطریق

ایناپلیکیشنبهمقصدمیرسند.
پاولدورفکهتجربهراهاندازیاستارتآپدیگری
راکهدرکشــورشتبدیلبهیکبرندبومیشدهبود
دارد؛دربارهموفقیتشدرتلگراممیگوید:»بهگمان
منموفقیتدرمعنایکلییعنــیبهوجدآمدناز
کاریکهرویآنتمرکزداشــتهباشیم.اینهیجان
زمانیحاصلمیشــودکهبهصداهایدرونتاناتکا
کنید.صداهایاطرافراکهبهشمامیگویندچهچیز
درستیاچهچیزاشتباهاستراکناربگذارید.کمی
بهخودتانزمانفکرکردنبدهیدوبدانیدموفقیت
رادرچهچیزجستوجومیکنید.«هنوزآماردقیقی

ازارزشبرندتلگــراموجودندارد،امابنیانگذارانش
اعــالمکردهاندکههرگزقصدفــروشآنراندارند،
چراکهاپلیکیشنیتمامارایگانبرایمردماستونه
ابزاریبرایتبلیغوکسبدرآمد.تیماولیهایدهپردازان
وطراحانتلگرامدرســالچندینباربهکشورهای
مختلفســفرمیکنندوشــرکتخودراازمناطق
مختلفدنیاتحتکنترلدارند.دفترمرکزیآنها
امااینروزهادربرلینآلمانبناشدهاست.پیشبینی
اینکهتلگرامچقدردردنیایبرندهایبرترفضایوب
دواممیآورد،چندانکارسادهاینیست.هرچنداین
روزهایکیازمحبوبتریناپلیکیشنهایپیامرسان
استوایران،روسیه،عربستانسعودی،مصرواسپانیا
بهترتیببیشترینکاربرانآنراساختهاند،بااینحال
مخاطباناستارتآپهایپیامرسانتاکنوننشان
دادهاندکهچندانبهفضاییکهازآناستفادهمیکنند،
وفادارنیستندوپایینآمدنچندروزه،باگهایسادهو
محدودیتهایفرمیکفایتمیکندتایکاپلیکیشن

رابهنفعدیگریکناربگذارند.
امتدادحضوراپلیکیشنهایپیامرسانتاحدزیادی
منوطبهکاربرانفعالآنهاستوتلگرامدراینمیانه
آنقدرخوشاقبالبودهکههنوزکاربرانمجازیرابه
دنبالخودمیکشــاند.ایدههایتلگرامگاهیآنرا
فراترازیکابزارصرفپیامرسانیبرده،قابلیتهایی
چوناســتفادهازروباتهایتلگرامــی،کانالهای
متعددوگروههاییکــهتا۵هزارنفرعضومیتوانند
درآنهافعالیتکنندویژگیهایمتمایزیاســت
کهامکانگفتگووشــکلگیریحــوزهعمومیدر
اینپلتفرمرابیشــترقوتمیبخشندوشایدهمین
خواصمنحصربهفــردادامهحیاتاینبرندجوانرا

تضمینکنند.

بهارهبدیعی
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تعریف»کاربردرگیر«درمحصوالتمختلفمتفاوت
است.دربرنامههایمربوطبهلیستکارها،کاربرباید
هرروزواردبرنامهشودتاآیتمهاییرااضافهوتکمیل
کند.امادربرنامههایصورتحساب،کاربرممکناست
فقطیکباردرماهواردبرنامهشود.هیچتعریفقطعی
برایکاربامحصــوالتمختلفوجودندارد.برخالف
نظراتصفحه،بازدیدکنندگانومکالمات،هیچبرنامه
تحلیلیوجــودنداردکهبتواندآنچهراکهشــماباید
)+Google(بدانید،فورابهشــمابگوید.گوگلپالس
ادعامیکند۱۷0میلیونکاربرداردکهخیلیکمآنها
رابهتعاملوامیداردویکمشکلبسیارجدیرانادیده
گرفتهاست.تقریباهیچیکازکاربرانآنفعالنیستند.
آنهافقطوقتیباگوگلپالسروبهرومیشوند،لینکی

بهنام»Ok«راکلیکمیکنند.

چرا مشارکت اهمیت دارد؟
اکثرمشتریانیکهثبتناممیکنند،فقطیکبارازیک
محصولاستفادهخواهندکرد.اینبرایتماممحصوالت
داراینسخهآزمایشیورایگانصادقاست.وقتیشما
تمامموانعمربوطبهثبتنامراازمیانبرمیدارید،فقط
تعدادافرادثبتنامشدهشماافزایشمییابد.متاسفانه
تعدادزیادیازثبتنامهامشتریشمانخواهندشد.
مشتریحاصلمجموعهایازرویدادهاست.مشارکت
فقطیکیازتکههایپازلاست.دراینجابهچهارروش

برایافزایشمشارکتکاربراشارهمیکنیم:
1. اولین برداشت بسیار مهم است

هرروزیکمشــتریبالقوهرابطشمارابرایاولینبار
مشــاهدهمیکند.اولینصفحهایکهکاربرانشما

میبینند،سهنقشمهمایفامیکند:
 نحوهکاربرنامهشماراتوضیحمیدهد.

 کاربرانشماراتشویقبهاستفادهازآنمیکند.
 بهکاربرانشماامکانمیدهدبانحوهدریافتکمک

آشناشوند.
برنامههایوبکــههیچیکازمواردفــوقراانجام
نمیدهند،باعثمیشــوندکاربرانازسیستمخارج

شوندواحتماالدیگربازنگردند.
راههایزیادیبرایخوشآمدگوییبهکاربرانومعرفی
برنامهوجوددارد.اولینگامبرایتشویقمشتریانآن
اســتکهیکپیامخوشآمدگوییشخصیبرایهر
کاربرارسالشــود.اینکاربرایشروعمکالمهبسیار
تاثیرگذاراست.اینپیاممیتواندیکیادداشتشخصی
باشدکهدرآنتوضیحدادهشدهاعضایبرنامههمیشه

آمادهکمکبهکاربرهستند.برخیازافرادفقطتشکر
میکنندوکمکالزمندارند.برخیسوالمیکنندکه
چگونهبایدیکپیامخوشآمدگوییتهیهکنند.برخی

دیگرنیزبهاشکاالتاشارهمیکنند.
برقراریارتباطباکاربرانروشبینظیریبرایتشویق
آنهابهطرحپرســشها،امتحانکردنقابلیتهاو
مشارکتاست.وقتیمکالمهایراآغازمیکنید،آنها
بهاحتمالزیادمیگویند»چگونهبایدازتگهااستفاده
کنم؟«یا»چگونهمیتوانمبهکاربرانغیرفعالایمیل
بدهم؟«.دربهترینحالتشمامشتریانبیشتریپیدا
خواهیدکردودربدترینحالتنیزازایرادهایموجود

دربرنامهخودمطلعمیشوید.
2. به تدریج به عمق محصول خود بروید

هربرنامهایقابلیتهاییداردکهبالفاصلهنمایشداده
نمیشوند.اینقابلیتهاعبارتاندازاعالنهاوهشدارها،
قابلیتهایصادراتوحتیبهینهسازیهایکوچک
مانندمیانبرهایصفحهکلید.ایــنمزایایپنهانرا
نمیتوانبالفاصلهبهکاربرنشانداد.ارسالایمیلبرای

ارائهاطالعاتدربارهاینقابلیتهاگزینهمناسبینیست،
زیراهیچکاربریبادریافتیکایمیلنابهنگامبهاین
قابلیتهاتوجهنخواهدکرد.بهتراستاینتوضیحاترا
درقسمتپرسشوپاسخیاراهنماقراردهیدتاکاربران

درصورتنیازبهآنهارجوعکنند.
3. معرفی قابلیت ها و پیشرفت ها

وقتیمحصولشماپیشرفتنمیکند،کاربرانمتوجه
اینموضوعنمیشوند.آنهاواردسیستممیشوندتااز
محصولشمااستفادهکنند،نهاینکهروندتوسعهشما
رابررسیکنند.بااینحال،اگربراییکمدتطوالنی
تغییراتیایجادنمیشود،توجهکاربرانبهقابلیتهای
جدیدمحصوالترقیبجلبخواهدشد.تنهازمانی
کاربرانشمابهقابلیتهاوپیشرفتهاتوجهمیکنندکه
آنهارادربرنامهشماببینند.بنابراینبایداینتغییراتو

تحوالترابهآنهااطالعدهید.
4. با مشتریان نسخه های آزمایشی خود صحبت کنید
استارتآپهادردودستهجایمیگیرند:آنهاییکه
مشکلافرادراحلمیکنند،وآنهاییکهداشتنشان

خوبوجالباســت.دانداگ،یکیازاعضایارشد
گوگل،ایندودستهراویتامینهاومسکنهامینامد.
اگرمحصولشمامسکنباشــد،میتوانیداطالعات
زیادیراازکاربراننسخهآزمایشیخودبهدستآورید.
دریکنسخهآزمایشــی۳0روزهدونوعکاربروجود
دارد.کاربرانیکهممکناستبعدازمشاهدهتعریف
وتمجیددرتوییتــریایکلینکدراینترنتثبتنام
کنند.اینافرادمشکلشماراندارندوفقطمیخواهند
ازراهکارشمامطلعشــوند.اغلباینافرادنظراتو
انتقاداتارزشــمندیبرایشمادارندوقضاوتشان
رامیتوانیددرمورداینکهآیابرنامهشــماساختاری
اصولیداردیاخیرمدنظرقراردهید.دســتهدوماما
کسانیهســتندکهبهدنبالاینهستندکهازبرنامه
شمااستفادهکنندتامشکلشانبرطرفشود.نظرات
اینکاربرانبهشمامیگویدآیااینبرنامهبااستقبال
مواجهمیشودیاخیر!نقدهایایندستهازکاربرانرا
بایدحسابیجدیبگیریدوبرایطراحینسخهنهایی

ازآنهااستفادهکنید.

درگیری مثبت کاربر با محصول شما!

بابهترینزمانبرایتولیدمحتوادررسانههایاجتماعیآشناشوید
هر پست زمانی و هر کامنت مکانی دارد!

پریاهاشمی

گزارش
R e p o r t

بهترینزمانبرایارســالپستدررسانههای
اجتماعیزمانیاســتکهافرادموردنظرشما
درشبکههســتند.دراینجابهاطالعاتیدرباره
بهترینزمانارســالپســتدرشــبکههای
اجتماعــیازقبیــللینکدینواینســتاگرام
میپردازیــم.ایناطالعــاتازچندینمنبعبه

دستآمدهاندکهشاملمواردزیرمیشوند:
 Neil۱.دادههایتحقیقاتیوجمعآوریشــده

Quick SproutدرPatel
Elle & Co ۲.تحقیقاتجمعآوریشده

SurePayroll۳.تحقیقاتجمعآوریشده
Huffington Post4.تحقیقاتجمعآوریشده
Fast Company۵.تحقیقاتجمعآوریشده

TrackMaven6.تحقیقات
Chron۷.تحقیقاتجمعآوریشده

 چه زمانی باید در لینکدین پست گذاشت؟
بهترینزمانارسالپستدراواسطهفتهساعت
۵-6بعدازظهراست.روزسهشنبهازساعت۱0
تا۱۱صبح.سهشــنبه،چهارشــنبهوپنجشنبه
ازســاعت۷:۳0تا۸:۳0صبــح،۱۲ظهرو6-۵

بعدازظهر.
طبقQuick Sprout،بهترینروزهابرایارسال
پستدرلینکدیندرطولروزهایکاریوترجیحا
سهشنبه،چهارشنبهوپنجشنبهاست.بیشترین
تعدادکلیکهاواشــتراکگذاریهادرروزهای
Elle&سهشنبهانجاممیشــوند.براساسگفته
Co،بهترینروزهابرایارســالپستسهشنبه
وپنجشنبهبینســاعات۷:۳0تا۸:۳0صبحو۵
تا6بعدازظهراســت.درHuffington Postآمده
استکهافرادبهتراســتدرطولساعاتکاری
درروزهایسهشنبهتاپنجشنبهپستهایخود
راارســالکنند.بهعالوهگفتهمیشــودکهروز
سهشنبهساعت۱0تا۱۱صبحبیشترینکلیکها
واشتراکگذاریهارابهخوداختصاصدادهاست.
بدترینزمانارسالپستدرلینکدینبینساعات

FastCom�۱0شبتا6صبحاست.همچنیندر
panyآمدهاســتکهبهترینزمانهنگامظهرو
نیزبین۵-6بعدازظهروبدترینزمانبعداز۸شب
است.طبقتحقیقاتChron،بهتراستپستها
دراوایلعصرازساعت۵-6بعدازظهرارسالشوند.
بهترینروزهانیزاواســطهفتهازروزسهشنبهتا
پنجشنبهاست.همچنینروزهایبعدازتعطیالت

هفتگیبرایارسالپستمناسبنیستند.

 چه زمانی باید در اینستاگرام پست گذاشت؟
مخاطباناینســتاگرامدرتمامطولروزازاین
برنامهاســتفادهمیکنند.فقطممکناستدر
روزهایبعدازتعطیالتآخرهفتهازمیزانتوجه

آنهابهاینبرنامهکاستهشود.
۱.دوشــنبهوپنجشنبهدرهرســاعتبهغیراز

۳-4بعدازظهر.
۲.ویدئوهاهرروزدرساعت9تا۸شب.

طبقتحقیقــاتQuickSprout،اســتفادهاز
اینستاگرامبسیارمســتحکماستودرروزهای
دوشنبهباافزایشودرروزهایبعدازتعطیالت

باکاهشمواجهمیشــود.بهطــورکلی،تمام
روزهایهفتهبرایارســالپستدراینستاگرام
خوبهســتند.طبقPatel،بیشترکاربراناین
برنامهدرخارجازســاعاتکاریازآناستفاده
میکننــد.درتحقیقاتElle&Coآمدهاســت
کهبهترینروزبرایارسالپستدراینستاگرام
روزدوشنبهاست.ازآنجاکهکاربراناینستاگرام
همیشهفعالهســتند،افرادمیتواننددرتمام
طولروزپســتبگذارند.بااینحالدرساعات
بین۳-4بعدازظهرازاینفعالیتکمیکاســته
،Huffington Postمیشود.براساستحقیقات
بهترینزمانارســالپستدراینبرنامه۲ظهر
و۵بعدازظهراست.ســاعتوروزاوجفعالیتها
TrackMavenچهارشنبهساعت۷عصراست.در
نیزآمدهاســتکهبهترینزمانبرایارســال
فایلهایویدئوییبینســاعت9شبتا۸صبح
است.ارسالتصاویردرتمامروزهایهفتهمناسب
استامادرروزهایپنجشنبهودوشنبهاینمیزان
کمیافزایشمییابد.البتهناگفتهپیداستکهباید
شرایطبومیوساعاتکشورمانرالحاظکنیم.

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

88346791
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آرزوکردنشرطنیســت،شرطتحققآرزو
است.

10 نکته برای
بهبود کمپین تبلیغاتی

اینکهبتوانیدمخاطبانموردنظرخودراجذب
تبلیغاتکنیدکاردشــواریاست.دراینجابه
نکاتیدربارهبهبودکمپیــنوافزایشمیزان

موفقیتدرآناشارهشدهاست.
۱.ابتدااهدافکاریخودرابهطورواضحتعریف
وآنهارااولویتبندیکنید.اگرنمیدانیدهدف
شمادرخصوصبازدهیسرمایهچیست،باید
کشــشحجمکمپینرادرســطوحمختلف

بازدهیسرمایهآزمایشکنید.
۲.برایهریــکازکمپینهاییکهراهاندازی
میکنید،دویاسهفروشندهراامتحانکنید.
براســاساینکهافرادمورداعتمادشــماچه
چیزهاییراامتحانیاتوصیهکردهاند،فروشنده
خودراانتخابکنید.اگراینامکانوجودندارد،
راهدیگربرایانتخابفروشــندگانازقبلآن
استکهدریابیدآنهاچقدربهسهاممهندسان
وتوســعهدهندگاندربینکارکناناهمیت
میدهند.پسازانتخابفروشنده،بهمدتیک
تادوماهکمپینهایآزمایشیرابرگزارکنید.
سپسبراساساینکهکدامشرکتبهبهترین
نحواهــدافکاریخودرامحققمیســازد،

بهترینفروشندهراانتخابکنید.
۳.مطمئنشــویدکمپینهایشــماکامال
کاربرمحورهســتند.راهبردهایکاریخود
رابایدبرایناســاسمشــخصکنیدکهآیا
هدفشمامخاطبانفعلیهستندیاکاربران
جدید.معموالجذبکاربرانجدیدنسبتبه
تبدیلمخاطبفعلیپرهزینهتراست.بنابراین
بایــدبودجهواهــدافخودرابرایناســاس
تنظیمکنید.اگردربارهنحوهتقســیمبندی
مطمئننیستید،میزانمشــتریانجدیدیا
بازدیدکنندگانمنحصربهفــردراپیگیریو

بودجهخودراتنظیمکنید.
4.بامسیرمشتریخودآشناشوید.سعیکنید
یکمیانگینزمانیبیناولینبازدیدوتبدیل،
تعدادپرداختبهازایکلیکهادرهرتبدیل،
نرخعقبگرددرهرمرحلهازمسیر،تعدادخرید
ازمشتریانقدیمیونرخفروشمشتریانجدید

و...رابهطورکلــیمرورکنید.اینکارموجب
میشودبارفتارخریدمشتریخودآشناشوید.
۵.مدلانتســابخودرابهچالشبکشــید.
همیشهتماممدلهایانتساببرایکسبوکار
بهینهسازینشدهاند.برایبهچالشکشیدن
مدلانتساب،ابتدابایدبامسیرمشتریخود
آشناشویدومدلهای»دیدگاهدوم«راآزمایش
کنید.برایمثال،مقایسهکنیدکهدرهرکانال
درمقایسهبادرآمدباکلیکآخرچقدردرآمد
کمکیوجــودداردتابتوانیددریابیدکهکدام

کانالهاطرفداریابرضدشماهستند.
6.ازفروشندهخودبخواهیددیدگاههایکاری
مربوطهرابهاشتراکبگذارد.هرچهکمپینهای
بیشتریبرگزارکنید،بهترمیآموزیدکهباید
چهپرسشهاییرامطرحکنیدتاارزشمندترین
دیدگاههاراازدادههایخودبهدســتآورید.
برایشروع،ازفروشــندگانخودبخواهیدبه
شمابگویندمعموالچهاطالعاتیرابامشتریان

خودبهاشتراکمیگذارند.
۷.تحلیلگراندادهخانگیاســتخدامکنید.با
اینکارمیتوانیدازتمامدادههایبهاشتراک
گذاشتهشــدهبهبهتریننحواستفادهکنید.
تحلیلگرانشــمامجموعهدادههارابهچالش
میکشندتاشمابتوانیدخواستههایخودرا

درهرکمپینیاصالحکنید.
۸.حضــورخودرادربخــشپولیبهحداکثر
برسانید.آیافروشــندگانشماباناشرارتباط
مستقیمدارندیافقطبهپلتفرموصلهستند؟
آیااغلببنرهایتبلیغاتیتاندروبسایتهای
پولینشاندادهمیشوند؟اگرشماوهمکارانتان
تبلیغاتخودرادرسایتهایپولینمیبینید،
چگونهمخاطبانشماآنهارامشاهدهکنند؟
ازفروشندهخودبخواهیدروندخریدراتوضیح
دهدونمونههاییازناشرانپولیراذکرکندکه

باآنهاروابطمستقیمدارد.
9.مطمئنشویدکهکمپینهاینمایشیبرای
تلفنهمراهبهینهسازیشدهاند.اینامربهشما
امکانمیدهدازطریقتبلتوتلفنهایهمراه
بامخاطبخــوددرارتباطباشــید.بهعالوه

همیشهازبنرهایHTMLاستفادهکنید.
۱0.راهبردتبلیغاتیخودرابادســتگاههای
مختلفادغامکنید.امروزهتقریبایکســوم
اعضایخانوادههادرانگلستانازتلفنهوشمند
وتبلتبهعنواندستگاهاصلیبرایجستجودر
اینترنتاستفادهمیکنند.بهعالوه،کوکیهای
بسیاریبرایهرکاربرواقعیوجودداردواگر
شــمابرایکمپینهایخودازدستگاههای
مختلفاســتفادهنکنید،مخاطبانخودرااز
دســتخواهیددادوعملکردشــماتضعیف

خواهدشد.

۲۱فروردین۱۳9۵.سالاول.پیششمارهپنجم



نفس بکش
آرام نفس بکش

به گردنتان خط کش ببندید

بیندازید. شاید  به نفس کشیدنتان  نگاهی 
فکر  که  کاری  همین  به  بی توجهی  ندانید 
چقدر  می شود،  انجام  خودبه خود  می کنید 
میانه  در  اگر  می زند.  آسیب  سالمتتان  به 
سرشلوغی هایتان توجهی به نفس کشیدنتان 
نکنید، بعید نیست تمام روز بریده بریده نفس 
بازدم های  و  کم عمق  دم های  با  یا  بکشید 

بی جان، سالمتتان را به خطر بیندازید.
یک  به عنوان  شما  می گویند  محققان 
عمیق  و  کامل  نفس  وقتی  بزرگسال  فرد 
می کشید باید ۵۰ تا ۷۵ لیتر هوا را در هر 
دقیقه به ریه هایتان وارد کنید. اما احتماال 
شما هم مثل بسیاری از آدم های دیگر، آنقدر 
به نفس کشیدن هایتان بی توجه هستید که 
را  لیتر هوا  تا ۱۰  تنها ۷  اشتباه  تنفس  با 
به بدنتان می رسانید. به گفته آن ها، همین 
اشتباه و ناقص و کوتاه نفس کشیدن باعث 
و  نرسد  مغزتان  به  کافی  اکسیژن  می شود 
اینکه  یا  عوارضی مثل سردرد شوید  دچار 
بی حوصله و کج خلق باشید و زودتر از کوره 
هستید،  کینه توز  و  انتقام جو  اگر  دربروید. 
تنفس  قربانیان  از  یکی  که  نیست  بعید 
از  ترستان  خاطر  به  اگر  و  باشید  اشتباه 
نمی روید،  نو  ایده های  سراغ  کار  عواقب 
یک بار  روز  طول  تمام  در  که  نیست  بعید 
محققان  باشید.  نکشیده  نفس  درست  هم 
احساسات  روی  می تواند  تنفس  می گویند 
شما هم تاثیر بگذارد و اگر به درستی انجام 
نشود ناراحتی ها، نارضایتی ها و ترس هایتان 
تنفس  نگذارید  اینکه  برای  کند.  بیشتر  را 
نامناسب زندگی تان را تهدید کند، می توانید 
از دو راه استفاده کنید. راه اول چسباندن 
میز  گوشه گوشه  به  یادآوری  کاغذهای 
بنویسید  کاغذها  این  روی  است.  کارتان 
»درست نفس بکش!« و هر وقت چشمتان 
با  و  کنید  را صاف  کمرتان  افتاد،  آن ها  به 
درون  به  مجاری  از  را  هوا  بیشتری  عمق 
و  بیشتر  تمرکز  با  و  بفرستید  ریه هایتان 
به آرامی آن را از بینی و در آخر از دهانتان 
آرام و  بازدم درست آهسته و  خارج کنید. 
البته از راه بینی انجام می شود. اما در آخر 
کار می توانید باقی مانده هوا را با فشار و در 

حالی که صداهایی را ایجاد می کنید بیرون 
بدهید. قطعا نمی توانید در تمام لحظات روز، 
با بازدمتان صدایی ایجاد کنید اما می توانید 
در همه لحظه ها آرام و کامل نفس بکشید 
و هوا را با آرامش از بینی تان بیرون دهید. 
بکشید می توانید  نفس  اینکه درست  برای 
با  یعنی  بگیرید.  کمک   ۲-۴-۱ فرمول  از 
شمردن یک هوا را به ریه هایتان بفرستید. 
۴ شماره آن را در ریه ها نگه دارید و برای 
خارج کردنش هم تا ۲ بشمارید.  راه دوم، 
است  احتمالی  کم کاری های  کردن  جبران 
که در طول روز داشته اید. برای این کار ۱۰ 
پیام و هر کاری شوید  دقیقه بی خیال هر 
و درحالی که صفحه لپ تاپ را بسته اید و 
تلفن همراه را خاموش کرده اید، ۱۰ دقیقه 
در وضعیتی بنشینید که به هیچ نقطه ای از 
بدنتان فشاری وارد نشود. معموال چهارزانو 
دراز  یا  تمیز  قالیچه  یک  روی  نشستن 
کشیدن روی آن بهترین گزینه است. حاال 
بگذارید.  تنفستان  روی  را  تمرکزتان  تمام 
چشم ها را ببندید، آرام و عمیق دم بکشید و 
با آرامش هوا را بیرون بفرستید. یادتان نرود 
که تنفس درست و عمیق باید شکمی باشد.

نمی توانیــد گردنتان را به راحتــی به اطراف 
بچرخانید؟ کافی اســت کیف ســبکی روی 
شانه هایتان بیندازید تا گردن درد کالفه تان 
کند؟ دست هایتان ضعیف شده و سردرد هم 
گاه وبیگاه سراغتان می آید؟ محققان می گویند 
۶۰ درصد کسانی که کارهایشان را با رایانه یا 
لپ تاپ انجام می دهنــد، از درد گردن، درد 
کتف و ســفتی مفاصل و عضله رنج می برند و 
از نظر متخصصان بسیاری از سردردهایی که 
آزارتان می دهند، حاصل آسیب هایی است که 
به گردنتان وارد شــده. اگر نمی خواهید شما 
هم یکی از همین افراد باشید و گردن دردهای 
امروزتان خیلی زود به مشــکالت جدی تری 

تبدیل نشوند، این توصیه ها را جدی بگیرید:
 گردن و ســرتان را به جلو خــم نکنید. اگر 
صفحه را خوب نمی بینید، کلمات را درشت تر 
کنید، اما برای بهتر دیدن، از تغییر وضعیت سر 

و گردن کمک نگیرید.
 لپ تاپتــان را در کیــف مخصوص حمل 
کنید. خیال گذاشتن لپ تاپ سنگینتان را در 
کیف های دستی و دوشی از سر بیرون کنید و 
از کوله پشتی های اســتاندارد استفاده کنید. 
اگر تا رسیدن به محل کار باید مسافت زیادی 
را پیاده بروید، یک کیف چرخ دار تهیه کنید تا 

وزن لپ تاپ به شانه هایتان فشار نیاورد.
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بذر اندیشه و فکر بپاش، عمل و نتیجه درو کن.
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آسا ابراهیمی

باطری مغزتان را شارژ کنید بگو سیییییب

کافی است یک ساعت بنشینید تا اثر ۵ دقیقه ورزش کردن را 
خنثی کنید. حاال حساب کنید با این میزان نشستن در طول 
روز، با بدنتان چه می کنید. اگر شــما هم مثل بسیاری افراد 
دیگر حدود ۱۰ ساعت در روز بنشینید، حتی در صورتی که 
هرروز ورزش کردن را در برنامه تان داشــته باشید، خدمت 
چندانی به سالمتتان نخواهید کرد. به محض اینکه بنشینید، 
فعالیت الکتریکی در ماهیچه های پایتان خاموش می شود 
و سوخت وســاز بدنتان آنقدر کاهش پیــدا می کند که در 
دقیقه بیشتر از یک کالری نسوزانید. بدنتان در این وضعیت 
نمی تواند آنزیم هایی که چربی ها را می شــکنند را به اندازه 
ترشح کند و اگر ۲ ساعت مداوم بدون تحرک بنشینید، حجم 
کلســترول خوبی که در بدنتان ترشــح می شود ۲۰ درصد 
پایین تر می آید. از آنجا که با ادامه پیدا کردن نشســتن شما 

انسولین هم به اندازه کافی در بدنتان ترشح نمی شود، خطر 
دچار شدنتان به بیماری های قلبی و دیابت تا حدود ۲ برابر 
بیشتر از قبل می شود. حاال که نمی توانید شغلتان را عوض 
کنید و تمام فکر و ذکرتان کاری شــده که این روزها برای 
رشدش تالش می کنید، از این تمرین های ساده که در اتاق 

کارتان هم می توانید انجامشان دهید، کمک بگیرید.
  بازوهایتان را آنقدر عقب بکشــید که بتوانید جیب پشت 
شلوارتان را لمس کنید. شما با این حرکت کششی خستگی 
که ســاعت ها در عضالتتان جمع شــده را از بین می برید و 

نمی گذارید عضالتتان بیشتر از این احساس فشار کنند.
 حتی اگر با تمام حواستان مراقب قوز نکردن پشت میز کار 
باشید، باز هم عجیب نیست که دقایق زیادی را در طول روز 
در چنین وضعیتی بگذرانید. بــرای خنثی کردن تاثیر این 

اتفاق، شــانه ها را به عقب هل دهید و بعد به شــکل دورانی 
بچرخانید. شما با این ورزش ساده می توانید خستگی ستون 

فقراتتان را کم کنید.
 می توانید درست در لحظه ای که به مانیتور خیره شده اید 
این حرکت ساده را انجام دهید. دست هایتان را در هم قفل 
کنید و به سمت باال بکشید. در این تمرین کف دست هایتان 
باید رو به باال باشد و اگر بارها در طول روز آن را تکرار کنید، 

خستگی بدنتان را به شکل قابل توجهی کم می کنید.
 برای جلوگیری از آســیب دیدن زانوهایتــان هم کافی 
است همانطور که نشســته اید کف پایتان را زمین بگذارید 
و زانوهایتان را در وضعیت 9۰ درجه قرار دهید. سپس با دو 
کف دستتان زانوها را به داخل فشار دهید و هم زمان با زانوها 

سعی کنید دست هایتان را دور کنید. 

لپ تاپتان را بردارید، از همکارانتان خداحافظی 
کنید و همین حاال از دفتر کارتان بیرون بزنید. برای 

اینکه به سالمتتان خدمتی بکنید و چرخ کارها را 
هم بهتر بچرخانید، نیمی از کارهای امروز را در یک 

پارک انجام دهید. پژوهشگران می گویند، برای 
اینکه جسمتان سالم تر بماند و فکرتان هم بهتر 
کار کند، باید سراغ نور طبیعی خورشید بروید و 

حاال در آسمان پرنور بهار، می توانید خودتان را از 
لذت کار کردن زیر نور مستقیم بهره مند کنید. اگر 
امروز نمی توانید از دفتر بیرون بروید، الاقل به جای 
نشستن پشت میز، یک بالشت و زیرانداز در بالکن 
اتاقتان بگذارید و آنجا مشغول کار شوید. البته از 
نظر محققان شاید کار کردن در بالکن حالتان را 

بهتر کند، اما قطعا به اندازه حضور در پارک به شما 
فایده نمی رساند. چراکه با توجه به بررسی های 

انجام شده، کمی پیاده روی و حضور داشتن در میان 
مردم، اعتمادبه نفس را باال می برد و احتمال دچار 
شدن به بیماری های روانی را هم کم می کند. پس 
وقت را تلف نکنید. هرچقدر هم که سرتان شلوغ 

باشد می توانید الاقل یک روز در هفته را به کار 
کردن در مکان های عمومی اختصاص دهید. اگر 
نگران تمام شدن شارژ لپ تاپتان هستید، بعد از 

یک ساعت کار کردن در پارک به نزدیک ترین کافه 
بروید. انجام دادن کارهایتان در فضایی متفاوت 

می تواند به شما انرژی بیشتری تزریق کند و 
خالقیتتان را هم بیشتر کند.

گره های ابرویتان را باز کنید؛ لب هایتان را به سمت 
گوش هایتان بکشید؛ گوشه هایشان را کمی باال 

بدهید؛ حاال خوب شد. همین حالت را حفظ کنید و 
به دفتر کارتان وارد شوید. فکر می کنید با شما شوخی 

داریم؟ باور کنید نه! محققان می گویند درک تفاوت 
خنده واقعی و این تالش مصنوعی که برای تغییر 

دادن حالت چهره تان به خرج داده اید چندان آسان 
نیست. از نظر آن ها حتی اگر با روش های ساختگی 
ادای شادها را دربیاورید، مغزتان هورمون اندورفین 

را ترشح می کند و استرس هایتان با ترشح آن کم 
می شود. درست در همان لحظه ای که شما بی جهت 

لبخند زده اید، به یک چرخه شادی وارد می شوید. 
یعنی به محض زدن لبخند مصنوعی استرس هایتان 

کم می شود و دالیلتان برای اخم کردن، از چند دقیقه 
پیش کمتر می شود. وقتی همین خنده ساختگی شما 

را آرام تر می کند، آنچه در محیط می گذرد را کمتر 
تهدیدکننده می بینید و با نشاط بیشتری کارهایتان را 
انجام می دهید. اما معجزه های بی خودی لبخند زدن 
و خندیدن به همین جا محدود نمی شود. وقتی شما با 
چنین چهره ای به دفتر کارتان وارد می شوید، موجی 

از آرامش و شادی را در هوا پراکنده می کنید و گره 
ابروهای همکارانتان را هم ناخودآگاه باز می کنید. حاال 
آن ها هم لبخند می زنند و وارد چرخه شادی و آرامش 
می شوند. ببینید چه کرده اید! شما با کمی تغییر دادن 

وضعیت عضالت چهره تان سرنوشت کار امروزتان را 
زیرورو کرده اید.
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استارت آپی های عزیز اگر از صبح که کار را شروع می کنید تا شب که به خانه 
می آیید این اشتباهات را انجام می دهید، چیزی به پایان عمرتان نمانده!

کارتان بالی جانتان شده؟

آنقدر با کارتان مشغول شده اید که نمی دانید چه بالیی 
سر خودتان آورده اید. نمی دانید از همان لحظه ای که 
پایتان را به دفتر کارتان می گذارید، تا وقتی کلید را 
روی در خانه می اندازید، چقدر به خودتان آســیب 
زده اید و چند ماه و سال از عمرتان کم کرده اید. حق 
دارید ندانید. شاید کســی تا امروز به شما نگفته که 
همین عادت های ساده ای که با غرق شدن در کارتان 
انجامشان می دهید، با جسم و روانتان چه می کند. 
ما این رازها را با شــما در میان می گذاریم و شما هم 
قول بدهید که از همین امروز، حواستان به تک تک 

نکته هایی که گوشزد کرده ایم باشد.

 با لپ تاپتان ازدواج کرده اید؟
از صبح تا همین االن که مشغول خواندن این مطلب 
هســتید، با چند نفر گپ زده اید؟ به جز سالمی که 
وقت وارد شــدن به دفتر به همکارانتان داده اید، چه 
حرف های دیگری میان شــما ردوبدل شده؟ تمام 
روز کار کردن با رایانه و احتماال حضور در شبکه های 
اجتماعی، ممکن است در شما این توهم را ایجاد کند 
که با گروه بزرگی از آدم ها ارتباط نزدیک دارید و نیاز 
چندانی به استفاده از حنجره تان برای ارتباط برقرار 
کردن ندارید. محققان می گویند چه رایانه باز باشید و 
چه نه، به برقرار کردن روابط اجتماعی سالم نیاز دارید.

با توجه به پژوهش های محققان، هرچه ســن باالتر 

برود، این نیاز بیشــتر می شود. شاید برایتان عجیب 
به نظر برسد، اما یک چرخه ارتباطی قوی و صمیمانه 
واقعا می تواند به سالمت جسم کمک کند و حتی در 
مبارزه با بیماری هایی مثل سرطان شما را تواناتر کند. 
اگر کسب وکاری که این روزها همه زندگی تان شده، 
نه تنها تعداد دوستان صمیمی را که الاقل هفته ای 
چندبار می توانید با آن ها گپ بزنید کمتر کرده، بلکه 
خیال وارد شدن به یک رابطه عاطفی را هم از سرتان 
بیرون کرده، مراقب باشــید! براساس پژوهش های 
انجام شده، برقراری رابطه عاطفی عمیق و بلندمدت و 
ازدواج، خطر افسردگی، خودکشی و سوءمصرف مواد 
را کاهش می دهد و حتی در کسب وکارتان از شما فرد 
توانمندتری می سازد. حاال که فهمیدید ارتباط داشتن 
با کسانی که دوستشان دارید و وقت گذراندن با آن ها 
چقدر به سالمتتان خدمت می کند، در اولین قدم از 
پشت رایانه تان بلند شوید و سری به میز همکارهایتان 
بزنید. باور کنید ۱۰ دقیقه گپ زدن بعد از چند ساعت 
کار، مسیر رسیدن شما به اهداف شغلی تان را طوالنی 
نمی کند؛ بلکه انرژی تان برای دوباره شروع کردن کار 

را چند برابر می کند.

 به صندلی چسبیده اید؟
قبل از اینکه این پاراگراف را بخوانید، از پشــت میز 
کارتان بلند شوید و یک دور دور اتاق بچرخید. حاال 
بنشــینید تا بگوییم به چه دلیل شــما را از جایتان 
بلند کردیم. بررســی های متعددی ثابت کرده اند 
که نشســتن طوالنی مدت، خطر دچار شــدن به 
بیماری هــای قلبی و عروقی را چنــد برابر می کند. 
محققان می گویند اگر آنقدر غرق کارتان شوید که 
یادتان برود هر ساعت باید چند قدم بردارید، نه تنها 

سالمت اســتخوان ها و اسکلتتان به خطر می افتد و 
زانوها و کمترتان آسیب می بیند، بلکه به مرگ هم 
نزدیک تر می شوید و به احتمال بیشتری درست در 
اوج جوانــی و زمانی که منتظر هســتید زحماتتان 
نتیجه دهد، جانتان را از دست می دهید. حاال که این 
پاراگراف را خواندید، احتماال انگیزه بیشــتری برای 
قدم زدن دور اتاق پیدا کرده ایــد؛ پس وقت را تلف 
نکنید و همین حاال از جایتان بلند شوید. اگر فورا باید 
به کاری برسید، می توانید به جای استفاده از رایانه، 
موقتا سراغ تبلت بروید و همانطور که قدم می زنید، 

کارتان را انجام دهید.

 کپی کارید؟
اگر تازه کسب وکارتان را شروع کرده باشید، احتماال 
به خاطــر کم کــردن خطر شکســت خوردنتان، 
سراغ الگوهایی می روید که کارشــان را به بهترین 
شــکل انجام داده اند و با کپی کردن روش های حل 
مسئله شــان، به جلو قدم برمی دارید. شاید در چند 
ماه آغاز کار، استفاده از چنین روشی بد نباشد، اما اگر 
کپی کردن الگوهــا حتی در صورت بی عیب و نقص 
بودنشــان را ادامه دهید، جانتــان به خطر می افتد. 
محققان می گویند خالقیت خطر ابتال به بیماری های 
مختلف را کم می کند و اگر آن را چاشنی کارهایتان 
کنید، نه تنها استرستان کم می شود، بلکه احساسات 
مثبت سراغتان می آید و احتمال ابتال به افسردگی  
هم کاهش پیدا می کند. محققان حتی وقتی نقش 
خالقیت روی بیماران مبتالبه اچ آی وی را بررســی 
کردند به نتایج جالبی دست یافتند. بررسی های آن ها 
نشان داد کسانی که با وجود ابتال به چنین بیماری 
کشــنده ای در زندگی و کارشــان آدم های خالقی 

هستند، ایمنی قوی تری دارند.
حاال چشم هایتان را ببندید؛ برای خالقانه تر گذراندن 
امروز چه ایده ای دارید؟ نیازی نیست سنگ بزرگی 
برداریــد، می توانید برای انجام ســاده ترین کارها، 

راه های کاربردی و خالقانه ای پیشنهاد کنید.

 از کارتان بیزارید؟
چند وقتی است کارتان را شروع کرده اید، اما می بینید 
چیزی نیست که به دنبالش بوده اید؟ تیمی که کنارش 
کار می کنید را دوســت ندارید و وقت گذراندن در 
کنار این افراد، به شما استرس و فشار روانی زیادی را 
تحمیل می کند. همین حاال وسایلتان را بردارید، از 
همه خداحافظی کنید و به شروعی دوباره در فضایی 
متفاوت فکر کنید. محققان می گویند اگر از نوع کار 
و شرایط کاری تان ناراضی باشید و هر وقت به دفتر 
کارتان وارد می شوید، ضربان قلبتان باال برود، جانتان 
به خطر می افتد. آن ها می گویند سپری کردن بخش 
مهمی از روز در شرایط آزاردهنده شغلی، خطر مرگ 
را باال می برد و تنش و اختالف نظرهای اساســی با 
همکاران، احتمال دچار شدن به بیماری های قلبی را 
بیشتر می کند. پس اگر شرایطتان واقعا تا این اندازه 
سخت، تحمل ناپذیر و غیرقابل تغییر است، بیشتر از 
این با جانتان بازی نکنید و به دنبال راه تازه ای برای 

رسیدن به اهدافتان بگردید.

 پشت لپ تاپتان غذا می خورید؟
اگر هرروز در حالی که پشــت رایانه تان نشسته اید، 
صبحانه و نهار را میل می کنید، به سالمتتان آسیبی 
جدی می زنید. محققــان می گویند افرادی که تنها 
غذا می خورند، نه تنها درســت و با آرامش غذایشان 
را میــل نمی کنند، بلکه به احتمال کمتری ســراغ 
غذاهای سالم می روند. توصیه آن ها به شما این است 
که نیم ساعت از وقت میانه روزتان را به غذا خوردن 
در جمع همکاران اختصاص دهید و بدون مدام خیره 
شدن به ساعت، با آرامش غذایتان را میل کنید. از نظر 
آن ها همین گپ زدن های دوســتانه در زمان صرف 
غذا، می تواند انرژی شــما برای ادامه دادن کارها را 

بیشتر کند.

 فکر می کنید لیاقتش را ندارید؟
شما کارمند گوشه نشینی هستید که فکر می کنید 
نقش مهمی در چرخاندن چرخ های این شغل ندارید؟ 
به حال کسانی که خودشان آستین ها را باال می زنند 
و فکر راه انداختن یک استارت آپ را عملی می کنند 
حسرت می خورید اما خودتان را الیق شروع کردن 
چنین کاری نمی بینید؟ محققان می گویند همین 
نگاه بدبینانه ای که به خودتــان دارید، می تواند به 
سالمتتان آسیبی جدی وارد کند. بررسی های آن ها 
نشان می دهد ترس، عدم اطمینان و آسیب پذیری 
کسانی که خودشان را ســزاوار موقعیت های بهتر 
نمی بیننــد، اعتمادبه نفسشــان را پایین می آورد و 
همین کاهش اعتمادبه نفس، مقدمه ای برای بیشتر 
شدن آسیب های جسمی و روانی شان می شود. اگر 
نمی خواهیــد به چنین فردی تبدیل شــوید، برای 
پررنگ تر کردن نقشتان در کاری که می کنید تالش 
کنید. شــاید اگر چند ایده تازه و کاربردی به مدیر 
کســب وکارتان ارائه دهید، بتوانند به شــما بیشتر 
اعتماد کنند و زمینه رشــدتان را فراهم کنند. اصال 
شــاید بتوانید از همین امروز تا چند ماه دیگر روی 
ایده راه انداختن یک استارت آپ مستقل کار کنید. 
شاید خودتان بتوانید بانی شکل گرفتن کسب وکاری 
شوید که احساس ارزشــمند بودن را در وجودتان 

تقویت می کند.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

اگر گرفتار فشارخون باال شده اید، همیشه نباید زندگی 
شهری پراسترس و کار سختی که مضطربتان می کند 
را سرزنش کنید. کم تحرکی شــما گاهی بیش از این 
فشــارهای روانی می تواند شــما را گرفتار این مشکل 
کند. اگر به خاطر ســبک زندگی نامناسب گرفتار این 
بیماری شــده اید، یا اگر هنوز ردی از فشارخون باال در 
چکاپ هایتان نمی بینید و نگرانید که در آینده دچار این 

مشکل شوید، توصیه های ما را جدی بگیرید.

 خداحافظ کافئین
برای اینکه با فشارخون باال خودتان را به کشتن ندهید، 
دور خوراکی های کافئین دار را خط بکشید. قهوه، چای 
پررنگ، نوشابه های کافئین دار و شکالت های کاکائویی 
نباید جای زیادی در برنامه غذایی روزانه تان داشته باشند. 
اگر خودتان را حســابی با کار کردن خسته می کنید و 
بعد با خوردن یک نوشابه انرژی زا می خواهید انرژی به 
بدن و مغزتان تزریق کنید هم در خطرید. نوشابه های 

انرژی زا سرشار از کافئین هستند و می توانند 
خیلی زود شما را به جمع فشارخونی ها 

وارد کنند.

 سالم پتاسیم
با خوردن میوه های سرشــار از 
پتاسیم مثل موز، زردآلو، انجیر، 
گریپ فروت، هلــو، انگور و لیمو 

می توانید از ابتال به فشارخون باال 
جلوگیری کنید یا فشــارخونی که با 

بهانه های کوچک باال مــی رود را کنترل 
کنید. پتاســیم می تواند نوســان های فشارخون 

شــما را کنترل کنــد. البته برخی ســبزیجات مثل 

سیب زمینی، سیر، کلم بروکلی، کدو سبز، 
قــارچ و گوجه فرنگی هــم می توانند 
مشکلتان را کمتر کنند. گذشته از 
این با خوردن حبوبات و سبزیجات 
تازه هــم می توانیــد به کاهش 

فشارخونتان کمک کنید.

 خداحافظ سدیم
فقط خوردن نمک نیست که باعث 
باال رفتن فشــارخونتان می شود. اگر 
به این مشــکل دچارید، فکر فست فود را 
از ســرتان بیرون کنید. مصرف خوراکی هایی مثل 
سوســیس، کالباس، کنسرو گوشــت، ماهی دودی یا 

کنسروشده، سس ها و کنسرو لوبیا به خاطر سدیم باالیی 
که دارند می تواند به افزایش فشــارخونتان منجر شود. 
برای اینکه دردسری تازه درست نکنید، قبل از خریدن 
خوراکی های کنسروشده، برچسب غذایی روی آن ها را 
بخوانید و مطمئن شوید که میزان باالیی سدیم در آن ها 
به کار نرفته است. شاید بهتر باشد برای طعم دار کردن 
غذایی که از خانه با خود برده اید به جای نمک ســراغ 
لیموی تازه یا سرکه سیب بروید یا با سبزی های معطر 

غذایتان را خوش عطرتر کنید. 

C  سالم ویتامین 
 C تا آنجا که می توانیــد در رژیم روزانه تــان ویتامین
بگنجانید تا فشــارخونتان باال نرود. مصرف مرکبات، 
توت ها و ســبزی های برگ سبز به شــما در کمرنگ 
کردن این مشکل کمک زیادی خواهد کرد. انواع کلم، 
طالبی، فلفل دلمه ای و شلغم هم منابع خوبی از ویتامین 

C هستند.

به جای پیتزا، ساالد کلم بخورید
پشت لپ تاپ نشین ها مراقب فشارخونشان باشند

۲۱ فروردین ۱39۵ . سال اول . پیش شماره پنجم



وین دایر
راه تغییر رفتار، درک منشــا توانمندی است 

که تویی.

آغاز راه
Start Line
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کشکول نوعی 
خبرخوان 

است که به 
شکل شبکه 

اجتماعی برای 
دسترسی 
به اخبار و 

مطالب و ثبت 
بازخورد آن ها 
عمل می کند. 
در این شبکه 
فقط مطالب، 
اخبار و کال 

محتوای 
نشرشده 

سایت ها وجود 
دارد

جرقه شکل گیری یک ســایت اشتراک گذاری 
مطلــب در ذهن مهــدی نیازی منش شــکل 

می گیرد.
عامل هایــی چون نبــود مکانی بــرای پیگیری 
سایت های مورد عالقه، عدم انتشار خوب مطالب 
ســایت ها، عدم دیده شــدن بعضــی از مطالب 
ســایت ها و نبود جایی برای دسته بندی مطالب 
سبب شد که کشــکول راه اندازی شود. در مورد 
این ســایت با یکی از بنیان گــذاران آن مهدی 

نیازی منش به گفتگو نشستیم.

 ســایت کشــکول دقیقا چه سرویسی به 
کاربران می دهد؟

کشکول نوعی خبرخوان است که به شکل شبکه 
اجتماعی برای دسترسی به اخبار و مطالب و ثبت 
بازخورد آن ها عمل می کند. در این شــبکه فقط 
مطالب، اخبار و کال محتوای نشرشــده سایت ها 
وجود دارد. ممکن اســت شــما دوست داشته 
باشید مطالب یک سایت خاص را پیگیری کنید 
یا مطالب را براساس یک تگ خاص دنبال کنید یا 
مطالبی را بخوانید که بقیه بازنشر می کنند. سعی 
داریم کشکول را به سمتی ببریم که واکنش افراد 
را نسبت به مطالبی که می خوانند به بهترین نحو 

ثبت کند.

 چطور این سرویس را به روز می کنید؟
این همیشــه بزرگ ترین چالش فنی ما بوده که 
به شــیوه ای مطالب را دریافت، تفکیک و ذخیره 
کنیم. علت سرعت زیاد کشــکول این است که 
مطالب در خود کشکول ذخیره می شوند و نیازی 
نیست همان زمانی که شما می خواهید مطالب را 

ببینید از سایت ها گرفته شوند.

 با توجه به اینکه بــرای عموم کاربران این 
سایت رایگان است، کشــکول از چه طریق 

درآمدزایی می کند؟ 
یکی از قیدهایی که برای خودمان تعیین کرده ایم 
این است که کشکول برای کاربران همیشه رایگان 
باشد و مطمئنا همیشه به این قید پایبند خواهیم 
بود. سعی داریم کشکول را رشد بدهیم تا به سهم 
بیشــتری از بازار برســیم و مدل درآمدی را که 
طراحی کرده ایم پیاده کنیم. تمرکز درآمدزایی 

مدل ما بیشتر از وجه دوم مخاطبان ماست.

 بازار محدودی را انتخاب نکرده اید؟ 
نه. کشکول یک پلتفرم دووجهی است. یک طرف 
این مدل کاربران هستند و طرف دیگر سایت ها. 
این پلتفرم قصد دارد کار هردو را راحت تر کند ولی 
تاکنون سایت ها خیلی برای همکاری رغبت نشان 
دادند. به همین خاطر سعی داریم سرویس هایی 
را که یک صاحب ســایت برای انتشار و رساندن 
مطالبش به دست کاربر نیاز دارد راه اندازی کنیم. 
برای مثال اخیرا سرویســی راه اندازی کردیم که 
مدیران سایت ها می توانند سایتشان را به کانال 
تلگرام وصل کنند تا مطالبشــان پس از انتشار به 
صورت خودکار در کانال تلگرامشان قرار بگیرد. 
همچنین همیشه از ســایت ها خواسته ایم برای 
سهولت دسترسی کاربرانشان به مطالب، کشکول 
را به آن ها معرفی کنند تا از این طریق به مطالب 
خودشان راحت تر دسترسی پیدا کنند. کشکول 
راه حل خوبی برای ســایت های تازه کار است که 
تولید محتوای ارزشــمند دارنــد. چون از طریق 
کشــکول می توانند خیلی راحت سهم بازارشان 

را افزایش دهند.

 برای دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان بر 
چه مزیت رقابتی تاکید می کنید؟

اگر کشــکول را با خبرخوان های داخلی مقایسه 

کنیــم باید بگویم کــه مزیت رقابتــی ما امکان 
شخصی سازی مطالب است. خبرخوان های ایرانی 
خود از یک سری سایت حمایت می کنند و کاربر 
را مجبــور می کنند که فقــط مطالب را از طریق 
آن سایت ها پیگیری کند. یعنی شما نمی توانید 
هیچ سایت یا تگ خاصی را دنبال کنید و محیط 
یکســانی برای همه کاربران در نظر گرفته شده. 
ولی شما در کشکول ســایت ها و تگ هایی که به 

آن عالقه دارید را دنبال می کنید.
مزیــت رقابتی ما نســبت به رقبــای خارجی، 
اجتماعی بودن ماســت. ما می خواهیم کشکول 
را به ســمت ارتباط دوطرفه مطالب ببریم. یعنی 
عالوه بــر اینکه کاربر مطالبــی را که می خواهد 
دریافت کند، مطالب بتوانند واکنش کاربر را ثبت 
کنند تا از این طریق ســایت ها بتوانند محبوبیت 

مطالبشان را ارزیابی کنند.

 چشــم اندازتان برای آینده این کسب وکار 
چیست؟

کشکول را در آینده سرویسی جامع با محوریت 
مطالب با پلتفرم های مختلف می بینیم. امیدواریم 
تا پایان ســال 9۵ بتوانیم اپلیکیشن  iOS را هم 
عرضه کنیم و بعد از آن اپلیکیشــن کشــکول را 

برای پلتفرم های دیگر هم بسازیم. 

 فکر می کنید بزرگ ترین مشــکل شما در 

آینده چیست؟
در حال حاضر بزرگ ترین مشــکل ما این است 
که بگوییم کشکول چیست و دقیقا چه نیازی را 
برطرف می کند. همچنین برای ارتباط و دسترسی 
به خبرگزاری های بــزرگ، کمی نیاز به حمایت 
داریم و فکر می کنیم در صورتی که حمایتشان را 
داشته باشیم راه را خیلی راحت تر پیش می رویم.

 با توجه به اینکه می دانم فرصت همکاری با 
استارت آپ های بسیاری را داشته اید، توصیه 
شــما به افرادی که در استارت آپ ها فعالیت 

می کنند چیست؟
واقعیت این اســت که راه اندازی استارت آپ کال 
با کســب وکارهای دیگر متفاوت اســت. یکی از 
اشــتباهات تمامی کســانی که قصد دارند وارد 
این حوزه شــوند این است که فکر می کنند برای 
شروع نیاز به تامین مالی زیادی دارند. در صورتی 
که استارت آپ ها در بدو شروع فقط و فقط به یک 
تیم خوب نیاز دارند. تیم خوب و باانگیزه می تواند 
تمامی مشکالت را حل کند. توصیه من این است 
که دنبال تیم مناســب بگردید. پول اولین چیز 
برای شــروع یک استارت آپ نیســت. حتی در 
اکثر مواقع پول زیاد برای شــروع باعث شکست 
استارت آپ می شود. اگر نیاز کاربر را درک کنید و 
صبر و تحمل کافی داشته باشید حتما به موفقیت 

خواهید رسید.

کشکول؛ دورهم خبر بخوانید
مهدی نیازی منش از سایتش که آن را برای اشتراک گذاری اخبار و مطالب طراحی کرده می گوید

گالره محمدی

گپ و گفت
I n t e r v i e w

گشت وگذار آنالین در بازار هنر اصفهان
عاطفه داوریان موسس سایت بازآرتچه: اگر ایده ای در ذهن دارند آن را اجرا کنند، حتی در حد خیلی کوچک و نترسند، چون اگر با ذکاوت عمل کنند 

راه خود را در حین عمل پیدا خواهند کرد. و از شکست ها ناامید نشوند

 با توجه به 
همه گیر شدن 
اسمارت فون ها 

و دسترسی 
راحت تر به 
اینترنت و 

مهارتی که 
در تولید 

اپلیکیشن ها 
به دست 

آورده بودیم، 
به این فکر 

افتادم که به 
کمک دوستانم 

اپلیکیشنی 
عرضه کنیم 

که هنرمندان 
بتوانند عکس 

محصوالتشان را 
در آن بگذارند 

و آن ها را به 
فروش برسانند

 جرقه سایت از کجا زده شد؟
بازآرتچه )بازارچه + آرت( بازارچه آنالین وسایل 
دستساز هنری اســت. قصه بازآرتچه از سال 89 
شــروع شــد که پایان نامه مهندسی من طراحی 
وب سایتی در زمینه صنایع دستی بود. برای تحقیق 
درباره بازار به میدان امام اصفهان رفتم. آن زمان 
اسمارت فون ها همه گیر نشده بودند و کسانی که 
کار هنری انجام می دادند رغبتی به اســتفاده از 
سایت و کامپیوتر نداشتند. ایده ای که در ذهنم بود 
متوقف شد تا اینکه سال 9۲ در جمعه بازار هنری 
اصفهان قدم می زدم که دیدم هنرمندانی مشغول 
به کارنــد و مغازه ای برای عرضه محصوالتشــان 
ندارند. این نیاز را ســنجیدم و با توجه به همه گیر 
شدن اســمارت فون ها و دسترســی راحت تر به 
اینترنت و مهارتی که در تولید اپلیکیشــن ها به 
دست آورده بودیم، به این فکر افتادم که به کمک 
دوستانم اپلیکیشــنی عرضه کنیم که هنرمندان 
بتوانند عکس محصوالتشــان را در آن بگذارند و 

آن ها را به فروش برسانند.

 بازآرتچه دقیقا چه سرویســی به کاربران 
می دهد؟

ســایت و اپلیکیشــن بازآرتچه کامال با همدیگر 
ســینک هستند و کســانی که گوشــی اندروید 
ندارند می توانند از طریق وب ســایت در بازآرتچه 
ثبت نام کنند و محصوالت خــود را برای فروش 
ثبت کنند. ثبت نام در بازآرتچه کامال رایگان است 
بدین صورت که هنرمندان با ایمیل در بازآرتچه 

ثبت نام می کنند و غرفه هنری خود را می ســازند 
و محصوالتشــان را در آن به ثبت می رســانند و 
درواقع کاتالوگ آنالین خود را می ســازند. پس از 
این مرحله تیم نظارتی ما غرفه ها و محصوالتی که 
مطابق با قوانین بازآرتچه است را منتشر می کند. 
مردم نیــز می توانند از طریق راه های ارتباطی که 
هنرمندان در اختیار آن ها گذاشته اند، نظیر شماره 
تماس و... بــا هنرمندان تماس بگیرند و محصول 
را بی واســطه از آن ها بخرند. تفاوت کار ما در این 
است که بین مردم و هنرمندان یک رابطه مستقیم 

شکل می گیرد.

 چطور این سرویس را به روز می کنید؟
این ســرویس را به کمــک خــود هنرمندان و 
بازخوردهایی که از هنرمندان می گیریم کامل تر 
می کنیم. وب ســایت و اپلیکیشن را به روزرسانی 
می کنیــم و این به روزرســانی هیــچ گاه متوقف 

نمی شود.

 بازآرتچه از چه طریق درآمدزایی می کند؟
فعــال برای کســب درآمد رویدادهــای هنری را 
در نرم افزارمــان معرفی می کنیــم و برای تبلیغ 
از برگزارکننده هــای رویدادهــای هنری هزینه 
می گیریم. از طرفی از فروش محصوالت پورسانت 
دریافــت می کنیم. در طوالنی مــدت نیز همانند 
خیلی از شرکت های مشابه مهم ترین راه درآمدی، 

فروش داده های به دست آمده از داده کاوی است.

 برای دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان 
قصد دارید چه کاری انجــام دهید که مزیت 

به شمار آید؟
اینکــه واســطه ها را حذف کرده ایم و مشــتری 
مســتقیم با خود هنرمند ارتبــاط برقرار می کند 
موجب می شود هنرمند ســهم بیشتری از مبلغ 

فروش محصول را به دســت آورد. هنرمندان نیز 
محصوالتشان را با نام برند خود برای فروش عرضه 
می کنند. از لحاظ فنی نیز فریم ورکی که ما تولید 
کرده ایم خود یک مزیت رقابتی محسوب می شود.

 وقتی چشم های خود را می بندید بازآرتچه 
را کجا تصور می کنید؟

چشم انداز ما این است که بازآرتچه را به بزرگ ترین 
بازار و شبکه اجتماعی برای هنرمندان تبدیل کنیم 
به گونه ای که به واســطه این بستر هر هنرمند در 
خانه اش یک کارآفرین خالق هنری باشد و فقط 
به فکر تولیــد محصول باشــد و به راحتی بتواند 

محصوالتش را در بازآرتچه به فروش برساند.

 بازآرتچه در این مدت به چه چیزی رسیده است؟
در ایــن ۶ ماه نزدیک به 8۰۰ هنرمند با بیش از ۵ 
هزار محصول دست ساز هنری از سراسر ایران در 
بازآرتچه حضور داشــته اند. اپلیکیشن بازآرتچه 
بیــش از ۲۰ هزار بار دانلود شــده و وب ســایت 
بازآرتچه بیش از ۴ هزار بازدید طی یک ماه دارد.

 چرا به سمت شــتاب دهنده یا مراکز رشد 
نمی روید؟

تیم مــا تیمــی حرفــه ای اســت )می خندد(. 
شــتاب دهنده ها چــه چیزی می خواهنــد به ما 
آموزش بدهند؟ ما یک تیم چهارنفره هســتیم. 
من عاطفه داوریان )ایده پرداز و موسس(، علی رضا 
کرمی )طــراح اپلیکیشــن(، محمدرضا صالحی 
)تحقیق و توسعه بازار( و مســعود کاویانی )دیتا 
ماینینگ و وب ســایت(. تیم ما تمــام دوره های 
مورد نیــاز برای راه انــدازی یک کســب وکار را 
گذرانده و هرکس در تیــم در حوزه وظیفه خود 
متخصص است، به گونه ای که تاکنون مقام هایی 
در سطح جهانی و کشوری در حوزه کسب وکار و 

برنامه نویسی به دست آورده ایم و به همین منظور 
تاکنون احتیاجی به شتاب دهنده ها نداشته ایم و 
سعی کرده ایم مطابق با اصول راه اندازی کسب وکار 
و با توجه به تجربیاتمان کار خود را جلو ببریم. البته 

از سرمایه گذار استقبال می کنیم.

 چالش ها بزرگ ترند یا مشکالت؟
قطعا چالش ها )می خندد(. مشــکالت مالی یکی 
از مهم ترین مشکالت یک کسب وکار نوپاست که 
برنامه هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته ایم. 
ولــی چالش هایی چــون جذب مــردم و جذب 
هنرمندان، سیســتم خریدوفروش و لجستیک 
که در حال راه اندازی آن هستیم از این مشکالت 
خیلی بزرگ ترند، که به لطف تیم با سربلندی در 
حال عبور از دو چالش اول هستیم، در مورد چالش 
سوم، راه اندازی سیستم خریدوفروش، هم در حال 

اقدام هستیم.

 توصیه شما به افرادی که در استارت آپ ها 
فعالیت می کنند چیســت، بــا این تصور که 

مشکالت از چالش ها بزرگ ترند؟
)می خندد( گفتم که اینطور نیست )باز می خندد(. 
به افرادی که در حال حاضر درگیر استارت آپ خود 
هســتند و یا به فکر راه اندازی آن هستند توصیه 
می کنیم کــه اگر ایده ای در ذهن دارند آن را اجرا 
کنند، حتی در حد خیلی کوچک و نترسند، چون 
اگر با ذکاوت عمل کنند راه خود را در حین عمل 
پیدا خواهند کرد. و از شکست ها ناامید نشوند. اگر 
تمام تالششان را بکنند حتما موفق خواهند شد 
فقط کافی است به کاری که انجام می دهند ایمان 
قلبی داشته باشــند و این انرژی، انگیزه ای برای 
ادامه راه خواهد بــود و تیم را هم فراموش نکنند. 
تیم خوب یکی از مهم تریــن عوامل موفقیت در 

استارت آپ هاست.

پرانرژی است و پرشروشور. جواب سوال ها را باحرارت خاصی می دهد. آخر همه حرف ها تاکید می کند که با تیمی 
کار می کنم که به توانایی های همدیگر مطمئنیم و می دانیم که می توانیم موفق تر از وضعیت کنونی بشویم. طی 

مصاحبه  بارها از تیمش تعریف کرد و تیم را قلب کسب وکارش معرفی کرد. با عاطفه داوریان، موسس و ایده پرداز، 
بازآرتچه به گفتگو نشستیم. او و هم تیمی هایش می خواهند به بزرگ ترین مارکت صنایع دستی ایران تبدیل شوند.

جمال احمدی

گفت و گو
I n t e r v i e w

هم نت سوم
هم نت روستا

اصفهــان در ســالی کــه گذشــت شــاهد 
تعــداد بی شــماری رویداد بــود. در بین این 
رویدادها، رویداد هم نت با شــعار »همکاری، 
مشکل گشــایی، نوآوری، و توانمندســازی« 
توسط بنیاد ملی نخبگان برگزار شد. این رویداد 
در قدم اول با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان 
شروع به کار کرد، در قدم دوم با مخابرات استان 
اصفهان همکاری کرد و اولین هم نت ict کشور 
برگزار شد و اکنون هم نت سوم با نام »هم نت 

روستا« در شرف برگزاری است.

 تفاوت هم نت با رویدادهای مشابه
اولین تفــاوت هم نت بــا ســایر رویدادهای 
کارآفرینی در متولی آن اســت. این رویداد با 
ابتکار بنیاد ملی نخبگان اصفهان ساماندهی شد 
و از حمایت های رسمی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برخوردار است. تفاوت دوم 
در نحوه برگزاری است. این رویداد به مسائل 
آموزشی بسیار اهمیت می دهد و سعی می کند 
کارگاه های مختلفی برگزار کند. تفاوت سوم 
در داوران این رویداد است. داوران رویدادهای 
هم نت همگی دارای سمت های دولتی هستند 
و در صنعت فعالیت های بی شــماری داشتند 
که خیال برگزیدگان را در صورت کسب مقام 
از لحاظ جلب حمایت تا حدود بســیار زیادی 
راحت می کند. تفاوت چهارم این رویداد در این 
است که هم نت به صورت چندمرحله ای انجام 
می شود. در این چند مرحله افراد و گروه های 
تشکیل شــده عالوه بر گرفتن تســهیالت در 
زمان های تعریف شــده چندین بــار ارزیابی 

می شوند.

 هم نت سوم: هم نت روستا
رویداد هم نت روســتا رویدادی سه مرحله ای 
است؛ شامل شناســایی ظرفیت های مناطق 
روستایی و جلب مشــارکت و توانمندسازی 
روســتاییان، پیش رویداد چندروزه روستایی 
)بیــان فرصت ها، ایده پــردازی، آموزش، کار 
تیمی( به منظور شــکل گیری هســته های 
کارآفرین با محوریت راه اندازی کسب وکارهای 
پایــدار و ارائه راهکارهــای نوآورانه برای حل 
معضــل مناطق زیــر نظر ســرمایه گذاران و 
تســهیلگران روســتایی، و درنهایت رویداد 
کارآفرینی روســتا به منظور عملیاتی کردن 
طرح های اجرایی با تایید دهیاری ها و مشارکت 
روستاییان مناطق اســت. این رویداد فضایی 
اســت برای مواجهه با فرصت هــای واقعی، 
شناســایی چالش های کارآفرینی در روستا و 
بهره مندی از ظرفیت های موجود با مشارکت 
روســتاییان. این رویداد هم زمان در دو اقلیم 
کامــال متفاوت کویر مرکزی ایران در شــرق 
استان اصفهان و دامنه کوه دنا در جنوب استان 

اصفهان اتفاق می افتد.

 اهداف هم نت روستا
شــقایق حق جو، رئیس بنیاد نخبگان استان 
اصفهان، در مورد اهداف این رویداد در پاسخ 
به خبرنگار شنبه گفت: »به دنبال پیدا کردن 
راه حــل برای بهبود کســب وکارهای موجود 
روستایی، شناسایی فرصت های نو کارآفرینی 
در روســتا و بهره مندی از داشته های روستا و 
روستاییان هســتیم و می خواهیم با همکاری 
و مشارکت روســتاییان برای پیشرفت پایدار 
روستا برنامه ریزی کنیم.« او با بیان اینکه افراد 
باید در این زمینه که پتانســیل بسیار باالیی 
برای کارآفرینی دارند نیز خــود را بیازمایند 
ادامه داد: »برای فکری نو درانداختن، مشکالت 
و مســائل را از نزدیک دیــدن و حس کردن و 
توانمندی های خود را محک زدن دست به کار 
می شویم. سعی می شود پای درد دل روستاییان 
بنشــینیم و افراد را به این سمت می بریم که 
مانند یک جستجوگر دقیق با استفاده از همه 
چیزهایی که تا به حال یاد گرفته اند راهی نو و 
عالمانه پیدا کنند تا روستا هنوز جای مطلوب 
و امیدبخشی برای یک زندگی سالم، محترمانه، 

پرتالش و روبه رشد باشد.«

 مراحل هم نت روستا
 با توجه بــه اطالعیه دفتــر مدیریت هم نت، 
هم نت روستا در سه مرحله برگزار خواهد شد:

در محل روســتاهای هدف: ایــن مرحله در 
3۱ فروردین تا 3 اردیبهشــت برگزار می شود 
و هــدف از آن رصــد چالش ها و آشــنایی با 
فرصت ها، ارتباط با تسهیلگران توسعه روستایی 
و تیم سازی همراه با روستاییان است. از طرفی 
سعی می کنیم دسترسی به اطالعات آمایشی 
روستا به منظور رصد فرصت های کارآفرینی 
روستایی و برگزاری میز بیان فرصت محیا شود.

مرحله دوم: ایده پردازی
در این مرحله به شرکت کنندگان این فرصت 
داده می شــود که حول فرصت ها ایده پردازی 
کنند. در این مرحله افــراد با برقراری ارتباط 
با روســتای هــدف و تعامــل با اهالــی آن، 
شــناخت و تحلیل بازار محصوالت تولیدی و 
کسب وکارهای روســتایی، دریافت مشاوره، 
دریافت بخشــی از اعتبار الزم برای راه اندازی 
کسب وکار و تکمیل هسته اولیه، و تالش برای 
رسیدن به شاخص های ورود به مرحله نهایی 
رویداد هم نت روستا تالش خواهند کرد. این 
مرحله تا هفته دوم شهریور طول خواهد کشید.

مرحله سوم: ارائه ایده
ارائه ایده و سعی در جلب حمایت های الزم برای 
ورود به مرحله پیش شتاب دهی توسط گروه ها 
انجام می گیرد. این مرحله در هفته دوم شهریور 

سال جاری برگزار می شود.

رویداد
E v e n t

۲۱ فروردین ۱39۵ . سال اول . پیش شماره پنجم

ویژه اصفهان
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