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داستان واقعی برندی که ماجرایش با آنچه 
شنیده ایم فرق دارد

در پستوی توییتر
چه گذشته است؟

آنچه عموما از روزهای آغاز کار توییتر و سرنوشت بنیان گذارانش شنیده 
شده، با اصل ماجرای شکل گیری این شبکه اجتماعی 140 کاراکتری 

کمی تفاوت دارد. برندی که یک شخصیت روی صحنه دارد که 
همواره سعی کرده الیه های تیره تر پشت صحنه اش را بپوشاند. 

الیه هایی که حکایت از نابودی رفاقت ها و حذف یاران همراه توییتر دارد. 
شاید به همین خاطر است که اوان ویلیامز...
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16 صفحه / 1000 تومانشـنـبه/ 11اردیـبهشت95/ سال اول/  شـماره 8
8 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemag shanbemag

چراآنهاازاپل،دلنمیکنند؟

آشپزیآسانباایزیپز

شناسایی بحران ها و آمادگی برای خروج از آن ها هم هنر 
است هم ضرورت

کمپین های تبلیغاتی تولیدکننده موفق پوشاک ورزشی بر 
ترندهای روز استوار هستند

اپل یکی از باالترین نرخ های ابقای کارمندان را دارد. با 
شگردهای این شرکت آشنا شوید.

این کسب وکار نوپا تالش دارد با پیشنهادهای جذاب و 
البته فراهم کردن مواد اولیه شما را با آشپزی آشتی دهد

سهبمبساعتی،زیراستارتآپشما

راهکارهایتبلیغاتیآقایآدیداس!
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چرا کارمندان با مزایای باال  هم 
به این شرکت وفادار نیستند؟

میانگینکاردرگوگل؛
یکسال!

11تا46میلیوننفر!

ورودآقایانممنوع!
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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زمان بندی ایونت های
تا 18 اردیبهشت را در شنبه 

بخوانید

استارتآپیها
بخوانند!
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اولین رویداد فرآفرین در 
مسجدسلیمان برگزار می شود

آمارهای متناقض از تعداد 
کاربران اینترنت 

نگاهی به نیم قرن فعالیت 
گلرنگ

فرآفرین
کشفایدهومشتری

به چهره هــای این بچه ها نگاه کنیــد، چه چیزی از 
بچه های ما کم دارند؟ جز یک دست لباس مرتب تر 
و به اصالح عامیانه کمی بــزک دوزک. وگرنه هوش 
خدادادی، زیبایی، تفکر، فرهنــگ و ادب و متانت و 
هر آنچه شایســته کودکان خود می دانیم در آن ها 
هم هســت، اما آن ها از چه مواهبی برخوردارند؟ جز 
هوای پاک خــدادادی و تغذیه ســالم از هر آنچه ما 
در شهرنشــینی از آن برخورداریــم و لذت می بریم 
محروم اند. این سرمقاله برای کمیته امداد نیست که 
اشــکی درآوریم و بگوییم به این شماره حساب پول 
واریز کنید تا برایشان کاری کنیم. می خواهیم در شنبه 
که رویکردی کارآفرینی دارد بگوییم دوره مهاجرت از 
روستا به پایان رسیده و تجربه جهانی نشان می دهد 
که در آینده در کشــورهای درحال توسعه بیشترین 
جمعیت در روستاها تمرکز خواهند داشت. اما بیایید 
قبل از هرچیز ذهنیتمان را از روستایی که در فیلم های 
فارسی به تصویر کشیده شــده اصالح کنیم. روستا 
جایی است که  جاده دارد، ماشین، تلفن، تلفن همراه، 
لپ تاپ، کافی نت، پیتزافروشی، نمایندگی ایران خودرو 
و... پس می بینید که دیگر روســتاها آن بیغوله های 
قدیمی نیستند. البته در قیاس با شهرها روستاهای ما 
محروم اند اما تغییر محسوسی کرده اند. متاسفانه عمده 
تمرکز استارت آپ های ایرانی در شهرهای بزرگی مثل 
تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و... است، به خصوص در 
کالن شهر تهران. و به تبع آن استارت آپ های ایرانی 
نیز ماهیت شهری به خود گرفته اند. اگر از من نگارنده 
ادامهدرصفحه3 بپرسند... 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

اکوسیستمژیگول!

استارتآپدرروستا
برای اولین بار استارت آپی ها پا را از شهر بیرون گذاشتند
 و به روستا  رفتند تا مردم کفران را با کارآفرینی آشنا کنند
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نیازمندیهایکارآفرینی
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اولینرویدادفرآفریندرمسجدسلیمانبرگزارمیشود
فرآفرین؛ کشف ایده و مشتری

آمارهانشاندادهاستکه80درصدازکسبوکارها
درسالاولشکستمیخورندفقطبهدلیلاینکه
محصولیمیسازندکهمشــتریندارد.ایناتفاق
اگرچهبرایاغلبکسبوکارهامیافتد،امااصالیک
اتفاقمطلوبنیستواگرصاحبانکسبوکاربتوانند
ازچراییوقوعاینشکستهاآگاهشوندوبرایمقابله
باآنراهکارهایالزمرابرگزینند،بهراحتیمیتوانند
موفقیتخودرادرآغازراهتاحدزیادیتضمینکنند.
باهدفآموزشچنینراهکارهاییرویدادفرآفرین

کهیکرویدادتجربیدوروزهاستباتاکیدبراهمیت
شناختمشتریوبرطرفکردنمشکالتآنهابه
میزبانیدانشگاهآزاداسالمیشهرمسجدسلیمان
برگزارمیشود.یکیازاهدافاینرویدادکهدرجهاد
دانشگاهیطراحیشدهتغییرپارادایمذهنیافراداز
»تمرکزبرمحصول«به»تمرکزبرمشتری«است؛
شرکتکنندگاندراینرویدادپسازاینکهدریافتند
کهبازارمخاطبشاندقیقاچهگروههاییازافراداست،
ازنزدیکبایکروزاززندگیمشتریخودبهمنظور
درنظرگرفتنذهنیتآنهاآشنامیشوندوازاین
طریقالگوهای»انتخابمحصول«درذهنمشتری
راکشــفمیکنند.بهاینصورتبهجایطراحیو
تولیدمحصولبرپایهذهنیاتتولیدکننده،اینامر
برپایهواقعبینینسبتبهنیازهایمشتریانانجام
میگیردوســبدمحصولنیزبرایناساسطراحی

میشود.اینرویدادبهشرکتکنندگانیادمیدهد
کهچگونهسهمخودازبازاریابیوتبلیغاترابهنحوی
تنظیمکنندتاهممعرفیموثریازمحصولبتوانند
ارائهدهندوهمکنترلنقدینگیخودرابهدســت
بگیرند.ارزشپیشنهادی،چشماندازمحصول،منافع
محصول،حداقلمحصولقابلعرضهوانواعبازارهای
موجود،ازدیگرعناوینیاســتکــهدراینرویداد
بهآنپرداختهمیشــود.همچنینشناساییسهم
بازار،قیمت،مدلدرآمــدیواندازهبازاریکیدیگر
ازکارکردهایاینرویداداســت.انتقالاینمفاهیم
صرفاازطریقروشتئورینیستوشرکتکنندگان
باکارکردنبررویپروژههایعملیاینمفاهیمرا
یادمیگیرند.12داورومربیدراینرویدادحضور
دارندکهبرپروژههــایفراگیراننظارتمیکنندو
ازنزدیکفعالیتهایآنهاراتارســیدنبهنتیجه

مطلوبهدایتمیکنند.رویکردفرآفرینبراساس
فرهنگکارتیمیاستوبهمخاطبانخودمیآموزد
کهیکایدهخوببهتنهاییکافینیست؛بلکهاجرای
قویومتفاوتایدهنسبتبهنمونههایمشابهخود
مهمتراستوایناتفاقجزازطریقیکتیمبسیار
قویکهروحیهکارتیمیرادرخودپروراندهباشــد،
ممکننیست.مخاطباناینرویدادسهگروهاصلی
کاشفانمشتری،برنامهنویسهاوگرافیستهادرنظر
گرفتهشدهاند.کاشفانمشتریکسانیهستندکه
عالقهبهکارکردنبابازارهارادارند؛برنامهنویسهادر
زمینهبرنامهنویسیوب،اپلیکیشنوبهینهسازیسئو
وطراحانهمدرزمینهطراحیآرم،هویتسازمانی،
موادبازاریابیوابزارهایتبلیغاتیفعالیتمیکنند.
زماناینرویدادچهارشنبه15اردیبهشتاستوتا

جمعه17اردیبهشتادامهدارد.



کارگاه»خالقیتوکسبوکار«
مرکزنوآوریپارکعلموفناوریهرمزگانبا

12
اردیبهشت

همکاریومشــارکتمعاونــتفرهنگیو
اجتماعــیدانشــگاههرمــزگاندورههای
آموزشیکســبوکاررادردودوره»آشــناییباانواع
کســبوکار«و»کارگاهخالقیتونــوآوری«برگزار
میکند.شرکتکنندگاندرایندورههاازسویپارک
علموفناوریاســتانهرمزگانگواهیمعتبردریافت
میکنند.اینکارگاههادرروزهای11و12اردیبهشت

برگزارمیشود.

بوتکمپکسبوکاراینترنتی
اینبوتکمپدرقالبچهــارکارگاهاز

12
اردیبهشت

سویدانشکدهکارآفرینیدانشگاهتهران
برگزارمیشود.ازمهمترینموضوعاتاین
بوتکمپمیتوانبهمباحثیدربارهشــکلگیری
ایــده،پرورانــدنوتجزیهوتحلیــلایدهها،مدل
کســبوکاراینترنتی،شبکهســازیکسبوکار،
تجزیهوتحلیلنمونههایموفقایرانیوخارجیدر
کسبوکاراینترنتی،روانشناسیرنگهادرطراحی
محصولوبازاریابیوتبلیغاتاشارهکرد.اینبوت
کمپدرروزهای12اردیبهشتو9خردادبرگزار

خواهدشد.

گنجهایپنهانوببرایاستارتآپها
کسبوکارهاینوپابرایکسباطالعاتخود

13
اردیبهشت

چهمیکنند؟
چگونهمیتوانازانبوهمتونآنالیناطالعات

مفیدرااستخراجکرد؟
چگونهمیتواناتفاقاتمرتبطباکســبوکارینوپارا
رصدکردوسرعتدرتصمیمســازیراافزایشداد؟
چالشهایپیشرودرمتنکاویفارســیچیســت؟
مفاهیماولیهمتــنکاویوروشهــایکاربردیآن

کداماند؟
اینهاپرســشهاییاســتکهکارگاه»متنکاوی
دروبفارسی«قراراســتبهآنهاپاسخدهد.این
کارگاه13اردیبهشــتدرکافهآیتیتهرانبرگزار

خواهدشد.

تداکسکیش
تداکس)TEDx(کیشچهارشنبه15اردیبهشت

15
اردیبهشت

درســالنهمایشهایبینالمللیخلیجفارس
برگزارمیشود.دراینرویدادچهرههایفرهنگی
هنریحضــورخواهندیافــتوازتجربیاتخــوددرباره
روشهاینوآوریدرموضوعاتهنریسخنخواهندگفت.

کارگاههدفگذاریسال95
اینکارگاهازسویگروهآموزشیسماگستران

17
اردیبهشت

درروزجمعه17اردیبهشتدراصفهانبرگزار
میشــود.دراینکارگاهآموزشــیسعیشده
راهکارهاییبرایتدوینافقهایکوتاهمدتوبلندمدتارائه
شود.شرکتکنندگاندراینکارگاهقراراستباضرورت

هدفگذاریوبرنامهریزیبهصورتهمزمانآشناشوند.

استارتآپیهابخوانند!

اولینگردهماییکارآفرینــیEVENTxدر
تاالردانشدانشگاهسمنانبرگزارشد.دراین
مراسمدکترمدرسی،متخصصکارآفرینیاز
دانشگاهتهرانوامیرحسینصالحیموسس
EVENTxدربارهپتانسیلهایکارآفرینیبا
محوریتسمنانسخنرانیکردند.درضمن
اینمراســمبینکارآفرینانحاضــرنیزامر

شبکهسازیانجامگرفت.

ورکشاپراهاندازیکســبوکاراینترنتیدر
یکروزازســویگروههوبارتماپنجشــنبه
9اردیبهشــتدرشــهراهوازبرگزارشد.در
اینورکشــاپبهمباحثیدربارهصفرتاصد
راهاندازیوبسایتپرداختهشدوضمنآن
وبســایتهایمرجعدرزمینهکسبوکار
اینترنتیمعرفــیوتجزیهوتحلیلشــدند.
همچنینشــرکتکنندگاندراینورکشاپ
بــرایراهانــدازیوبرنامهریزیوبســایت
کسبوکارخودازمشاورهکارشناسانمربوطه

بهرهبردند.

اولیندورهمیکارآفرینی
EVENTx

ورکشاپراهاندازییکروزه
کسبوکاراینترنتی

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2
جان ماکسول

اگرمیخواهیــدعرضخیابانراطیکنید،یکیا
دودرجهتغییرمسیرآسیبیبهشمانخواهدزد.اما
اگرمیخواهیدازعرضاقیانوسبگذریدچنددرجه
خطادرمحاسبهمیتواندشمارابهدردسربیندازد.

علیکاکادزفولی

گــزارش
R e p o r t

11اردیبهشت1395.سالاول.شمارههشتم

فرآفرینکه
یکرویداد

تجربیدوروزه
استباتاکید

براهمیت
شناخت

مشتریو
برطرفکردن
مشکالتآنها

بهمیزبانی
دانشگاهآزاد
اسالمیشهر

مسجدسلیمان
برگزارمیشود

رویکرد
فرآفرینبر

اساسفرهنگ
کارتیمیاست
وبهمخاطبان
خودمیآموزد
کهیکایده

خوببهتنهایی
کافینیست

برگزارینشستیبامحوریتآثارسایمونسینک

دورهایدهپروریکسبوکارهایشهروندیبرگزارمیشود

دوشنبه6اردیبهشــتماهنشستیباعنوان
»باچراشــروعکن«ازســویمرکزنوآوری
وفناوریفنــاپدرتهرانبرگزارشــد.این
نشســتبامحوریتآثارســایمونسینک
)Simon Sinek(،نویسندهمعروفدرزمینه
کســبوکار،برگزارشد.ســایمونسینک
نویســنده،ســخنرانومتخصصدرزمینه

رهبریاستکهبامعرفیایده»دایرهطالیی«
و»باچراشروعکن«بهشهرتیجهانیدست
یافت.تاپایانسال2013،ویدئویسخنرانی
ایننویسندهسومینویدئویپربینندهسایت
TEDبودودرحالحاضر،تعدادبازدیدازآن
دراینســایتازمرز26میلیوننفرگذشته
است.ســینکدراکتبر2009کتابخودرا

باعنوان»باچراشــروعکن؛چگونهرهبران
بزرگمیتواننــدالهامبخشافرادبرایعمل
کردنباشند«منتشرکردکهموفقیتیبزرگ
رابرایویبهارمغانآورد.درایننشستپس
ازمعرفــیوبحثوگفتوگــودربارهکتاب
TEDسینک،فیلمســخنرانیویدررویداد

نیزبرایحاضرانبهنمایشدرآمد.

باتوســعهروزافزوننیازهــاوامکاناتزندگی،ســاختارهایمحیطی
واجتماعیبشــرامروزدســتخوشتحوالتچشــمگیریشدهاست؛
بهگونهایکهزندگیشهرنشــینیتابعالزاماتیشــدهوکمتوجهیبه
آنهازیستندرشهرهارابامخاطراتجدیمواجهکردهاست.هریکاز
شهرونداندارایحقوقیهستندکهبایدازجانبدیگرانسانهاودولت
محترمشمردهشودودرمقابلوظایفوتکالیفیبرعهدهدارندکهباید
بهانجامآنمتعهدباشند.تحققیکشهرمطلوببرایزندگی،درگرو
رعایتحقوقوتکالیفشهروندیاستواینمهمبابرنامههایصحیح
نهادهایحکومتیازیکسوومشارکتشهروندانازسویدیگرمحقق
میشود.دورههایایدهپرورییکیازدرگاههای»مرکزرشدفناوریهای
فرهنگیوزیارت«هستندکهبرایشناساییوحمایتازکسبوکارهای
نوپاوایدههایجدیدبرگزارمیشــوند.برگزاریایندورههابرایایجاد
کسبوکارهایپایداراست.کسبوکارهاییکهمستقلازبخشدولتی
بهمعنایاقتصادیآنهستند.ایدههایارائهشدهمیتواندمکملخدمات
دولتیباشدودرتعاملبانهادهایدولتیشکلبگیرد،اماتحوالتاداری
برروندتوسعهآنهاتاثیرنگذارد.ششمیندورهایدهپروریمرکزرشد
فناوریهایفرهنگیوزیارتبرآناســتتــاازایدههاییکهبهبهبود

شرایطتحققزندگیمطلوبدرشهرمیانجامدحمایتکند.

محوراول:محیطزندگیدرشهر
مسئله:شهرهامهمترینزیستگاهشــهروندانهستند.باگسترش
شهرنشینیمســائلفراوانیشــهرهاراتهدیدمیکند.آلودگیهای
زیســتمحیطیوســاختارفضایکالبدیشــهرها،محیطزندگی

شهروندانرادرمعرضخطرقراردادهاست.
پرسش:شماچهایدهایداریدتاهمبتوانیدباآنکسبوکارایجادکنید
وهمبااستفادهازفناوریها،یاابزارهاویاارائهخدمات،بهبهبودفضای

زندگیدرشهردرمحورهایزیرکمککنید؟

گسترشکمیوکیفیفضایسبزشهری
کاهــشآلودگیهــوا،کاهــشترافیکوســفرهایغیرضروری

درونشهری
زیباسازیمحیطوبهسازیمنظرشهری

کاهشآلودگیهایصوتیوبصریدرمحیطشهری
صرفهجوییدرمصرفآبوانرژی

مدیریتجمعآوریوبهرهبرداریازپسماندها
مدیریتصحیحساختوسازابنیهشهری

محوردوم:روابطوفضایاجتماعیشهروندان
مسئله:زندگیشهریمحلتعاملوهمزیستیشهرونداناست.نظم
وقانونالزمهاینهمزیســتیاستامابهسببتنوعوتعددروزافزون
خدمــاتوابزارهــایزندگیدرشــهر،هموارهباخطــررفتارهای

غیراجتماعیشهروندانمواجههستیم.
پرسش:شماچهایدهایداریدتاهمبتوانیدباآنکسبوکارایجادکنید
وهمبااستفادهازفناوریها،یاابزارهاویاارائهخدمات،بهبهبودنظم
وانضباطاجتماعیورعایتقوانینتوســطشهرونداندرمحورهای

زیرکمککنید؟
ارتقایفرهنگترافیکورعایتمقرراتآن

رعایتنظموســرعتبخشــیدنبهارائهخدماتدرمراکزعمومی
ودولتی

ارتقایفرهنگآپارتماننشینی
بهبودکنترلوارزیابیعملکردفروشــگاهها،وســایلحملونقل

عمومیومراکزخدماتی
کیفیتبخشیوسرعتدرمقابلهباحوادثغیرمترقبه

رعایتمقرراتشهرنشــینینظیرپرداختعوارضوبهایخدمات
شهری

بهبودشرایطاستفادهازاوقاتفراغتمطلوببرایشهروندان

محورسوم:فرهنگمیزبانی
مسئله:مشــهدمقدسپرترددترینشــهرزائرپذیردرجهاناسالم
است.حضورساالنه20میلیونزائرمشتاقزیارتامامرضا)ع(دراین
شهرموجببروزمشــکالتیدرپذیراییمطلوبازمیهمانانشدهو

شهرونداِنمیزبان،نقشمهمیدربهبودآنخواهندداشت.
پرسش:شماچهایدهایداریدتاهمبتوانیدباآنکسبوکاریایجاد
کنیدوهمبااستفادهازفناوریها،یاابزارهاویاارائهخدمات،بهارتقای

فرهنگمیزبانیاززائرانرضویدرمحورهایزیرکمککنید؟
ارتقایساختارهایاطالعرسانیوراهنمایمسیرهایشهری

افزایشکیفیتخدماتشهرینظیراسکان،حملونقل،بهداشت
ودرمانوامورانتظامی

ارتقایفرهنگرفتارهایمجاورانبازائران

زمانبندی
1.ثبتنامودرجایدهدرپایگاهاینترنتیcpti.irاز11اردیبهشــتتا

24اردیبهشت1395
2.اعالماســامیگروههاوایدههایمنتخبجهــتحضوردردوره

ایدهپروری:شنبه25اردیبهشتماه
3.کارگاهآموزشیبومکسبوکار:دوشنبه27اردیبهشت
4.برگزاریدوره:چهارشنبه29تاجمعه31اردیبهشت

5.اعالماسامیبرگزیدگان:شنبهاولخرداد


جوایز
سهگروهاول،هرگروه20میلیونریال

گروههایچهارموپنجم،هرگروه5میلیونریال

باچراشروعکن!

درجستجویایدههاییبرایزندگیبهتردرشهر

جشنوارهاینهفقطبرایاستارتآپها!
ازسال2011هرسالدرشــهرمونترالکاناداجمعیتزیادیازاستارتآپها،
ســرمایهگذاران،صاحبانکسبوکار،توســعهدهندههاورشتههایمرتبط
دیگرازسراسردنیابهاینشهرمیآیندوگردهمجمعمیشوندتاجشنواره
اســتارتآپهارابرگزارکنند.هــزاراننفرازســرمایهگذارانوصاحبان
کســبوکاریکهبهدنبالاستخداممغزهایاســتارتآپیهستنددراین
جشنوارهحضوردارند.یکیازمزیتهایاینجشنوارهفراهمکردنزمینه
مالیبرایتقویتکردناســتارتآپهایبرگزیدهاســت.عالوهبرحضور

سرمایهگذاران،صاحبانجشــنوارهنیزبرایاستارتآپهاارزشبودجهایبه
میزان200هزاردالردرنظرگرفتهاند.درکنارجشنوارهاصلیجشنوارههایجانبی

نیزویژهشتابدهندهها،سرمایهگذاران،فرشتگانکسبوکارومبتکرهابرگزارمیشود.
محلبرگزاریاینرویدادبهسبکیکروستاساختهمیشودوبابرپاکردنچادرهایمتعدددریکمنطقهنسبتاوسیع
امکانحضوررودررویهزاراننفرازشرکتکنندگانفراهممیشود.برپاکنندگانجشنوارهمیگوینداینسبکبرگزاری
راانتخابکردهاندتااستارتآپهاوسرمایهگذارانبرایمدتکوتاهیهمکهشدهازصفحهنمایشهایبزرگدورشوندو
یکدیگرراببینندوبتوانندباهمازنزدیکارتباطبرقرارکنند.اگرچهاینرویدادحدود40سخنراندارداماکسانیکهدرآن
شرکتمیکننداصالقرارنیستباسخنرانیهایخستهکنندهروبهروشوند؛بلکهیکجشنوارهمفرحوهیجانانگیزراباتمام
وجودشانحسمیکنند!ثبتنامدراینرویدادبرایسهگروهاستارتآپها،سرمایهگذارانوافرادعادیامکانپذیراست.این
جشنوارهاز13جوالیآغازمیشودوتا16اینماهادامهخواهدداشت.اطالعاتبیشتررادرسایتshanbemagبخوانید.

هشتمینرویداد»باهمبخوانیم«دررشت
بعدازکافهکتاب»همخوان«حاالگروهیازرشــتیهارویدادیراباعنوان
»باهمبخوانیم«برایفعالیتاســتارتآپیخودانتخابکردهاند.»باهم
بخوانیم«کهحاالهشتمینجلسهخودراقراراستپشتسربگذارد،
برنامهایاستکهشرکتکنندگانآنروزدوشنبههرهفتهبهمطالعه
بخشهاییازکتابهایمعرفیشدهدرحوزهکارآفرینی،استارتآپ
ورشــدمهارتهایفردیمیپردازندودرروزتعیینشــدهدریک
مکانعمومیگردهممیآیندتابرداشتهایشانازکتابرابایکدیگر

تبادلکنندوضمنآنباافرادجدیددراینحوزهنیزآشناشوندوتبادل
تجربهکنند.

ارتقایمهارتهایفردیدرکارهایانفرادیوگروهیدرراســتایتولیدثروت،
رســالتاصلیاینرویدادفرهنگیاستارتآپیاست.دوشنبهاینهفتهقراراستاعضادربارهفصلهایاولودوم

کتاب»نیمهتاریکوجود«اثردبیفوردبحثوگفتگوکنند.
اینکتابدربردارندهمباحثیدربارهروشهایشناختدرونوروشنکردنقسمتهاییازشخصیتواستعدادهای
آدمیاستکهازنگاهخوداوناشناختهماندهاست.درجلساتقبلاینرویدادنیزکتابهاییهمچون»چهکسی
پنیرمراجابهجاکرد؟«اثراسپنســرجانسونو»هفتعادتمردمانموثر«اثراستیونکاویموردمطالعهوبحث
وگفتوگوقرارگرفتند.ترویجفرهنگکتابخوانیدرحوزههایمرتبطباکسبوکارهایآنالینواستارتآپهااز

دیگراهدافایندورهمیفرهنگیاست.

کارگاهحلخالقانه
مسائل

دراینســمینارکارگاهیکهازسویانجمن
علمیصنایعدانشــگاهعلــموصنعتایران
برگزارمیشــود،قراراســتبرمبنایروش
TRIZروشهایگوناگونحلمسئلهتشریح
وتحلیلشــوند.عالوهبرآموزشروشهای
استانداردحلمسائل،بارویکردابداعیبهایجاد
چارچوبهایذهنیجدیددرمخاطبانبرای
حلمســائلنیزپرداختهمیشود.همچنین
TRIZتجربههایبهکارگیریموفــقروش
توسطشرکتهایبزرگدنیانیزموردبررسی
قرارمیگیرد.اینکارگاه13اردیبهشتماهدر
سالنآمفیتئاترشهیدشهبازیایندانشگاه

برگزارخواهدشد.



معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورباانتقادازسهمناچیز
)GDP(شــرکتهایدانشبنیانازتولیــدناخالصملی
کشور،درآمدشرکتهایدانشبنیانرا12هزارمیلیارد

تومانبرآوردکرد.
بهگزارشمهر،سورناستاریدرجمعبرنامهنویسانموبایل
باانتقادازسهمکمشرکتهایدانشبنیانازتولیدناخالص
ملیکشــور)GDP(گفت:»برایپیشــرفتاقتصادیبه
افزایشسهمشرکتهایدانشبنیانازتولیدناخالصملی
کشــورنیازداریموتازمانیکهبهاینهدفنرسیمبازهم
نفتوخامفروشیمنابعزیرزمینیحرفاولرادراقتصاد

کشورخواهندزد.«
ویازدرآمــد12هــزارمیلیــاردتومانیشــرکتهای
دانشبنیانخبــردادوگفت:»درحــالحاضر2هزارو
300شرکتدانشبنیاندرکشــورمشغولبهکارند،اما
همچنــانازنظرتعدادشــرکتهایدانشبنیانبانقطه

ایدهآلفاصلهداریم.«
ستاریباتاکیدبرلزومایجادکسبوکاردرحوزهفناوری
اطالعاتازســویبخشخصوصی،خاطرنشــانکرد:
»تکیهبرپولدولت،توانمنــدیونوآوریرادرجوانان
کاهشمیدهد.«معاونفناوریرئیسجمهوربااشاره
بهاستارتآپهایاپلیکیشنهایاندرویددرایرانگفت:
»اینجوانانباتفکــرخودوبااتکابهتوانمندیهاییکه
دارنــدفعالیتمیکنندودرکنارنوآوری،ازاســتخدام
دولتیهمبینیازهســتند.برایناســاسبایدبهسوی
اصلنوآوریوخالقیــتدرحوزههایعلمی،اجتماعی
وفرهنگیگامبرداریم.«رئیسســتادتوسعهفرهنگ
علم،فناوریواقتصاددانشبنیانکشــوربااشــارهبه
ســختیهایپیشرویمعاونتعلمیبــراینهادینه
کردنترویــجوفرهنگاقتصاددانشبنیاندرکشــور
افزود:»مهمترینمشکلمادرحوزهاقتصاددانشبنیان،

ضعففرهنگیاســت.بهاینمعناکهدردولتوجامعه،
تفکراتمنسوخیوجودداردکهبانسلامروزوتفکرات
آنهاهمخوانیندارد.«ویوجــود30میلیونجوانو
5میلیوندانشــجودرکشــوررایکفرصتونهتهدید
دانســتکهمیتوانازاینفرصتبــرایکارآفرینیو
اشــتغالزاییاستفادهکرد.ســتاریاصالحزیستبوم
کارآفرینــیرامهمتریــنکارجواناندانســتوگفت:

»دولتوجوانانبایددستبهدستهمدهندوبهکمک
یکدیگراکوسیستمکارآفرینیدرکشوررااصالحکنند.
دراینراســتا،توسعهشــتابدهندهها،اصالحمحیط
کسبوکاروایجادمعافیتهایمالیاتیوگمرکیوایجاد
تسهیالتسربازیبرایفارغالتحصیالندانشگاههایبرتر
ازجملهراهکارهاییاســتکهمیتواندبهتحققاقتصاد

دانشبنیانکمککند.«

بیاناتمهمرهبرمعظمانقالبدردیدارباهزارانتنازکارگران
 هرکسی کاری انجام می دهد ارزشی می آفریند

رهبرمعظمانقالباسالمیبهمناسبتهفتهکارگرباهزاران
نفرازکارگرانوفعاالنبازارکارایــراندیدارکردندوتاکید
فرمودندحمایتازکاروتولیدداخلیوظیفهایهمگانیاست.

بیاناترهبرانقالبراباهممیخوانیم:
یکبحثدربارهمفهومعمومیکار،مفهومگستردهکاراست؛
یکبحثدربارهجامعهکارگریبهمعنایمصطلحاســت.
دربارهبحثاولکهمعنایگستردهکاراست،هرکسیکهدر
جامعهبهکاریمشغولاست،بهاینمعناکارگراست؛کارهای
تولیدی،کارهایخدماتی،کارهایمدیریتی،کارهایعلمی؛
اینهاهمهکارگرند.یکمدیرهمدرکارمدیریتیخودکارگر
است؛یکاستاددانشگاه،یکاستادحوزه،یکدانشجو،یک
طلبه،کسانیکهاینکارهارامیکنند،کارهایدینی،کارهای

تبلیغاتی،بهاینمعناهمهکارگرند.
خب،کاربهاینمعنایکبرکتیداردکهاینبرکتدرهیچچیز
دیگرنیست.کاربهاینمعنایگستردهایکهعرضکردیم،
سازندهاست؛همسازندهخودانساناست،همسازندهجامعه
است،سازندهدیگراناســت؛بنابراینارزشاست.بیکاری،
تنبلی،وقتگذرانیهایبیجا،بیمــورد،هدردادننیروی
جوانی،نیرویفکری،نیرویبدنیمذموماســت،ضدارزش
است؛اینمنطقاسالماست.هرکسیدرهرجاییکهداردیک
کاریراانجاممیدهد،داردیکارزشمیآفریند.اگربانیت

خداییهمراهباشد،عبادتاست،ثواباست.
»...خب،درمورداینمعنایکار،توصیهعمومیایناستکه
ماکارراگسترشبدهیم؛بههمهتوصیهکنیمهرکسهرجا
هستکارکند،کیفیتکارراباالببرد،حقکاررااداکند.فرض
بفرماییدیکدانشجواگرچنانچهدرستدرسنخواند،حق
کارراادانکرده؛همچنانکهاگریکاستادوقتنگذاردبرای
تدریس،خودشراآمادهنکنــد،مطالعهنکند،وقتگذاری
نکند،حقکارراادانکرده.اگریکمدیرکهدریکجایینصب
شدهاســت-بهعنوانوزیر،بهعنوانمدیر،بهعنواننماینده
مجلس-خودراوقفاینکارنکند،حقکارراادانکرده.اینکه
مامسئولیتیکمدیریترابهعهدهبگیریممنتهاخودمانرا،

وقتمانرا،تمامنیرویمانراصرفآنکاریکهمسئولیتشرا
بهعهدهگرفتهایمنکنیموبهکارهایدیگربپردازیم،حقکار
ادانشدهاست.ایننباشدکهیکمسئولیتیرابندهقبولکنم،
بعدیکمقدارازوقتراصرفآنمسئولیتکنم،مابقیراهم
صرفکارهایشخصیوکارهایدیگر.نه،حقآنکارادانشده
است.بنابرایندربابکاربهاینمعنایعمومی،اینتوصیههای
کلیاستکهداریم؛حرفهمزیادزدهایم،مطلبهمدراین

زمینههاخیلیگفتهایم؛نمیخواهیمتکرارکنیم.«
»...بخشدیگر،نگاهبهکارفرماست.بندهبارهاازسالهاپیش
تکرارکردهام،کارفرماوکارگرمکملیکدیگرند،نهمعارض
یکدیگر.اساستفکرمارکسیستیودیالکتیکمارکسیستی
برتضادوتعارضبود،اساستفکراسالمیودیالکتیکاسالمی
برهمراهیوهمگامیوهمکاریومزدوجشدنوهمراهشدن
است.کارفرماوکارگردوعضویهستندکهمیتوانندبههم
کمککنند؛دومعارضودودشــمننیستند؛دوهمکارند
وهرکدامهمحقیدارند.باالخرهکارفرماکســیاســتکه
میتوانستاینســرمایهراببردبگذاردمثالدرفالنبانکو
بدوندغدغهازسودآناستفادهکند؛شایدبیشترازدرآمدکار
همبرایاوسودداشت؛]اما[نکرده،واردمیدانکارشده؛این
چیزبسیارخوبیاست.اگرنیتخداییدراینکارباشد،خدای
متعالبهشــتخواهددادبهخاطراینکار؛منمیشناختم
کســیرا،مردمومنیراکهزندگیاشزندگیسادهایبود،
پولداربودلکنزندگیسادهایداشت،بهمنگفتکهبارهابه
منمیگویندتومگردیوانهشدیکهآمدیپولتراگذاشتی
درایندستگاههایتولیدیبااینخطر-بهقولخودشان-و
بااینریســکیکهدارد؛برودربانکبگذاروسودشرابگیر،
استفادهکن؛منگفتمنه،منبایدازاینپولاستفادهکنمبرای
پیشرفتکشوروتولید.خیلیخب،اینچیزبسیارباارزشی
است.یکیازحقوقیکهاینجاوجوددارد،همکاریصمیمانه

کارگرباکارفرماست؛بایدباهمهمکاریصمیمانهکنید.«
»...خب،حاالبیاییمسرتولیدداخلی.بندهبرایتولیدداخلی
حقزیادیقائلم.تولیدداخلیبایســتیبهعنوانیکچیز

مقدسشمردهشود.حمایتازتولیدداخلیبایدیکوظیفه
شناختهشود؛همهخودشانراموظفبدانندازتولیدداخلی
حمایتکنند.یکیازراههاایناســتکهجنسیکهمشابه
داخلیدارد،مطلقاازخارجواردنشود؛اینرامنبارهاگفتهام
-حاالمسئلهقاچاقرابعدعرضخواهمکرد؛مسئلهقاچاقهم
خودشیکمسئلهمهمیاست-بهشکلرسمیواردنشود.
روشهایی]هم[دارد؛باالبردنتعرفههایاجلوگیریازواردات
درآنجاییکهمشابهداخلیوجوددارد.]البته[بهانههاییآورده
میشود-منآنبهانههاراهممیدانم،آنهاراهمشنیدهام؛
حاالاشارههمخواهمکرد-]اما[اصلبایداینباشدکهتولید
داخلیترویجشــود.مناطالعپیداکردمکهدرتهران-حاال

شایددرشهرستانهاهمهست-بعضیازفروشگاههامقید
شــدهاندکهجزتولیدداخلیرانفروشــند؛تابلوهمزدهاند؛
عکسشراگرفتندبرایمنآوردندومندیدم.تابلوزدهاند،
تابلویبزرگ،کهدراینفروشــگاهفقطتولیدداخلیفروش
میرود.بارکاهلل!آفرینبراینانســانباغیرت،براینانسان
مصلح!هرچهدراینفروشگاههست،تولیدداخلیاست.نقطه
مقابلش،فروشگاههاییهستندکهوقتیانسانواردمیشود،
هرچهچشممیگرداند،تولیدخارجیاست.متاسفانهبعضی
ازاینفروشگاههاکهفروشگاههایبزرگیهمهستند،مربوط
بهخوددستگاههایحکومتیاند!چرااینکاررامیکنند؟این

کاربایدزشتشمردهشود.«

باحضوردکترواعظی،معاونانومســئوالنارشدوزارت
ارتباطاتومدیراناپراتورهایبخشخصوصی،نقشهراه
وتقسیمکارملیدرخصوصتوسعهشبکهپهنباندکشور

مشخصشد.
بهگزارشمرکــزروابطعمومیواطالعرســانیوزارت
ارتباطات،درنشســتیباحضوردکترواعظــی،دوایی،
عمیدیانومهندســانقنبری،جهانگردوخســروی،و
همچنینمدیرانعاملشرکتهایمخابراتایران،استان
تهران،ایرانیاننت،FCPها،اپراتورهایتلفنهمراهودیگر
مسئوالنذیربط،سندتقسیمکارملیدرتوسعهپهنباند

کشورمشخصشد.
واعظیدرایننشســتبابیاناینمطلبکههدفاصلی،

توسعهشبکهباکیفیتمناسبهمراستا
باسیاستهایاقتصادمقاومتیاست،
گفت:»طیدوسالگذشته،کمیته
ارتقایکیفیتدروزارتارتباطات
تشکیلشــدوبهینهسازیشبکه
وتوســعهپهنباندکشوربهعنوان
موضوعــاتمهمدردســتورکار

قــرارگرفت.«ویادامــهداد:»طی
سالهایگذشته،اقدامهایپراکندهای

درشبکهارتباطیکشوربرایرفعنیازمردم
صورتگرفتهبوداماازابتــدایدولتیازدهم،ایجاد

شبکهمنســجموعلمیبهعنوانیکسیستممهممورد

برنامهریزیقرارگرفت.«وزیرارتباطاتبا
بیاناینمطلبکهشرکتهایبزرگ
ارتباطینظیرشرکتمخابراتایران
میبایستتوسعهوایجادرقابتدر
کشوررابهعنوانیکنگاهملیدر
دستورکارخودقراردهند،تصریح
کرد:»شــرکتمخابــراتبایدبا
امکاناتعظیــمدراختیارخود،در
جهتدرآمدسازیبرایتوسعهشرکت
وهمچنینرونقکسبوکارICTاقدامکند.«
ویخاطرنشــانکرد:»آمادهسازیزیرساختهای
ارتباطیبرایارائهخدماتباکیفیتوقابلقبولبهمردم

بهعنوانیکیازبرنامههایاصلیوزارتارتباطات،بهطور
جدیپیگیریخواهدشــد.«دکترواعظیتصریحکرد:
»بایدباابتکار،نوآوریوبهرهگیریازتجربیاتموفقدنیا،
سرویسهایجدیدیتعریفشودتاشاهدرونقکسبوکار

درحوزهICTباشیم.«
ویبااشارهبهنامگذاریسالجاریبهنام»اقتصادمقاومتی،
اقداموعمل«ازســویمقاممعظمرهبریگفت:»دولت
اعتقــادجدیبهاینشــعارداردوتصمیمگرفتهبهجای
کارهایتبلیغاتی،برایتحققآناقدامهایعملیرااجرایی
کند.«درپایانایننشست،برنامهاقداموتقسیمکارملی
میانشرکتهایدولتیوغیردولتیتعیینشدوبادستور

دکترواعظیبهموقعبهاجراگذاشتهخواهندشد.
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»کارآفرینی
ICTبرایتاثیر
اجتماعی«،

ITUشعارسال

راهاندازیدفترفنآوری
اطالعاتدرپارسجنوبی

اتحادیــهجهانیمخابرات،شــعارامســال
روزجهانــیارتباطاتوجامعــهاطالعاتیرا
»کارآفرینیICTبــهمنظورتاثیراجتماعی«
نامگذاریکرد.بهگزارشروابطعمومیوامور
بینالمللسازمانفناوریاطالعاتایران،هولین
،)ITU(ژائو،دبیرکلاتحادیهجهانیمخابرات
دربخشیازپیامخودبهمناسبتانتخاباین
شعاراظهارداشت:»درســال2015،جشن
یکصدوپنجاهمینســالگردتاسیساتحادیه
جهانیمخابراترابرگزارکردیموتوانســتیم
ایناتحادیهرادرسراسرجهانبهعنوانیکیاز
سازمانهایانعطافپذیردرعرصهبینالمللی
معرفیکنیم.«ویافزود:»ازهفدهممیسال
1865تاکنوناتحادیهجهانیمخابراتتمرکز
خودرامعطوفبهپیشرفتهایآیندهارتباطات
کردهوامسالاینتمرکزرابرشعارخودمعطوف
داشتهاست،یعنیکارآفرینیفناوریاطالعات
وارتباطاتبرایتاثیراجتماعی.«هولینژائوبا
اشارهبهاینکهشرکتهایکوچکومتوسط90
درصدکسبوکارهارادرسراسرجهانبهخود
اختصاصمیدهند،ادامهداد:»بخشفناوری
اطالعاتبهعنوانیکیازبخشهایســودآور
دردنیاشناختهشدهاست.«دبیرکلاتحادیه
جهانیمخابراتگفت:»اتحادیهبابهرهگیری
ازشرایطومنابعخودمیتواندبهعنواننقش
تاثیرگذارباعثدستیابیبهتوسعهپایدارورشد

اقتصادیشود.«

مهدییوسفی،مدیرعاملمنطقهویژهپارس
جنوبی،درجمعنخبگانواعضایشرکتهای
دانشبنیانگفت:»یکیازدغدغههایاصلی
ماهموارهارتباطضعیفبینصنعتودانشگاه
بودهاســت.حلقهاتصالیدراینزمینهایجاد
نمیشــود.«ویبااشــارهبهاینکهتوســعه
فعالیتهایدانشبنیاندراستانبایددردستور
کارقراربگیردافزود:»دفترفنآوریاطالعات
پارکعلموفنآوریدرپارسجنوبیراهاندازی
شدهاست.درهمینراستادرمنطقهویژهانرژی
پارسهردوهفتــهیکباربامحوریتآندفتر
وارتباطبینصنعتودانشگاهجلساتیبرگزار
میشود.«یوسفیتصریحکرد:»قراردادهایی
بینشرکتهایتابعپارکوپارسامضاشده
کهصرفهجوییحاصــلازآندراینچندماه
حدود20هزاردالربودهاســت.«مدیرعامل
منطقهویژهپارسجنوبیبااشــارهبهاینکه2
درصدتولیدناخالصدنیاصرفتبدیلعلمبه
فناوریمیشودبیانداشت:»درایراندراین
زمینهضعیفهســتیموبایدگامهایمهمی
برایتحققآنبرداریم.«یوســفیباتاکیدبر
اینکهبوشهربایدتبدیلبهقطبعلمیکشور
دراینحوزهشوداذعانداشت:»250تا270
مترمکعبدر13سالاولیهتولیدداشتهایماما
بااولویتبندیپارسجنوبیاینمیزانبه200
میلیونمترمکعبافزایشیافتهاســت.«وی
اشــارهکردکهحجمصادراتاینمنطقه20

میلیارددالربودهاست.

11اردیبهشت1395.سالاول.شمارههشتم

معاونعلمیرئیسجمهورباتاکیدبرآینکهسیمیلیونجوانایرانیفرصتهستندخبرازرشدبازارداد
درآمد۱2هزارمیلیاردیشرکتهایدانشبنیان!

تقسیمکارملیدرتوسعهپهنباندکشور
باحضوروزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتصورتگرفت:

بزرگمهر
هرکسگوشنصیحتنیوشداشتهباشدودل
بهآموختنبسپارد،بساسخنانسودمندکهاز

دانایانبشنود.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکوسیستمژیگول!
ادامهازصفحهاول

یککاراکتربرایاســتارتآپایرانیترســیمکن،
جوانژیگــولوفرنگرفتهایراتوصیفمیکنمکه
فارســیرابالکنتحرفمیزند،لوسوننراستو
البتهاهلموزیکوفیلم،ومانوسباتکنولوژی.ازاین
روروستاییانبااستارتآپهایایرانیقرابتیندارند،
چراکهدغدغههایاســتارتآپهامتمرکزاستبر
زندگیشهرنشینیومصرفگرایی.ازکدامرستوران
بهترینغذاراتهیهکنیم؟بایکاشــارهانگشتیک
تاکسیجلوخانهاتبیببیبمیکند،اگرمیخواهی
خریدکنیخریدترابهمنبسپار،آخرینموزیکهای
جهانرااینجادانلودکن.درایناکوسیستم،روستاییو
دغدغههایشکجاجادارد؟اگرخواستمسمپاشخوب
پیداکنمازکجاپیداکنم؟اگرخواستمعلوفهبخرمبه
کدامعلوفهداتکاممراجعهکنم؟محصوالتمراچگونه
بفروشم؟اگرنیازبهتراکتورداشتمبهکداماپرادانلود
کنم؟نشاهایمراچگونهبفروشم؟و...میبینید،جنس
دغدغهومشکالتروستاییانباآنچهدراکوسیستم
اســتارتآپیایرانمیگذردمتفاوتاست.بهجای
مصرفگراییکهدامناســتارتآپهــایایرانیرا

گرفتهمبتنیبرتولیداست..
حرفآخر:بهجــایغرولندبایدعملکرد.برهمین
اساسخودمانوجوانانخوشفکرواستارتآپیهای
عزیزرادعوتمیکنیمتابهاینبیندیشــندکهبازار
ایرانفقطشهروشهرنشــینیوتهراننیست.ایران
عزیزپرازروستاهاییاســتکهبکرندومیتوانیدبا
ایدههایتانارزشهایبســیاریرابهوجودبیاوریدو
یقیناســودزیادیهمنصیبتانخواهدشد.وقتآن
رســیدهاستکهکارآفرینانازشــهرهابهروستاها
مهاجرتکنند.همنتروستاکهدرکفرانبرگزارشد،
فارغازنقدهاییکهبهآنواردمیشود،اتفاقیمبارک
بودتاکمیهمبهدوردستهانگاهکنیم.زندگیجای

دیگریاست.



مگنتتکاتمیبرایذخیرهسازیدادهها
دانشمندان توانسته اند یک مگنت تک اتمی بسازند 

که بســیار پایدار اســت. این موضوع می تواند 
راه را برای تولید دســتگاه های ذخیره سازی 
مغناطیســی کوچک باز کند. دســتگاه های 
ذخیره سازی مغناطیسی از قبیل دیسک های 
ســخت کامپیوتری یــا کارت هــای حافظه 

امروزه بسیار مورد اســتفاده قرار می گیرند. اما با 
کوچک تر شدن فناوری کامپیوتر، نیاز به کوچک شدن 

ذخیره سازی داده نیز احساس می شود. با این حال تولید یک مگنت که بسیار 
کوچک باشد و بتواند خاصیت مغناطیسی خود را حفظ کند دشوار است و ممکن 
است نتواند اطالعات را برای یک مدت مشخص حفظ کند. دانشمندان این مگنت 
را بر اســاس اتم های هلمیم نادر در زمین ساخته اند. آن ها اتم های هلمیم را روی 

الیه های بسیار نازک اکسید منیزیم قرار دادند. 

تبدیلادراربهمنبعتولیدبرق
محققان یک سلول سوخت بسیار کوچک تولید 

کرده اند که می تواند از ادرار برق تولید کند. این 
یک روش مقرون به صرفه، تجدیدپذیر و عاری از 
کربن برای تولید برق است.  سلول های سوختی 
میکروبی می توانند جایگزینی فوق العاده برای 

سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای 
باشند. ســلول ســوختی میکروبی دستگاهی 

اســت که از فرآیندهای بیولوژیکی طبیعی باکتری 
»الکتریک« استفاده می کند تا مواد ارگانیک مانند ادرار را به برق تبدیل کند. 

این سلول های سوختی کارآمد و نسبتا ارزان هستند و در مقایسه با سایر روش های 
تولید برق مقدار ایجاد ضایعات آن تقریبا صفر است. ادرار از سلول سوختی میکروبی 
می گذرد تا واکنش انجام شود. از آنجا، برق توسط باکتری ایجاد می شود و سپس 

ذخیره شده یا به طور مستقیم در دستگاه های برقی به کار می رود.

لنزهاییکهدرتاریکیمیبینند
مهندسان با ترکیب بهترین ویژگی های خرچنگ 

و ماهی آفریقایی یک چشــم مصنوعی تولید 
کرده اند که می تواند در تاریکی ببیند. این لنزها 
می توانند به روبات های جســتجو و نجات یا 
میدان دید جراحی کمک کنند تا اطراف آن ها 
مانند روز روشن شود. امروزه همه ما بیش ازپیش 

به اطالعات دیــداری تکیه می کنیم و هر فناوری 
که بتواند تصویربرداری را بهبود بخشد یا تقویت کند 

بسیار اهمیت دارد.
در ساخت این لنزها سعی شده تا شدت نور ورودی از طریق جلوی دستگاه افزایش 
یابد. مهندسان با الهام از دو حیوان آبزی که از راهکارهای مختلف برای زنده ماندن 
اســتفاده می کنند و می توانند در آب های تاریک همه چیز را ببینند، این لنزها را 

ساخته اند.

 محققان در ژاپن یک ماده بسیار نازک ساخته اند که به پوست 
وصل می شود و حاوی الکترونیک هایی است که میزان اکسیژن 
  e-skin خون را کنترل می کنند. محققان این نمونه اولیه را که
نام دارد، از یک مــاده نازک، انعطاف پذیر و طبیعی که در هوا 

پایدار است ساخته اند.
e-skin یک الیه محافظ شامل پنج الیه متناوب از یک ماده 
معدنی به نام سیلیسیم اوکسی نیترید و یک ماده معدنی دیگر 
به نام پاریلین اســت. این الیه محافــظ از ورود بخار و آب به 
دستگاه های الکترونیکی جلوگیری می کند و به همین دلیل 

طول عمر دستگاه از چند ساعت به چند روز افزایش می یابد.
محققان در تحقیق خود از الکترودهای شــفاف در این الیه 
اســتفاده کرده اند بدون اینکه به آن آسیبی برسانند. سپس 
دیودهای ساطع نور )PLED( و آشکارسازهای نوری ارگانیک 
را با استفاده از این ماده تولید کردند. پس از آن، یک نمایشگر 
سطح اکسیژن خون ساختند که روی انگشت قرار می گیرد. 
دیودهای ساطع نور قرمز و سبز روی انگشت روشن می شوند 
و نور منعکس شده در داخل انگشــت توسط یک آشکارساز 
دریافت می شود و سپس مقدار اکسیژن خون و ضربان قلب 

روی نمایشگر ظاهر می شود.
فناوری های پوشــیدنی که عملکرد بدن را کنترل می کنند 
جزئی از تحقیقات بیوشیمیایی در حال رشد است. با این حال، 
چالش های زیادی نیز در این مسیر وجود دارد؛ مانند ایجاد مواد 
مناسب که به اندازه کافی نازک و انعطاف پذیر باشند تا به بدن 
بچسبند و همانجا باقی بمانند و انسان به راحتی بتواند آن ها را 
بپوشد. شیشه ها یا مواد پالستیکی که تاکنون ساخته شده اند، 
آنقدر که باید نازک و انعطاف پذیر نیستند. وقتی این مواد به 
میزان نازکی و انعطاف پذیری دلخواه می رسند، به سرعت در 

هوا تجزیه می شوند.

تولیدکنندگان e-skin موفق شده اند بسیاری از این مشکالت 
را رفع کنند. این پوست الکترونیکی بسیار نازک و انعطاف پذیر 
است و می تواند چندین روز در هوا پایدار بماند. این دستگاه ها 
با ترکیب با بستر االستومری می توانند کشش زیادی را تحمل 
کنند و در برابر فشــردگی 60 درصد مقاوم باشند. این میزان 
 e-skins  انعطاف پذیری، وزن و قابلیت کشش باعث می شود
از قابلیت الکترونیکی مانند حسگر و نمایشگر برخوردار باشد.

PLEDهایی که این تیم ساخته اند فقط 3 میکرومتر ضخامت 
دارند و کارایی آن ها شــش برابر بیشتر از کارایی PLEDهای 
بســیار نازک قدیمی اســت. به عبارت دیگر، آن ها به قدرت 
کمتری نیاز دارند و گرمای بســیار کمتری تولید می کنند 
درنتیجه برای وصل شدن به بدن انسان بسیار مناسب هستند.

محققان امیدوارندe-skin  موجب ساخت دستگاه هایی شود 
که نه تنها اکسیژن خون و ضربان قلب را اندازه گیری می کنند 
بلکه سایر عملکردهای حیاتی بدن انسان را نیز تحت نظر دارند. 
آن ها می گویند حســگرهای نوری و ارگانیک انعطاف پذیر را 
می توان به طور مستقیم روی اندام های بدن نصب کرد تا میزان 

اکسیژن خون در طول و بعد از جراحی تحت نظارت باشد.
فناوری E-skin همچنین می تواند در خارج از حوزه پزشکی، 
اعم از ورزش، تناســب اندام شخصی و ارتباطات مفید باشد و 
ارتباطات شخصی را درست مانند تلفن های همراه منتقل کند.

ظهور دستگاه های تلفن همراه نحوه ارتباط مردم با یکدیگر را 
تغییر داده است. امروزه با کوچک و کوچک تر شدن ابزارهای 
ارتباطی، هنوز دستگاه هایی هســتند که باید برای برقراری 
ارتباط با دیگران آن ها را همراه خود داشــته باشیم. حال اگر 
نمایشگرهایی وجود داشته باشند که روی بدن ما وصل شوند و 
حتی احساسات یا میزان استرس یا ناراحتی ما را نشان دهند، 

دنیا چگونه خواهد شد؟

تولیدسلولهایخورشیدیارزانوپایدار

پوست الکترونیک هم ساخته شد!

این دوربین جدید که مانند ورق کاغذ صاف است، آنقدر 
نازک و انعطاف پذیر اســت که می توانیــد آن را اطراف 
هر شــیء مانند میز، خودرو، چراغ خیابان و حتی لباس 
بپیچانید. این دســتگاه جدید می تواند هر سطحی را به 
یک دوربین تبدیل کند، و درنتیجه دوربین هایی به اندازه 
یک کارت ایجاد می شــود که برای افزایش میدان دید 

می توانند خم شوند.
دوربین های معمولی از یک نقطه در فضا عکس برداری 
می کنند، اما این دستگاه جدید با استفاده از یک شبکه 
تخت از دوربین های کوچک، که کمی به چشم حشرات 
شباهت دارد، عکس می گیرد. عکس برداری با دوربینی 
که دور اشیا پیچیده می شود و از نماهایی عکس برداری 

می کند که با یک یا چند دوربیــن معمولی نمی توان از 
آن ها عکس گرفت، جالب نیست؟ تصور کنید که 

می توانید این دوربین را برای اهداف امنیتی 
در اطراف یک تیر چراغ برق نصب کنید. 
یا اگر می خواهید میز کار شما هوشمند 
باشد، یک ورق از آن را روی میز خود قرار 
دهید تا بتواند چیزی را که روی آن قرار 

می گیرد تجزیه وتحلیل کند.
اگر ایــن دوربین روی لبــاس قرار بگیرد، 

می تواند به افراد کم بینا کمک کند تا بیشــتر 
مراقب اطراف خود باشند. اگر این ورقه انعطاف پذیر 

از لنزهای سفت و متصل به یک ورق انعطاف پذیر ساخته 

شود، با تا شدن شکاف هایی بین میدان های دید لنزهای 
مجاور ایجاد خواهد شــد. درنتیجه تصویر 
نهایی اطالعــات کامل از محیط را ارائه 
نمی دهد. در عــوض، محققان یک 
ورق الســتیک از جنس لنزهای 
انعطاف پذیر ساخته اند. مهم نیست 
این ورق را چگونه خم کنید، در هر 
صورت هیچ شکافی بین لنزها ایجاد 
نمی شود. محققان از تقریبا 1/100 
لنز از جنس الســتیک سیلیکونی یک 
شبکه انعطاف پذیر ساخته اند. با بهینه سازی 
نسبت هندســی لنزها و خواص مواد ورق، دانشمندان 

دریافتند که این شبکه می تواند تصاویر باکیفیتی تولید 
کند، حتی اگر خم یا پیچانده شــود.  محققان آزمایش 
کردند که با فوکوس نــور از تمام لنزها روی یک دوربین 
معمولی چگونه لنزهای انعطاف پذیر این تصاویر را ایجاد 
می کنند. هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا شبکه 
انعطاف پذیری از حسگرهای تصویر با قابلیت شناسایی 
نور ساخته شود. محققان می گویند می توان یک شبکه از 
لنزها به اندازه کارت اعتباری ساخت که از میلیون ها لنز 
تشکیل شده باشد. روزی می رسد که بتوان لنز و شبکه 
حسگرها را با هم چاپ کرد. این فناوری در آینده و پس از 
تحقیقات بیشتر در زمینه دوربین و تصویربرداری می تواند 

تحول بزرگی ایجاد کند

دوربینیکه360درجهدورسوژهمیچرخد

حال دیگر بــه لطــف دســتاوردهای موفقیت آمیز 
دانشمندان می توان به سلول های خورشیدی پلیمری 
ارزان تر و قابل اطمینان تر دست یافت. دانشمندان در 

تالش بودند تا نیاز به اســتفاده از فلورن های 
پرهزینه و ناپایدار را از بین ببرند. سلول های 
خورشــیدی پلیمری در سال های اخیر 
به عنــوان جایگزیــن کم هزینــه برای 
سلول های خورشیدی سیلیکونی به بازار 

عرضه شــده اند. برای افزایــش کارایی این 
سلول ها معموال باید از فلورن استفاده می شد. با 

این حال، فلورن ها وقتی در معرض نور قرار می گیرند، 
ناپایدار می شوند و در دماهای باال به کریستال های بزرگ 
تبدیل می شوند. اما گروهی از شیمی دان ها توانسته اند 

ترکیبی منحصربه فــرد از یک پلیمر به نام PBDB-T و 
یک مولکول کوچک به نام ITIC سلول های خورشیدی 
پلیمری تولید کنند که فاقد فلورن است. با این ترکیب، 
انرژی خورشــید با کارایی 11 درصد تبدیل 
می شود و این مقدار خیلی بیشتر از کارایی 
سلول های خورشیدی دارای فلورن است. 
عالوه بــر کارایی و بازده بــاال، از آنجا که 
سلول های خورشیدی در زیر اشعه مستمر 
خورشید کار می کنند، مقاومت حرارتی آن ها 
بسیار حائز اهمیت اســت. درنتیجه این ترکیب 
کارایی باال و مقاومت حرارتی مناسب نشان می دهد که 
سلول های خورشیدی پلیمری به سرعت مورد استقبال 

قرار خواهند گرفت.

شناساییافرادازطریقامواجمغز
واکنش های شما نســبت به برخی از محرک ها اعم 
از مواد غذایی، افراد مشهور و واژگان می تواند بسیار 
جزئی باشــد اما محققان معتقدنــد این واکنش ها 

می تواننــد اطالعــات زیادی درباره شــما 
بدهنــد. درواقع، ایــن واکنش ها باعث 
می شــوند بتوانیم به مناطق حساس و 

مهمی از مغز شما دسترسی پیدا کنیم.
تیمی از محققان فعالیــت مغز 50 نفر 

را که هدســت های مخصوص موج نگاری 
مغز پوشیده بودند، ثبت کردند. در این تحقیق 

500 تصویــر که هــر کدام یک واکنــش خاص و 
منحصربه فرد را در افراد ایجاد می کرد، نشان داده 
شــد. محققان دریافتند که مغز شرکت کنندگان 

نسبت به هر تصویر واکنش متفاوتی دارد و سیستم 
کامپیوتر می توانــد با دقــت 100 درصد مغز هر 
داوطلب را شناسایی کند. وقتی هزاران عکس را در 
نظر می گیرید که هر فرد واکنش متفاوتی 
نسبت به آن ها داشته است، می توانید با 
دقت باال و فقــط از طریق فعالیت مغز 
افراد تشــخیص دهید که کدام فرد به 

آن تصاویر نگاه کرده است.
در تحقیقی دیگر محققان توانســته اند از 
طریق واکنش های فردی، یک فرد را از بین 32 
نفر شناســایی کنند. دقت این شناسایی 97 درصد 
بوده و این بار در این تحقیق به جای تصاویر از واژگان 

استفاده شده است.
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همیشه مقاصد هستند که ما را به پیش می برند. اینکه تصمیم 
می گیریم از نقطه ای که هستیم جدا شویم و به سوی جایی برویم تلنگر

که فکر می کنیم آینده بهتر آنجا رقم می خورد و یا حداقل 
می اندیشیم که آنجا جای بهتری برای بودن است؛ جایی که لیاقت و توانایی های 

ما ایجاب می کند به سمتش حرکت کنیم. الزمه این حرکت و کندن از سکون 
دانستن همین نکته مهم است. اینکه شما می توانید در جایگاهی یا در سطحی 

بهتر و متعالی تر باشید. می توانید آدم دیگری باشید با دستاوردهای بزرگ تر. این 
جمله شکسپیر بیان گویای این مطلب است: »ما می دانیم چه کسی هستیم، اما 
نمی دانیم چه کسی می توانیم باشیم!« دانستن و آگاهی داشتن از اینکه می توان 

موفق تر بود، می توان در جایگاهی بهتر ایستاد، می توان برای خود و جامعه 
سازنده تر بود، شاه کلید حرکت به سمت آینده و البته کار و تالش است.
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یک لیــوان آبمیوه تازه خیلی خوشــمزه تر و 
مغذی تر از آبمیوه های آماده ای اســت که از 
فروشــگاه ها خریداری می کنیــد. اما آبمیوه 
گرفتن در خانه همیشه کار سخت و پردردسری 
به حســاب می آید. در حال حاضر یک شرکت 
نوعی آبمیوه گیری با فناوری پیشرفته تولید 
کرده که با استفاده از آن می توانید تنها با فشار 
دادن یک دکمه آبمیوه های تــازه و ارگانیک 
تهیه کنید. این سیستم آبمیوه گیری جدید، 
که توســط شــرکت Juicero ســاخته شده 
است، بیشــتر مانند یک سیستم قهوه جوش 
تک فنجانی عمل می کند. فقط کافی است یک 
بسته میوه و سبزیجات تازه و ارگانیک را داخل 
ظرف قرار داده دکمه را فشار دهید. در عرض 
چند دقیقه، این دستگاه یک لیوان آبمیوه تازه 
به مقدار 237 میلی لیتر به شما می دهد. چرا 
آبمیوه تازه بهتر از آبمیوه های بسته بندی شده 
در فروشگاه هاســت؟ آبمیوه هــای آمــاده با 
استفاده از یک ســانتریفوژ تهیه می شوند که 
هنگام استخراج آب و سایر مواد مغذی حالل از 
پالپ فیبر محصول را گرم می کند. گرما باعث 
اکسیداسیون می شود و بر طعم محصول تاثیر 
می گذارد. برخی معتقدند این فرآیند خاصیت 
اصلی آبمیوه را کم می کند. معموال با روش های 
سنتی آب میوه گرفته می شود. سال هاست که 
افراد برای گرفتن آب میوه و سبزیجات آن ها 
را با فشار از یک پارچه عبور می دهد تا پالپ از 
مایع جدا شود. سیستم Juicero یک چرخنده 
مدرن نیز به شیوه قدیمی اضافه کرده است. به 
جای پارچه نیز از یک توری زیست تخریب پذیر 
استفاده می شود که در اطراف قرار گرفته است. 
به عالوه این دســتگاه به فناوری هوشــمند و 
Wi-Fi مجهز اســت. ماه ها طول کشید تا این 
شرکت بتواند مقدار صحیح فشار را مشخص 
کند. محققــان دریافتند کــه در کل به 4 تن 
نیرو یا 3600 کیلوگرم فشار نیاز است. اما تمام 
میوه ها و سبزیجات به یک مقدار نیرو یا فشار 
یکسان نیاز ندارند. برای مثال آبگیری هندوانه 
بسیار ســاده تر از اسفناج اســت. برای اینکه 
بتوان مقدار صحیح فشار را مشخص کرد، این 
شرکت از یک اسکنر و یک کد واکنش سریع 
روی هر بسته آبمیوه اســتفاده می کند. برای 
هر کد، یک الگوریتم مجزا تعریف شده است. 
این کــد اطالعاتی را نیز درباره اینکه محصول 
از کجا می آید و چگونه فرآوری می شــود ارائه 
می دهد. هر کد کامال منحصربه فرد اســت تا 
امکان دسترسی به منبع میوه ها و سبزیجات 
 Wi-Fi وجود داشــته باشــد. به عالوه قابلیت
کمک می کند تا تمام این اطالعات وارد برنامه 
تلفن هوشــمند Juicero شوند و از این طریق 
مشتریان مقدار آبمیوه مصرفی، تاریخ انقضای 
آن، و زمان سفارش مجدد بسته های بیشتر را 

پیگیری کنند.

آبمیوهگیریهوشمند

دوچرخههایبدون
زنجیرایکیا

تازهها
N e w s

کار بــا یــک دوچرخــه زنــگ زده بســیار 
طاقت فرساســت، اما یــک دوچرخه جدید و 
خالقانه از شــرکت بزرگ خرده فروشی دنیا، 
ایکیا، این مشــکل را حل کرده اســت. ایکیا 
دوچرخه جدید خــود را با نام Sladda معرفی 
کرده اســت که به جای زنجیــره فلزی از یک 
تســمه بدون روغن و مقاوم در برابر خوردگی 
استفاده می کند. این تســمه حدود 15 هزار 
کیلومتر کار می کنــد و این مقدار تقریبا دو تا 
سه برابر بیشتر از طول عمر زنجیره فلزی است. 
به عالوه این دوچرخه یک »سیســتم کلیک« 
دارد که با استفاده از آن دوچرخه سوار می تواند 
لوازم جانبی مانند ســبد، یک قفســه کیفی 
دوچرخه و یک ســیم بکســل را به آن وصل 
کند. Sladda مانند یک برنامه تبلت اســت. 
شما می توانید برای راحتی خود لوازم جانبی 
بی شــماری را به آن اضافه کنید. این تســمه 
جدید بــرای دوچرخه ســوارانی که حتی در 
شرایط نامساعد آب و هوایی دوچرخه سواری 

می کنند، می تواند یک مزیت محسوب شود. 

این فناوری پوشیدنی می تواند، قلب و میزان 
اکسیژن خونتان را کنترل کند



در وب سایت 
فارسی این 

سیستم، 
امکان دریافت 

ماژول ها، 
هک ها، قالب ها 

و مقاالت 
آموزشی 
متنوعی 

وجود دارد 
که هرکدام 

می تواند 
قابلیتی را 
به مجموع 

امکانات این 
سیستم اضافه 

کند

datalifeengine.ir  یک اسکریپت سیستم مدیریت 
نظیر وردپرس، جومال و... اســت که از سال 1385 
وب سایت پشتیبان رسمی و فارسی آن راه اندازی شد 
و نزدیک به 10 سال است که فعالیت خود را سرپا نگه 
داشته است. گفتگویی داشتیم با محمدرضا یکتامرام 
و امیرحسین سرخیل بنیان گذاران دیتاالیف انجین.

بابازدیدیکهازوبسایتداشتممتوجهحضور
برنامهنویسان،طراحانومشتریاندراتاقکار

دیتاالیفانجینشدم.
بله، ما این امکان را برای هر سه گروه فراهم کردیم. چه 
کاربران که همان مشتریان ما هستند چه طراحان و 
برنامه  نویسان کل کشور که به عنوان توسعه دهندگان 

با ما همراه هستند.

اینبهاینمعناســتکهشــماسفارشهای
مشتریانخودراباهمکاریگروهیازمتخصصان
کهخــودازکاربراندیتاالیفهســتندتولید

میکنید؟
ما بعد از ارائه رایــگان cms  دیتاالیف انجین، بنا به 
درخواســت مجدد مشــتری برای طراحی قالب از 
طراحان و برنامه نویسانی که اعالم آمادگی کرده  اند 
دعــوت به همــکاری می کنیم کــه 70 درصد هر 
سفارش به ایشــان و 30 درصد مابقی به دیتاالیف 

تعلق می گیرد. 

بهجزتعاملبااینمتخصصانباچهروشهای
دیگریکسبدرآمدمیکنید؟

فــروش برخــی از پالگین ها، قالب هــا، تبلیغات و 
سفارش های کاربران.

درحالحاضرچندعضووچندبرنامهنویسدر
دیتاالیفانجینهستند؟

31 هزار عضو و 20 هزار برنامه نویس.

باتوجهبهاینکهدیتاالیفنمونهخارجیدارد،

چهتغییراتیدرنمونهفارسیآنایجادکردیدتا
آنرابرایکاربرانایرانیبهینهکنید؟

عالوه بر فارســی شدن سیســتم و قالب ها، وجود 
فروشگاه ساز، انجمن ســاز و پالگین های متنوع از 
تغییراتی اســت که ما در نمونه فارســی آن ایجاد 
کرده ایم. در وب سایت فارسی این سیستم، امکان 
دریافــت ماژول ها )Addon(، هک هــا، قالب ها و 
مقاالت آموزشــی متنوعی وجود دارد که هرکدام 
می تواند قابلیتی را به مجموع امکانات این سیستم 
اضافــه کند. همچنیــن برخی از ایــن قابلیت ها، 
می توانــد دیتاالیف انجین را تبدیل به سیســتم 
فروشــگاهی، گالری عکس، سیستم وبالگ دهی، 

دانلود/آپلود فایل، و... کند.

مزیترقابتیخودرانسبتبهسایتهایمشابه
درچهمیدانید؟

 کاربــری ســریع و آســان، SEO  و انعطاف پذیری 
سیستم به همراه پشتیبانی کامال رایگان. دیتاالیف 
انجین برخالف ظاهر ساده، دارای محتوای پیشرفته 
و حرفه ای اســت. کار کردن با آن بسیار ساده است. 
حتی کسانی که سررشته ای از برنامه نویسی یا دیگر 
مسائل مربوط به این موضوع ندارند می توانند به دلخواه 
سیستم را خود تنظیم و به راحتی از آن استفاده کنند.

باتوجهبهاهمیتبحثســئوومشــکالت
متعددیکــهعموماباعثنگرانــیکاربران
ســایتهایمشــابهدیتاالیفبودهوهست،
شماچطورایناولویترابرایکاربرانتامین

میکنید؟
اگر بخواهیم به کلیدی تریــن جزئیات دیتاالیف 
انجین بپردازیم، اول به SEO این سیســتم اشاره 
می کنیم که به معنای »بهینه ســازی ســایت در 
موتورهای جستجو« است. بدین معنا که دیتاالیف 
انجیــن از همان ابتــدا، خود را با قــدرت SEO و 
تکنولــوژی AJAX معرفی کــرد. تمامی لینک ها 
و روش های بهینه شــدن SEO روی این سیستم 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین جزو اولین 
سیستم هایی بود که بســیاری از بخش های آن با 
تکنولوژی AJAX کار می کرد )ای جکس به معنای 
بارگزاری شدن ســریع اطالعات بدون جابجایی 

صفحه است(.

مطمئنامخاطباندوستدارندازامکاناتاصلی
اینcms بیشتربدانند.

برخی از امکانات اصلی این CMS عبارت است از:
ارسال خبر با دسته بندی های متفاوت

عضویت کاربران با امکان ارسال نظر و خبر
مدیریت کامل کاربران و گروه های کاربری

ارسال ایمیل خبرنامه به اعضا
ویرایش قالب سایت

وجود ویرایشــگرهای پیشــرفته و متفاوت برای 
ارسال خبر

RSS  دریافت اتومات اخبار سایت ها با
درج موزیک، فیلم و فلش در اخبار

تقویم و آرشیو شمسی
چندزبانه بودن سایت

AJAX  جستجوی پیشرفته و

اگربخواهیدهدیهایبهخوانندگاننشریهشنبه
بدهیدچهکلیدهاییراقبلازمراجعهبهدیتاالیف

انجینبهدستشانمیدهید؟
توصیه من به عنوان مشاور، که البته با کمال میل هر 
زمان به صورت آنالین آماده پاسخگویی به سواالتشان 
هستم، اول گرفتن بک آپ متناسب با حجم بازدید 
و میزان تغییرات سایت آن هاســت که بین هرروز 
تا هرماه متغیر اســت. و دوم اینکــه چنانچه عمده 
کاربران آن ها ایرانی هستند، استفاده از هاست ایرانی 
ســرعت باالتری به آن ها خواهد داد، هرچند پهنای 
باند هاســت های خارجی بیشتر خواهد بود. و دیگر 
اینکه دیتاالیف انجین حدود هر 4 ماه یک بار از نسخه 
جدیدش رونمایی می شود و به صورت رایگان قابل 

دریافت است.

اتاق کاری برای همه طراحان، برنامه نویسان و مشتریانشان

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w

موالنا
گر در طلب لقمه نانی نانــی گر در طلب گوهر 
کانــی کانی- این نکته رمز اگــر بدانی دانی هر 

چیز که اندر پی آنی آنی

سفارشپیک
موتوریآنالیناز
aparan.irطریق

مرجعپرسشو
پاسخهایبیمه

موتورسواران بخش قابل توجهی از جابجایی 
کاالها در شهر تهران را انجام می دهند اما به 
طور خالصه می توان گفت پیک های موتوری 
به طور سنتی اداره می شوند و تاکنون نگاهی 

حرفه ای و سازمانی به این مقوله نشده است.
امروزه مشتریان حوزه حمل و نقل نیاز به فراهم 
بودن امکانات نظارت دقیق و پیگیری مستمر 
مرسوالت با استانداردهای جهانی و امروزی 
دارند. آپاران با استفاده از فناوری دیجیتال، 
یک ویترین شیشــه ای مهیا کرده است که 
تمام فرآیند حمل ونقل کاال را برای مشتریان 
خود قابل رویت و راستی آزمایی کرده است و 
برای این امکانات متنوع و جدید هیچ هزینه 
اضافه ای دریافت نمی کند. بنیان گذار آپاران 
می گوید: »با اســتفاده از ســرویس آنالین 
پیک موتوری آپاران، می توانید سفارش های 
خود را تنها با چند کلیک و حتی با استفاده از 
گوشــی تلفن همراه خود ثبت کنید و سپس 
از راه دور تماشــاگر جابجایی مرســوله خود 
روی نقشــه باشــید. پس از ثبت ســفارش، 
گیرنده و فرســتنده بسته بر اساس اطالعات 
دریافت شده از سیســتم رهگیری هوشمند 
آپــاران، حتی بدون مراجعه به وب ســایت و 
اقدام بــرای رهگیری اینترنتی مرســوله، از 
طریق پیامک در جریان تغییر وضعیت های 
سفارش قرار خواهند گرفت. عالوه بر این شما 
می توانید بدون نیاز به ثبت سفارش و تنها با 
تعیین منطقه مــورد نظر از بین 1200 نقطه 
تعریف شده در شهر تهران، هزینه مسیر را از 
وب سایت آپاران استعالم کنید.« وی تشریح 
کرد: »استفاده از فناوری های روز و زیرساخت 
آی تی آپاران این امکان را به شرکت ها و دیگر 
صاحبان کسب وکار می دهد که با برخورداری 
از یک پنل کاربری، همواره به تاریخچه ارسال و 
دریافت های خود به همراه همه جزئیات آن ها 
دسترسی داشته باشند. همچنین با استفاده 
از این امکانات، می توانند تراکنش های روزانه 
را به جای پرداخت نقدی، به حساب قرارداد 
ماهانه خود منظور کننــد و در پایان هر ماه 
با دریافت صورت حســاب تجمیعی و فاکتور 

رسمی تسویه حساب کنند.

معرفی

معرفی

معرفی
I n t r o d u c t i o n

I n t r o d u c t i o n

آغازراه
Start Line
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آشپزی آسان با ایزی پز
این استارت آپ نوپا تالش دارد با پیشنهادهای جذاب و البته فراهم کردن مواد اولیه شما را با آشپزی آشتی دهد

»دیتا الیف انجین« یک سامانه مدیریت محتوای رایگان است که برای راه اندازی سریع و آسان وب سایت بدون دانش فنی 
خدمات مورد نیاز را به کاربران می دهد

با سفارش 
مشتری مواد 

اولیه تازه، 
باکیفیت و 

اندازه گیری شده 
به همراه دستور 
پخت در منزل 

تحویل داده 
می شود. با 

استفاده از این 
سرویس هر 

هفته چند شب 
غذاهای جدید 

را می توان 
تجربه کرد.در 
غذاهای منوی 
ایزی پز موادی 
به کار رفته که 

به راحتی در 
بازار  نیست 

و از طرف 
دیگر بیشتر 
غذاها،غذای 

ملل است و در 
رستوران های 

ایران پیدا 
نمی شود

ایزی پز )Easypaz( با دریافت ذائقه مشتری و ارائه 
غذاهای هفتگی مطابق آن و ارسال مواد اولیه تازه و 
باکیفیت دغدغه آشپزی را در طول هفته برای کاربر 

از بین خواهد برد.
در وب ســایت Easypaz.com هر هفته تعدادی 
غذای جدید با محصوالت فصلی معرفی می شــود 
که فرناز ولوی و فرزاد حقیقــت بنیان گذاران آن 
می گویند: »با سفارش مشــتری مواد اولیه تازه، 
باکیفیت و اندازه گیری شده به همراه دستور پخت در 
منزل تحویل داده می شود. با استفاده از این سرویس 
هر هفته چند شب غذاهای جدید را می توان تجربه 
کرد. در غذاهای منوی ایزی پز موادی به کار رفته 
که به راحتی در بــازار پیدا نمی شــوند و از طرف 
دیگر بیشتر غذاها غذای ملل مختلف است که در 

رستوران های ایران دیده نمی شوند.«

باتوجهبهتعدادزیادسایتهاییبامحتوای
مشابه،شــماچهنیازیرابیپاسخدیدیدکه

ایدهایزیپزبهذهنتانرسید؟
با توجه به تعدد و تنــوع ذائقه های هریک از افراد، 
اینکه چه غذایی درســت کنیم که هم خوشمزه و 
سالم باشــد و هم مواد اولیه اش را در خانه داشته 
باشیم، دغدغه همه آن هایی است که به طور مرتب 
آشپزی می کنند یا موقع برگشت به خانه بعد از یک 
روز طوالنی، دنبال یک غذای راحت اند که پختنش 
نیاز به پیچیدگی خاص یا ساعت ها انتظار نداشته 
باشد. غذاهایی با دســتور پخت آسان که درست 
کردنشان بیش از 30 تا 40 دقیقه زمان نیاز ندارد و 
جدا از آن هرکس با هر سطح از آشپزی از پس پخت 
آن ها برمی آید. به این نیاز تا امروز به شــکل کامل 

پاسخ داده نشده بود.

ســعیکردیدچهمزیترقابتیرادرطرح
ایزیپزقراردهید؟

ما بر کیفیت غذاها و ارتباط با تامین کنندگان اصلی 
مواد اولیه تمرکز داریم. بیشتر تیم هایی که در حوزه 
غذا و آشــپزی فعالیت می کنند، کارشان سفارش 
آنالین غذا یا تحویل غذای آماده اســت. می توانیم 
بگوییم که ایزی پز با فرســتادن مــواد اولیه تازه و 
اندازه گیری شــده، از لحاظ نوع کار و ایده در ایران 

بی رقیب است.

فکرمیکنمنمونههایخارجیاینمدلرا
دیدهباشم.

بله، این مدل معروف به meal KIT در آمریکا و اروپا 
چند سالی است که در حال رشــد است و کارش 
تحویل مواد غذایی به همراه دستورپخت آن است 
و هدفش معرفی یک مدل غذایی به مصرف کننده 

است.

تنوعدستورهایپختغذاومواداولیهآنرا
چطورتامینمیکنید؟

برای تهیه غذا و دســتور پخت ها از تیم آشــپزی 
حرفه ای و سرآشــپزهای ماهر استفاده می شود و 
روند کار به این صورت است که همه غذاهای منوی 
ایزی پز ابتدا توســط خود این تیم پخته و چشیده 
می شــوند تا از خوب بودن طعــم آن ها مطمئن 
شویم، از غذاها عکس و فیلم تهیه و در سایت و دیگر 
شبکه های اجتماعی گذاشته می شود تا حق انتخاب  
مشتری بیشتر باشد. مواد اولیه هم حتی المقدور 
صبح زود از بازار یا از تامین کنندگانی که ما با آن ها 

در ارتباط هستیم تهیه می شود.

برآوردمیکنمتعدادزیادینیرویانسانی
درحالهمکاریباشماباشــند.سرآشپز،
بســتهبند،تهیهکنندهمــواداولیه،پیک

موتوریو...چهتعدادنیرویانســانیوباچه
تخصصهاییباشماهمکاریمیکنند؟

در حال حاضر دو بســته بند، یک مســئول بخش 
محتوا، یک نیروی فنی و مارکتینگ، دو برنامه نویس 
و سرآشپز داریم و عکاسی از غذاها را هم تا به امروز 

خودمان انجام داده ایم.

محلدرآمدشماازکجاست؟
در حال حاضر درآمد ما از طریق فروش بسته های 
غذایی مــواد اولیه و دســتور پخت آن هاســت. 
بســته های ما حداقل 4 نفره است و دارای تحویل 
رایگان برای مناطق تهران اســت. در صورتی که 
سفارش کمتر از این باشد هزینه تحویل از مشتری 
دریافت می شود. در حال حاضر با عضویت در سایت، 
مشتریان برای اولین سفارش دارای 20 هزار تومان 

اعتبار هستند.

چقدرازتولدایزیپزمیگذردوتااالنچقدر
مشتریجذبکردهاید؟

ایزی پز در آبان ماه متولد شد و در اوایل بهمن اولین 
فروش خود را تجربه کرد و تا االن حدود 200 غذا 

فروخته است.

مشتریوفادارهمدارید؟مشتریانیکهبعد
ازیکبارسفارشهمچنانمشتریثابتشما

باقیماندهباشند؟
بله، خوشبختانه 35 درصد از مشتریان ما وفادارند 
و ســفارش های آن ها به ســومین و چهارمین بار 

رسیده است.

چهعواملیرابرایوفادارسازیمشتریدر
سرویسهایکســبوکارهایمبتنیبروب
بهخصوصدربحثموادغذاییمؤثرمیدانید؟

در بحث مواد غذایی عامل کیفیت، تازگی، تنوع و 
البته قیمت از عوامل بسیار تاثیرگذار در وفادارسازی 
مشتری هستند که ما سعی در تمرکز بر روی تمامی 

این ها داشته ایم.

برایخریدازپیــشموادغذایی،انباریدر
نظرگرفتهاید؟

در حال حاضر تعداد مشــتریان ما زیاد نیست و از 
طرف دیگر هدف ما فرستادن مواد اولیه تازه است، 

بنابراین داشتن انبار کمی با هدف ما منافات دارد.

ایــنفرآیندبرایســرویسدهیشــما
بهمشــتری،کهبهمراتــبازعواملمهم
سرویسدهیبهخصوصدرارسالموادغذایی

است،مشکلزمانیایجادنمیکند؟
به جرئت می توانم بگویم یکی از سخت ترین مراحل 
کار ما همین قسمت بوده، اما در حال حاضر تعداد 
مشتریان و نیروی کاری ما آنقدر نیست که نگران 

این مسئله باشیم.

مشــتریانخودراچطورجذبمیکنید؟و
آنهاچطورباشمادرارتباطهستند؟

ما از طریق کانال های مختلفی از قبیل شبکه های 
اجتماعی، ایمیل مارکتینگ، ارســال بسته های 
نمونه، تراکت، معرفی در وبالگ ها و رسانه ها در حال 
معرفی کسب وکار خود هستیم و مشتریان به صورت 
تلفنی و یا از طریق سایت می توانند سفارش های 

خود را ثبت و اعالم کنند.

میخواهیددرهمیــناندازهایزیپزرانگه
دارید؟

تمرکز استارت آپ ما حل مشکل آشپزی در منزل 
اســت و همین طور تنوع غذایی و غذای سالم که 
دغدغه افراد زیادی است. ایزی پز راه حل مناسبی در 
این خصوص بنا به اظهار بسیاری از مشتریانمان ارائه 
داده است و ما به این بیزینس با توجه به ماموریتی که 
دارد امیدواریم. آماده سازی زیرساختی برای توسعه 
تنوع محصوالت و ارائه سرویس در شهرهای دیگر 

چشم انداز آینده بیزینس ماست.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

در بسیاری از کشورها این اعتقاد وجود دارد 
که بدون بیمه نمی توان زندگی کرد و بیمه 
در دنیا به مسائل روزمره، جاری، اجتماعی و 
شغلی افراد بسیار نزدیک است، اما متاسفانه 
مردم ما نمی توانند از بیمه به عنوان یک نیاز 

ضروری در زندگی شان استفاده کنند.
بیمه می تواند از توقــف فعالیت اجتماعی و 
تولیدی جلوگیری کنــد و ضمن کمک به 
پایداری و تداوم اشــتغال در مواقع خطر از 
عدم بهره وری جلوگیــری کند. نقش دیگر 
بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری نمود 
پیدا می کند، به طوری که ســرمایه گذاران 
همیشه این احتمال را می دهند که حادثه ای 
سرمایه آن ها را از بین ببرد و بیمه می تواند 
در کاهش ریسک به آن ها کمک کند. بیمه 
برای مردم آرامش خیال به دنبال دارد و این 
آرامش خیال برای کارآفرینان شــجاعت به 
ارمغان خواهد آورد. حســین حسینی تبار، 
Ask.bidbarg.com بنیان گذار وب سایت 

اســت که می گوید راه انــدازی بیدبرگ با 
تاکید بر اطالعات کم مردم در زمینه بیمه و 
نبود یک مرجع قابل دسترس برای پوشش 
تمامی نیازهای این حوزه و پاســخگویی به 
ســواالت متداول و رایج به دنبال تســهیل 
دستیابی شهروندان به حقوق بیمه ای خود 
و ایجاد اعتماد بیشــتر آن ها به صنعت بیمه 

بوده است.
حســینی تبار، بیدبــرگ را اولیــن و تنها 
اســتارت آپ اینترنتی صنعت بیمه کشور 
می داند و از ارائه مشاوره رایگان خرید بیمه و 
پرداخت خسارت برای بیمه های بازرگانی، 
مشاوره رایگان تامین اجتماعی و دایرکتوری 
و جســتجوی نمایندگان و کارگزاران بیمه 
به عنوان خدماتی که بیدبــرگ به کاربران 
خود ارائه می دهــد، خبر می دهد. بیدبرگ، 
که در مرکز توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر مشغول به فعالیت است، مشتریان 
آنالین خود را با حضور فعال در شــبکه های 
اجتماعی ازجمله بزرگ ترین صفحه بیمه ای 
کشــور در اینســتاگرام و لینکدین، حضور 
فعال در تلگرام، ایمیل مارکتینگ و برگزاری 
نشســت های حضوری گپ وگفت بیمه به 
دســت می آورد. عدم آشــنایی با آی تی و 
توســعه نرم افزار و همچنین صنعت بیمه از 
مشکالت اولیه حســینی تبار و تیمش بوده 
است. او چشم انداز بیدبرگ را تبدیل شدن 
به هاب صنعت بیمه و بســتر تبلیغاتی برای 

نمایندگان و شرکت های بیمه می بیند.



جمال احمدی
گزارش ویژه

گزارش
R e p o r t

هم نت رویدادی اســت که با ابتکار بنیاد نخبگان 
اصفهان و به ریاست دکتر شقایق حق جو در سال 
94 آغاز به کار کرده است. در این مدت یک ساله 
هم سه دوره هم نت برگزار شده است. رویدادی که 
تالش دارد با شناسایی توانمندی های روستاییان و 
استفاده از ظرفیت هایی که فضای وب فراهم کرده 
است هم به ارتقا و پایداری جوامع روستایی کشور 
کمک کند و هم ســهم روستاها در اقتصاد کشور 
را افزایش دهد. در این گزارش سعی کرده ایم هم 
جوانب مختلف این رویداد تازه نفس را بررســی 
و هــم روندهای نوآوری که می توانــد در این راه 
به روســتاییان کشــور یاری کند مورد تحلیل و 
ارزیابی کارشناسانی که خود دست اندرکار چنین 

رویدادهایی اســت قرار دهیم. اما پیش از آن باید 
به تفاوت ها و شباهت های آن با دیگر رویدادهای 
مشابه اکوسیستم استارت آپی کشور اشاره کنیم.

 تفاوت هم نت با اســتارت آپ ویکندها در 
چیست؟

 نحوه برگــزاری هم نت بــه گونه ای اســت که 
می خواهد از فضــای صرفا رقابتی اســتارت آپ 
ویکندها فاصله بگیرد و بار آموزشــی آن بیشتر 
باشد. عوامل این رویداد سعی کرده اند زمان بسیار 
زیادی را برای آموزش در این رویداد قرار دهند. از 
طرفی با دعوت از سرمایه گذاران عموما بخش های 
دولتــی و صنعتی و درگیر کــردن اتاق بازرگانی 
استان اصفهان سعی در ارائه نوعی تضمین به همه 
شرکت کنندگان دارد تا در صورت برگزیده شدن 
حتما از حمایت های رســمی بنیــاد و همچنین 
ســرمایه گذاران برخوردار شــوند. حمایت های 
رســمی از تیم ها وجه برتری هم نت نســبت به 
استارت آپ ویکندهاســت. در این رویداد مسائل 

از جانب ســرمایه گذاران مطرح می شوند، یعنی 
موضوعات مطرح شــده و ابعاد آن ها و همچنین 
داوری ایده ها عموما توسط افرادی صورت می گیرد 
که در این زمینه هــا تخصص دارند و در صنعت و 
زمینه کاری خود حضوری فعال در ســطح کشور 
دارند. مدت زمــان برگزاری رویداد هم نت در این 
ســه دوره بســیار متفاوت بوده، در حالی که در 
استارت آپ ویکندها مدت زمان برگزاری رویداد 
کامال مشخص است. مدت زمان برگزاری رویداد 

هم نت بیشتر از استارت آپ ویکندهاست.
با ایــن مقدمــه و شــرح تفاوت هــای هم نت و 
استارت آپ ویکند، به سراغ سومین رویداد هم نت 
می رویم و سعی می کنیم این رویداد را از زوایای 

مختلف بررسی کنیم.
 

 زاویه از بیرون
 سومین رویداد هم نت بر محور روستا استوار بود. 
این رویداد ســه مرحله ای اســت، رویداد مرحله 
اول آن چهــارروزه بود و افراد شــرکت کننده به 

روستاهای کفران و سمیرم برده شدند تا از نزدیک 
با مسائل و مشکالت مطرح شده در زمینه روستا 

آشنا شوند و به دنبال خلق ارزش و ایده باشند.

 نکته ها و تجربه ها
به سخنرانی های افراد مدعو که نگاهی بیندازیم، 
می بینیم که همه با کیفیت باالیی برگزار شده اند، 
چراکه در این سخنرانی ها کمتر مباحث آکادمیک 
مطرح شد و بیشتر شــواهد و مستندات داخلی 
و خارجی ارائه شــدند مبنی بر اینکه روســتا چه 
ویژگی ها و محاســن و معایبــی دارد و به انتقال 
تجربه در زمینه کارآفرینی در روستا گذشت. این 
رویداد با سخنان شقایق حق جو جوانمردی، رئیس 
بنیاد نخبگان اصفهان، آغاز شد. او هم نت را المپیاد 
حل مسئله معرفی کرد. ســخنران بعدی معاون 
توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، علی وطنی بود. شــاه بیت سخنان او 
این بــود: »دوران اقتصاد نفتی به پایان رســیده 
اســت. می توان 7 میلیون محصول از نفت و گاز 

روستاها بهترین جا برای 
نوآوری هستند

در حاشــیه رویداد هم نت، با دکتر شــوان 
صدر قاضی که به عنوان مشاور و پژوهشگر 
مدعو با موسسات مختلفی در ژاپن، چین، 
آلمان، سوئد و اسپانیا همکاری داشته و عضو 
هسته پژوهشی کمیسیون »کسب وکارهای 
عام المنفعه« در برنامه توسعه سازمان ملل 
)UNDP(، و مســئول بخــش خاورمیانه و 

شمال آفریقا بوده، به گفت وگو نشستیم.

 ذهنیت موجود درباره سرمایه گذاری 
در بخش قشر ضعیف جامعه منفی است 
و در بحث کارآفرینی روســتایی شاهد 
رکود هستیم. دلیل این نگرش منفی را 

چه می دانید؟
یکی از موانع اصلی در راه توسعه کسب وکار 
به نفع قشر محروم هر جامعه، ناشی از درک 
نادرست سرمایه گذاران از بازارهای مناطق 
کم درآمد اســت. فرض غالب این بوده که 
محصوالتی که بر مبنــای نیازمندی های 
بازارهای توســعه یافته تولید می شوند، بعد 
از مدتی بــه دلیل پیشــرفت تکنولوژیک 
قیمتشــان ارزان خواهد شــد و طبقه های 
کم درآمدتــر هم کم کم خواهند توانســت 
آن ها را تهیــه کنند. نقص چنین دیدگاهی 
آن است که هیچ گاه نیازمندی های ویژه قشر 
کم درآمد را، به عنوان فرصتی برای نوآوری و 

کسب وکار در نظر نمی گیرد.
ذهنیت غالب دیگر در میان سرمایه گذاران 
این است که توســعه محصوالت و خدمات 
جدید هزینه بر است و چون قشرهای محروم 
جامعــه درآمد کافی ندارنــد، نمی توان به 
آن ها به دید مشتریانی نگاه کرد که کاالها و 

خدماتی ویژه آن ها طراحی شود.

 آیا پرداختن به مسائل روستا توجیه 
اقتصادی دارد؟

اگــر از لحــاظ جمعیتــی نــگاه کنیم در 
کشورهای درحال توسعه درصد قابل توجهی 
از جمعیــت در مناطق روســتایی زندگی 
می کنند، بیشترین افزایش جمعیت آینده 
نیز در این مناطق رخ می دهد و در بلندمدت 

این بازارها بزرگ تر هم می شوند.

 در دنیا چه نوع رویکرد کارآفرینی به 
روستا وجود دارد؟

در ادامــه تکامل رویکردهای کســب وکار 
در بازارهــای کم درآمد و در راســتای رفع 
انتقادهای مطرح شــده، مفهوم دیگری با 
Inclu� )عنوان »کســب وکار عام المنفعه« 

sive Business( شــکل گرفــت. بحــث 
اصلی آن این اســت که چگونــه می توان 
کســب وکاری ایجاد کرد کــه همه در آن 
ذی نفع باشــند و افراد کم درآمــد نه لزوما 
به عنــوان مصرف کننده، بلکه در نقش های 
دیگری همچون تولیدکننده، توزیع کننده، 
نیروی کار و کارآفرین ایجاد ارزش کنند و 
سود ببرند. مفهوم »کسب وکار عام المنفعه« 
ســعی بر لحاظ کردن طبقات کم درآمد در 
محور اصلی و زنجیره ارزش کسب وکار دارد. 
البته این را هم باید گفت که به همان نسبت 
که این گونه فعالیت ها به کسب وکارمحوری 
شــرکت نزدیک تــر می شــوند، از طرفی 
چالش ها و ریسک های انجام آن ها افزایش 
می یابــد و از طرفــی دیگر احتمــال نفع 
کســب وکار برای خود شرکت و همین طور 

اقشار محروم زیادتر می شود.

 چه نوع نگاهی باید نسبت به روستاها 
داشته باشیم؟

 روســتاییان ما دانش و بینشــی دارند که 
متاســفانه نادیده انگاشته شده و باید حتما 
در هــر نوع کاری این دانــش محلی به کار 
گرفته شــود. دیدی که وجود داشته بیشتر 
دیدی ترحم برانگیز بوده اســت. تا هنگامی 
که به کاربر و ذی نفع به دید قربانی نگاه شود 
راه نوآوری بسته می ماند. دید ترحم برانگیز 
به روســتا را باید کنار بگذاریم و با دید یک 
کارآفرین به آن نگاه تجاری کنیم، به روستا 
به عنوان یک منبع نگاه کنیــم. نگاه باال به 
پایین باید کنار برود و یــک نگاه رودررو و 
در کنار یکدیگر با هم داشته باشیم تا سبب 
ایجاد نوعی هم افزایی حول مقوله روســتا 
شــود. به نفع بخش خصوصی است که این 
دیدگاه را داشــته باشد چراکه احتیاج مادر 
اختراع است. در مناطق شهری جایی برای 
نوآوری وجود ندارد. روســتاها بهترین جا 

برای نوآوری هستند. 

 اتفاق جالبی 
که در روز اول 
رخ داد این بود 

که وقتی یکی از 
شرکت کنندگان 

روستایی برای 
ارائه ایده خود 
پشت تریبون 

قرار گرفت 
گفت: »این یک 
دقیقه مهم ترین 

دقیقه عمرم 
است.«
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گاهی کارها دقیقا طبق برنامه پیش نمی رود، اما 
اگر یقین کنید که فصل ها جای خود را به یکدیگر 
می دهند متوجه می شوید که در درازمدت نوبت 

برداشتن محصول هم خواهد رسید.

مصاحبه

آنتونی رابینز
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برای اولین بار استارت آپی ها به روستای کفران رفتند  تا آنها را با کارآفرینی 
آشنا کنند

استارت آپ درروستا

وقت آن رسیده که ایده های نوآورانه در همه زمینه های اجتماعی-فرهنگی و در سراسر 
ایران گسترش پیدا کند. هم نت می تواند الگوی خوبی برای این اتفاق باشد

در مراسم اختتامیه هنگامی که در کلیپ پخش شده از کودکی 
چهارساله می پرسند در روستایتان چه خبر است، کودک جواب 

می دهد: دانشمندان آمده اند تا به روستایمان کمک کنند

روستایی ها شور 
عجیبی داشتند. 

اینکه استارت آپ ها 
و ایده های نوپایشان 
به روستاهای کشور 

باز شده اتفاق مبارکی 
است و می توان 

امیدوار بود جلوی روند 
نگران کننده مهاجرت 
روستاییان به شهرها 

را بگیرد

حضور دکتر شقایق 
حق جو جوانمرد، 

رئیس بنیاد نخبگان 
اصفهان، در مراسم 

تریبون نماز جماعت 
بسیار جالب توجه بود. 
به نقل از روستاییان، او 
اولین خانمی است که 

در خطبه نماز جمعه 
روستای کفران حضور 

یافته است

نه
زنگ

ی 
تض

 مر
ها:

س 
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ایجاد کرد، اما تنها سوزاندن آن را یاد گرفته ایم.« 
تاکید سخنان او بر حرکت کشور به سمت اقتصاد 
دانش بنیان بود. دکتر عمادی، مشــاور سازمان 
ملل در توســعه روستایی و کشــاورزی، از دیگر 
ســخنرانان بود. به اعتقاد او، در ایران تنها تالش 
شــده هر آنچه شــهر دارد به روســتا داده شود. 
این رویــه غلط باید تغییر کند. ســخنران بعدی 
دکتر شــوان صدر قاضی، پژوهشــگر تحقیقات 
اقتصادی اجتماعی دانشــگاه ســازمان ملل، بود 
که سخنرانی اش به واسطه درخواست های مکرر 
حضار تمدید شد. دلیل درخواست حضار نیز بیان 
تجربه های متفاوت دکتر صدر از مشاهداتش در 
کشورهای دیگر بود. او اصول اساسی کارآفرینی 
اجتماعی را این سه اصل دانست: یک، داشتن یک 
ایده نوآورانه نسبت به یک مشکل اجتماعی است. 
دو، راه انداز و ریشه اصلی فعالیت های دولت ها در 
این زمینه هــا، کارآفرینان اجتماعی بوده اند پس 
نباید منتظر دولت بود. سه، کارآفرینی اجتماعی 
کاری کامال جمعی است و کار تیمی در این زمینه 
اهمیت باالیی دارد. تاکید دکتر صدر بر این مسئله 
بود که در نگاه به روستا باید نوآوری جایگاه ویژه ای 
داشته باشد. این نوآوری باید با رعایت همه جوانب 

فرهنگی و اجتماعی در روستا باشد. 
پنل »آسیب شناسی روستا« با حضور خانم دکتر 
احســانی، دکتر ملکی و دکتر صدر قاضی بعد از 
سخنرانی دکتر صدر قاضی شــروع شد. در این 
پنل خانم دکتر احسانی ســعی کرد این نکته را 
جا بیندازد که هنگامی که به روســتا و مســائل 
آن فکر می کنیم باید ابتدا شــنونده باشیم. اگر 

الزم بــود کاری انجام دهیم و اگر الزم نبود مانند 
یک دانشگاه از روستا و مردمش درس بگیریم. در 
مقابل دکتر ملکی با نقد رویکرد نگاه مهندســی 
به مسائل درون روستا و جامعه اشاره کرد که هر 
حرکتی در روســتا می بایست با شناخت درست 

مشکل همراه باشد.

 ایده هایی که در سیاه چادرها جان می گیرند
همان طور که گفته شد این رویداد در روستا برگزار 
شد. با توجه به اینکه شعار این رویداد همواره این 
بوده که با مشکالت برخورد نزدیک خواهد داشت، 
انتخاب روســتا به عنوان محل برگــزاری رویداد 
نشــان دهنده این اســت که حرف و عمل عوامل 
اجرایی آن در یک ســو اســت. با توجه به اینکه 
محل رویداد خارج از فضاهای مرسوم سالنی بود 
چالش های بی شــماری مطرح شد. اولین چالش 
مطرح شــده در این رویداد بعد مســافتی بود که 
روســتاها با یکدیگر دارند. در حین رفت وآمدها 
زمان بسیار زیادی تلف شد که می شد جلوی این 
اتالف زمان را گرفت. مورد بعدی مســئله اسکان 
بود که با توجه به بســیج محلی مسئوالن روستا 
به بهترین وجه آن را سامان دهی کردند و افراد و 
تیم ها در خانه های روســتاییان و یا اماکن اداری 
اسکان داده شــدند. کمترین هزینه در این بخش 
صورت گرفت. در زمینه ناهار و شام و میان وعده ها 
روستاییان سنگ تمام گذاشتند. نقطه تاریک این 
رویداد را باید نبود یک ســالن مناسب برای ارائه 
سخنرانی ها و آموزش ها دانست، چراکه همه تیم ها 
در یک سوله مســتقر بودند و این سبب شده بود 
که با توجه به جمعیتی که حضور داشتند همهمه 
ایجاد شود. این مسئله باعث شد تمرکز افراد هنگام 
سخنرانی ها بســیار پایین باشد و به راحتی به هم 
بریــزد. البته برگزاری یک ســخنرانی در یکی از 
چادرهای اطراف در روز سوم نشان داد که می شد 
با برگزاری سخنرانی ها در فضایی کوچک در زیر 
چادرها به شدت کیفیت و سطح یادگیری مباحث 
مطرح شــده را باال دانســت. البته همین انتخاب 
هوشمندانه مکان سبب شــد برخورد نزدیک با 
مشکالت و مسائلی که در روستا وجود دارد مغفول 
نماند و همین مسئله پتانسیل بیشتری در درون 

رویداد ایجاد کرد. 
خوش فکری دیگر این رویداد این بود که با موضوع 
روســتا برخورد صرفا تفریحی نشد و سعی شد با 
بردن شــرکت کنندگان بر ســر زمین ها و مراکز 
کشت، پرورش طیور و استخرهای پرورش ماهی 
فرصت پرســش و پاسخ با فعاالن در عرصه روستا 
فراهم شود. البته نقدی که به رویداد برمی گردد 
این است که افراد شــرکت کننده آموزش ندیده 
بودند تا مشاهده گر و جســتجوگر خوبی باشند 
وگرنه فردی که به دنبال ســوال هایش در روستا 

می گشت قطعا یابنده می بود.

 تعامل با روستاییان
افــراد  فقــط  رویــداد  شــرکت کنندگان در 
تحصیل کــرده نبودند. حــدودا 30 تا 40 درصد 
شــرکت کنندگان روســتایی بودنــد. در مورد 
روستاییان دو نکته بسیار مشهود بود، اول اینکه 
روســتاییان افکار خام و ایده های زیادی داشتند 
ولی از یک تفکر سیستماتیک برای کسب وکار به 
دور بودند. مورد دوم بی خبری آن ها از منابعی بود 
که در اختیار داشتند. آن ها کارهای خود را به طور 
روتین انجام می دادند و فکر می کردند باید ایده از 
بیرون و یا حمایتی از بیرون به سمت آن ها بیاید 
تا وضعیت معیشت آن ها بهبود بیابد. شاید به این 
دلیل که به خاطر وضعیت معیشــت پایینشان از 
انجام کارهــای نو ترس داشــتند. نحوه تعامل و 
برخورد روستانشینان و افراد تحصیل کرده ای که 
از شهرهای مختلف آمده بودند بسیار جالب توجه و 
قابل بررسی است. در این زمینه چند برخورد دیده 
شد. برخی افراد که متوجه شده بودند روستاییان 
چه پتانســیل های درونی دارند سعی می کردند 
در تیم خود از فرد و یا افراد روســتایی اســتفاده 
کنند. ابراهیم یکی از شرکت کنندگان درباره کار 
با روستایی ها می گوید: »کار کردن با آن ها بسیار 
لذت بخش بود چراکه به آســانی می توانستیم با 
آن ها ارتباط برقرار کنیم. البته باید در مقابل آن ها 
بیشتر شــنونده باشــیم تا گوینده، چراکه وقتی 
بچه های تیم بیشــتر حرف می زنند آن ها حالت 
دفاعی به خود می گیرند و از جمع خارج می شوند. 
ما در تیممان سعی کردیم تعامل نزدیکی با آن ها 
داشته باشیم و حضورشــان به خاطر شناخت و 

اطالعاتی که داشتند بســیار به ما کمک کرد. ما 
در مطالعات و مشاهده های میدانی از وجودشان 

بسیار کمک گرفتیم.«
مورد دوم تیم هایی بودند که در آن ها فرد روستایی 
دیده نمی شــد. در مــورد حضور نداشــتن فرد 
روستایی در تیمشان که پرسیدیم، مهرداد یکی از 
اعضای همین تیم ها پاسخ داد: »ایده ما فرایندی 
مدون است که خارج از روستا رخ می دهد. شاید 
به روستا منتهی شود اما خودمان می توانیم آن را 
اجرا کنیم.« این اعالم بی نیازی معلوم نیســت از 

کجا سرچشمه می گیرد! 
مورد ســومی که در این رویداد مشهود بود عدم 
مشارکت روســتاییان با افراد غیرروستایی بود. 
آن ها از طریق اطالعاتی که گرفتند سعی می کردند 
مکانیســم خودشان را بســازند. در بین تیم های 
برگزیده شده هر ســه این تیم ها دیده می شوند 
ولی جالب اســت بدانید که تیم برگزیده متشکل 
از روســتاییان بود. آنقدر بیان ایده و چالش ها و 
فرصت های روبه روشــان شــفاف و دقیق بود که 
هیئت داوران را متقاعد کرد آن ها را به عنوان تیم 
اول انتخاب و معرفی کنند. ایــده آن ها فرآوری 
کودهای دامی و مرغی بود. آن ها می خواهند تولید 
و بسته بندی و توزیع انواع کودهای آلی و شیمیایی 
متناسب با کیفیت آب و خاک اراضی را در دستور 

کارشان قرار دهند.

 نظر تیم ها در مورد رویداد چه بود؟
عمده گالیه شرکت کنندگان از روز ارائه ایده بود. 
آن ها نکته ها و ارائه های روز اول را برای رســیدن 

به یک جمع بندی و شــناخت 
فرصت های روستای کفران و 
ســمیرم کافی نمی دانستند و 
اذعان داشــتند که اگر فرصت 

بیشــتری داشــتند می توانســتند بــا توجه به 
یافته هایشــان ایده هــای بهتری ارائــه دهند. 
دلیلشــان هم این بود که شناخت کافی نسبت به 
فرصت ها و ارائــه ایده ها وجود ندارد لذا نمی توان 
به یک جمع بندی نســبت به ایده رسید. تیم ها از 
حضور ســرمایه گذاران و افراد صاحب نظر عموما 
راضی بودند و نحوه تعامل با این افراد را مناسب و 

رضایت بخش می دانستند.
 

 مشوق هایی برای انگیزه دهی
جایزه رویداد 2 میلیون تومان تســهیالتی است 
که بنیاد نخبــگان اصفهان به پانزده تیم برگزیده 
اعطا می کند. جایزه با توجه به اینکه بهایی نقدی 
نیست، در نظر تیم ها آنچنان خوشایند نیامد، اما 
از اینکه فرصت تعامل با بنیــاد نخبگان اصفهان 
برایشان فراهم شده بسیار خرسند بودند. به نظر 
بهرام صادقی، یکی از داوران و تســهیلگران، این 
جایزه بیش از یک فرصت اســت تا افراد عالوه بر 
اینکه تــالش می کنند به صورت یــک تیم باقی 
بمانند، بتوانند در این مدت ضعف های تیم را نیز 
برطرف کنند و در این زمینه عالوه بر توانمند شدن 
مشاوره هایی دریافت کنند تا به رشد آن ها بیشتر 
کمک کند. دکتر حق جــو، رئیس بنیاد نخبگان، 
در مورد جایزه می گوید: »برنده تیمی اســت که 

تیم بماند.«

 هم نت از دیدگاه متخصصان 
دکتر هادی فالحی، موسس و مدیرعامل موسسه 
پشتیبان کســب وکار ثمرات ارزش آفرینان و از 
داوران و تســهیلگران و سرپرســت تیم تحقیق 
روســتای کفران، در مورد رویــداد هم نت گفت: 
»رویداد هم نت بنا را بر این گذاشــته که در قدم 
اول پل ارتباطی باشــد بین قشر تحصیل کرده و 
روستاییان تا باب گفتگو و مشارکت باز شود. این 
رویداد بنا را بر مشارکت دادن روستاییان در مراحل 
برگزاری گذاشت تا به نوعی پایلوتی برای مشارکت 
اجتماعی اثربخش در روستاها باشد. برای توسعه 
روســتا باید روســتاییان در بخش های مختلف 
توســعه مشــارکت داده شــوند.« دکتر سروش 
طالبی، سرپرســت تیم تحقیق روستای سمیرم 
و از کارشناسان پژوهشکده سیاست گذاری علم، 
فناوری و صنعت دانشــگاه صنعتی شریف و عضو 
کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه، در مورد 
رویداد چنین نظر داد: »در رویداد هم نت، بازگشت 
به مقوله روستا و فکر کردن به مسائل و مشکالت 
روستا به نوبه خود بســیار ارزشمند است. در این 
رویداد افرادی می توانند با روســتا و مشــکالت 
روستا کنار بیایند و در زمینه روستا موفق باشند 

که از دغدغه باالی اجتماعی برخوردار باشند. در 
این رویداد ارتباط خوبی بین افراد تحصیل کرده 
و روستایی ایجاد شد و باب گفتگو بین این دو باز 
شــد. این ارتباط اگر با مالحظاتــی چون در نظر 
گرفتن آسیب شناسی ورود دانش روز به روستا و 
همچنین در نظــر گرفتن دانش بومی در طرح ها 
همراه باشــد می تواند طرح هایی که برای روستا 
ریخته می شــود را از اســتحکام خوبی برخوردار 
کند.« دبیر کل اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن 
و کشــاورزی اصفهان، دکتر محمد گوهریان، در 
مورد ویژگــی منحصربه فرد رویداد هم نت چنین 
بیان کرد: »رویداد هم نت صرفا به دنبال پیدا کردن 
ارزش های موجود و سعی در تبدیل این ارزش ها 
به فرایندی قابل سازوکار است. در این رویداد به 
دنبال حل مشکالت کالن روستایی نیستیم، گرچه 
ایجاد ارزش به نوبه خود مقداری از مشکالت روستا 

را کم می کند.«

 وقتی همه شب ها بیدارند
بعد از رویــداد هم نت اتفاق جالبــی که رخ داد، 
تشکیل گروهی در تلگرام توسط یکی از روستاییان 
به نام حسین بود. او نام گروه را »پساهم نت کفران« 
گذاشته و اولین پیامش بعد از اضافه کردن شصت 
نفر به گروه این بود: »دوستان عهد خود را فراموش 
نکنید و به فکر روستا باشید.« این نوع نگاه و پیام 
نشان از اثربخشی رویداد هم نت در بین روستاییان 
دارد. در ایــن گروه در مورد مســائلی چون نحوه 
ثبت نــام , l,hvn nd'v wpfj an دکتــر فالحــی 
این گونه به آن ها پاسخ داد: »ثبت نام روستایی ها 
به صورت دستی نیز انجام شده، 
و دعوت های متعددی از طریق 
افراد معتمــد و تریبــون نماز 
جمعــه صورت گرفــت.« او در 
مورد صحت وسقم برخوردهای پیش آمده ادعایی 
نداشــت و از روستاییان درخواســت کرد با ارائه 
شواهد به او فرصتی برای پیگیری موضوع بدهند.

 حاشیه های یک رویداد چهارروزه 
تیم اول این رویداد را افرادی از روســتا تشــکیل 
می دادند. بعــد از رویداد، همه اعضــای تیم که 
افرادی تقریبا میانسال بودند، همدیگر را در آغوش 
 کشیدند و گریه کردند. قرار گرفتن آن ها در مقام 
اول از میان تحصیل کرده های دانشــگاهی بسیار 

جالب توجه بود.
در مراســم اختتامیــه هنگامــی کــه در کلیپ 
پخش شده از کودکی چهارســاله می پرسند در 
روستایتان چه خبر است، کودک جواب می دهد: 
»دانشــمندان آمده اند تا به روســتایمان کمک 
کنند.« مهنــدس بهزاد صادقی کــه از داوران و 
تسهیلگران رویداد بود با شــنیدن این جمله به 

گریه افتاد.
حضور دکتر شقایق حق جو جوانمرد، رئیس بنیاد 
نخبگان اســتان اصفهان، در مراسم نماز جماعت 
بســیار جالب توجه بود. به نقل از روســتاییان، او 
اولیــن خانمی اســت که در خطبــه نماز جمعه 

روستای کفران حضور یافته است.
شــلوغ ترین شب روســتا به گفته روستاییان در 
روز سوم رقم خورد. آنجا که تیم ها مجبور بودند 
برای تهیه نقشه کسب وکارشــان تا ساعت دو و 
سه بامداد بیدار بمانند.  حاشیه دیگر این رویداد 
تعامل روستاییان با شرکت کنندگان و پذیرایی از 
آن ها بود که بیشتر منجر به ردوبدل شدن شماره 
تماس ها شــد. در شب دوم هنگامی که تیم ها در 
خانه های روستایی اسکان می یافتند، اغلب افراد 
اذعان داشــتند که با امکانات موجود در خانه ها 
از قبیل ماشــین و... لفظ منطقه محروم اصال به 
روســتای کفران نمی خورد. در روز دوم همه به 
دنبال آشپز ناهار سمیرم می گشتند و یک صدا از 
دست پخت او تعریف می کردند. گویی آنقدر غذا 
لذیذ بوده که یکی از شرکت کنندگان شماره آشپز 
را با این گفته می گیرد که »می خواهم تو آشــپز 
عروسی ام باشی.« روز اول حاشیه خاصی نداشت، 
اما نمی توان از حضور شخصیت های برجسته در 
این رویداد غافل بود. حضور افراد برجسته علمی 
زیر یک سقف و سخنرانی های باکیفیت آن ها را 
باید برای خالی نبودن بحث حاشیه ها حاشیه به 
شــمار آورد. البته اتفاق جالبی که در روز اول رخ 
داد ایــن بود که وقتی یکی از شــرکت کنندگان 
روستایی برای ارائه ایده خود پشت تریبون قرار 
گرفت گفت: »این یک دقیقــه مهم ترین دقیقه 

عمرم است.«
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اگرچه از سالن مجلل خبری نبود اما در دل همین سوله ساده فکرهای 
بزرگی کنار هم جمع شده بود

همه روستاهای کشور را می توان همانند کفران با ایده پردازی و راه اندازی کسب وکار آشنا کرد تا صفای روستاها در بیکاری 
و مشکالت اقتصادی از دست نرود

چه کسی فکرش را می کرد زیر سیاه چادر هم بشود در مورد مدل 
و بوم کسب وکار صحبت کرد؟ ایده داد و برای اجرایی شدن آن تا 
نیمه شب با دیگر اهالی روستا بحث کرد و استدالل آورد؟ هم نت 
این امکان را فراهم کرد



در نوشته های گذشــته در مورد رابطه 
کارآفرینی و استارت آپ صحبت کردیم، 
عالوه بر این در هفته های گذشته به طور 
مفصل در مورد ایده یابی، فرصت، کشف 
فرصت های ناب و بهره بــرداری از آن ها 
مطالبی ارائه شــد. هدف من از ارائه این 
مباحث این اســت که در کنار آشنایی با 
اصول کارآفرینی به  صــورت گام به گام، 
تکنیک هایی ســاده و کاربردی در مورد 
هریک از این اصول ارائه دهم. این هفته 
قصــد دارم به مقوله خالقیــت بپردازم. 
همان طور که گفتیم، کارآفرینی با نوآوری 
و خالقیت رابطه تنگاتنگــی دارد. یک 
سوال: »آخرین باری که یک ایده خالقانه 
به ذهنتان رسید کی بود؟« بگذارید سوال 
ساده تری بپرسم: »آخرین باری که اصال 
ایده ای به ذهنتان رسیده چه زمانی بوده، 
در چه شــرایطی؟« )اصال به اینکه ایده 
خالقانه بــوده یا نه فکر نکنیــد.( در آن 
شرایط چه حسی داشــتید؟ وقتی ایده 

به ذهنتان رسید چه حسی پیدا کردید؟
در مورد خالقیت در علوم مختلف تعاریف 
مختلفی ارائه  شده که هرکدام از آن ها به 
جنبه ای از خالقیت اشاره دارند، مثال در 
علم مدیریت، این تعاریف ارائه می شوند:

»خالقیت به کارگیری توانایی های ذهنی 
برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. 
خالقیت عبارت است از طی کردن راهی 
تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به 

طرزی نوین.«
در علم روانشناســی، تعریف خالقیت بر 
پایه تعریف تفکر بنا شــده است. »تفکر 
فرآیندی است که شما در آن به بازآرایی، 
تحلیل و تغییــر اطالعاتی که در حافظه 
درازمدتتان وجــود دارد می پردازید.« 
جالب است بدانید که دو نوع تفکر داریم؛ 
تفکر همگرا و تفکر واگــرا. تفکر همگرا 
همان بازآرایی و مرتب ســازی اطالعات 
در حافظه درازمدت اســت و تفکر واگرا، 
کــه رابطه خیلــی زیادی بــا خالقیت 
دارد، عبارت اســت از فرآیند ترکیب و 
مرتب سازی جدید و متفاوت از اطالعات. 
در این تفکر شــما روابط جدیدی را بین 
اطالعات موجود کشف می کنید، این تفکر 
واگرا همان خالقیت اســت! جالب است 
بدانید عده ای بر این باورند که خالقیت 
نوعی حالت روحانی اســت که انسان به 
سرمنشــا الهی متصل می شود و حالتی 
مشابه وحی دارد. خوب حاال بیایید ببینیم 

رابطه خالقیت با استارت آپ چیست؟

 استارت آپ و تکنیک های خالقیت
یادتان باشد، این روزها همه کسب وکارها 
به دنبال روش های جدید ارزش آفرینی و 
ایجاد مزیت رقابتی هستند. استارت آپ ها 
از جمله کسب وکارهایی هستند که پایه و 
اساس آن ها نوآوری و کشف و بهره برداری 
از فرصت هاست که در این زمینه خالقیت 
نقش بسیار مهمی را بازی می کند. شما 
به عنــوان یک موســس و کارآفرین اگر 
با تکنیک های خالقیت آشــنا شــوید، 
می توانیــد از این جعبه ابــزار برای حل 
مسائل و پیشــرفت کسب وکار خودتان 
اســتفاده کنید. سعی کنید مهارت های 
تفکر خالق را به تدریج هم خودتان و هم 

تیمتان کسب کنید.
شــخصا از تکنیک های خالقیت و تفکر 
خالق در حوزه های زیــر در طی کردن 
یک فرآیند استارت آپی استفاده کرده ام:

 انتخاب نام، شعار، دامنه و کپی رایتینگ 
استارت آپ

 طراحی تجربه کاربری )شــاد کردن 
مشتری و شگفت زده کردن وی(

 شیوه های نوین ایجاد ارزش و طراحی 
مدل کسب وکار

 راهکارهــای تبلیغاتــی و طراحــی و 
ایده پردازی تبلیغات دهان به دهان

 شیوه انجام تحقیقات کاربر و طراحی 
مصاحبه های کیفی

 طراحــی MVP و نمونه ســازی اولیه 
خدمات و محصوالت

مدرسهاستارتآپ
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نقــاش کامل آن اســت که از هیــچ برای خود 
سوژه بسازد.

ستون

 کاله زرد
پرسش های کلیدی: نکات مثبت چیست؟ مزایای 
این مسئله چه چیزهایی اســت؟ اصال این ایده چرا 
می تواند موثر باشد؟ چرا انجام این کار ارزشمند است؟ 
بررسی این موضوع چطور می تواند به کسب وکار ما 

کمک کند؟
کلمات کلیــدی: نگــرش مثبت بــه پدیده ها، 

امکان پذیری، فرصت و بهره برداری از فرصت ها
تمرین: با اســتفاده از این سبک تفکر، به این سوال 
پاسخ دهید که مزایای حضور در بازار اپلیکیشن های 

موبایل چیست؟

 کاله مشکی
پرســش های کلیدی: آیا اصال این مسئله درست 
اســت؟ کاربــردی دارد؟ نقاط ضعف و ریســک ها 

چیست؟ اصال مشکل این کار چیست؟
کلمات کلیدی: احتیاط، ارزیابی، قضاوت، گواهی، 

شواهد
تمرین: با اســتفاده از این ســبک تفکر به بررسی 
مشــکالت خودروی برقــی تســال بپردازید؟ چه 

نقطه ضعف هایی می تواند داشته باشد؟

 کاله قرمز
پرسش های کلیدی: االن دقیقا حس و حال شما 
نسبت به این مسئله چیست؟ چقدر با این ایده ارتباط 

برقرار کرده اید؟ چه احساسی به آن دارید؟
کلمات کلیدی: شهود، احساسات

تمرین: با استفاده از این سبک تفکر به حس و حال 
خودتان در مورد راه اندازی یک کسب وکار در زمینه 
ارائه صبحانه سالم فکر کنید! واقعا چه حسی دارید؟ 
چطور می توانید در این زمینه روی مردم تاثیرگذار 

باشید؟

 کاله سفید
پرســش های کلیدی: در مورد این مسئله و موضوع 
چه حقایق و مواردی را می دانیم یا به دست آورده ایم؟ 
چه اطالعاتی از قلم افتاده است؟ نیاز به چه اطالعات 
یا حقایقی داریم؟ قرار اســت چگونه این اطالعات 
و حقایق را به دســت آوریم؟ چه اطالعاتی معنادار 
هستند؟ چه اطالعاتی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؟ 

صحت این اطالعات چقدر است؟
کلمات کلیدی: اعتبارسنجی، اطالعات، نمودارها، 

اطالعات رسمی و غیررسمی
تمرین: فرض کنید یک دوســت برای شــما یک 
حیوان خانگی خریده است، مثال یک گربه. سواالت 
و اطالعاتی که دوست دارید در زمینه نگهداری این 
حیوان خانگی به دســت بیاورید را لیست کنید. یا 
فرض کنید قرار است در مورد یک بخش از مشتریان 
خودتان اطالعاتی به دست آورید، به چه ویژگی ها و 
اطالعاتی در این زمینه نیاز دارید؟ و مهم تر اینکه چرا 

به این اطالعات نیاز دارید؟

 کاله سبز
پرسش های کلیدی: یک سری راه حل برای اینکه 
مسئله را حل کنید ارائه دهید. آیا راه حل های دیگری 

هم وجود دارند؟
کلمات کلیدی: خالقیت، رشــد، تغییر، پیشنهاد، 

موتور ایده، راهکار جایگزین، روش های حل مسئله
تمرین: در مــورد خودروی برقی تســال در بخش 
کاله مشــکی نقاط ضعف را لیست کردید، در اینجا 

راهکارهایی برای این نقطه ضعف ها ارائه دهید.

 کاله آبی
پرسش های کلیدی: تا حاال در مورد این مسئله چه 
کارهایی انجام شده و چه نتایجی حاصل شده است؟ 
قرار است فعالیت بعدی چه باشد؟ به چه تصمیماتی 

تاکنون رسیده ایم؟
کلمات کلیدی: کنترل کننــده، هماهنگ کننده، 

تصمیم گیرنده، نظم دهنده، جمع بندی کننده، 

 نتیجه گیری
تمرین: کاله آبــی با تمامی کاله های دیگر متفاوت 
اســت، ایــن کاله هماهنگ کننــده، نظم دهنده و 
تصمیم گیرنده در زمینه بهره مندی از سایر سبک های 
تفکر است. معموال این نقش برگزارکننده جلسات 
طوفان فکری با تکنیک شش کاله فکری است. این 
نقش در ابتدا صحبت را آغاز می کند، و بیان می کند 
که مسئله چیست. اگر بحث منحرف شود بحث را در 
مسیر اصلی قرار می دهد و درنهایت یک جمع بندی 

انجام می دهد.

سفید رنگی 
خنثی است. 

این سبک 
تفکر بدون 

هیچ قضاوتی، 
واقعیت ها را 

مورد پردازش 
و جستجو 

قرار می دهد. 
تفکر سفید 
به فرضیات 
کاری ندارد، 

هر چیزی که 
درواقع تاکنون 
رخ داده است 

را مورد تحلیل 
قرار می دهد

با تکنیک های »شش کاله فکری«آشنا شوید که هر یک نوع و کارکرد تفکر استارت آپی شما و البته عواقب و نتایج آن را شرح می دهد
استارت آپ شما کالهش چه رنگی است!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

 در ادبیات 
کارآفرینی 
با رویکرد 

استارت آپی، 
ایرادات 
زیادی 

به طرح 
کسب وکار 
در مرحله 

استارت آپی 
وارد است کارآفرینی، خالقیت و 

استارت آپ

c o l u m n

نحوه به کارگیری این تکنیک ها در یک استارت آپ 
با هریک از کاله ها آشــنا شدیم و یکسری تمرین 
برای به کارگیری آن ها انجام دادیم و االن می دانیم 
هر کاله چیست. حاال چطور از آن ها استفاده کنیم؟

این تکنیک می تواند به صورت فــردی و گروهی مورد 
اســتفاده قرار بگیــرد، یعنی چه؟ یعنی اینکه شــما 
به صــورت فردی یک مســئله را در نظــر می گیرید و 
تک تک سبک های تفکر را بر روی آن به صورت فردی 
اعمال می کنید. مثال مردم این روزها فرصت غذا درست 
کردن ندارند، این یک مسئله و فرصت یا ایده است. شما 
می توانید کاله های مختلف را بر سر بگذارید و تک تک 
سواالت مطرح شده در باال را در مورد این مسئله مورد 
بررسی و تحلیل قرار دهید. عالوه بر این می توانید همین 
کار را به صورت گروهی انجام دهید. هدف ما بیشتر این 

اســت که این کار را به صورت 
گروهی انجام دهید. جلسه ای 
ترتیــب دهیــد و آموزشــی 
مقدماتی در مــورد هریک از 
سبک های تفکر به افراد بدهید، 
مثــال همین مقالــه را از قبل 

بدهید مطالعه کنند و تمرین هــای آن را انجام دهند، 
سپس بسته به موضوع سبک ها را به صورت گروهی به 

کار ببرید. فقط چند نکته را مد نظر قرار دهید:
 یک نفر را که واقعا در زمینــه تفکر آبی مهارت دارد 

به عنوان مدیر جلسه انتخاب کنید.
 قرار نیست در مورد همه مسائل هر شش تفکر را مورد 
استفاده قرار داد، بسته به نوع مسئله و شرایط می توانیم 

از سه یا همه سبک ها استفاده 
کنیم.

 فــرض کنید قرار اســت به 
ایده ای خوب دست پیدا کنیم، 
در این حالت توصیه می شود 
حتما از سبک تفکر زرد بعد از 

تفکر سیاه استفاده شود.
 برای اعتبارسنجی و تهیه لیســتی از فرضیات برای 
یک اســتارت آپ می توان از کاله سیاه بعد از کاله سبز 

استفاده کرد.
 اگــر می خواهید نقاط مثبت و ضعــف یک پدیده را 
بررسی کنید، پیشنهاد می شود از کاله زرد قبل از کاله 

مشکلی استفاده کنید.

 در مورد طراحی تجربــه کاربری، به کارگیری کاله 
قرمز و ســبز در کنار یکدیگر خیلــی می تواند مفید 

واقع شود.
 اگر قرار اســت به یک پدیده با رویکرد انتقادی نگاه 
کنید، حتما اول از کاله سفید استفاده کنید و بعد از آن 
از کاله سیاه. شاید نیاز باشد در ادامه کاله قرمز و آبی را 

هم به سر بگذارید.
 ایده یابی و طوفان مغزی می تواند با سه تفکر آبی، سبز، 

قرمز در کنار یکدیگر صورت بگیرد.
 در مورد برنامه ریزی می توانیم از سبک تفکر سفید و 

آبی استفاده کنیم.
 ترکیبی از کاله سیاه، زرد و سبز می تواند برای پرورش 

ایده های جدید بسیار کاربردی باشد.

واژه نامه استارت آپی
مدل، بوم و طرح کسب وکار

مدل کسب وکار نشــان می دهد که شرکت چه 
فعالیتی را در چــه زمینه ای، به چه صورت و در 
چه زمانی انجام می دهد تا بتواند با اســتفاده از 
منابع، برای مشتریانش خلق ارزش کند. در دنیا 
مدل های مختلفی از کســب وکار وجود دارد؛ 
مثال مدل تجارت الکترونیــک، مدل متن باز، 

مدل رایگان، مدل حق عضویت و...
 Business Model( بوم مدل کسب وکار 

 )Canvas
ابزاری بصری برای به تصویر کشــیدن اجزای 

کلیدی مدل کســب وکار اســت. این ابزار یک 
بوم اســت که شــامل 9 جزء می شود و معموال 
استارت آپ ها و طراحان کسب وکار بر روی آن 
ایده پردازی می کنند. ایــن 9 جزء عبارت اند از 
بخش مشتریان، ارزش کلیدی، کانال ها، ارتباط 
با مشــتریان، درآمدهــا، فعالیت های کلیدی، 

منابع کلیدی، مشارکت ها و هزینه ها.
 )Business Plan( طرح کسب وکار 

طرح کسب وکار سندی مکتوب است که معموال 
برای آگاه کردن سرمایه گذاران و افرادی که قرار 

اســت اعتباری جهت اجرای ایده به ما بدهند 
طرح ریزی می شود.

این طرح باید مختصر باشد و در عین حال تمام 
جزئیات مربوط به اجرایی بودن و سودآوری در 

آن گنجانده شود.
یادآوری: ایــن روزها در ادبیــات کارآفرینی با 
رویکرد اســتارت آپی، ایرادات زیادی به طرح 
کسب وکار در مرحله اســتارت آپی وارد است. 
بســیاری از افراد فعال در این حــوزه معتقدند 
که ســند طرح کســب وکار چنــدان کارآمد 

نیســت، دلیل آن هم این است که بنا به تعریف 
اســتارت آپ، که در مطالب گذشته به آن اشاره 
کردیم، اســتارت آپ ها در محیط عدم قطعیت 
باالیی به ســر می برند و هنــوز به یک محصول 
مطمئن و مدل درآمدی مشــخص دست پیدا 
نکرده اند. پس بهتر اســت در روزهای آغازین 
فعالیت خــود به جای تمرکز بر روی نوشــتن 
یک طرح کســب وکار 60 صفحــه ای، بر روی 
طراحی مدل کســب وکار خود و اعتبارسنجی 

آن تمرکز کنید.
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ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

همان طور که در نوشته های گذشته قول داده بودم، 
یک ســری از تکنیک های کاربردی خالقیت ویژه 
استارت آپ ها را به شما معرفی می کنم. تکنیک های 
خالقیت می تواننــد در حل خالقانه مســائل یک 
استارت آپ بسیار کارا باشند. یکی از مهم ترین این 
 thinking 6( تکنیک ها، تکنیک شــش کاله فکری
hats( یا شش سبک تفکر اســت. به کار بردن این 
تکنیک در حل مســائل کســب وکار و ارتقای توان 
تحلیل و تصمیم گیری شما می تواند بسیار کارا باشد. 
یک چالش بسیار مهم در استارت آپ ها این است که 
بتوانند یک موضوع یا مشــکل را از جوانب مختلف 
ببینند و با سبک های تفکر مختلف مسائل را بررسی 
کنند. از طرفی شما با به کارگیری این تکنیک متوجه 
می شوید که هر فرد ممکن است سبک تفکر خاص 
خودش را داشته باشد و دلیلی ندارد که همه مثل شما 
فکر کنند. این تکنیک در درک مشترک اعضای تیم 
از سبک تفکر یکدیگر می تواند نقش بسیار موثری 
داشته باشد. این درک تاثیر بسیار خوبی بر کار اعضای 

تیم خواهد داشت.

 تاریخچه ای مختصر
این تکنیک توســط ادوارد دوبونو مطرح شده است. 
دوبونو یک فیلسوف کسب وکار محسوب می شود. وی 
سعی کرد با استفاده از علم روانشناسی و رفتارشناسی 
راهکارها و تکنیک هایی را برای حل مسائل و مشکالت 
کسب وکار ارائه دهد. او بیشتر بر روی این موضوع کار 
کرد که انسان ها به چه صورت فکر می کنند و سبک 
تفکر آن ها به چه صورت است. نتیجه تحقیقات دوبونو 
در قالب تکنیکی به نام »تکنیک شش سبک تفکر« یا 
»کاله فکری« به کار می رود. ایده پشت این تکنیک 
این است که انسان ها قابلیت این را دارند که در قالب 
شش ســبک مختلف مسائل و مشکالت را تحلیل و 
بررسی کنند. دوبونو برای هر سبک تفکر یک کاله 
رنگی در نظر گرفت تا به کارگیری آن به صورت عملی 
راحت تر باشد. با گذاشتن هر کاله و بررسی مسائل بر 
اساس ویژگی های آن کاله )یا سبک تفکر( می توان 
مسائل را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد. با 
این کار می توان یک مسئله را از شش دیدگاه مختلف 
بررسی کرد که در بسیاری از مواقع همین کار باعث 
بروز خالقیت و نوآوری در حل مسائل می شود. مثال 
وقتی گفته می شود شخصی کاله سیاه بر سر گذاشته، 
یعنی مسائل را با ویژگی های کاله )تفکر( سیاه مورد 

تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 ویژگی های هر ســبک تفکر و کاربرد آن در 
استارت آپ ها

در اینجا ویژگی های هریک از این کاله ها و چگونگی 
بهره مندی استارت آپ ها از آن ها را توضیح می دهیم.  

 کاله آبی )مدیریت(
رنگ آبی رنگ آسمان است. آسمان مانند چتری است 
که ناظر بر زمین است. این رنگ بیانگر تفکر مدیریتی، 
سازمان دهنده و نظم دهنده است. این تفکر به واسطه 
تمرکزش، از نظم ویژه ای برخوردار اســت و نگاهی 
کل نگر دارد. این سبک تفکر از سایر سبک های تفکر 
برای حل مسائل اســتفاده می کند و با نظم دادن به 
نتایج به کارگیری سایر سبک های تفکر که در ادامه 
معرفی می شوند، مسائل را حل می کند. سبک تفکر 
آبی اولویت بندی امور را نیز عهده دار است. شما زمانی 
که در یک استارت آپ فعالیت می کنید، معموال افکار 
نامنظمی به سراغتان می آید. خوب است که به این 
افکار نظم بدهیــد. نظم دادن به این افکار باعث بروز 
ایده های نو و راه حل های جدید می شود. ممکن است 
داده های خیلی زیادی به دست شما برسد و اتفاقات 
مختلفی در بازار رخ دهد، این سبک تفکر را یاد بگیرید 

تا به افکارتان نظم بدهید.

 کاله سفید )اطالعات( 
ســفید رنگی خنثی است. این ســبک تفکر بدون 
هیچ قضاوتی، واقعیت ها را مورد پردازش و جستجو 
قرار می دهد. تفکر ســفید به فرضیات کاری ندارد، 
هر چیزی که درواقع تاکنون رخ داده اســت را مورد 
تحلیل قرار می دهد. مهم است که شما واقعیت های 
کسب وکار خود را بدانید. بسیاری از کسب وکارها به 
علت توجه نکردن به این واقعیت ها دچار شکســت 
شــده اند. این ســبک تفکر باعث می شــود توان 
تصمیم گیری و قضاوت های شما در مورد واقعیت ها و 
فرضیات باال برود. واقعیت های امروز، منبع خوبی برای 
برنامه ریزی آینده هستند! یادتان باشد ما کارآفرینان 
در این زمینه خیلی ضعف داریم و به طورکلی بر روی 
مفروضات ذهنی خود پیش می رویم و واقعیت ها را 
معموال نادیده می گیریم. موسســان استارت آپ ها 
دنیایی خیالی در ذهن دارند که فکر می کنند همه 
افراد به ایده استارت آپی آن ها نیازمندند، و بسیاری از 
استارت آپ ها به واسطه همین ذهنیت دچار شکست 

می شوند.

 کاله قرمز )احساسات( 
این سبک تفکر ابزاری برای بروز احساسات است و 
از الهامات ســخن می گوید. در این تفکر جنبه های 
احساســی بیشــتر مورد توجــه قــرار می گیرند. 
ما کارآفرینان عاشــق این ســبک تفکر هســتیم، 
صحبت هایــی از این جنس که »به دلــم افتاده که 
این ایده خیلی مورد استقبال قرار می گیرد« نشانه 
این سبک تفکر است. این سبک تفکر مخالف سبک 
تفکر سفید است و تفکر غالب بر استارت آپ هاست! 
یادتان باشد که از انرژی این کاله تا جایی که می توانید 
استفاده کنید ولی با به کارگیری کاله های دیگر نقاط 

ضعف آن را پوشش دهید.

 کاله سیاه )بصیرت و بینش(
شاید عبارت بصیرت و بینش کمتر برای توصیف این 

کاله به کار گرفته شده باشد، ولی به نظر من عبارت 
مناسبی است. این ســبک تفکر بیشتر مشکالت و 
ریســک ها را مورد بررسی قرار می دهد و اشتباهات 
و احتماالت منفی را بزرگ نمایی می کند. به نظر من 
استارت آپ های ما به این کاله خیلی نیاز دارند. شاید 
در دکتر استارت آپ دیده باشید که نماد من یک کاله  
سیاه است، این نماد بر اساس همین مسئله انتخاب 
شده است که به مخاطبان یادآوری شود که تفکری 
مبتنی بر بصیرت و بینش، با رویکردی واقع بینانه و 
کمی منفی گرایی، برای موسسان نیاز است. همیشه 
گفته می شــود که اســتارت آپ ها کسب وکارهای 
پرریســکی هســتند، این به این معناست که باید 
کمی بیشتر و محتاط تر عمل کرد. این سبک تفکر 
را یاد بگیرید. شــاید یکی از دالیل شکست بسیاری 
از اســتارت آپ ها عدم بهره مندی از این سبک تفکر 
باشد. حل کردن مسائل با کمترین ریسک و یا بررسی 
ریسک ها نتیجه به کارگیری این سبک تفکر است. 
یادتان باشــد که اگر زودتر شکست بخورید خیلی 

بهتر است! چرا؟ چون منابع کمتری را هدر داده اید.

 کاله زرد )سازندگی، خوش بینی و مثبت نگری(
زرد رنگ آفتاب است، رنگ مثبت نگری و خوش بینی. 
این ســبک تفکر با انرژی و امیدی که دارد ســعی 
می کند جنبه های مثبت هر مســئله و فرصت های 
موجود در آن را مورد بررسی قرار دهد. این فرصت ها 
را می تواند بر اساس تجربیات گذشته خود یا منابعی 
که در مطالب قبلی بیان کردیم شناسایی کند و آن ها 
را مــورد تحلیل قرار دهد. ایــن کاله فکری از کاله 
فکری قرمز مناســب تر و منطقی تر عمل می کند و 
می تواند در یک استارت آپ مانند یک موتور انرژی 

موثر عمل کند.

 کاله سبز )خالقیت، رویش و باروری(
تعریف این ســبک تفکر کمی پیچیده است، چون 
این سبک تفکر به چیزهایی می اندیشد که دیگران 
کمتر آن ها را درک می کنند و می بینند. این سبک 
تفکر، راه حل های بدیع و نوآورانه ارائه می دهد و توان 
پرورش یک ایده را، که در ابتدا همچون دانه اســت، 
به یک درخت سرســبز دارد. تغییرات را در آغوش 
می گیرد، خطرپذیر است. افرادی با این سبک تفکر، در 
استارت آپ ها عالقه مند به شاخ و برگ دادن هستند، 
می خواهند ایده های جدیدی را بر پایه ایده اصلی بنا 
کنند و موتور تولید ایده هستند. ولی یادمان باشد که 

همه ایده ها را نمی توان به یک باره اجرا کرد. 

 این شش سبک تفکر را تمرین کنید
در ادامه تکنیک هایی را توضیــح می دهم که برای 
تمرین هریک از این کاله ها مورد نیاز است. برای هر 
مورد یک سری پرسش و کلمه کلیدی و یک تمرین 
ارائه شده اســت. آن ها را به کار بگیرید و ببینید در 
کدام یک از سبک های تفکر بیشتر توانمند هستید، 
و ســعی کنید در مــواردی که ضعــف دارید کمی 

تمرین کنید.



گوته
بزرگ ترین مشکل ها جایی نهفته است که هرگز 

انتظارش را نداریم.
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تاثیر هجوم آگهی دهندگان بر اکوسیستم محبوب ترین شبکه اجتماعی اشتراک عکس

تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در مرزهای سیاست جدی تر از هر زمان دیگری شده است

اینستاگرام با آگهی ها قدرت نمایی می کند

تصمیم شرکت اینستاگرام برای ارائه API خود به 
40 شــرکت فناوری بازرگانی بازده خوبی داشته 
است. این شــرکت اعالم کرد که بیش از 200 هزار 
آگهی دهنده را ضمانت می کند. این از شرایط توییتر 
که چهار سال زودتر برنامه تلفن همراه معروف خود 

را راه اندازی کرده بود، بهتر است.
وقتی این شرکت در بلگ خود اعالم کرد: »75 درصد 
از آگهی دهندگان ما در خارج از آمریکا هستند و در 
بیش از 200 کشور کار می کنند.« تقاضا برای این 

پلتفرم به سرعت در سراسر دنیا افزایش یافت.
فیس بوک صاحب اینستاگرام است و در ماه آوریل 
2012، که تقریبا اوایل عمر اینســتاگرام بود، این 
برنامه را به مبلغ یک میلیــارد دالر خریداری کرد. 
آن زمان، بســیاری از افراد تعجــب کردند که چرا 

فیس بوک چنیــن مبلغ هنگفتــی را برای خرید 
اینستاگرام پرداخت می کند. اما، یکبار دیگر، مارک 
زاکربرگ نشان داد که ســرمایه گذار فوق العاده ای 

است.
مهم تر آنکه، با بررسی پلتفرم های تبلیغات و تحلیل 
مختلف می توان دریافت که اینستاگرام به برنامه ای 
محبوب در بین آگهی دهندگان نیز تبدیل شده است. 
برای مثال، گزارش روند تبلیغات برنامه تلفن همراه 
Kenshoo اعالم کرد که ســهم آگهی دهندگان از 
کلیک ها و نصب برنامه های دریافت شده از طریق 
اینستاگرام از زمان معرفی API تبلیغاتی این برنامه 
در سال 2015 از کل سهم تبلیغات تجاوز کرده است، 
و معیارها نشان می دهد که در طول دو ماه گذشته 

این شرکت پیشرفت های قابل توجهی کرده است.
درواقع تبلیغات نصب برنامه در اینستاگرام بیش از 
20 درصد از تمام نصب برنامه ها و کلیک ها را به خود 
اختصاص داده است. اینستاگرام به آگهی دهندگان 
برنامه امکان می دهد تا با هزینه کمتر نســبت به 
تبلیغات اجتماعی دیگر مشتریان جدید پیدا کنند، 

زیرا هزینه تبلیغات اینســتاگرام همیشه کمتر از 
هزینه سایر تبلیغات فیس بوک بوده است، در حالی 

که میزان کلیک ها تقریبا یکسان است.
 ،Kenshoo اما خبر بد آن است که طبق تحقیقات
مشخص شده تبلیغات موجود در برنامه اینستاگرام 
برای تشویق کاربر به نصب برنامه تاثیر کمتری دارند 
با اینکه تعداد کلیک ها در این برنامه تقریبا برابر با 

تعداد کلیک ها در سایر روش های جایگزین است.
در حالــی که عملکرد اینســتاگرام بســیار مهم 
است،Kenshoo  بخش وسیع تری از نصب برنامه 
تلفن همــراه را تجزیه وتحلیل کرده اســت. آن ها 
دریافتند کــه پرداخت هزینه برای تبلیغات برنامه 
تلفن همراه در رسانه های اجتماعی در یک مسیر 
مشخص و با سرعت ثابت در حرکت است. »در سه 
ماه آخر سال 2015 هزینه تبلیغات نسبت به سه ماه 
آخر سال 2014 بیشتر از دو برابر شد، به عبارت دیگر 
155 درصد افزایش یافت. در مقایســه با سه ماهه 
قبل، هزینه تبلیغات حداکثر 7 درصد بود. در طول 
یک سال گذشته، هزینه تبلیغات به نقطه اوج خود 

رسید، به طوری که افزایش کل مبلغ پرداختی برای 
تبلیغات از ســال 2014 تا 2015 نشان داد که این 
رشد بیشتر به رشد ارگانیک کانال ارتباطی مربوط 

می شود تا ترفندها و روش های فصلی.«
به عالوه داده های حاصل از تحلیل ها نشان می دهند 
که حجم نصب برنامه ها با روند هزینه ها از نزدیک 
مطابقت دارد. درواقع ما شــاهد یک افزایش خطی 
در هزینه تبلیغات هســتیم که نیمه دوم سال تراز 
و هماهنگ خواهد شــد. فقط کافی اســت تعداد 
برنامه های نصب شــده به ازای هــر دالر از هزینه 
تبلیغات را مشــاهده کنید تا دریابیــد که هزینه 
تبلیغات مربوط به برنامــه کاربردی تلفن همراه تا 
چه میزان موثر بوده است. بنابراین، می توان گفت 
این روند در ســه ماهه سال عمدتا بدون تغییر بوده 
اســت و قبل از آن 20 درصد افزایش داشته است، 
اما در مقایسه با سال گذشته، هزینه در ازای نصب 
14 درصد کاهش یافته است و دلیل آن این است که 
حجم نصب برنامه ها سریع تر از مخارج و هزینه ها 

رشد پیدا کرده است.

افراد جوانی که می خواهند تماس های تلفنی دریافت 
کنند اما دوست ندارند معلم یا والدین آن ها متوجه 
تماس ها شــوند، می توانند آهنگ زنگ »پشه« با 
فرکانس باال را دانلود کنند. بعد از یک ســن خاص، 
افراد نمی توانند این صداهای فرکانس باال را بشنوند. 
این گونه افراد مســن از ارتباطات جوان ترها مطلع 
نخواهند شــد. در دنیا تحوالت بــزرگ و مهمی در 
زمینه فناوری های جدید رخ داده است که پیامدهای 
انقالبی به همراه دارند، به طوری که جوانان دیگر به 
طور ذاتی با فناوری ها آشنا هستند و افراد مسن تر 
نحوه کار با آن ها را نمی دانند. بســیاری از انقالب ها 
و شــبه انقالب ها را به توییتر و فیس بوک نســبت 
می دهند تا آنجا که معتقدند اصالحات پروتستانی 
را دستگاه چاپ گوتنبرگ و آشوب های سیاسی در 
اتحاد جماهیر شوروی را دستگاه تکثیر، فتوکپی و 
فکس ها به وجود آوردند. بنابراین ما بار دیگر با تاثیر 
جوانان و فناوری بر روی تغییرات سیاسی و اجتماعی 

روبه رو هستیم.
تعداد کمــی از تحلیلگران نیــز معتقدند توییتر و 
فیس بوک باعث تحوالت اجتماعی می شــوند. این 
دو شرکت تنها نقش ابزار را ایفا می کنند. اما احمقانه 
است اگر ما نادیده بگیریم که این دو ابزار به آگاهی و 
درک ما شکل می دهند. توییتر نشان می دهد که در 
فرهنگ ما کمبود توجه وجود دارد و تمایل ما نسبت 

به دریافت اطالعات کوچک و کم را تقویت می کند. 
فیس بوک نیز حاصل پیوند اینترنت و تلویزیون است، 
زیرا امکان برقراری ارتباط بین چندین »دوست« را 
آسان می کند و به کاربران اجازه می دهد تا زندگی 

خود را در معرض نمایش قرار دهند.
فیس بوک یک وسیله برای رسیدن به مقصد است: 
یک راه برای انتشار کارآمد اطالعات برای گروهی 
از افراد )برای مثال: مطالعه سیاســت خارجی در 
گــروه Focus Facebook(. اما فیس بوک چیزی 
بیشتر از ابزار است. فیس بوک درک کامال متفاوتی 
از فضای عمومی/خصوصی ارائه می دهد. افراد در 
سنین خاص متوجه نمی شوند که چرا فیس بوک 
اینقدر طرفــدار دارد و چــرا افراد به ایــن اندازه 
اطالعات خصوصی اغلــب پیش پاافتاده خود را در 
این فضای مجازی منتشــر می کنند، در حالی که 
درگذشــته این گونه اطالعات یا ثبت نمی شــدند 
یا در یک دفتر خاطرات محرمانه باقی می ماندند. 
اما برخی افراد نیز هنگام ارســال اطالعات در نظر 
نمی گیرند که آیا این اطالعات ممکن است روزی 
موقعیت شــغلی آن ها را به خطــر بیندازد، رابطه 
عاطفی آن ها را خدشــه دار کند، یــا اینکه باعث 
خجالت او در برابر خانواده و دوســتانش در آینده 
شود. این افشاگری های روزانه همگی بخشی از یک 
مجموعه متفاوت از روابط اجتماعی است که مطالب 

خصوصی در آن خیلی حذف نمی شوند.

 خداحافــظ »اطالعــات زیاد« و ســالم 
»به روزرسانی وضعیت«

این تقسیم بندی عمومی-خصوصی در مکان هایی 
مانند آمریکا از نظر اجتماعی و آکادمی مورد توجه 
است. فقط با بازدید از صفحات و پروفایل کاربران 
فیس بوک می توان از بســیاری از تحوالت و حتی 
نظرات مردم کشــورهای مختلف مطلع شد. این 
اطالعات می تواند مربوط به هر حوزه ای باشد اعم 
از فرهنگ ملت های مختلف، دیدگاه های سیاسی 
آن ها، روابط و چشم انداز افراد و دیدگاه آن ها نسبت 
به آینده و... یکی از بحث های داغ درباره این ابزار، 
نقش فیس بوک در تحوالت کشورهای عربی است. 
رسانه های اجتماعی نقش موثری در انقالب هایی 
که در مصر و تونس رخ دادند ایفا کرده اند. بسیاری 
از معترضان از برنامه هایی مانند توییتر و فیس بوک 
برای ارتباط با یکدیگر استفاده کردند. تمام اخبار 
جدیــد و اطالعات درباره مالقات هــا، همایش ها 
و گفتگوهــا از طریــق اینترنــت و با اســتفاده از 
برنامه هایــی مانند توییتــر و فیس بوک ردوبدل 
می شــدند، زیرا اینترنت تنها راه ارتباطی مطمئن 

در شرایط هرج ومرج به شمار می رفت.
تحلیلگران معتقدند که فیس بوک این تظاهرات و 

اعتراضات را هدایت کرده، امــا این خود تظاهرات 
بود که تغییرات را ایجاد کرد. در تونس، یکی از نقاط 
عطف مهم انقالب صحنه ای بود که خشونت پلیس 
را در برابر یک برنامه نویس کامپیوتر نشان می داد و 
این صحنه در فضای مجازی منتشر شد. از سوی دیگر 
فعاالن مصری نیز از تجربیات مردم تونس استفاده 
کردند و حتی از طریق فیس بوک با رهبران آن ها در 

ارتباط بودند.
در کل، مهم نیســت ابزارهای آنالین چقدر اهمیت 
دارند، بلکــه تاریــخ در خیابان هــا رخ می دهد و 
رویدادها و حوادث خیابانی است که تحوالت اصلی 
را به وجود می آورند. اما چگونه تعداد بی شــماری 
از مردم در این خیابان ها جمع می شــوند. این یک 
اتفاق تصادفی نیســت. رسانه های اجتماعی در آن 
نقش دارند و موجب دستیابی به دو موفقیت ساده 
اما مهم می شــوند: اول اینکه مــردم در فیس بوک 
و محیط هــای آنالین دیگــر ویدئوها و عکس های 
تکان دهنده را که از خشونت کشورها گرفته  شده اند 
می بینند و به اشــتراک می گذارند و که بر احساس 
آنها تاثیر می گذارد. دوم اینکه، مردم در این سایت ها 
از اطالعات اولیه مربوط بــه برنامه های معترضان، 
باخبــر می شــوند. بنابراین، ابزارهــای اجتماعی 
مانند فیس بوک نقش کلیــدی را در خصوص امور 

ژئوپلیتیک کشورها ایفا می کنند.

  ژئوپلیتیکی که فیس بوک رقم می زند

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

چرا گوگل به سامسونگ 
پشت کرد؟

Lenovo اکوسیستم 
نرم افزاری درست می کند

گوگل قصــد دارد در فصل بعدی تولید تبلت 
 Asus 10 خــود را از سامســونگ به Nexus

منتقل کند.
Asus در تولید تبلت هــای خالص اندرویدی 
بسیار موفق بوده است و از این نظر از سامسونگ 
پیشــی گرفته است. سامســونگ در گذشته 
نه تنهــا Nexus 10 را بلکه تعــداد زیادی از 
مدل های دیگر تلفن ها و تبلت های Nexus را 

تولید می کرد.

 اما چرا؟
این تصمیم هیچ ربطی بــه این موضوع ندارد 
که سامسونگ 95 درصد از سود جهانی حاصل 
از سیستم اندروید را به دســت آورده است یا 
فروشگاه برنامه مخصوص به خود را راه اندازی 
کرده است تا با گوگل پلی رقابت کند، یا حتی 
اینکه با Intel، Tizen  روی یک سیستم عامل 
موبایل جدید کار می کند تا سیستم عامل برتر 

گوگل را کنار بزند.
دلیل این تصمیم ترس گوگل از رقیب کره ای 
خود نیست که نیمی از تمام ترافیک وب مبتنی 

بر اندروید به آن تعلق دارد.
قطعا Asus مبلغ بهتری پیشنهاد کرده است.

البته این موضوع که Asus در اوایل ســال در 
تولید و فروش Nexus 7 بســیار موفق عمل 
کرده، می تواند تاثیرگذار باشد. اما مالحظات 
مهم تری در این رونــد تصمیم گیری دخیل 
بوده اند. با اینکه گوگل و سامســونگ شرکای 
مهــم یکدیگرند، دشــمنان بالقــوه و بزرگ 
یکدیگر نیز به شمار می روند. اینکه سامسونگ 
سال گذشته 400 میلیون تلفن فروخته است 
 LG، و فروش تلفن های هوشمند آن بیشتر از
Lenovo، ZTE، HTC، و Huawei  بوده است، 
در اکوسیســتم اندروید مانند یک بمب صدا 

کرده است.
اگر سامسونگ نمی توانســت همان گونه که 
آمــازون عمل کرده و دســتگاه های خود را با 
سیســتم عامل تلفن همــراه مخصوص خود 
ایجاد کرده اســت، که به اکوسیستم محتوای 
دیجیتال خــود متصل اســت، اندروید را در 
دستگاه های خود تحت کنترل درآورد، گوگل 
با مشکل بزرگی مواجه می شد و کل چشم انداز 
تعلق زندگی دیجیتال مصرف کننده جهانی 
بــه اینترنت از بین می رفت. بــه همین دلیل 
گوگل قصد دارد مبالــغ هنگفتی را، احتماال 
نیم میلیــارد دالر، برای تبلیغ Moto X جدید 

خود صرف کند.
ایجاد تعادل در اکوسیســتم از هر موضوعی 
مهم تر است. به عبارت دیگر گوگل که در صدر 
جدول است و تمام شرکای دیگر به یک اندازه 

تشنه و به یک اندازه ناتوان هستند.

یک بار دیگر شــرکت Lenovo عملیات های 
خود را بازسازی می کند، اما این دفعه می خواهد 
دو گــروه کســب وکار جدید ایجــاد کند که 
محصوالت شــرکت خود را ارائــه دهد و یک 
اکوسیستم نرم افزار ایجاد کند. چند روز پس از 
اعالم برنامه خود در خصوص خرید کسب وکار 
سرور x86 شــرکت IBM، این شرکت چینی 
عملیات های خود را به چهار گروه کسب وکار 
تقسیم می کند، به طوری که دو گروه دیگر حول 
محور کامپیوترهای شخصی و محصوالت تلفن 
همراه می خرد. این بازســازی به منظور ایجاد 
»کســب وکار جدید و پایه های جدید« برای 
شرکت که قســمت اعظم درآمد آن از فروش 
کامپیوترهای شخصی است، انجام می گیرد. 
این گروه جدید باید به یک موتور ســوددهی 
برای شــرکت تبدیل شــود. به عــالوه، گروه 
»اکوسیســتم و خدمات فضای ابری« جدید 
شــرکت راهبردهایی را برای کسب درآمد از 
خدمات شرکت ایجاد خواهد کرد. این تغییرات 

در یکم ماه آوریل اجرا خواهند شد.
Lenovo به بزرگ ترین تولیدکننده کامپیوتر 
شخصی دنیا تبدیل شده است، و فروش آن در 
بازار داخلی بسیار باالست، اما با کاهش تقاضا 
برای کامپیوترهای شــخصی، این شرکت به 
تولید محصوالت تلفن همراه روی آورده است، 
و به یکی از فروشندگان تلفن هوشمند اصلی 
در چین تبدیل شــده اســت. هفته گذشته، 
این شــرکت اعالم کرد 2/3 میلیارد دالر برای 
 IBMشرکت x86 خرید کسب وکار ســرور
پرداخت خواهد کــرد. طبق گفته تحلیلگران 
 Lenovo در صورت انجــام این معامله، اعتبار
در بازار شرکت ها به شــدت باال خواهد رفت. 
تحلیلگران می گویند Lenovo سعی می کند 
در کســب وکار خود تنوع ایجاد کند تا فقط به 

فروش کامپیوترهای شخصی متکی نباشد. 

 با بررسی 
پلتفرم های 
تبلیغات و 

تحلیل مختلف 
می توان دریافت 

که اینستاگرام 
به برنامه ای 

محبوب در بین 
آگهی دهندگان 
نیز تبدیل شده 

است
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امروزه صفحات اینســتاگرام ویترینی برای نمایش 
مشــخصات عمومی از طریق گوشــی های همراه 
هســتند و کاربــران این صفحــات، لحظات مهم 
زندگی خود را در آن ثبت می کنند. همچنین همه 
روزه طیف وسیعی از کاربران از صفحات یکدیگر 
بازدید می کنند و در صورت عالقه مندی به برخی 
از پست ها، آن ها را به اشتراک می گذارند. از این 
رو کمپین های تبلیغاتی به ارزش و جایگاه این 
صفحات برای نمایش تبلیغات خود پی برده اند و 
سعی دارند نهایت استفاده را از این فضاها بکنند. 
در این میان برند غذایی مشهور مک دونالد نیز 
با ارائه یک راهکار قابل توجه، از مخاطبان خود 
خواســته از غذاهای موردعالقه خود عکس 

بگیرند و در صفحات اینســتاگرام آن ها را انتشار دهند. این 
تعامل با مصرف کننده اقدامی درخور توجه اســت که باعث 

شرکت دادن مخاطب در پیام تبلیغاتی نیز می شود.
این کمپین تبلیغاتی از کاربران خود خواســته با ضربه زدن 
به عکس های صفحه اینســتاگرام، آن را گسترش دهند و به 
گالری عکس ها بروند و تعداد زیادی از نمونه های فرستاده شده 
توسط مردم را مشاهده کنند. ضمن اینکه هریک نیز می توانند 
از فست فودهای مورد عالقه شان در این برند، تصویری تهیه 
و ارسال کنند. نوشتن دیدگاه، به اشتراک گذاشتن و یا حتی 
پســندیدن هریک از این عکس هــا، در عین حال که میزان 
بازخورد تبلیغ را نشان می دهد، یک راهکار تبلیغی جدید نیز 
برای مک دونالد محسوب می شود که مخاطبان بیشتری را 
در برمی گیرد. همچنین در اقدامی مشابه، کمپین مک دونالد 

در صفحه فیس بوک خود نیز پیامی مبنی بر اینکه »با دهان 
خود فکر کنید و ضربه بزنید« را منتشر کرد که با ضربه زدن 
به عکس ها، نمونه های بیشتری ارائه داده می شود و کاربران 
می توانند با پســندیدن آن ها و یا با به اشتراک گذاشتنشان، 

نام مک دونالد را گسترش دهند.
در هــردو موردی کــه ذکر شــد، یک تعامــل عمیق بین 
تولیدکننده و مصرف کننده برقرار می شــود که باعث جلب 
اعتماد مخاطبان می شــود و آن ها را شــریک برند مذکور 
می کند؛ به نوعــی که مخاطب احســاس می کند به عنوان 
نماینده این برند باید بهترین نمونــه از محصوالتش را ارائه 
دهد. بر این اســاس، کمپین تبلیغاتی مک دونالد با زیرکی 
توانست مخاطبان خود را در تبلیغاتش سهیم کند و سهمی 

از کار بازاریابی را از طریق آن ها پیش ببرد.

ستون
C o l u m n

برند و تبلیغات
B r a n d & A d s

10
آنتونی رابینز

خداوند هرگز مشکلی را سر راهمان نمی گذارد، 
مگر آنکه بداند شایستگی و گنجایش رویارویی 

با آن و توانایی از بین بردن آن را داریم.

خودتان فیلمتان را 
تبلیغ کنید

دســتریفای پلیر )Distrify player( امکان 
تبلیغ فیلــم را بر روی خطــوط آنالین و در 
صفحات اجتماعی توســط خود فیلمسازان 

فراهم می کند.
شــبکه های اجتماعــی از پرمخاطب ترین 
صفحات اینترنتی هستند که کاربران زیادی 
دارند و روزانــه افراد زیــادی از آن ها بازدید 
می کنند، به همیــن خاطر یکی از مهم ترین 
راهکارهای تبلیغاتی دنیای امروز، استفاده از 
این فضاهای مجازی است. در اینجا با معرفی 
کمپین تبلیغاتی دستریفای، که یک شرکت 
آنالین تبلیغ و پخش فیلم اســت، به اهمیت 

دنیای دیجیتال در تجارت فیلم می پردازیم.
وفور فناوری هــای دیجیتال در دنیای امروز، 
باعث تغییرات عمده ای در روند کسب وکارهای 
جهانی شده است و خطوط آنالین و شبکه های 
اجتماعی مختلف، کار را برای تبلیغات و معرفی 
محصوالت جدید آسان کرده اند. در این میان 
یکی از کســب وکارهای مهم دنیــای امروز، 
تبلیغات فیلم است. امروزه در سراسر جهان 
فیلم هــای زیادی تولید می شــوند و یکی از 
مهم ترین مراحل پس از تولید هر فیلم، تبلیغات 
و معرفی آن است تا به دست مخاطبان برسد. 
با پیشــرفت و ظهور فناوری های دیجیتال، 
شــرکت های آنالین زیادی برای این منظور 
تاســیس شــده اند که کار تبلیغات فیلم را 
آسان تر می کنند و با صرف هزینه های کمتر 
آن را به دست مخاطبان می رسانند. شرکت 
دستریفای ازجمله این شرکت های دیجیتالی 
است که فیلم سازان می توانند از طریق آن، به 
تبلیغ فیلم خود بپردازند و قسمتی از فیلم خود 

را به نمایش بگذارند.

 چگونه فیلم خود را با دستریفای پلیر 
تبلیغ کنیم؟

مشتریان این شــرکت می توانند در صفحه 
فیس بوک، وبالگ و یا وب سایت خود، سیستم 
پخش این شــرکت را قرار دهنــد، و با خرید 
حق دانلود، قسمتی از فیلم خود را بارگذاری 
کنند، سپس این تریلر برای بازدیدکنندگان 
قابل مشاهده است و در صورت تمایل می توانند 
آن را خریداری نیز کنند. برای این تبلیغ وقت 
بسیار کمی از شــما گرفته می شود: نخست 
تریلر مورد نظر خود را بارگذاری کنید، پس از 
دریافت آن از طریق سایت، ایمیلی برای شما 
فرستاده می شود. سپس می توانید 8 دقیقه از 
فیلمتان را به دلخواه آپلود کنید که تقریبا 30 
دقیقه زمان می برد و درنهایت پس از پردازش 

فیلم، مبلغ تبلیغ را می فرستید.

 امکان دسترسی جهانی
پخش فوق العاده سریع ویدئو و بهینه سازی 
آن برای تلفن های همراه به نحوی که حداکثر 
عملکرد را داشته باشد و به سهولت نمایش داده 
شود، ازجمله مزایای این سیستم دیجیتالی 
پخش و معرفی فیلم اســت؛ ضمــن اینکه 
تبلیغات دســتریفای در سطح جهانی عمل 
می کند و با داشتن ابزارهایی مانند رابط های 
چندزبانــه و چندارزی، قابلیــت عملکرد در 
همه نقاط جهــان را دارد و هر فردی می تواند 
فیلم خود را از طریق آن معرفی کند. یکی از 
شعارهای اصلی این وب سایت که در صفحه اول 
آن نیز به چشم می خورد این است: »ویدئوی 
شما پخش می شود، در هرکجا و در هرزمانی 
که باشــید.« بر این اســاس، دستریفای این 
امکان را به تولیدکنندگان فیلم ها می دهد که 
در کوتاه ترین زمان ممکن، قســمتی از فیلم 
خود را برای تبلیغ بارگذاری کنند و این فیلم 
در شــبکه ها و صفحات مشهور اجتماعی به 

نمایش دربیاید.

 امکان فروش فیلم توسط تولیدکننده
از دیگر مزایای این سیســتم تبلیغاتی فیلم، 
نظارت تولیدکننده بر تمام مراحل معرفی تا 
فروش فیلم است؛ به طوری که قیمت گذاری 
توسط خود فروشــنده انجام می شود، نحوه 
پخــش و ترویج فیلم را نیــز می تواند تعیین 
کند و درنهایت بر نحــوه فروش فیلم نظارت 
داشته باشد و از همه مهم تر، می تواند آمارها 
و بازخوردهای تبلیغ را در میان مردم بررسی 

کند.

ویترین مک دونالد در گوشی های همراه

در المپیک 
2012 لندن، 
آدیداس یکی 

از حامیان مالی 
این رویداد 

جهانی بوده و 
در ازای این 

حمایت، مارک 
آدیداس را 
در کنار نام 

المپیک لندن 
قرار داده است. 

برنامه ریزی 
بلندمدت 

آدیداس برای 
این رویداد 

نیز قابل توجه 
است، تقریبا از 
2 سال و نیم 
قبل از شروع 

المپیک 2012 
لندن، تیم 

بازاریابی این 
کمپانی بر روی 
استراتژی های 
خود مطالعه 

داشته و بیش از 
550 ورزشکار 

را برای این 
منظور انتخاب 

کرده بوده تا نام 
تجاری آدیداس 
را به نحوی به 
نمایش بگذارند

وقتی یک نام تجــاری تبدیل به برندی مشــهور 
می شــود، قطعا راهی طوالنی را پیموده اســت و 
استراتژی ها و راهکارهایی موثر را پیش روی خود 
داشــته اســت. آدیداس که امروزه برندی آشنا در 
پوشاک ورزشی است نیز برای تبدیل شدن به این نام 
 آشنا، راهکارهای تبلیغاتی مخصوصی داشته است 
که در کنار کیفیت این محصوالت، آن را در سطح 
جهان شناسانده است. تنها برند شدن کافی نیست، 
برند ماندن نیز هنر خاص خود را دارد که برای باقی 
ماندن در سطح تجارت جهانی الزم و بایسته است. 
بنابراین شــرکت های معتبری ازجمله آدیداس، 
همه ســاله ســعی در ارائه راهکارهای تبلیغاتی و 
بازاریابی جدید دارند تــا بتوانند به عنوان یک برند 

آشنا در صنعت خود باقی بمانند.

 آدیداس و بازی های المپیــک )بازاریابی 
ورزشی(

آدیداس برندی است که با ورزش عجین شده است و 
شنیدن آن ناخودآگاه انسان را به یاد تیم های ورزشی 
و پوشــاک مخصوص آن ها می اندازد. این کمپانی 
بزرگ آلمانی، محصــوالت متنوعی مانند کفش و 
لباس ورزشــی، کیف، عینک و سایر کاالها و لوازم 
ورزشــی را تولید می کند و برندی شناخته شده در 
جهان ورزش محسوب می شود. هر تبلیغی به دنبال 
تاثیر گذاشــتن بر دایره زیادی از مخاطبان است و 

بنابراین، برند آدیداس از همان آغاز تاسیس خود، این 
نکته را درک کرده بود که بازی های المپیک موقعیت 
بسیار مناسبی برای آشنایی طیف زیادی از مخاطبان 
با محصوالت این شرکت است. در این بازی ها عده 
زیادی از مردم جهان گرد هم می آیند و بسیاری دیگر 
نیز در منازل خــود از طریق تلویزیون های خانگی 
این بازی ها را دنبال می کنند، لذا دیده شــدن نام 
آدیداس بر قامت ورزشکاران محبوب جهانی قطعا در 
درازمدت تاثیر خود را بر مخاطبان خواهد گذاشت.

 اولین عرضه آدیداس در المپیک
حضور برند آدیداس در بازی های المپیک به سال ها 
پیش برمی گردد، یعنی زمانی که کفش آدیداس در 
المپیک 1928 آمستردام عرضه شد. در سال های 
بعد نیز این کمپانی در المپیک های مختلف حضور 
داشت و خصوصا محصوالت خود را توسط قهرمانان 
بزرگ جهانی عرضه می کرد. این استراتژی هنوز هم 
به عنوان یک راهکار تبلیغاتی از طرف کمپین های 

بازاریابی این شرکت عرضه می شود.

 آدیداس: اسپانسر المپیک 2012 لندن
یکی دیگر از راهکارهای تبلیغاتی آدیداس، اسپانسر 
شــدن برای رویدادهای ورزشی است. این کمپانی 
با حمایت از بازی های ورزشــی، توانسته است در 
بیــن مخاطبان جهانی ورزش نفــوذ کند و یادآور 
تیم ها و یا قهرمانان محبوب آن ها باشد. برای مثال 
در المپیک 2012 لندن، یکی از حامیان مالی این 
رویداد جهانی بــوده و در ازای این حمایت، مارک 
آدیداس را در کنار نام المپیک لندن قرار داده است. 
برنامه ریزی بلندمدت آدیداس برای این رویداد نیز 

قابل توجه است، تقریبا از 2 سال و نیم قبل از شروع 
المپیک 2012 لندن، تیم بازاریابی این کمپانی بر 
روی اســتراتژی های خود مطالعه داشته و بیش از 
550 ورزشکار را برای این منظور انتخاب کرده بوده 
تا نام تجاری آدیداس را به نحوی به نمایش بگذارند.

 تبلیغات سنتی و مدرن در کنار یکدیگر
آگهی های چاپ شــده در مجــالت و روزنامه ها، 
تابلوهای تبلیغاتی، رسانه های جمعی مانند تلویزیون 
ازجمله راهکارهای سنتی تر آدیداس برای تبلیغات 
هستند. این رسانه ها که مخاطب انبوه دارند، در نوع 
خود تاثیرگذار و به صورتی هدفمند قابل اجرا هستند، 
اگرچه تبلیغ در چنین رسانه هایی هزینه های باالتری 
دربردارد. به طور مثال در المپیک لندن بسیاری از 
خیابان ها با پوسترهایV ورزشی پوشانده شده بود، 
آگهی های تلویزیونی نیز پوشاک آدیداس را بر تن 
ورزشکاران مشهوری چون دیوید بکام نشان می داد، 
همچنین در متروهای لندن تصاویر ورزشکاران با این 
برند به نمایش گذاشته شده بود. از طرفی اگرچه برند 
آدیداس هنوز هم از این شیوه های تبلیغاتی سنتی 
سود می برد، اما در کنار آن ها از روش های مدرن تر 
بازاریابی غافل نیست و ارزش رسانه های اجتماعی و 
شبکه های اینترنتی را کامال دریافته است. مخاطب 
این طیــف از تبلیغات آدیــداس، عموما جوانان و 
نوجوانانی هستند که به صورت گسترده تری از این 
شبکه ها اســتفاده می کنند و کاربران اصلی آن ها 
محسوب می شوند. دنیای دیجیتال فرصتی ایجاد 
کرده کــه این برند بتواند بر روی خطوط آنالین و با 
هزینه های کمتر مخاطبان بیشتری را در دسترس 
داشته باشد و بســیاری از تبلیغات خالقانه خود را 

در این فضاهای مجــازی ارائه دهد. می توان گفت 
امروزه رســانه های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر 
کمپیــن تبلیغاتی آدیداس هســتند که بازخورد 
جهانی گسترده ای دارند. برای مثال ویدئوهایی که 
در شبکه هایی مانند اینستاگرام، توییتر و... توسط 
این کمپین ارائه می شود، صدها میلیون دیدگاه را از 
کاربران دریافت می کند که نشان دهنده بازدید طیف 

وسیعی از مخاطبان است.

 دوام و ظرافت در لوگوی آدیداس
آرم آدیداس ســه خط موازی راه راه اســت که در 
کنار یکدیگر کشــیده شــده اند و آن را سمبلی از 
کوه می دانند که نشــانه استقامت و پایداری و دوام 
است و از طرفی به اهداف و چالش های پیش روی 
ورزشکاران نیز اشــاره می کند. جالب است بدانید 
این لوگوی سه خطی برای اولین بار در سال 1967 
بر روی کفش های این کمپانی حک شد. این لوگو 
که امروزه بر روی تمامی محصوالت این شــرکت 
خودنمایی می کند، در عین سادگی، قابل توجه است 
و مفاهیمی از پیچیدگــی، ظرافت، دوام و قدرت را 
تداعی می کند. شکل این لوگو که سه خط موازی در 
کنار یکدیگر است، نماد یک عملکرد ورزشی برجسته 
برای فائق آمدن بر چالش ها و رسیدن به اهداف است. 
رنگ سیاه وسفید این لوگو نیز مفهومی الهام بخش 
به جوانان در فعالیت های ورزشی شناخته می شود 
که باعث احیای روحیه جوانی و شادابی در مخاطب 
می شــود. به طور کلی رنگ، شکل و فونت لوگوی 
آدیداس در عین ســادگی موجود در آن، نمادی از 
ایجاد انگیزه در بین جوانان است که روحیه مقاومت 

و قدرت را نیز در آن ها تقویت می کند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

)Anetwork( اینتورک
متخصص ارتباط با مشتری

تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

  )Manyar( ایدهپردازمانیار
Java EE  برنامه نویس

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

هزار تومان

)Spatena (اسپاتنا
بازاریاب و کارشناس فروش

اصفهان، تمام وقت

    )Foroshrah( فروشراه
تولیدکننده و مترجم محتوا
تهران، پاره وقت، دورکاری

 )Raya Vision Fardad( رایاویژنفرداد
طراح و توسعه دهنده وب

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

500 هزار تومان

)Balon ( بالون
NET. استخدام کارآموز بخش تبلیغات

یزد، تمام وقت، کارآموزی

)SHABESH (تجارتشخصبهشخصایرانیان
مدیر فروش

تهران، تمام وقت
از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

    )Shafaqna Media( شفقنارسانه
خبرنگار متخصص

تهران، تمام وقت، دورکاری
از 900 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان

  )Karrava(کارروا
Front-End Developer

تهران، تمام وقت
از 2 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان

کمپین های تبلیغاتی این تولیدکننده 
پوشاک ورزشی بر ترندهای روز 
استوار هستند

فست فودفروش معروف دنیا چطور از اینستاگرام استفاده می کند؟

راهکارهای تبلیغاتی 
آقای آدیداس!

)Limatech( لیماتک
iOS  توسعه اپ برای پلتفرم

تهران، تمام وقت
از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

)Adro( ادرو
++C برنامه نویس

تهران، تمام وقت
از 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 10 میلیون تومان

رویکردهای موفقیت آمیز کمپین تبلیغاتی پوبلیسیز
کمپین پوبلیسیز )Publicis Groupe( یک شرکت چندملیتی 
بازاریابی فرانسوی است که مقر اصلی آن در پاریس است. این 
آژانس تبلیغاتی که ابتدا یک شرکت کوچک بازاریابی بود، بعد از 
سال 1945 رشد خود را آغاز کرد و به چهارمین آژانس  تبلیغاتی 
معروف جهان تبدیل شد. روابط نزدیکی که این آژانس با مقامات 
باالی دولت فرانسه داشت، استفاده هوشمندانه از نمادها برای 
ترویج محصوالت و توانایی برای جذب مشــتریان خود از میان 
صنایع روبه رشد جهانی، ازجمله دالیل اصلی موفقیت این آژانس 

هستند. ارائه تبلیغات ســنتی و دیجیتال به مشتریان ملی و یا 
چندملیتی در سال های اخیر نیز ازجمله فعالیت های اصلی این 
شرکت بوده اســت. در حال حاضر خدمات این شرکت شامل 
بازاریابی مستقیم، خدمات مدیریت ارتباط با مشتری، ارتقای 
فروش، ارتباطات بهداشت و درمان، ارتباطات سازمانی و مالی، 
ارتباطات میان فرهنگ ها و قومیت ها، زیرساخت منابع انسانی، 
روابط عمومی، خدمات طراحــی، ارتباطات تعاملی، بازاریابی 
ورزشی و... هستند.  همچنین پوبلیسیز با استخدام بیش از 77 

هزار کارمند حرفه ای و فعالیت در 108 کشــور جهان، یکی از 
رهبران اصلی بازاریابی و ارتباطات در دنیای امروز است. رویکرد 
جدید این کمپین تبلیغاتی بر این اصول استوار است: توجه به 
دیگران، احترام، معرفی واقعی محصوالت، رضایت مشــتری، 
کیفیت و خالقیت. طبق گفته موســس این کمپانی، مارسل 
بلوستین، سرمایه  گذاری این شرکت برای مردم و توانمندسازی 
آن هاست و از طرفی انرژی، خالقیت و تعهد کارمندان است که 

به این کمپانی قدرت می دهد.
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ابقای کارمندان از عوامل اساســی برای ســالمت و 
موفقیت یک تجارت اســت. حفظ کارمندان خوب 
رضایت مشتری، فروش محصوالت و رضایت همکاران 
را دربردارد و برنامه ریزی برای جانشینی موثر و ساخت 
دانش ســازمانی را تضمین می کند. پاســخ آنجال 
اهرنتس، معاون ارشــد رئیس اپل در فروشگاه های 
آنالین، به این پرسش که چرا کارمندان این شرکت 
به این غول تکنولوژی وفادارند شــگفت انگیز است. 
او به اختصار همکاری و اتحــاد کارمندان و مهم تر از 
همه برخورد یکســان با همــه را از مهم ترین دالیل 
این موفقیت می دانــد. همچنین اضافه می کند: »ما 
اخیرا باالترین آمار ابقای کارمندان را داشتیم؛ یعنی 
81 درصد. و بازخورد ما از کارمندان فروشگاه ها این 
بوده اســت که این افراد در گروه همواره در فضایی از 
همبستگی و یکپارچگی به ســر می برند. احساسی 
همانند یکپارچگی یک سیب! احساس انجام وظیفه 
برای یک کارفرما و ســروکله زدن با مشــتری برای 
اجرای وظیفه برای این افراد معنایی ندارد. ما کارمندان 
فروشگاه را به دید خرده فروش محصوالت نمی بینیم 
بلکه آنــان را مدیرانی تلقی می کنیم که در کمترین 
فاصله با مشتریان قرار گرفته اند و به کمک آن هاست 

که این شــرکت معنا و وجود پیدا می کند.« این یک 
داستان فوق العاده برای خواندن است. طریقه ای که اپل 
با کارمندانش برخورد می کند و آن ها را به معنای واقعی 
توانمند و مختار بار می آورد روشی است آموزنده برای 
هر شرکت و ارگانی که میل به پیشرفت دارد. حال با 
در ذهن داشــتن کمپانی اپل، برای حفظ کارمندان 

خوب خود پنج روش را فرا بگیرید:

انتظارات
اندیشــمندان مدیریت همــه با این 

موضوع موافق انــد که کارمندانی که 1
وظایف خود را به روشنی می شناسند، 
سر کار از عملکرد بسیار باالیی برخوردارند. تغییر در 
انتظارات از کارمنــدان موجب قرار گرفتن آن ها در 
تنگنا و ایجاد اســترس بیجا در آن ها می شود. این 
انتظارات به امنیت درونی کارمندان خدشــه وارد 
می کند و به آن ها حس عدم موفقیت را القا می کند. 
این به معنای دفــاع از وظایف ثابت و غیرقابل تغییر 
نیست بلکه به معنای ایجاد محیطی است که افراد در 

آن به روشنی از وظایف خودآگاه باشند.

ارتباطات
از عوامل اساســی دیگــر که حفظ 

کارمندان را در پی دارد توانایی افراد 2
برای اظهار نظر آزادانه است. آیا شرکت 
شما از کارمندان می خواهد که آزادانه به بیان انتظارات 

خود بپردازند؟ آیا شرکت شما فضایی برای دریافت 
بازخورد از کارمندان ایجاد می کند؟ اگر چنین است 
و افــراد به بیان ایده های خــود می پردازند و آزادانه 
انتقادهای خــود را بیان می کنند ،در چنین فضایی 
پیشــرفت صورت می گیرد. در غیر این صورت آنان 
همواره بایستی زبان خود را برای بیان این موارد گاز 
بگیرند یا اینکه همواره تا مادامی که شرکت را ترک 

کنند خود را معذب نگه دارند.

 استعداد
استعداد و استفاده از مهارت از عوامل 

محیطی دیگری اســت کــه افراد را 3
ترغیب بــه حفظ شــغل فعلی خود 
می کند. یک کارمند باانگیزه دوســت دارد به انجام 
کارهایی عــالوه بر وظایف اصلی خود در شــرکت 
بپردازد. چه تعداد از مردم می توانند به کارهایی که 
ربطی به وظایف اصلی آنان ندارد بپردازند؟ چه تعداد 
از مــردم دارای توانایی هــای دســت نخورده و بکر 
هستند؟ شــما تنها باید از استعدادها و توانمندی و 
تجارب افرادتان آگاه شوید و به آن ها برای استفاده از 

آن زمان دهید.

آموزش
بهتریــن افراد شــما، آن هایی که 

خواســتار حفظ آن ها هســتید، 4
افــرادی هســتند که بــه دنبال 

موقعیت هایی برای یادگیری و توسعه و پیشرفت 
و مهارت های خود هســتند. بدون موقعیت های 
تازه، بدون شــرکت در تیم های کاری پرانگیزه، 
بدون شــرکت در پروژه های مهم و به دردبخور، 
بدون قبول مسئولیت های مهم، بدون شرکت در 
سمینارهای آموزشی، احساس راکد بودن در این 
افراد ایجــاد می شــود. یک کارمند بــاارزش و 
حرفه گرا در شرکت شــما باید در موقعیت های 

رشد و ترقی قرار بگیرد.

احترام
افراد شــما بایســتی احساس به 

رســمیت شــناخته شــدن، مهم 5
شــمرده شــدن و قدردانی شدن 
بکنند. این رفتارها از عوامل بسیار کلیدی حفظ 
کارمندان هستند. عادت به اســتفاده از عبارت 
»متشکرم« راه بسیار زیادی را طی خواهد کرد. 
پاداش های مالی، امتیازها و هدیه ها، این عبارت 
را باز هم پررنگ تر و برجسته تر می کند. افزایش 
دستمزدها به میزان قابل قبولی به دستاوردها و 
موفقیت شرکت و درنتیجه به حفظ کارمندان گره 
خورده اســت. کمیســیون و حق العمــل برای 
اضافه کاری هــای روزانه، هفتگی و... به آســانی 
قابل محاســبه اســت و پاداش های این چنینی 
بی شــک تاثیر چشــمگیری در حفظ کارمندان 

ارزشمند شما دارد.

بازخورد ما 
از کارمندان 
فروشگاه ها 

این بوده که 
این افراد در 
گروه همواره 
در فضایی از 
همبستگی و 
یکپارچگی به 
سر می برند. 

احساسی 
همانند 

یکپارچگی 
یک سیب! 

احساس 
انجام وظیفه 

برای یک 
کارفرما و 

سروکله زدن با 
مشتری برای 
اجرای وظیفه 
برای این افراد 

معنایی ندارد

اپل یکی از باالترین نرخ های ابقای کارمندان را دارد. با شگردهای این شرکت آشنا شوید
چرا آن ها از  اپل، دل نمی کنند

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

کارمندان شــرکت گوگل به کارمندان افسانه ای 
شــهرت دارند. چراکه در این شرکت هرروز غذای 
رایگان با باالترین کیفیت سرو می شود، کارمندان 
این شرکت از بهترین بیمه سالمت برخوردارند، پنج 
ماه مرخصی به همراه حقوق برای زایمان )این رقم 
در شرکت های مشابه حدود 4 هفته است(، وجود 
کودکستان و باشگاه ورزشــی در محل کار، اجازه 
انجام پروژه های شخصی به مدت 20 درصد از زمان 
کار و حتی مزایای زیادی برای مرگ! عجیب نیست 
که این کمپانی همیشه در مجله های تکنولوژی از 
محبوب ترین شرکت ها و بهترین آن ها برای کار به 

حساب می آید.
پس با داشتن مزایای باال در یک رتبه بندی تازه بر 
اساس میزان جایگزینی کارمندان )به معنای ترک 
کردن کارمند پیشین و اســتخدام کارمند تازه(، 
میانگین مدتی کــه یک کارمند در این شــرکت 
مشــغول به کار است چیزی بیشــتر از یک سال 
است! گوگل از توضیح داده های این چنینی امتناع 

ورزیده است. 
کیتی باردارو، اقتصاددان، در یکی از مجالت اقتصاد 
اذعان داشته که در وهله اول گوگل در حال استخدام 
کارمندان جدید بوده اســت. درواقع این شــرکت 
از ســال 2007 تاکنون تعداد کارمندان خود را از 
9500 کارمند به 28500 رسانده است. این نیروی 
کار تازه وارد شامل افراد جوان باسابقه کم و میانگین 
سن 29 سال است. به همین دلیل این افراد سابقه 

کار زیادی ندارند.
شــرکت گوگل به برگزاری آزمون ورودی دشوار 

نیز مشهور است. این شــرکت با پرسیدن سواالت 
کلیدی مثل: »چه تعداد توپ گلف در یک اتوبوس 
جــا می گیرد؟« افراد متقاضــی را محک می زنند. 
چراکه در سوی دیگر این موضوع عالوه بر دستمزد 
و مزایای بسیار خوب این شرکت، افراد با همکارانی 
خوش برخورد و خوشــحال همکار می شوند. 84 
درصد از کارمندان گوگل رضایت بســیار باالیی از 
شــغل خود دارند، یکی از باالترین آمارها در مجله 

»فورچون 50«.
کمپانی های بزرگی مانند گوگل، که سرمایه گذاری 
خود را بر روی افراد جــوان نخبه و خالق از طریق 
دادن امکانات بسیار زیاد مثل بهترین اتومبیل ها یا 
وعده های غذای رایگان و... انجام می دهند، همواره 
در خطر ترک کردن شرکت هستند. چراکه این افراد 
جوان و جاه طلب همواره به دنبال پیشرفت هستند و 
در هرزمان و هرکجا که حس پیشرفت را به آنان القا 

کند مکان قبلی را ترک می کنند.
امــا کمپانی هــای قدیمی تــری ماننــد اینتل و 
مایکروســافت که پیشــینه ای به قدمت اینترنت 
دارند، کارمندانی با میانگین ســنی باالتری دارند. 
برای مثال این میانگین برای مایکروسافت 33 سال 
است. به همین ترتیب میزان ترک کردن کارمندان 
برای این گونه شرکت ها بسیار کمتر از کمپانی های 
ذکرشده در باالست. این رقم برای مایکروسافت 4 و 

برای اینتل 4/3 سال است.
به طور کلی کمپانی های پیشرو در تکنولوژی مثل 
گوگل و همتایان آن اهمیت ویژه ای به موضوع ترک 
کردن کارمندان نمی دهند چراکه این موضوع تقریبا 
ثابت شده است که پیشرفت یک شرکت رابطه ای با 
ترک کارمندان ندارد. برای مثال در آماری از مجله 
»فرچون 500«، باالترین آمار وفاداری به شــرکت 
مربوط به شرکت »ایستمن کوداک« با 20 سال و 

میانگین سنی کارمندان 50 سال است.

گوگل و 
همتایان 

آن اهمیت 
ویژه ای به 

موضوع 
ترک کردن 

کارمندان 
نمی دهند 
چراکه این 

موضوع 
تقریبا ثابت 
شده است 

که پیشرفت 
یک شرکت 

رابطه ای 
با ترک 

کارمندان 
ندارد

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تیم ورک
T e a m W o r k
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ارسطو

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای 
عشــق ورزیدن یا بارقه ای بــرای امیدوار بودن 

داشتید، آنگاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

شاه کلیدهای مدیریت 
کارکنان ناکارآمد 

فواید مرخصی  زایمان

هفته گذشته در مورد چهار راهکار عملی برای 
حمایت از کارکنان ناموفق و حرکت در مسیر 
پیشرفت ســازمان صحبت کردیم. گفتیم که 
چهار راه ســاده برای حل مشکالت تیم وجود 
دارد و از دو گام اولیه برای شــما نوشتیم. این 
هفته قصد داریم در مورد دو قدم نهایی بیشتر 
بگوییم. البته قبل از آن برای کمک به تازه شدن 
ذهنتان مطالب هفته قبل را یادآوری می کنیم. 
قدم اول روشــنگری اســت. روراست بودن با 
کارمندان و دادن توضیح هــای الزم در مورد 
اینکه از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت. در 
این مرحله اهداف شرکت را برای کارکنان باز 
می کنیم تا همه چیز مثل روز برایشان روشن 
شــود و همگی بدانند که قرار است چطور در 
پیشرفت سازمانشان سهیم باشند. در گام دوم، 
از فن »شنود موثر« گفتیم. اینکه بیشتر گوش 
باشیم تا دهان! و از قضاوت های زودهنگام دست 
برداریم. در ادامه گام های سوم و چهارم را بیشتر 
توضیح می دهیم. گام ســوم: مشارکت. برای 
رســیدن به راه حل های بالقوه بحث و مذاکره 
کنید و مذاکرات را تا رسیدن به ریشه ایرادات 
عملکردی ادامه دهید )بر عیوب عملکرد فردی 
و نه خود شخص تمرکز کنید(. برای برقراری 
مربع موفقیت با کارکنان همکاری کنید؛ این 
مربع از چهار وجه هــوش فردی، ویژگی های 
خاص افــراد، میــزان اندازه پذیری فعالیت ها 
و میزان دردســترس بودن اطالعات تشکیل 
می شود. بعد از خودتان سوال کنید که طبق این 
چهارضلعی و موارد به دست آمده از آن، در آینده 
چه باید بکنید تا با مشکالت کنونی روبرو نشوید. 
رهبران برنده همیشه نگاهی به درون خودشان 
می اندازند تا ببینند چطور می توانند پیشرفت 
کنند. اگر عملکرد هیچ پیشرفتی نکرد، بحث ها 
باید بــه جای خود مشــکل عملکردی، حول 
توانایی اعضای تیم در همکاری با شما متمرکز 
شود. گام چهارم: قدردانی. حرکات و تالش های 
مثبت را شناسایی و برای اینکه ادامه دار شوند، 
آن ها را تشویق کنید. دقت کنید چه بخش هایی 
خوب کار می کنند و آن ها را تشویق کنید. این 
تشــویق ها را نه فقط در مورد کار فرد، بلکه در 
مورد شخصیت او هم به کار ببرید. این چهار قدم 
را بردارید تا در مسیر توسعه عملکرد تیمتان قرار 
بگیرید. این گام ها به شما کمک می کند از دست 
کارکنانی که بــرای ماندن می جنگند خالص 
شوید و آن ها را که قصد فرار دارند، حفظ کنید!

 چند هفته پیش، دنیس یانگ اسمیت، مدیر 
نیروی انسانی کمپانی اپل، نامه ای با مضمون 
کلی افزایش تســهیالت و امکانات رفاهی به 
یکــی از کارمندان اجرایی خود نوشــت. این 
تسهیالت شامل افزایش طول مدت مرخصی 
زایمــان، پرداخت هزینه تمــام کالس های 
آموزشی کارمندان، افزایش برنامه های تشویقی 
کارمندان، اعطــای وام های دانشــجویی به 
کارمندان دانشجو و حتی افزایش امکانات برای 
زمان فوت آن ها بود.  دنیس یانگ در مصاحبه با 
مجله »فرچون« گفت: »گمان نمی کنم اجرای 
سریع این تغییرات ممکن باشد اما این اولین بار 
است که چهار نسل از کارمندان در کنار هم در 
محیط کار مشغول به فعالیت هستند و ما برای 
جذاب کردن محیط برای آن ها به گونه ای نیاز به 
تغییرات افراطی داریم.« یانگ اسمیت که اخیرا 
برنده عنوان »زنان قدرتمند« در مجله فرچون 
شده، در ماه فوریه طالیه دار و گرداننده باالترین 
منصب نیروی انسانی بوده است. او در این مدت 
برای کارمندان و ســازندگان آیفون تغییرات 
عمــده ای به وجــود آورده و در تــالش برای 
حفظ کارمندان و افراد نخبه در این شــرکت، 
با آمارگیری از 98 هزار کارمند این شــرکت 
به جمع آوری سالیق و عالقه مندی این افراد 
پرداخته و جهت جذب رضایتمندی آن ها تالش 
کرده است. بخش عمده ای از کارمندان اپل را 
کارمندان ســاعتی و بخش دیگر را کارمندان 
فروشگاه های آن در سراسر دنیا شکل می دهند. 
یانگ اسمیت می گوید: »ما برای بهبود سطح 
رفاه و افزایش مزایای آن ها در سطوح باالتری 
به تعیین هدف پرداخته ایم. به گونه ای که هدف 
ما نه تنها کارمندان ســاعتی کمپانی را شامل 
می شود، بلکه تمام کارمندان فروشگاه ها حتی 
فروشگاه های سراسر جهان را دربرمی گیرد.« 
برای مثال او به مرخصی زایمان اشاره می کند و 

می گوید: »این مرخصی برای مادران 
می تواند تا چهار هفته پیش 

از زایمان و تا چهارده 
هفته پس از زایمان 
همــراه بــا حقوق 
ادامه داشــته باشد. 
پدران نیز می توانند 
در صــورت نیــاز تا 
شــش هفتــه از این 
برخوردار  مرخصی ها 

باشند.«

ستون
c o l u m n

)Balon (بالون
iOS  کارآموز

یزد، تمام وقت، کارآموزی

)Raya Vision Fardad ( رایاویژنفرداد
Unity  برنامه نویس

تهران، تمام وقت
از یک میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون و 200 هزار تومان

  )Manyar( ایدهپردازمانیار
برنامه نویس جاوا
تهران، تمام وقت

از یک میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان

    )DATIS( داتیسارتباطاتنیکان
کارشناس فروش و بازاریابی
تهران، پاره وقت، دورکاری

از 200 هزار تومان تا 3 میلیون تومان

 )ChitaSoft(چیتاسافت
طراح گرافیک قالب سایت

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

  )Karx( کاریکس
طراح اپلیکیشن
تهران، تمام وقت

  )Protocol( پروتکل
)NET.(  برنامه نویس دات نت

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

 )Bus 724( 724 باص
بازاریاب

تهران، پاره وقت، دورکاری

    )AramPakhsh( آرامپخش
حسابدار مسلط به نرم افزار هلو

تهران، اسالمشهر، تمام وقت
از 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان

)Radsense( رادسنس
Back-end Developer

تهران، تمام وقت

  )Ania Gasht Parseh( آنیاگشتپارسه
طراح گرافیک

تهران، تمام وقت

چرا کارمندان این شرکت با داشتن مزایای باال 
به  این شرکت وفادار نیستند؟

میانگین کار در گوگل؛ یک سال!

)AramPakhsh ( آرامپخش
فروشنده حضوری

تهران، اسالمشهر، تمام وقت
از 700 هزار تومان تا 4 میلیون تومان

11 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره هشتم
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کارشراباراهاندازییککارگاهکوچکتولیدمایع
ظرفشوییآغازمیکندوبعدهامحصوالتیچون
پودرلباسشویی،جرمگیرونرمکنندهلباسهمبه
تولیداتشافزودهمیشوند.بسیاریازمااماپیشاز
آنکهبدانیماینکارگاهکوچککهاینروزهایکیاز
بزرگترینشرکتهایهلدینگکشوراست،چگونه
متولدشــدوپیشــرفتکرد،تبلیغهایرنگارنگ
تلویزیونیاشرابهخاطرداریم.بچههایقدونیمقدی
کهمیخواندند:»گلگلگل،گلازهمهرنگ...«حاال
نهفقطکوچولوهایتبلیغاتگلرنگقدکشیدهاند،که
اینبرندپابهپایآنهارشدکردهوباقدمتیبیشاز
پنجاهسال،بدلبهیکیازگستردهترینفعاالنعرصه
تولیدکشورشدهاست.محصوالتشدیگربهشامپو
وصابونمحدودنمیشوندودرکنارموادشویندهو
بهداشتی،گلرنگتولیدکنندهبرندهایدیگریچون
اوه،اکتیو،اویال،سافتلن،فامیالومریدنتهمهست
واینیعنیپابههرسوپرمارکتیکهبگذاریم،احتماال
یکیازمحصوالتاینبرندالبهالیخریدهایماجا

خوشمیکند.

 آغاز تولید مواد شوینده گلرنگ
تولدگلرنگهمماننددیگــرهمتایانصنعتیاش
بازمیگرددبهیکایدهخالقونو،درستدرزمانیکه
بازارتولیداتداخلیدرایرانبهخوابیزمستانیفرو
رفتهبود.محمدکریمفضلیکهدرجوانیازهمدانبه
تهرانمهاجرتکرده،هموارهدرفکرراهاندازیفضایی
تولیدیهرچندمحدودوکوچکدرکشورشبود.از
آنجاکهپدرشدردورهایبهکارصابونسازیاشتغال
داشتوخودشباچموخمتولیدموادشویندهآشنایی
داشت،بههمینحرفهرویآورد.بهاینترتیبکارگاه
کوچکیدراوایلدهه40دایرشدوفضلیتولیدمایع
ظرفشوییراآغازکرد.یکیازنقاطقوتتولیدات
اوبازاریابیاشبود.اومحصوالتشرابرایمعرفیبه
بیمارستانها،هتلهاوسازمانهامیبرد،تامشتریان
ثابتیبرایآنهاپیداکند.اینروندتااوایلدهه50

ورود آقایان ممنوع!

النازبدیعی

گــزارش
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12
کاترین پاندر

قانونخالقیتایناســتکهبهجــایاینکه
آرزوهایدیرینخودرابااینبهانهکهرویاهای
محالهستندسرکوبکنیم،بهطرزیسازنده

بهآنهابنگرید.

عاقبت تلخ دورهمی 
خانوادگی 

ستون
c o l u m n

آنچهعمومااز
روزهایآغاز
کارتوییتر
وسرنوشت

بنیانگذارانش
شنیدهشده،با
اصلماجرای

شکلگیریاین
شبکهاجتماعی
140کاراکتری
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رویصحنه
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سعیکرده

الیههایتیرهتر
پشتصحنهاش

رابپوشاند.
الیههاییکه

حکایتاز
نابودیرفاقتها

وحذفیاران
همراهتوییتر

دارد

ازدهه70به
بعدروندرشد
گلرنگسیری

صعودی
میگیردو

اینبرندرابه
اندازه30نام

تجاریمختلف
گسترده

میکند.دیگر
فعالیتهای

شرکتتولیدی
پاکشوبه

محصوالت
شوینده
محدود

نمیشود
وتولیدات
غذایی،

بهداشتیو
داروییهم
واردعرصه
میشوند

داستانواقعیبرندیکهماجرایشباآنچهشنیدهایمفرقدارد
در پستوی توییتر چه گذشته است؟

آنچهعموماازروزهایآغازکارتوییتروسرنوشــت
بنیانگذارانششــنیدهشــده،بااصــلماجرای
شکلگیریاینشبکهاجتماعی140کاراکتریکمی
تفاوتدارد.برندیکهیکشخصیترویصحنهدارد
کههموارهسعیکردهالیههایتیرهترپشتصحنهاش
رابپوشاند.الیههاییکهحکایتازنابودیرفاقتهاو
حذفیارانهمراهتوییتردارد.شایدبههمینخاطر
اســتکهاوانویلیامز،مدیرعاملتوییتر،همکمتر
تنبهگفتگوهایجدیمیدهدواظهارنظرهایش
دربارهحاشیههایداستانشکلگیریتوییترراتنها
میتواندرپروفایلشدرهمینوبسایت،آنهمدر
قالبچندجملهکوتاه،پیداکرد.توییتریکهامروز
بیشاز10میلیارددالرارزشدارد،جاییدرمیانه
راهیکیازایدهپردازاناصلیاشراجاگذاشــتهواو

راازشناسنامهاستارتآپیخودحذفکردهاست.

 داستانی که همه جا از توییتر خوانده ایم  
توییتردرشــجرهنامهاشچندخطــیازروزهای
آغازینکارشنوشتهاســت.اوانویلیامز،کارمند
سابقگوگل،پلتفرمیبهنام»اوِدو«رابرایضبطوبه
اشتراکگذاریموسیقیوپادکستتوسطکاربران
درسال2005خلقمیکند.ایناستارتآپتازهنفس
همراهانیچونهمکاردیگراواندرگوگلبهنامبیز
اســتوندرکنارخوددارد.وقتیکمپانیغولپیکر
اپلنسخهایبرایبهاشــتراکگذاریپادکستدر
آیتونزبهروزرسانیمیکند،»اوِدو«تقریباازمیدان
بهدرمیشــودواینجاستکهیکیازکارمنداناین

استارتآپبهنامجکدورســیباایدهجدیدیبه
نامتوییترتصمیممیگیردجانتازهایبهشــرکت
کوچکشانبدهد.ازآنجاکهسرمایهگذاران»اوِدو«
عالقهایبهایدهتوییترنشاننمیدهند،اوانلطف
بزرگیدرحقآنهامیکندوباخریدســهامآنها

عنانتوییتررابهدستمیگیرد.

 ماجرای پشت پرده توییتر
اوقبلازدیگرایدهپردازاناوِدو،تصمیمبهراهاندازی
پلتفرمیبــرایضبطصــدا،درآوردنآندرقالب
ام.پی.تریوبهاشــتراکگذاریاشدرفضایوب
میگیرد.درســال2005پیشازآنکــههمکاریا
سرمایهگذاریبرایایدهاشپیداکند،استارتآپش
رادرآپارتمانیدرکالیفرنیاکلیدمیزند؛هماننام
محذوفتوییتر:»نوآگلس«.کمیبعدویلیامزوارد
میشودوبااینکهبهاسمســرمایهگذاربهتیماوِدو
میپیوندد،آنقدربهاینایدهعالقهنشــانمیدهد
کهشرکتغیررسمیشــانازآپارتماننوآبهخانه
ویلیامزنقلمکانمیکنــد.رِیمککلیر،ازاولین
کارمنداناینشرکت،میگوید:»درستاستکهاوان
بیشازحدشیفتهایدهشدهبودوتوانستنقشخود
بهعنوانمدیرعاملاوِدوراتثبیتکند،اماحقیقتآن
استکهفکراولیهازآننوآبود.«کمترازیکسالاز
تاسیسرسمیشرکتاوِدونمیگذرد،کهکمپانی
بیرقیبیچوناپلســربرمیآوردواوِدورابهزمین
میزند.اینجاستکهمدیراناز14نفرکارمندخود
میخواهندبهفکرایدهخالقتریبرایســرپانگه
داشتنشرکتوراضیکردنسرمایهگذارانباشند.

 پروبال گرفتن پرنده آبی 
جکدورسی،کهآنروزهانورچشمینوآدرشرکت
بــود،ایدهخالقیبامحوریــت»وضعیتکاربران

چگونهاست؟«رابااومطرحمیکند.جکلحظهای
همگماننمیکردکهاینایدهخاموکلی،نوآرابه
فکرعمیقتریفروببردوازدلآنهمانتوییتری
متولدشــودکهاینروزهایکــیازمحبوبترین
شــبکههایاجتماعیدرجهانمجازیاست.نوآ
باتصورراهاندازیپلتفرمیکهکاربرانبتواننددر
فشردهترینشــکلممکنوضعیتخودراشرح
دهنــد،اینایدهرادرفوریــه2006باتیماوِدوبه
اشتراکمیگذاردودراینمیانهاوانویلیامزتنها
کسیاســتکهعالقهایازخودنشاننمیدهد.
اینجاسوالیگریبانمخاطبرامیگیردوآناینکه
»ایدهتوییترازمغزخالقکدامیکنشــاتگرفته
اســت:جک،نوآیااوان؟«داستانواقعیاینبرند
میگویدکهجکدورســیپیشترازپیوستنبه
تیمایناســتارتآپایدهتوییتررادرذهنداشته
وطراحیهایــیازپرندهآبیرنگهمدرآرشــیو
لپتاپشذخیرهکردهبودهاست،اماایننوآگلس
استکهبهتوییترپروبالمیدهدوآنراازپستوی
ذهنهمکارشبیرونمیکشــد.باوجودبیمیلی
مدیرعامل،جکونــوآرویلپتاپآی.بی.امنوآ
نسخهاولیهتوییترراطراحیمیکنند.نوآگلسدر
گفتگوییباوبسایتبیزینساینسایدرمیگوید:
»منهرگزادعانکردمکهبانیتوییترهستم،توییتر
برآیندیکذهنجمعیبودومنیکیازآنذهنها
بودم.خیلیدردناکاستکهناممندرتاریخچه
رسمیتوییترحکنشده،چراکهاگرشیفتگیمن
بــهتوییترنبود،هیچکساینایــدهخامراعملی
نمیکرد.«درمارچ2006ایدهاستارتآپیبهنام
توییترذیلشرکتاوِدودرکنفرانس»تِککرانچ«
مطرحمیشودوهرچنداستقبالچشمگیریازآن
نمیشود،بانیانشازخیرشنمیگذرندوچندماه
بعداتفاقعجیبیدرشرکتمیافتد.اوانویلیامز

درنامهایبهسرمایهگذاراناولیهاشمینویسدکه
تمرکزفعالیتشرکتاوِدوبهسمتتوییترتغییر
جهتیافتهوبهآنهــامیگویداگرمایلبهادامه
همکاریخودبااستارتآپجدیدنیستند،حاضر
استتمامسهامآنهارابخرد.آنزمانتوییترکمتر
از5هزارکاربرداشتوشایدهمینسرمایهگذاران
رامجاببهفروشمیکند.ویلیامزموفقمیشود
باپرداخت5میلیوندالرتبدیلبهســرمایهگذار
اصلیتوییترشــود،ســرمایهایکهدرکمترازده
سالهزاربرابرمیشودوبه5میلیارددالرمیرسد.
بعدازسرمایهگذاریافسانهایویلیامز،اوبهسرعت
نامشــرکتراازاوِدوبه»آبویوس«تغییرمیدهد
وبهعنوانمدیرعامل،مغزمتفکرتوییتریعنینوآ
گلسراازشــرکتاخراجمیکنــد.ِریمککلیر
دربارهایــنتصمیمنابهنــگاممیگوید:»همهما
حتیخودنوآشوکهشدهبودیم.اگرتوییترتاآخر
حیاتشبهیکنفرمدیونبماند،اونوآاســت.نوآ
تجلیصدایانگیزهدرســرمابود،زمانیکههمه
ازتوییتــرناامیدبودیم.اماصدایاوانراهیچکس
نمیشــنید،اوهمیشــهدرتنهاییفکرمیکردو

تصمیماتشبرایهمهغافلگیرکنندهبود.«
نوآتادوســالبعدازدنیایاستارتآپوتکنولوژی
کنارهگیــریمیکند،پروفایلــشدرتوییترراهم
مسدودمیکندوهیچنشانیازاوپیدانمیشود.اولین
توییتاوبهسپتامبر2011برمیگردد:»میخواهم
بهکالیفرنیابازگردم،بهزندگــی.«اودربارهانگیزه
ویلیامزازایناخراجناگهانیچیزینمیگوید.ویلیامز
همدرتماماینسالهادراینبارهسکوتکردهاست
وتنهایکتوییتکوتاهدرصفحهشخصیاوبهچشم
میخورد:»هیچوقتنتوانستمبهاندازهزحمتیکه
نوآبرایتوییترکشیدازاوقدردانیکنم.توییترنام

خالقشرامدیوناوست.«
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 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

برایتمامکســانیکهقصــدورودبهدنیای
کســبوکاررادارندیامیخواهندایدهایکه
مدتهاستبهآنفکرمیکنندراعملیکنند،
هموارهترساززمینخوردنوشکستدرکار
وجوددارد.ترســیکهدردنیایامروزچندان
بیراههمنیســتوتجربههــایمکررناکامی
کارآفرینــیجوانانمهرتاییدیاســتبرآن.
ایدهاولیه»داناسمیتمیر«وهمکارانشدر
دنیایاســتارتآپ»اتاقخانواده«نامداشت.
هدفآنهاراهاندازیاپلیکیشــنیدرفضای
شــبکههایاجتماعیبودکــهبتوانداعضای
خانــوادهرابههموصلکنــدوبهآنهاامکان
گفتوگویخصوصیبدهد.ایدهآنهازمانی
پاگرفتکههنوزاپلیکیشنهایگفتوگوی
موبایلــیآنقدرمحبوبوهمگانــینبودندو
هدفگروهآنهــانزدیککردناعضایدوراز
همخانوادهبهواسطهشبکههایاجتماعیبود.
»اینایدهبرایمنبســیارجذاببود.خانواده
خودممدتیســاکناروپابودندواینایدهمن
رابهآنهانزدیکمیکرد.فضاییخصوصیدر
یکشبکهاجتماعیهمگانیبودومیتوانستیم
باکسانیکهدوستشانداریمبدونمزاحمت
ارتباطبرقرارکنیم.اپلیکیشنمارویفیسبوک
وتوییترنصبمیشدومطمئنبودیمبهسرعت
همهرابهخودجلبمیکند.«مدتیبعدبهعلت
مشــکالتحقوقیوتکراریبودننامبرنامه،
اســمآنبه»کینلی«تغییرپیداکرد.»کینلی
برایماایدهایجدیبود.بامختصاتراهاندازی
اپلیکیشنهایمجازیآشنابودیم،مخاطبمان
رامیشناختیمومیدانستیمچطوربازاریابی
کنیم.تنهامشــکلمــنخوشبینیبیشاز
اندازهامبود.آنقدربهمسیریکهبهآنپاگذاشته
بودماطمینانداشــتمکهحاضــرنبودمفکر
شکسترابهذهنمراهدهم.«آنچهاولینضربه
رابهاسمیتمیروتیمشزد،بیتوجهیآنهابه
سرمایهگذاراندرابتدایکاربود.خوشبینی
آنهابهکارشــانبهقدریبودکهمیدانستند
درمدتکوتاهیمیتواننــدتبلیغاتزیادی
جذبکنندوهزینههــایبرنامهرادربیاورند.
امابیتوجهیبهسرمایهاولیهکسبوکاردلیلی
برناکامیهایبعدیآنهادرکارشد.»تصمیم
گرفتیموقتمانراباچانهزنیباسرمایهگذاران
هدرندهیم.هرکدامازمابخشــیازپسانداز
شــخصیاشرادرکارگذاشــت.پولزیادی
جمعکردیموهمیناعتمادبهنفسبیشتریدر
استقاللازسرمایهگذاربهمامیداد.«اپلیکیشن
کینلیبهسرعتدرشبکههایاجتماعیراهباز
کردوهستهاولیهآنکهخانوادههایراهاندازان
برنامهبود،توانستندباتبلیغاتشخصیونشان
دادنبرنامهدرصفحهپروفایلهایخودنقش
مثبتیدرتبلیغــاتآنبازیکنند.درکمتراز
ششماهکینلیبهتعدادیبیشازمخاطبانی
کهپیشبینیکردهبودرسید،اماهنوزنتوانسته
بودتبلیغاتداخلیبگیردوسرمایهایجذب
کند.»بااینکهدرابتدایکارپولخوبیداشتیم،
بهمرورســرمایهمانکممیشــد.هزینههای
طراحیوارتقایبرنامهبســیارباالبودوهرچه
خانوادههــایبیشــتریدرکینلــیثبتنام
میکردند،بایدســرورراارتقامیدادیم.چیز
زیادیازسرمایهاولیهماننماندهبودوهمین
باعثشدبدوندرنظرگرفتنفضایخانوادگی
برنامه،بهتبلیغاتیکهبهماپیشــنهادمیشد،
رویآوریم.«اپلیکیشناسمیتمیربابیتوجهی
بهمحتوایتبلیغاتاینترنتیوفقطبهخاطر
تامینهزینههایش،آگهیهاییرابراینمایش
دربرنامهانتخابکردکهمحتواینامناســبی
داشتند.محتواییکهبرایاعضایخانوادههاکه
کودکاندرآنحضورداشتند،قابلقبولنبود.
ایدهخوشبینانهوجذابدانوهمکارانشدر
مدتکوتاهیازرونقافتاد.آنقدردیرشدهبود
کهدیگرسرمایهگذارانحاضربههمکاریباتیم
اونبودندوتعدادخانوادههایکینلیهرلحظه
ریزشمیکرد.»مامرگایدهمانرابهچشــم
دیدیم.ایدهایکهبهنتیجهرسیدهبودومراحل
پیشرفتراپشتســرمیگذاشت،بهسرعت
نابودشــد.یکیازمشکالتدنیایکارآفرینی
زمانیاستکهمخاطببهاستارتآپبیاعتماد
میشــودوخانوادههایکینلیبهمابیاعتماد
شدند.بااینحالبهگمانمنشکستدردنیای
کارآفرینیاتفاقیرایجاســت.یککارآفرین
واقعیبهخاطرشکستهایبزرگازایدهاش
دستنمیکشد،بلکهآنراتغییرمیدهدوبار

دیگربهمیدانبازمیگردد.«

مرگ یک ایده در برابر چشمان 
کارآفرین جوان

ادامهپیدامیکندودرسال1351شرکتتولیدی
پاکشوبنیاننهادهوبرندگلرنگمتولدمیشود.

تولیداتاینبرندتادهه60بهمحصوالتشــوینده
محدودبود؛دههایکهسراسراخبارتعدیلاجباری
نیروهایصنعتیرابههمراهداشت.شرکتپاکشو
هماسیراینآشــوباقتصادیمیشود.بااینحال
محمدکریمفضلیکهبهتکتککارگرانشاحساس
تعهدداشــت،اجازهنمیدهدآنهادرسختترین
شرایطزندگیبیکاربمانند.اوتوانستدرایندوران
بهصادراتمحصوالتشبهکشورهایهمسایهروی
آوردوازاینطریــقارزموردنیازبرایتولیداتشرا
تامینکند.باتمامشــدنجنگوروزهایسخت
اقتصادداخلی،گلرنگبهفکرگســترشتولیداتش
میافتــد.دکترمهــدیفضلیکهایــنروزهاهم

مدیرعاملشرکتاست،بهاینتیمتولیدیمیپیوندد
وکارراتوسعهمیدهد.ازسال74محصوالتیچون
انواعشامپوومایعدستشوییبهسبدگلرنگاضافه
میشودودرستدرهمینسالتبلیغاتتلویزیونی
گلرنگدرایرانپخشمیشودوتوجههمگانرابه

خودجلبمیکند.

 برندی به وسعت 30 نام
ازدهه70بهبعدروندرشدگلرنگسیریصعودی
میگیردواینبرندرابهاندازه30نامتجاریمختلف
گستردهمیکند.دیگرفعالیتهایشرکتتولیدی
پاکشوبهمحصوالتشــویندهمحدودنمیشودو
تولیداتغذایی،بهداشتیوداروییهمواردعرصه
میشــوند.برندگلرنگکارتوزیــعمحصوالتشرا

همبــرعهدهمیگیردوعالوهبرآنفروشــگاههای
زنجیرهایخودرانیزتاســیسمیکند.اینروزها
گروهصنعتیگلرنگدارایبیشاز30برندتجاریو
50شرکتتابعفعالدرزمینههایبازرگانی،توزیع

وحملونقلاست.
درکناراینهاگلرنگیکیازبرندهایانگشتشمار
داخلیاســتکهدرکنارکارصنعتــی،واردعرصه
فرهنگیهمشدهوموسسهفرهنگیهنریآنطی
سالهایاخیرفیلموسریالهاییچون»ورودآقایان
ممنوع«،»ســعادتآباد«،»ویالیمن«و»شوخی
کــردم«راتهیهوتوزیعکردهاســت.برندیکهدر
دهه70کمتراز50نیرویکار،ودرسال92حدود
2هزارو700نیرویکارجوانداشت،تاریخنیمقرنه

آننشانمیدهدکههنوزسیررشدشادامهدارد.

11اردیبهشت1395.سالاول.شمارههشتم



براساسسندچشــمانداز،ایرانتاسال1404باید
بهجایگاهاولاقتصادی،علمیوفناوریدرســطح
منطقهآسیایجنوبغربی،آسیایمیانه،خاورمیانه
وکشورهایهمســایهدستیابد.درحالیکههنوز
آمارواحدیازتعدادکاربراناینترنتدرایرانمنتشر
نشدهاستوآمارهاییکهدرچندسالگذشتهمنتشر
شدههرکدامعددمتفاوتیازتعدادکاربراناینترنت
ارائهمیدهــد.درجدیدترینآمارکــهدرروزهای
گذشتهمنتشرشــد،نزدیکبه16میلیونایرانیاز
ADSLاینترنتموبایلوبیشاز8/5میلیوننفراز
استفادهمیکنند.هرچندآمارهایجهانیازوضعیت
اینترنــتدرایرانچیزدیگریمیگویندامادراین
گزارشتنهابراساسآمارهایداخلیبهتحلیلاین

متغیرپرداختهایم.

 آمارهای متناقض از تعــداد کاربران ایرانی 
اینترنت

Inter�آخرینآمارهایارائهشدهدروبسایتمعتبر
netWorldStatsدرموردکاربراناینترنتدرایران،
کهدرسالهایگذشتهمنتشرشد،نشانمیدادشمار
مشترکانایرانیاستفادهکنندهازاینترنتدرسال
2011نسبتبهسال2010،حدود3میلیونو300
هزارونسبتبهسال2009درحدود4میلیونو300
هزارنفرافزایشداشتهوبه36میلیونو500هزارنفر
رسیدهکهاینتعدادبیشازنیمیازکاربراناینترنت
درکلخاورمیانهراتشکیلمیدهد.بانکجهانینیز
کهجمعیتسال2013ایرانرا77میلیونو447
هزارو168نفراعالمکرده،میزانکاربراناینترنتدر
ایرانرا31/5درصدجمعیتکشورذکرکردهاست.
براساسآماراینموسسهبینالمللیتعدادکاربران
اینترنتدرکشورمانتاپایانسال2013حدود24

میلیونو319هزارنفربودهاست.
درهمینحالمرکزمدیریتتوســعهملیاینترنت

وابســتهبهوزارتارتباطاتنیزشــمارمشترکان
اینترنتکشورراتاپایانسال89بالغبر24میلیون
و550هزارنفروضریبنفوذاینپروتکلارتباطیرا
32/66درصداعالمکردهاست.براساسشاخصهای
مدنظراینمرکز،کاربراینترنتفردیاستکهطی
12ماهگذشــتهبااتصالبهشبکهاینترنتازیکیاز
خدماتاینترنتیاستفادهکردهباشد.درجدیدترین
آمارسالگذشتهنیزکاربراناینترنت25میلیوننفر
اعالمشدهاند.امامرکزآمارایراندرطرح»آمارگیری
ازکاربراناینترنت«کهباهدفبرآوردضریبنفوذ
اینترنتدرکشوراجراشد،شمارمشترکاناینترنت
درایرانرا11میلیوننفــراعالمکردکهاینآماراز
کاهشتعدادکاربراناینترنتدرایرانحکایتدارد.
دراینطرحمنظورازاستفادهکنندهازاینترنتفردی
عنوانشدهکهدر12ماهمنتهیبهزمانآمارگیری
)دیماه1389(،حداقلیکباردرداخلکشــوراز
اینترنتاستفادهکردهباشــدکهدراینآمارگیری
کهتعــداد257نفرآمارگیروبازبیــندراجرایآن
مشارکتداشــتهاند،مامورانآمارگیریبامراجعه
به53هزارو724خانوارنمونهدرکشــور،اطالعات
مربوطبهخانوارهــاراازطریقمصاحبهحضوریبا
اعضایآنهااخذودرپرسشنامهمربوطثبتکردند.

 11 میلیون نفر کاربر اینترنت اند
نتایجطرحآمارگیریاینترنتمرکزآمارایراننشان
میدهدکهتاپایانســال89ازکلجمعیت74/8
میلیوننفریایران11میلیــوننفرکاربراینترنت
بودهاندکهبرایناساسضریبنفوذاینترنتدرکشور
14/7درصداستکهدرمقایسهبانتایجمتناظردوره
قبلدرسال1387حدود3/6درصدافزایشیافته
است؛اینضریبدرنقاطشهریکشور18/9درصد
ودرنقاطروستاییآن4/0درصدبودهکهدرمقایسه
بانتایجمتناظردورهقبلدرسال1387،بهترتیب

3/9درصدو1/0درصدافزایشیافتهاست.

 تهران دارای بیشترین ضریب نفوذ اینترنت
بیشترینضریبنفوذاینترنتدرنقاطشهریکشور
بهترتیبمربوطبهاســتانتهرانبــا23/1درصد،
اســتانمازندرانبا22/7درصدواستاناصفهانبا

22/0درصدبودهاستوایندرحالیاستکهاستان
سیستانوبلوچستانبا10/5درصدکاربر،کمترین
ضریبنفوذاینترنتدرنقاطشهریکشورراداشته
است.براساساینآمارگیری،43/2درصدازکاربران
درسن20تا29سال،26درصد10تا19سالو21
درصد30تا44سالهستند،درهمینحالازمجموع
کاربراناینترنتباالتراز6سالدرکشور،59درصد
تحصیالتدانشگاهیو31/7درصددارایتحصیالت

متوسطه،دیپلموپیشدانشگاهیهستند.

 75 درصد از کاربران در خانــه از اینترنت 
استفاده می کنند

اینآمارنشانمیدهدکهازمجموعکاربراناینترنت
درکشور75/2درصدحداقلدرمحلسکونت،22/4
درصدحداقــلدرکافینت،14/4درصدحداقلدر
محلکار،13/4درصدحداقلدرمحلتحصیل،4/3
درصدحداقلدرهرمکانباتلفنهمراه،3/9درصد
حداقلدرمنزلافراددیگــر،1/4درصدحداقلدر
کتابخانهو0/6درصدحداقلدرهرمکانباســایر
دستگاههایسیار،ازاینترنتاستفادهکردهاند؛ضمن
آنکهمحلدسترســی0/4درصدکاربراناینترنت

کشوراظهارنشدهاست.

 84 درصد کاربران از اینترنت دایل آپ استفاده 
می کنند

همچنینبراساسنتایجاینطرح،ازمجموعکاربران
اینترنتکشورکهدرمحلسکونتخودازاینترنت
استفادهکردهاند،نحوهدسترســی84/9درصداز
طریقاینترنتدایلآپباسرعتدسترسیکمتراز

64کیلوبیتبرثانیهبودهاست.

 85 درصد از خانوارهای ایرانی موبایل دارند
مرکزآمــارایرانهمچنیناعالمکردهاســتکهاز
مجموعخانوارهایکشــوردرســال94/8،1389
درصددرمحلسکونتخوددارایتلفنثابتو35/2
درصددارایرایانــهبودهاند.همچنین85/7درصد
ازخانوارهایکشوردارایحداقلیکعضویاتلفن
همراهبودهاند.اینسهمهابراینقاطشهریبهترتیب
43/5،96/7و89/4درصدوبراینقاطروستایینیز

بهترتیب12/0،89/5و75/4درصدبودهاست.
آمارارائهشدهجدیدنیز،کهتوسطدفتربررسیهای
فنیاقتصادیمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردی
وزارتارتباطاتدر11پارامترموردبررسیقرارگرفته
اســت،حکایتازکاهشکاربراناینترنتنسبتبه
آمارهایضدونقیضگذشتهدارد.معاونتبرنامهریزی
ونظارتراهبــردیوزارتارتباطاتتعدادخطوط
پرســرعتاینترنتADSLنصبشدهدرکشوررا9
میلیونو750هزارو821خطاعالمکردهاستکه
ازاینتعداد،8میلیونو633هزارو861خطدایرودر
حالاستفادهاست.درحوزهاینترنت،بیشترینتعداد
مشترکانمربوطبهاینترنتپرسرعتموبایلاست
کهتاپایانآذرماهسال94بالغبر15میلیونو913
هزارو352نفردرکشورازاینترنتپرسرعتمتحرک
استفادهکردهاند.بررسیهانشانمیدهدکهپهنای
باندبینالمللاز6/05گیگابایتبرثانیهدرسال86
به306گیگابایتبرثانیهدرسال94رسیدهاست.
درهمینحالظرفیتIPداخلکشورنیزدراینبازه
زمانیاز31گیگابایتبــرثانیهبه4هزارگیگابایت
افزایشپیداکردهاســت.بااینحالبراساساین
آمارهاحدود70درصدازمردمایرانکاربراینترنت
نیســتندوازآناســتفادهنمیکنند.ازیکطرف
میتوانباســاختارهایجدیــدوایجادفضاهای
بهترازبکربودنایــنفضاکمکردوازطرفدیگر
میتوانآنرانقطهضعفیبزرگدرفراگیرنشدن
اینترنتدانست.دسترسیبهاینترنتپرسرعتکه
امروزهدربسیاریازکشورهایجهانبهحققانونی
شهروندانتبدیلشــدهیکیازمهمترینعوامل
توسعهاقتصادی،علمیوفناوریمحسوبمیشود.
عمدهکشــورهایتوســعهیافتهیادرحالتوسعه
جهانفارغازرویکردهایایدئولوژیکوسیاســی
برنامهریزیگستردهایبرایتوسعهپهنایباندو
ایجاداطمینانازکاراییوسالمتارتباطاتانجام
میدهندوازاینطریقزیرســاختهایحیاتیو
مهمخودرابههممرتبطمیکنند.بدوندستیابی
بــهاینترنتپرســرعتوباالبردنســطحکیفی
ارتباطاتوسیاســتگذاریبــرایفراهمکردن
ارتباطیامن،ســریعوراحت،دستیابیبهاهداف

سندچشماندازناممکناست.

یکیازشــاخصهاییکهبانکجهانیهرســال
پایشمیکندتعداداستفادهکنندگانازاینترنت
بهازایهر100نفردرکشورهایمختلفاست.
دادههــایاینشــاخصکهآخرینبــاردر22
ســپتامبر2015بهروزشدهاستنشانمیدهد
کهتعداداستفادهکنندگانازاینترنتدرایراناز
سال2012بانرخقابلتوجهیرشدکردهاست.


 تعداد استفاده کنندگان از اینترنت به ازای 

هر 100 نفر
درشــکلفوق،نموداروضعیتشــاخصتعداد
استفادهکنندگانازاینترنتبهازایهر100نفر

درایرانباچهارگروهدیگرمقایسهشدهاست.
1.اتحادیهاروپا:اینشاخصدراتحادیهاروپابیش

ازسایرگروهکشورهاست.
2.کشورهایبادرآمدباالیمتوسط:بانکجهانی
ایرانراازنظردرآمدیدراینگروهدســتهبندی

میکند.
3.متوسطهمهکشورهایجهان

4.کشورهایمنطقهِمناشاملخاورمیانهوشمال
آفریقا:ایرانازنظرجغرافیاییدراینمنطقهاست.
همانطورکهدرشکلباالمشخصاست،تعداد
استفادهکنندگانازاینترنتایراندرسال2014،
اینشــاخصدرمنطقهمناراپشتسرگذاشت.
بهعالوهنرخرشداینشــاخصازسال2012به

درصــدازکلکاربــراندنیــادرردههایبعدی
ایســتادهاند؛خاورمیانهبادراختیارداشتن3/7
درصدازکاربــراناینترنتدنیابعــدازآفریقاو

آمریکایشمالیجایدادهشدهاست.
براساسگزارشاینمرکز،آسیایکمیلیاردو622
میلیونکاربراینترنتداردوازاینجهتدرصدر
جدولقرارگرفتهاســتوبعدازآناروپابا604

میلیونمشترکاینترنتقراردارد.
تعدادکاربراناینترنتخاورمیانهتانوامبر2015
حدود123میلیوننفرگزارششــدهومجموع
کاربراناینترنتدنیارویعدد3میلیاردو366

میلیوننفرایستادهاست.
آمارمربوطبهبخشخاورمیانهنشــانمیدهد
ایرانازمنظرتعدادکاربراناینترنترتبهنخست
رابارقمــیبالغبر46میلیــونداردوبعدازآن
عربستانســعودیبا18میلیونکاربراینترنت
قراردارد.عراق،امارتمتحدهعربیوسوریهنیز
هرکدامبهترتیبباحدود9،11و6میلیونکاربر
اینترنت،درردههایسومتاپنجمقرارگرفتهاند.

دراینگزارشجمعیتایران81میلیونو824
هــزارو270نفــردرنظرگرفتهشــدهکهبا46
میلیونو800هزارنفرکاربراینترنت،ضریبنفوذ
57/2درصدیدارد.ایرانهمچنین38درصداز
تعدادکلکاربراناینترنتدرخاورمیانهراتااین

تاریخداشتهاست.

آمارهای جهانی  از اینترنت در ایران
کاربراناینترنتدرسراسرجهاناگرچهافزایشیافتهانداماآهنگاینرونددرهمهجایکساننبودهاست

آمارهای متناقض از تعداد کاربران اینترنت : 11 تا46 میلیون نفر!

طهوراشهبازی

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

88346791

ارزش افزوده
V a l u e A d d e d

13

تست شخصیت
100 هزار نفره!

داده های کالن می توانند در راهبردهای 
استارت آپ ها نقش حیاتی داشته باشند 
تابهحالتستشخصیتدادهاید؟اینتستها
درواقعنمونهایسادهازتحلیلاطالعاتهستند.
قطعاتدادهدرقالبسواالتازپیشتعیینشده
ازشمادریافتمیشوند.اینورودیهاسپس
طــیعملیاتتحلیــل،خروجیهایــیرادر
چارچوبمنطقیتعریفشدهبرایتستتولید
میکنند.شــما20درصددرونگراهستیدو
70درصدقاطع!اگرشــمامدیرمنابعانسانی
یکشرکت50نفرهباشیدوازهمهکارمندان
خودتســتبگیریدنتیجهآنمیتواندشــما
رادرتصمیمگیریدرمــوردزندگیحرفهای
آناندرحیطهشرکتتانیاریدهد.میتوانید
مســئولیتهارابهافرادمسئولیتپذیرمحول
کنید.شــمابهرشــدوتعالیشــرکتخود
میاندیشــیدپساحتماالبرایاهدافســوء
ازایناطالعاتاســتفادهنخواهیدکرد.اگراز
دانشآموزانیکمدرسههزارنفرهتستبگیرید
میتوانیدمناسبترینفعالیتهایفوقبرنامه
رامشخصکنید.شمامدیرآنمدرسههستید
ومــورداعتمــادوالدیندانشآمــوزان،پس
میتوانیــددانشآموزانخالقتــررابهعلوم

انسانیسوقدهید.
اگرازتمامافرادیکشهر100هزارنفریتست
شخصیتبگیریدچه؟برایمثالفرضکنیم
افراددرونگرابیشــتردرگیرامنیتشخصی
خودهستندوافرادماجراجوکمترازتجربههای
جدیدمیترسند؛باترکیبایندوعددمیتوانیم
شاخصیتولیدکنیمازمیزان»دیگرهراسی«
افرادآنشهر.دیگرهراسیافرادرابطهمستقیم
باشیوهبرخوردآنهابااتباعبیگانهدارد.تصور
کنیدشــهرهرســالطیرایگیریفردیرا
بهعنوانشهردارانتخابمیکند.اگرداوطلب
شهرداریهســتیدومیدانید75درصدافراد
شهردیگرهراسهســتند،درسخنرانیهای
خودرویچهمسائلیمتمرکزمیشوید؟این
تمرکزچهتاثیریبرشهروندانخواهدداشت؟
اینچرخهبازخوردازعالئقشهروندانبهمتن
سخنرانیشماوجهتگیریآناندردرازمدت

چهتاثیریدرشهرشمامیگذارد؟
البتهشــماهرگزنمیتوانیــداز100هزارنفر
تستشخصیتبگیریدوباآزادیعملکامل
اطالعاتبهدســتآمدهرابرایمقاصدســوء
استفادهکنید.گرفتنتستشخصیتدردنیای
واقعیمقیاسپذیرنیستوازجاییبهبعددیگر
اطالعاتیکهبهدستمیآوریدارزشهزینهای
راکهمتقبلآنمیشویدندارد.معموالنهادهای
خصوصیقادربهتحمــلچنینهزینههایی
نیستندونهادهایعمومیهمتحتنظارتبه
جمعآوریدادههامیپردازند.ولیآیااینپایان

راهبرایسوءاستفادههایاحتمالیاست؟
اگردادههایورودیازپیشتعیینشدهنباشند
چه؟اگرورودیفرآینــدتحلیل،مجموعهای
بدونســاختارازرفتارکاربرانباشد،آیابازهم
میتوانیددریکچارچوبواحدبههمهنمره
دهید؟محققانروانشناسوجامعهشناسدر
اینزمینهتحقیقاتبسیاریانجامدادهاند.آیا
میتوانعالئقسیاسیافرادراازرفتارشاندر
شبکههایاجتماعیاستخراجکرد؟آیامیتوان
افراددرخطــرآزارخانگیرابرایمقابلهبااین
پدیدهآموزشداد؟آیامیتوانبراساسمحتوای
مورداستفادهافراددرسطحوبکاالهایمورد
نیازشانرامشخصکرد؟نکتهحائزاهمیتدر
ایننوعازتحلیلهزینهبســیارپایینوآزادی
عملکاملمحققاســت.اینشرایطمعادله
سودوفایدهمحققرامتحولمیکنند.محقق
خیرخــواهمیتواندکیفیــتزندگییاتجربه
فعالیتدیجیتالیکاربرانرابهبودببخشــد.
اماآیاتماممحققانخیرخواههستند؟الگوی
رفتارکاربراناینترنتایرانیهماینمســئله
راپیچیدهترمیکند.کاربــرانایرانیبهدلیل
مواجههبــارابطهایکاربریبــهزبانبیگانه،
معموالتوجهیبهمحتــوایپیامهایصادره
توسطسرویسهایمورداستفادهخودندارند.در
اینمیاندرکنارپیامهایکماهمیت،پیامهای
مربوطبهاستفادهازاطالعاتشخصیکاربرهم
قربانیمیشوند.برایمثالبازیهایآنالینکه
دربسترشبکههایاجتماعیپیادهشدهانددر
فرآیندثبتنامباسهلانگاریکاربرمیتوانندبه
تماماطالعاتپروفایلاوودوستانشدسترسی
داشتهباشند.اگرهرســالازافرادیکشرکت
تستشخصیتبگیریدمیتوانیدمیزانوجهت
تغییراتشخصیتینیروهایخودرادرواکنشبه
سیاستهایسازمانیاستخراجواینسیاستها
رابهینهسازیکنید.درمقیاسبسیاربزرگتر،
دادههایکالنابــزاریبســیارقدرتمنددر
دستهبندیوشناساییروندهایتغییروانتقال
افراددرطولزمانازدســتهایبهدستهدیگر
هستند.ولیشکلبدونساختاردادههایکالن
بهشمااینامکانرامیدهدکهبدونشناختن
کاربر،باتحلیلرفتاراوومقایسهاینرفتاربادیگر
کاربران،بهنتایجیجدیدونهفتهبرسیدوازاین
نتایجبرایتغییرالگویرفتاراویاشخصیسازی
سرویسهابرایانطباقروزافزونبانیازهایش
اســتفادهکنیــد.دادههایکالنصرفــاابزار
هستند.برایجلوگیریازسوءاستفادهازابزار
بایدقانونگذاریشودونظارتصورتگیرد.در
خالقانونیونظارتیحاضردرکشور،جایخالی
شفافیتدرشــیوههایبهکارگیریدادههای
کاربرانتوسطنهادهایتجاریبهشدتاحساس
میشود.آیاشرکتشماسیاستهایشفافیدر

زمینهاستفادهازاطالعاتکاربراندارد؟

بیشترین
ضریبنفوذ
اینترنتدر
نقاطشهری

کشوربه
ترتیبمربوط

بهاستان
تهرانبا23/1
درصد،استان

مازندرانبا
22/7درصدو
استاناصفهان
با22/0درصد

بودهاستو
ایندرحالی

استکهاستان
سیستانو

بلوچستانبا
10/5درصد

کاربر،کمترین
ضریبنفوذ
اینترنتدر
نقاطشهری

کشورراداشته
است

تعدادکاربران
اینترنت

خاورمیانهتا
نوامبر2015
حدود123
میلیوننفر

گزارششده
ومجموع
کاربران

اینترنتدنیا
رویعدد3

میلیاردو366
میلیوننفر
ایستادهاست

استارتآپهابراساسکدامآمارهابرایورودبهبازاربرنامهریزیکنند؟

گزارش
R e p o r t

داده فیلی

بهرامجوهرشمشیری

11اردیبهشت1395.سالاول.شمارههشتم

بعد،بیشازچهارگروهدیگراست.باحفظهمین
روندمیتوانانتظارداشتکهاقبالکسبوکارها
بهاینکانالبیشــترشــودوباتوجــهبهحضور
مشتریدربستراینترنت،پتانسیلشکلگیری
ایدههایجدیدبرایاستفادهازآننیزوجوددارد.

 ظرف 15 سال
کاربران اینترنت در ایران 187 برابر شدند

آمارهایمرکزبررســیجهانیوضعیتاینترنت
نشــانمیدهدکهتعدادکاربراناینترنتایران

ازاواخرســال2000با250هزارکاربر،رشدی
18620درصدیتااواخرسال2015داشتهاست.
پایگاهبررســیجهانیوضعیــتاینترنتاخیرا
آمارمربوطبــهضریبنفوذوتعدادمشــترکان
کشــورهایجهانرامنتشرکردهاستکهبراین
اساسآســیابادراختیارداشتن48/2درصداز
کلکاربراناینترنتیدنیامقامنخسترادرمیان

قارههاکسبکردهاست.
اروپابا18درصدوآمریــکایالتینهمبا10/2

جان ماکسول
دارنــدگاندیدبلندبــههنــگامرویاروییبا
مشکالتباتحملجنبههایناگوارودفعآنها،

مشکالترابهفرصتمبدلمیکنند.



بیماری های دوران 
بازنشستگی را دور بزنید

فیزیوتراپی پشت میز کار

شمایی که تمام روز بدون هیچ حرکتی مشغول 
کارید، ممکن است در آستانه میانسالی بیش از 
دیگران در معرض دچار شدن به بی اختیاری 
ادرار و ترشــحات آزاردهنده و بی اختیار ادرار 
قــرار بگیرید. اگر اهل ورزش نیســتید، بعید 
نیست به خاطر ضعف عضالت لگنتان دیر یا زود 
دچار این مشکل شوید. البته تنها چاره شمایی 
که نگران ابتال به این مشــکل هستید، ورزش 
هرروزه نیست. شما با یک تمرین ساده پشت 
میزی می توانید عضالت لگنتان را تقویت کنید 

و احتمال این اتفاق را پایین بیاورید.
 کافی است همین طور که مشغول خواندن 
این مطلب هستید یا در حال تایپ و فرستادن 
ایمیلید، ماهیچه های باسنتان را منقبض کنید، 
چند لحظه به همان صورت نگه دارید و دوباره 
آن ها را رها کنید. اگر در طــول روز هربار که 
یادتان می آید این حرکت ساده را انجام دهید، 
عضالت لگنتان به مرور تقویت می شوند و خطر 

دچار شدنتان به این مشکل کمتر می شود.
 البتــه این تنها تمرینی نیســت که در اتاق 
کارتان برای دور شدن از این مشکل می توانید 
انجام دهید. می توانید در ســاعاتی که در اتاق 
کارتان تنها هستید، پشتتان را به یک دیوار تکیه 
دهید، سر پا بایستید و به اندازه یک گام میان 
پاهایتان و دیوار فاصله بیندازید. برای اینکه این 
کار را به درستی انجام دهید، چاره ای جز کمی 
باز کردن پاها و فاصله دادن ران ها از هم ندارید. 
در ادامه این حرکت، نفس عمیق بکشید، کف 
لگنتان را منقبض کنید و درحالی که کمرتان 
را صاف به دیوار تکیه داده اید خود را به سمت 
پایین بکشــید. با صاف کردن دســت هایتان 
و چســباندن کف دســت به دیوار می توانید 
تعادلتان را حفظ کنید. کف دست های شما در 
موازات لگنتان قرار خواهد گرفت. حاال تصور 
کنید روی یک صندلی می نشینید و زانوهایتان 
را در حالت 90 درجه و مشابه حالتی که روی 
صندلی می نشینید قرار دهید. ساق پایتان را 
کج نکنید و مطمئن شوید که زانوهایتان عمود 
بر قوزک پایتان اســت. این حرکت را به مدت 
ده ثانیه انجام دهید و سپس صاف شوید. بعد 
از صاف شدن عضالت کف لگنتان را از حالت 
انقباض دربیاورید و در ثانیه در حالت آرامش 

بایستید و دوباره این حرکت را انجام دهید.
 بعید است که در سال های مدرسه و سر صف، 
حرکت پروانه را انجام نداده باشید. برای انجام 
این حرکت، پاها را دو برابر عرض شانه باید باز 
کنید و در حالت باز بودن پاها، دست هایتان را 
هم تا جایی که می توانید باز کنید، بعد با یک بار 
پریدن به هوا پاها را ببندید و دست ها را هم باالی 
سرتان به هم بزنید. در حالت دوم انگار از نوک 
پنجه دســت تا پنجه پایتان در یک راستا قرار 
می گیرد و بدنتان شبیه یک خط کش می شود. 
دوباره کمی به هوا بپرید و به همان حالت اول 
برگردید و بــا هر بار پرش بــه یک خط کش 
شبیه شــوید و در هر پرش عضالت لگنتان را 

منقبض کنید.

اگر همین طور دســت روی دست بگذارید، 
بدنتان نابود می شــود. ماهیچه هایی که به 
خاطر بی تحرکی ضعیف شــده اند، همه بار 
بدنتان را روی دوش استخوان ها و مفاصلتان 
می اندازند و اگر همین طور پیش بروید، چند 
وقت دیگر کاری از دســت فیزیوتراپ هایی 
که دردهای اســکلتی و عضالنی تان را آرام 

می کنند هم برنمی آیند. 
اما ناامید نشــوید. برای اینکه چنین آسیبی 
به بدنتان نرســد، در همان ساعات کارتان 
این تمرین های پشت میزی را انجام دهید و 
تا اندازه ای سالمت استخوان ها و مفاصلتان 

را بیمه کنید.
 همان طور که مشــغول کار هستید، ساق 
پاهایتان را بکشید تا خون در پاهایتان جمع 
نشود. اگر سنی از شما گذشته ممکن است به 
خاطر ساعت ها بی تحرکی خون در پاهایتان 
لخته شود اما با همین صاف کردن ساق پا و 
کشش های گاه و بی گاه می توانید جلوی این 

اتفاق را بگیرید.
 برای قوی کردن ساق پایتان، پاها را روی 
پنجه قرار دهید و بعد از چنــد ثانیه دوباره 
کف پا را روی زمین بگذاریــد. چند بار این 
حرکت را انجام دهیــد و در فواصل کارتان 

بارها تکرارش کنید.
 برای اینکــه اثر منفی تایــپ کردن روی 
دســت هایتان را تا انــدازه ای خنثی کنید، 
دست هایتان را مشت کنید و مچ دستتان را 
به شــکل دورانی بچرخانید. قباًل هم به شما 
گفته ایم که زیاد تایپ کردن می تواند شما را 
به سندرم تونل کارپال مبتال کند اما با چنین 
تمرین ســاده ای احتمال دچار شدن به این 

مشکل را کمتر می کنید.

سالمت
H e a l t h

14
عرفان نظر آهاری

آن کس که لذت یک روز زیســتن را تجربه کند، 
گویی هزار سال زیســته است و آنکه امروزش را 

درنمی یابد، هزار سال هم به کارش نمی آید.

دو دقیقه! فقط دو دقیقه راه بروید!

وقتی خستگی با تمام نیرویش به شما حمله می کند، حتی 
خواندن همین چنــد خط هم می تواند غیرممکن به نظر 
برسد. اما در همین شرایط که فکر می کنید انرژی تان ته 
کشــیده و تالش های مدیرتان برای تشویق شما به ادامه 
کار هم گره ای از مشکلتان باز نمی کند، با خوردن برخی 
خوراکی هــا می توانید به نقطه شــروع برگردید و دوباره 
با انرژی، ســراغ کارهای ناتمام بروید. شــاید فکر کنید 
این بار می خواهیم در مورد نوشــابه های انرژی زایی که 
ادعا می کنند به شــما بال می دهند صحبــت کنیم، اما 
نه! نمی خواهیم فکر مصــرف خوراکی های پرضرری که 
احتمال بیمار شــدن قلبتان یا دچار شدنتان به دیابت را 
بیشتر می کنند را به سر شما بیندازیم؛ بلکه می خواهیم 
شــما را با چند میــوه پرخاصیت انرژی زا آشــنا کنیم و 
پیشنهاد کنیم که از فردا، چند عدد از این میوه ها را به جای 

هله هوله های پرضرر روی میز کارتان بگذارید.

 موز
شاید ســاعت ها خیره شــدن به صفحه نمایش، گردن 
درد ناشــی از انقباض عضالت را به جان شما بیندازد اما 
با خــوردن موز نه تنهــا از گرفتگی های عضالنی خالص 
می شوید، بلکه دوپینگ می کنید و دوباره آماده کار کردن 

می شوید. موز سرشــار از کربوهیدرات های انرژی بخش 
است و به خاطر ویتامین های گروه B که در خود جا داده، 

به شما نشاط و انرژی می دهد.

 انبه
برای درکردن خســتگی تان 

می توانید هــرروز یک بار 
شــاه میوه ها  ســراغ 

بروید. انبه به خاطر 
ویتامین های گروه 
ویتامیــن  و   B
C فراوانــی که 
در خــود دارد 
به شــما انرژی 
و  هــد  می د
روی  پتاســیم، 

و پروتئینــی که 
در خود جــا داده، 

خستگی ساعت ها کار 
و تحرک نداشــتن را از 

تنتان بیرون می کند.

 انگور
فکر می کنید نوشــابه های انرژی زا چطــور بر بدنتان اثر 
می گذارند؟ این نوشــیدنی ها مقدار زیادی قند دارند و 
با باال بردن سطح قند خونتان به شما انرژی 
می دهند. پس با خوردن میوه هایی 
که قنــد فراوانــی دارند هم 
تاثیری  می توانید چنین 
را بر بدنتان بگذارید. 
یکی از این میوه ها 
انگور است که به 
گلوکز  خاطــر 
باالیش به شما 
انرژی  و  نشاط 

می دهد.
ژاین میوه پرآب 
بدنتان را از خطر 
به  دچار شــدن 
خســتگی ناشــی 
از کم خوابــی نجات 
می دهد و تمرکزتان برای 

کار کردن را باال می برد.

 سیب
اگر برای پراندن خوابتان به قهوه پناه می برید، این بار بی خیال 
کافئین شوید و به ســیب پناه ببرید. ســیب که سرشار از 
کربوهیدرات، فیبر و گلوکز است، آنقدر انرژی بخش است که 
بتواند خواب را از سرتان بپراند. امتحانش ضرر ندارد. این بار که 
در ساعات کار خوابتان گرفت، یک سیب را با پوست بخورید.

 آناناس
حتما قــرار نیســت بیمار شــوید تــا به نیــت ترمیم 
آسیب دیدگی های بدنتان سراغ آناناس بروید. این میوه 
سرشار از ویتامین C و ویتامین های گروه B است و می تواند 
خستگی و بی حالی را از بین ببرد. آناناس فیبر فراوانی دارد 

و به هضم غذا هم کمک می کند.

 پرتقال
حتی در این ماه ها هم می توانید در برخی میوه فروشــی ها 
پرتقال و نارنگی پیدا کنید. پس سراغ این میوه ها بروید که 
باعث ترشح آدرنالین بیشتر در خونتان می شوند و از آن ها 
برای باال بردن انرژی تان استفاده کنید. قند فراوان موجود در 
مرکبات می تواند خستگی و خواب آلودگی تان را از بین ببرد 

و حالتان را بهتر کند.

فقــط دو دقیقه بیشــتر از دیــروز راه بروید. این 
توصیه ای است که از نظر محققان عمل کردن به آن 
می تواند قلب و کلیه ها و حتی روانتان را از خطر بیمار 
شدن نجات دهد. اما شاید برای شمایی که در طول 
روز همه فکر و ذکرتان تمام کردن کارهایتان است 
و بعد هم خسته از دفتر کارتان به خانه برمی گردید، 
پیدا کردن راهی برای بیشــتر حرکت کردن آسان 
نباشد. اما به شما توصیه می کنیم که با تعیین کردن 
چنین پیش فرض هایی در محیط کارتان، خواسته یا 
ناخواسته پاهایتان را مجبور به قدم برداشتن کنید:

 پرینتر، اســکنر، دستگاه کپی و تجهیزاتی که در 
طول روز ممکن است به کارتان بیاید را کمی دورتر 
از اتاق کارتان بگذارید. همین  که برای برآورده کردن 
این نیازها مجبور شــوید کمی قدم بزنید، می تواند 

خدمت بزرگی به سالمتتان بکند.
 به جای اینکه جلســه های کاری تان را در دفتر 
کارتان برگــزار کنید، این جلســه ها را در یکی از 
پارک های فناوری برگزار کنید و بخشی از صحبت ها 
را در حال قدم زدن با شرکایی که قرار است با آن ها 

کار کنید انجام دهید.
 یکی از اپلیکیشن هایی که در این صفحه معرفی 
کردیم را دانلود کنید تا به شما یادآوری کند که بعد 
از هر یک ساعت نشستن روی صندلی، بین یک تا 

سه دور دور اتاق کارتان قدم بزنید.

توصیه
T i p

با میوه دوپینگ کنید

 برنامه 
»سالمت در 

محیط کار« را 
دانلود کنید. 

این برنامه 
نمی گذارد 
به خاطر 

بی تحرکی به 
عوارضی مانند 

خستگی، 
سفتی عضالت 

و مشکالت 
جسمانی دیگر 

دچار شوید

این اپلیکیشن ها نمی گذارند پشت میزنشینی به قیمت جانتان تمام شود
سالمت را دانلود کنید

نمی خواهیم خیالبافی کنیم و به شما بگوییم که 
در میان این همه کاری که ســرتان ریخته، تنها 
راه نجاتتان روزی دو ســاعت باشگاه رفتن است. 
درست است که در شرایط ایده آل، با ورزش مرتب 
می توانید عمرتان را طوالنی کنید و آســیب های 
پشت  میز نشستن را کم کنید، اما معنای حرفمان 
این نیســت که تنها راه ســالم ماندن در روزهای 
پرکار باشگاه رفتن است. اگر وقت و امکان ثبت نام 
در یک کالس ورزشــی را ندارید، می توانید روی 
کمک تلفن همــراه یا مانیتورتان برای ســالم تر 
زندگی کردن حســاب کنید. کافی اســت سراغ 
اپلیکیشــن هایی بروید که با بررسی شرایطی که 
در آن زندگی می کنیــد، توصیه های عملی را در 
اختیارتان می گذارنــد. توصیه هایی که می توانند 
آسیب ســاعت ها کار کردن روی صندلی کارتان 

را کمتر کنند.

!Lose it 
حجم: 22/3  / 15/8  مگابایت

پشت میزنشــینی دلیــل اصلی چاق شــدنتان 
اســت؟ فکر می کنید تا روزی که پشت این میز 
کار می کنید نمی توانیــد از چربی های اضافه ای 
که گوشه گوشه بدنتان را اشــغال کرده خالص 
شوید؟ نگران نباشــید! کافی است یک گوشی با 
سیستم عامل اندروید یا آی.او.اس داشته باشید 
تا بــا کمک اپلیکیشــن Lose it وزنتان را پایین 
بیاورید. بعد از دانلود رایگان این اپلیکیشن، باید 
برای خودتان یک پروفایل بسازید و اطالعاتی از 
قبیل وزن، قد، جنسیت و تاریخ تولدتان را در آن 
وارد کنید. این اپلیکیشن با توجه به سن و شرایط 
بدنی تان، مشــخص می کند که هــرروز به چند 
کالــری نیاز دارید. البته خودتــان هم می توانید 
وزن ایده آلی که آرزوی رسیدن به آن را دارید به 
این اپلیکیشــن بدهید و بگویید که در چه مدتی 
می خواهید به این وزن برسید. این برنامه به شما 
می گوید که در مدت تعیین شده باید چه الگوی 
تغذیه ای را در پیــش بگیرید تا به وزن ایده آلتان 
برســید. البته فقط راهنمایی های تغذیه نیست 
که شــما را به هدفتان می رســاند. این برنامه به 

شما می گوید که چطور با ورزش کردن و تحرک 
داشتن می توانید کالری بسوزانید و اگر از جایتان 

تکان نخورید، چقدر باید کمتر غذا بخورید.
لذت کار کردن با Lose it را با پیروی از برنامه ریزی 
قدم به قدمــش می توانید درک کنیــد. انگار این 
اپلیکیشن دست شما را در تمامی مسیر می گیرد 
و نمی گذارد در جریان رسیدن به هدفتان، دلسرد 
و ناامید شــوید. اگر هم اهل رقابت کردن هستید، 
می توانید دوســتانی که از این اپلیکیشن استفاده 
می کنند به لیســت دوســتانتان اضافــه کنید تا 
پیشرفتی که در کم کردن وزنتان دارید را با آن ها 

مقایسه کنید.

 سالمت در محیط کار
حجم: 6/2 مگابایت

اگر میلی به استفاده از برنامه های وارداتی که به شما 
برای سالم تر زندگی کردن کمک می کنند ندارید، 
برنامه »سالمت در محیط کار« را دانلود کنید. این 
برنامه نمی گذارد بــه خاطر بی تحرکی به عوارضی 
مانند خستگی، سفتی عضالت و مشکالت جسمانی 
دیگر دچار شوید و به کمک آن بهره وری تان را هم در 

ساعات کار باال می برید.

اگر بی تحرکی اصلی ترین مشــکل شما در محیط 
کارتان است، با کمک این برنامه می توانید 12 نوع 
ورزش مناسب محیط کار را یاد بگیرید و هرروز آن ها 

را عملی کنید.

My Fitness Pal 
حجم: 18/2 مگابایت

اگر به دلیــل اینکــه در اپلیکیشــنLose it!  از 
واحدهای متریک استفاده نشــده، نمی خواهید 
 My سراغش بروید، می توانید با استفاده از برنامه
Fitness Pal و به کمک یک گوشی با سیستم عامل 
اندروید خدمات مشــابهی را دریافت کنید. کافی 
است بعد از دانلود این برنامه، پروفایل خود را ایجاد 
کنید و میزان غذا و آبی کــه در طول روز مصرف 
می کنید و حتی ورزشــی که انجام می دهید را در 
آن وارد کنید. بعد می توانید به این برنامه بگویید 
که در هر هفته انتظار دارید چقدر وزن کم یا اضافه 
کنید تا بتواند برنامه مناسبی برای شما بریزد. در 
این برنامه هم می توانید با دوستانتان رقابت کنید 
و حتی با فعال کردن reminder آن در میان همه 
مشغله هایتان آنچه برای عملی کردن برنامه به آن 

نیاز دارید را به خودتان یادآوری کنید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

حجم:  2/7 مگابایت
سری به آدرس Coach.me بزنید و نسخه رایگان این 
برنامه را برای نجات دادن جانتان دریافت کنید. این 
برنامه هم به حفظ سالمتتان کمک می کند و هم سبک 
زندگی سالم تری را به شما آموزش می دهد. اگر دنبال 
اسپانسری هستید که به شما درست و سالم زندگی 
کردن را یادآوری کند، روی این برنامه حساب کنید. 
شما می توانید هدفی که می خواهید به آن برسید را 
در این برنامه وارد کنید تا مرحله به مرحله به شما راه و 
رسم رسیدن به آن را یادآوری کند. اگر برای رسیدن 

بــه هدفی که تعیین کرده اید بایــد چند ماهی وقت 
بگذارید نگران نباشــید. این برنامه در تمام این ماه ها 
از شما حمایت خواهد کرد. ورزش کردن، بیشتر آب 
نوشیدن، خواندن، فکر کردن، سر وقت خوابیدن و... 
بخشی از اصولی است که این برنامه برای سالم ماندن 
به شما یادآوری می کند. برای استفاده از این نرم افزار 
حتما نباید گوشی را که سیستم عامل اندروید یا آی.او.

اس داشته باشد به کار بگیرید. می توانید در نسخه وب 
آن هم ثبت نام کنید و روی مانیتورتان یادآوری های 

مورد نظر را دریافت کنید.

حجم: 6/9 مگابایت
نمی خواهیم این روزها که وقت سر خاراندن ندارید، 
به شما توصیه کنیم در یک کالس ورزشی ثبت نام 
کنیــد. همین که در محیط کارتــان چند حرکت 
کششی ســاده انجام دهید، به ســالمتتان لطف 
 Stretch Exercises زیادی کرده اید. اپلیکیشــن
با کمک تصاویر، حرکات کششی را که به سالمت 
شــما کمک می کنند به شما آموزش می دهد. اگر 
اهل ورزش کردن هم باشید،  با کمک این حرکات 
کششی می توانید قبل از شــروع تمرین بدنتان را 

گرم کنید. در این اپلیکیشن می توانید اندامی که 
قصد دارید با حرکات ورزشی به سالمتش خدمت 
کنید را انتخاب کنید و با رفتن در منوی مربوط به 
آن، توضیحات مورد نیازتان را دریافت کنید. اگر کار 
با رایانه و مطالعه عضالتتان را به درد آورده یا اینکه 
احساس می کنید ساعت ها کار کردن شما را کسل 
کرده می توانید با این حرکات به بدن خســته تان 
جان دهید. برای اســتفاده از این اپلیکیشن باید 
از تلفن همراهی که سیســتم عامل اندروید دارد 

استفاده کنید.

Stretch Exercises Coach.me 

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

11 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره هشتم

هله هوله ای برای روزهای پراسترس
چیزی تا پایان فرصت تحویل کارهایتان نمانده اما 
استرس نمی گذارد قدم از قدم بردارید؟ محققان 
می گویند با خــوردن یک هله هوله خوشــمزه و 
هیجان انگیز می توانید بر استرســتان غلبه کنید 
و به کارهایتان برسید. بررســی های آن ها نشان 
می دهد که خوردن شــکالت تلــخ، نه تنها باعث 
کاهش سطح هورمون های استرس می شود، بلکه 
می تواند مانند داروی کاهش فشارخون عمل کند 
و نگذارد فشار روانی فشــارخون شما را باال ببرد. 
البته از نظر آن ها اگر شکالت های مغزداری که در 
آن ها مغز بادام وجود دارد را انتخاب کنید، نتیجه 
بهتری می گیرید. چراکه مغز بادام هم ضداسترس 
اســت و هم ضدافسردگی. با این حال اگر شکالت 
تلخ مغزدار در دسترستان نبود، هرروز با یک بسته 
شکالت تلخ ساده و یک مشت بادام سر کار بروید. 
گذشته از این محققان می گویند اگر پسته، گردو 
یا تخمه کــدو بخورید هم چنین فایــده ای را به 
بدنتان می رســانید. چراکه این دانه ها سرشار از 
فیبر، آنتی اکسیدان و اسیدهای چرب غیراشباع 
هستند و به کاهش فشــارخون کمک می کنند. 
گذشــته از این، خوردن این مغزها شــما را سیر 
می کند و نمی گذارد به خاطر پرخوری عصبی در 
روزهای سخت کار، مشکل دیگری به مشکالتتان 

اضافه کنید و گرفتار اضافه وزن شوید.

توصیه
T i p



کارگاه
W o r k s h o p

15

برنامه کاربردی 
شرکت 

باید معتبر 
باشد و همه 
قابلیت های 
مربوط به 
نیازهای 

کسب وکار 
را داشته 

باشد. برخی 
از فناوری ها 
و پلتفرم ها 
نسبت به 

برخی دیگر 
برای نوع 
خاصی از 
برنامه ها 

مناسب تر 
هستند

وابســتگی روزافزون به فناوری تلفن همراه به این 
معناست که برنامه های کاربردی شرکتی نقش مهمی 

در کسب وکارهای کوچک و بزرگ دارند.
اگر شــما به فکر ایجــاد یک برنامه شــرکتی برای 
کسب وکار خود هستید، عوامل مهمی وجود دارند 
که باید به آن ها بپردازید و با آن ها آشنا باشید تا یک 

برنامه کاربردی مناسب با شرکت خود ایجاد کنید.
این راهنمایی ها می توانند به شرکت شما کمک کنند 
و برنامه کاربردی مناسبی را ارائه دهند و از طریق آن 
تجربه کارمندان و مشتریان را تقویت کرده، امنیت 
شبکه داخلی شما را حفظ کنند و فضایی برای نوآوری 

به وجود آورند.

آیا ایده برنامه کاربردی یــک نیاز واقعی را 
تامین می کند؟

وقتی برای اولین بار یک برنامه کاربردی 
را برای شرکت ایجاد می کنید، ممکن 1

است از تمام قابلیت های مورد نیاز خود 
مطلع نباشید. کاربران بالقوه ممکن است از روش هایی 
غیر از روش های شما برای ایجاد یک برنامه استفاده 
کنند. بنابراین ایجاد برنامه کاربردی شرکتی بستگی 
به خود شما دارد و موضوعی انحصاری است. صاحبان 
کسب وکار، مدیران، کاربران نهایی و طراحان برنامه 
کاربردی بایــد از نظرات و پیشــنهاد های یکدیگر 
استفاده کنند تا محصول نهایی یک ابزار کسب وکار 

مفید باشد.

تامین بودجه برنامه
استارت آپ مخارج زیادی دارد. به همین 

دلیــل بودجه مــورد نظر بــرای یک 2
اســتارت آپ باید عاقالنه تقســیم و در 
حوزه های مختلف خرج شــود. از ســوی دیگر برنامه 
کاربردی بخش مهمی از کسب وکار شماست، بنابراین باید 
مقداری از بودجه خود را نیز به ایجاد آن اختصاص دهید.

توسعه دهنده برنامه کاربردی
این یکی از مهم ترین تصمیمات درباره 

ایجاد یک برنامه کاربردی است. وقتی 3
شما یک توسعه دهنده برنامه کاربردی 
را انتخاب می کنید، درواقع یک عضو جدید و مهم را 

به تیــم کاری خــود اضافــه می کنید. شــرکت 
توسعه دهنده برنامه کاربردی که انتخاب می کنید باید 
صالحیت انجام این کار را داشته باشد، از مهارت های 
الزم برخوردار باشد و بتواند نشان دهد که پروژه های 
قبلی خود را با موفقیت انجام داده اســت. صحبت با 
مشتریان قدیمی آن ها و بررسی کارهایشان می تواند 

کمک بزرگی به شما بکند.

فناوری های مورد نیاز
برنامه کاربردی شرکت باید معتبر باشد 

و همه قابلیت های مربوط به نیازهای 4
کسب وکار را داشــته باشد. برخی از 
فناوری ها و پلتفرم ها نسبت به برخی دیگر برای نوع 

خاصی از برنامه ها مناسب تر هستند. متخصص فنی 
از این موارد مطلع است. مرحله بعدی، ایجاد برنامه و 

اجرای آن در دستگاه هاست.

نگهداری و به روزرسانی
به مرور زمان فناوری و کســب وکارها 

تغییر می کنند، به همین دلیل بهتر 5
اســت با رشــد کســب وکار و ایجاد 

تغییرات برنامه کاربردی خود را نیز تغییر دهید.
ایجاد یک برنامه کاربردی برای شــرکت خود نشان 
می دهد که سازمان شما معتبر است و از مهارت های 
الزم برخوردار است. پس بهتر است این موارد را برای 

ایجاد برنامه کاربردی در نظر داشته باشید.

برنامه کاربردی می تواند بهره وری شرکت شما را افزایش دهد به شرطی که متناسب با نیازهایتان باشد

پریا هاشمی
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سه بمب ساعتی ،زیر استارت آپ شما 
شناسایی بحران ها و آمادگی برای خروج از آن ها هم هنر است هم ضرورت

وقتی شرکت 
شما با یک مانع 
روبه رو می شود، 

خیلی سریع 
شما و تیم شما 

کار و تالش 
خود را دوچندان 

می کند. شما 
بیشتر و بیشتر 
در کارتان غرق 

می شوید و 
ناگهان چشم  
باز می کنید و 
می بینید که 
دیگر بریده اید

اوضاع در شرکت به هم ریخته است؟ به اطراف خود 
نگاه می کنیــد و می بینید که شــرکت های دیگر 
درآمد خوبی دارند و محصوالتــی را ارائه می دهند 
که مورد استقبال مردم اســت؟ اما وضعیت شما به 
گونه دیگری است. احســاس می کنید که هرگز از 
این شــرایط رها نخواهید شد و می خواهید دست از 
کار بکشید. تضعیف روحیه یکی از علل اصلی مرگ 

استارت آپ هاست. 
نحوه رســیدگی به شــرایط روانی سخت مشخص 
می کند که کســب وکار شما درنهایت موفق خواهد 
شد یا از بین خواهد رفت. سه تله روانی وجود دارد که 

باید از آن ها دوری کنید تا زنده بمانید.

 تسلیم ناامیدی نشوید
وقتی ناامید می شــوید و می فهمید که باید سال ها 
تالش کنید تا به موفقیت برسید، ممکن است دست از 
کار بکشید. اگر شما فردی هستید که فقط یک لحظه 
بعد را می بینید و بر این اساس تصمیم می گیرید که 
در لحظه یک کار چه مزیتی برای شما خواهد داشت، 
وقتی با بحران مواجه شــوید به ســرعت قطع امید 

می کنید و به سراغ کارهای دیگر می روید.

محققان می گویند برای دستیابی به موفقیت، پشتکار 
بیشتر از استعداد اهمیت دارد. فرد باید برای دستیابی 
به اهداف بلندمدت خود هیجان و پشتکار داشته باشد. 
این گونه می تواند در برابر چالش ها محکم بایستد و 

پس از شکست یا بحران امید خود را از دست ندهد.
محققان بر اســاس یــک پرسشــنامه 12 موردی 
یک مقیاس پشــتکار تهیــه کرده اند. با بررســی 
پرسشــنامه های تکمیل شــده، آن ها دریافتند که 
احتمال دوام آوردن افراد دارای پشــتکار 60 درصد 
بیشتر است. به همین دلیل شما هرگز نباید ناامید 
شــوید. خیلی ســاده می توان به محض شکست یا 
مواجهه با مشــکل همه چیز را کنار گذاشــت، اما 
این گونه هیچ وقت در هیچ کاری موفق نخواهید شد.

 خود را غرق در کار نکنید
وقتی شرکت شما با یک مانع روبه رو می شود، خیلی 
سریع شــما و تیم شما کار و تالش خود را دوچندان 
می کند. شما بیشتر و بیشتر در کارتان غرق می شوید 
و ناگهان چشــم  باز می کنیــد و می بینید که دیگر 
بریده اید. وقتی ساعات طوالنی مشغول کار هستید و 
در تمام طول روز صفحه مانیتور و ایمیل خود را چک 

می کنید، سریع تر خسته می شوید.
جالب است که سخت کار کردن روشی آسان هنگام 
مواجهه با مشکل اســت. کارآفرینان بیشتر ترجیح 
می دهند کار کنند تا زمانی را برای استراحت در نظر 
بگیرند، با اینکه می دانند به این استراحت نیاز دارند. 
این موضوع در یادگیری و آموزش نیز صادق اســت. 

وقتی بین ساعات آموزشی زمانی را برای استراحت 
در نظــر می گیرید، بازدهی دانش آمــوزان و قدرت 

یادگیری آن ها باال می رود.
اما اختصاص دادن زمانی برای استراحت کار ساده ای 
نیست زیرا فرد احساس می کند بیکار است و وقت خود 
را به بطالت می گذراند. چرا وقتی می توانید کاری انجام 

دهید و کارتان را جلو ببرید، استراحت کنید؟
این همان تله روانی اســت که باید مراقب باشید در 
آن گیر نکنید. بدون اســتراحت کردن، درواقع شما 
کارایی خود را کاهش می دهید و نسبت به بحران ها 
و مشکالت آسیب پذیرتر می شوید. به همین دلیل 
بهتر است در استارت آپ ها فقط سه کار انجام دهید:

1. تولید محصول
2. صحبت با مشتری

3. تمرین
خودتان را با کار زیاد گول نزنید. هرچند وقت یک بار 
کمی از کارتان فاصله بگیرید و سعی کنید در این تله 

روانی نیفتید.

 نترسید
ممکن است این احساســات به عادت تبدیل شوند 
و این گونه ترس از شکســت و سقوط در شما ایجاد 
می شود. پیشرفت مستلزم تغییر و آزمون وخطاست. 
شــما باید تاکتیک های خود را بررســی کنید و در 
صورت نیاز آن ها را تغییر دهیــد. باید تالش کنید 
در مسیر درست باقی بمانید. این تغییرات زمانی که 
استارت آپ شما هنوز سروسامان نگرفته است و جای 

پای خود را محکم نکرده اســت، می تواند ترسناک 
باشد. در این شرایط فرد سعی می کند داشته هایش 
را حفظ کند و می ترسد آنچه را که تاکنون به دست 
آورده از دست بدهد. این همان تله روانی است که نباید 
در دام آن بیفتید. برای مثال، دانشمندان دریافته اند 
که انسان ها از باختن وحشت دارند و بین بردوباخت 
تفاوت قائل می شوند. از سوی دیگر وقتی یک کار را 
مانند قبل ادامه می دهید تصور می کنید که بســیار 
کارآمد هستید و بازدهی خوبی دارید. به همین دلیل 
در مقابل تغییــرات مقاومت می کنید. از نظر روانی، 
وقتی شما به سختی کار می کنید به دلیل خستگی و 
عدم استراحت از حداکثر بازده کاری خود بی بهره اید 
و درواقع حس ترس غیرمنطقی شماست که موجب 
می شود به کار خود ادامه دهید. باید این ترس را از بین 
ببرید تا پیشرفت کنید. وقتی ترس از باخت نداشته 
باشید، دســت به کارهای فوق العاده ای می زنید که 
می توانند کسب وکار شــما را دگرگون کنند. سعی 
کنید چیزهای جدید را امتحان کنید. مطمئن باشید 

که به سود شما خواهد بود.
   

تفاوت میان موفقیت و شکست درواقع در درون ذهن 
شماست. استارت آپ ها خودبه خود از بین نمی روند 
بلکه خودکشی می کنند. به همین دلیل است که شما 
باید بخش روانی استارت آپ خود را به خوبی مدیریت 
کنید. این سه تله روانی را به خاطر داشته باشید و در 
کارهایتان از آن ها دوری کنید تا استارت آپ شما به 

موفقیت دست یابد.

روشنک نامدار 
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گاهی اوقات آنقدر مشــغله کاری زیاد است و کارهای 
مختلف روی هم انباشته می شوند که به تنهایی نمی توانید 
از پس تمام آن ها به طور همزمان برآیید. در این شرایط 
بهتر است بخشی از کارها را به دیگران محول کنید. اما 
مراقب باشید که مراحل کاری حساس و مهم شرکت خود 
را به دست ارائه دهندگان خدمات خارجی نسپارید. زیرا 
ممکن است آن ها اشتباهاتی مرتکب شوند و درنهایت به 
کار شما آسیب برســانند. اما برخی از کارها وجود دارند 

که می توانید با خیال راحت آن ها را به دیگران بسپارید.

خدمات مشتریان
همیشه باید خدمات مشتریان را به شرکت های خدماتی 
دیگر محول کنید، مگر اینکه بتوانید از عهده مخارج یک 
تیم خدمات مشتریان برآیید. شرکت های زیادی هستند 

که می توانند از جانب شما این کار را انجام 
دهند. متخصصان بسیاری در اطراف 

شما وجود دارند که می توانید طرح 
اولیه ای از مدل کســب وکار خود 
را بــه آن ها ارائه دهید. ســپس به 
آن ها توضیح  دهیــد که چگونه با 
افرادی که تماس می گیرند، رفتار 

کنند. این گونه وقت بیشــتری برای 
انجام سایر کارها و رشد کسب وکار خود 

خواهید داشت.

بازاریابی
اگر بخواهید امور بازاریابی خود را انجام دهید باید هزینه 
هنگفتی خرج کنید. از ســوی دیگر تبلیغ شرکت کار 

بسیار دشواری اســت. اما اگر از افرادی 
که در این صنعت مشــغول به کار 
هســتند کمک بگیرید، در وقت، 
هزینه و انرژی خود صرفه جویی 
کرده اید زیرا این افراد می توانند 
به طور همزمان کارهای تبلیغاتی 
و بازاریابی چندین مشــتری را 
به خوبــی انجام دهند. شــما نیز 
می توانید از تجربیــات و دانش آن ها 
اســتفاده کنید و به نتایــج دلخواه خود 

دست  یابید.

حسابداری
مدیریت حســاب ها کار آسانی نیســت. ممکن است 

مشکالت زیادی در امور مالی شرکت به وجود آید و شما 
را به دردسر بیندازد. به همین دلیل باید این کار را به افراد 
متخصص بسپارید. حسابداران حرفه ای ترفندهایی را 
می دانند که از طریق آن ها مالیات وضع شــده را کاهش 
می دهند. این خود می تواند به اقتصاد شــرکت شــما 
کمک بزرگی کند. بهتر است به جای استخدام مستقیم 
یک حسابدار از یک شــرکت خصوصی استفاده کنید. 
این گونــه می توانید از مهارت هــای چندین متخصص 
بهره مند شوید. موفقیت در کســب وکار بدون دریافت 
کمک امکان پذیر نیســت. بنابراین بهتر است به موارد 
فوق توجــه کنید و از دیگران در کار خود کمک بگیرید. 
اگر به تنهایی تمام  کارها را انجام دهید، در طوالنی مدت 
ضرر خواهید کرد و دیگر به هیچ یک از اهداف کاری خود 

دست نخواهید یافت.

از توان شرکت های دیگر هم استفاده کنید
برون سپاری درکدام یک از امور استارت آپی مجاز است؟

طرحی نو دراندازید
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ن گردهمایی فعاال
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 و موبایل ب
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 برگزار 
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اســکارلت یک صفحه اصلی هوشمند برای 
 Chromecast،Nexus( ( دستگاه گوگل کست
Player یا Android TV شماست که با کمک 

آن می توانیــد از تازه های تمــام برنامه های 
موردعالقه خود مطلع شوید. برنامه هایی از 
قبیل YouTube، Twitter،Reddit  و... از این 
Scar�  برنامه کاربردی پشــتیبانی می کنند.

lett یکــی از پرطرفدارترین و پربازدیدترین 

برنامه های کاربردی است.
Scarlett  چگونهکارمیکند؟

از تلفن همراه اندروید یا تبلت خود فایل ها 
An� یــا  Chromecast،Nexus Playerرا در 

این برنامه کاربردی  droid TV  پخش کنید. 

محتوای جدید و شخصی را در فضای ابری و 
حاال  در سراســر خدمات ترکیب می کند. 
با خیال راحــت تکیه بدهید و از تماشــای 

تلویزیون لذت ببرید.
برخیازویژگیهایجالبومفیداین

برنامهعبارتاستاز:
ویدئوهــای  و  ویــر  تصا پخــش  
شخصی سازی شده و تمام خدمات موردعالقه 
خدمات پشتیبانی شده  شما در یک مکان
 Twitter، YouTube،Haystack عبارت اند از
می توانید از آخرین اخبار   Reddit  و  News

و جدول زمانی Twitter خود مطلع شــوید 
بدون اینکه نیاز باشد در تلفن یا کامپیوتر خود 
همزمان با پخش تلویزیون،  جستجو کنید.
 Reddit یا مطالب ارســالی Twitter مقاالت
بعد از  را روی تلفن جســتجو و مرور کنید.
اتصال به YouTube به فهرســت پخش خود 
اطالعات مفید مانند آب وهوا را  گوش دهید.
تلویزیون خود را  با یک نگاه دریافت کنید.
به یک کاغذدیواری زیبا با تصاویری با کیفیت 
یک ساعت روی  500 پیکسلی تبدیل کنید.
با اســتفاده از  تلویزیون خود نمایش دهید.
صدای طبیعی خود در YouTube جســتجو 
 Play Hello by :کنید )بــرای مثال بگوییــد
با گفتن »Show me news« )اخبار  .)Adele

 Show me business« را به من نشان بده( یا
news« )اخبار تجاری را به من نشــان بده( 

کنترل آسان  در بین اخبار جستجو کنید.
توانایی پخش  از صفحه نمایش تلفن خود
پشــتیبانی از  خودکار ویدئوها در فید خود

جستجوی ایمن

یک برنامه بازار سهام است برای خریدوفروش 
کفش های ورزشــی، که کاربــران زیادی 
در سراســر دنیــا دارد. این برنامــه یکی از 
پرطرفدارتریــن برنامه هــای کاربردی در 
 StockX .سال 2016 شناخته شــده است
سریع ترین، آســان ترین و ایمن ترین روش 
برای خریدوفــروش کفش های ورزشــی 
است. کاربران باید بدانند که وجه پرداختی 
مســترد نمی شــود اما جای نگرانی نیست 
زیرا کفش های ارائه شــده در ایــن برنامه 

به هیچ عنوان تقلبی نیستند.
So�این برنامه در سایت های معتبری مانند 
 leCollector، Complex، HighSnobiety،

 ESPN، New York Times، WSJ، Forbes،
 TechCrunch، Yahoo Finance، CNN،

 GQ، BBC، The Daily Show، Bleacher
Report، NPR، Boston Globe، Sneak�

erNews، KicksOnFire، Hypebeast  و... 

معرفی شده است.
بازارسهامچیست؟

بازار سهام یک شــیوه منحصربه فرد برای 
برقراری ارتباط بین خریداران و فروشندگان 
است. بازاری زنده اســت که در آن کاربران 
 StockX  قیمت اجناس را تعیین می کنند. در
درست مانند بورس اوراق بهادار نیویورک، 
فروشــندگان ســوال می کنند و خریداران 
قیمت هایی را پیشنهاد می دهند. در صورت 
توافق، فروش به طور خــودکار و بالفاصله 
انجام می شود. StockX اولین بازار سهام در 
دنیا برای انجام امور تجاری است. با کمک این 
برنامه می توانید بالفاصله و فقط با دوبار لمس 
کردن صفحه نمایش خرید کنید. به عالوه 
می توانید نحوه پرداخت مورد نظر خود را به 
اطالع همه برسانید. اگر یکی از فروشندگان 
با شــرایط شما موافق باشــد، معامله انجام 
خواهد شد. فروشندگان نیز می توانند تنها 
با دوبار لمس کــردن صفحه اجناس خود را 
بالفاصله به فروش برسانند یا فهرست اجناس 
فروشی خود را ارائه دهند. هر خریداری که 
درخواست فروشنده را قبول کند، معامله بین 

آن ها انجام خواهد شد.

یکی دیگر از 
ویژگی های مهم 
و منحصربه فرد 

این برنامه 
آن است که 
یک قسمت 
را به اهدای 

کمک های مالی 
به خیریه ها 

اختصاص 
داده است. 

شما می توانید 
به آسانی 

کمک های مالی 
خود را پرداخت 

کنید

چرا آسان پرداخت به یکی از اپ  های محبوب بازار ایران تبدیل شده است؟

اگر این چند اپلیکیشن را روی گوشی تان نصب کنیدبه عالیق ورزشی و گردشگری تان به خوبی پاسخ داده خواهد شد

تراکنش در گوشی شما

با اســتفاده از این برنامه کاربردی هوشمندانه تر و 
آســان تر پرداخت کنید. در هرکجا که باشید، و در 
هر زمان می توانیــد از خدمات پرداخت این برنامه 
استفاده کنید. با اســتفاده از این برنامه رسمی و از 
طریق *733# به تمــام خدمات پرداخت به طور 
ایمن و آسان دسترسی پیدا خواهید کرد. به عالوه 
به تمام خدمات ارائه شــده در حالــت USSD و... 
دسترسی خواهید داشت! دیگر نیاز نیست مدتی 
طوالنی منتظر بمانید. همه چیز برای شما محیاست. 
آســان پرداخت در نســخه های اندروید و آی.او.

 google اس عرضه می شود و از سایت های معتبر
play  و app store  قابل دانلود اســت. این برنامه 

کاربردی را مهدی شــهیدی به وجود آورده است. 
مهدی شهیدی رئیس هیئت مدیره یکی از دوازده 
شرکتی است که از بانک مرکزی مجوز ارائه خدمات 
پرداخت توسط دستگاه های کارت خوان را دریافت 
کرده است. بنابراین امنیت این برنامه تضمین شده 
است و کاربران با خیال آسوده می توانند از خدمات 
پرداختی آن استفاده کنند. آسان پرداخت یکی از 
موفق ترین برنامه ها در حوزه خود به شمار می رود.

کاربران ایــن برنامه تلفــن همــراه می توانند از 
بارکدخوان برنامه استفاده کنند و بارکد قبض مندرج 

روی قبض خود را اسکن کنند )به عالوه می توانید 
اطالعات قبض را به طور دســتی نیز وارد کنید(. 
امکان پیگیری و حفــظ تاریخچه معامالت مالی 
کاربر نیز وجود دارد. برای اینکه امتیازات بیشتری 

جمع آوری کنید، هرروز تلفن خود را تکان دهید.
برخی از خدمات ارائه شــده در برنامه تلفن همراه 
و شماره *733# مشترک هســتند. برای مثال، 
می توانید موجودی کارت بانکی خود را بررسی و به 
ما کمک کنید تا شماره های کارت شما را به خاطر 
بســپاریم. همچنین می توانید به طور مســتقیم 
در برنامه کاربردی شــارژ اعتبــاری تلفن همراه و 
بسته های داده 3G  و 4G مکمل را خریداری کنید.

با کمک این برنامه مفید و کارآمد می توانید بدون 
نیاز به دسترســی به دستگاه خودپرداز قبض های 
خود را پرداخت کنید. این سیستم فوق العاده به شما 
امکان می دهد تا تنها با دانستن شماره تلفن همراه 
خود از مبلغ قبض تلفن همراهتان مطلع شوید. تمام 
قبوض آب و برق و... را می توانید از طریق این برنامه و 

شماره *733# پرداخت کنید.
یکی دیگر از ویژگی های مهم و منحصربه فرد این 
برنامه آن است که یک قسمت را به اهدای کمک های 
مالی به خیریه ها اختصاص داده است. شما می توانید 

به آسانی کمک های مالی خود را پرداخت کنید.
برای استفاده از برنامه آسان پرداخت باید به اینترنت 
متصل باشــید. امنیت تمام ارتباطات اینترنتی با 
سرورها از طریق الگوریتم های رمزگذاری استاندارد 
و به روزرسانی شده حفظ و تضمین می شود. تمام 

کاربران برای استفاده از برنامه آسان پرداخت باید 
موارد زیر را در دســتگاه اندروید یا آی.او.اس خود 

انجام دهند:
سوکت های شبکه را باز کنند.

امکان دسترســی به اطالعات درباره شبکه ها را 
فراهم کنند.

دسترســی فقط-خواندنی به وضعیت تلفن را 
فراهم کنند.

فهرست حساب های موجود در خدمات حساب ها 
را در دسترس قرار دهند.

امکان دسترسی به لرزانگر را فراهم کنند.
امکان دسترسی به دستگاه دوربین را فراهم کنند.

امکان خوانــدن داده های مخاطبان کاربر وجود 
داشته باشد.

حافظه مخفی تمام برنامه های نصب شــده روی 
دستگاه را پاک کنند.

امکان دریافت پیامک را فعال کنند.
خوانش از حافظه داخلی انجام شود.

پردازنده در حالت خواب قــرار نگیرد یا صفحه 
سیاه نشود.

امــکان اتصــال بــه دســتگاه های بلوتــوث 
جفت سازی شده وجود داشته باشد.

امکان شناســایی و جفت ســازی دستگاه های 
بلوتوث فراهم شود.

برای استفاده از این برنامه کاربردی، پس از دانلود 
و نصب برنامه از شما خواسته می شود شماره تلفن 
همراه خود را وارد کنید تا کد فعال سازی از طریق 

پیامک برای شما ارسال شود. پس از دریافت کد و 
وارد کردن آن، می توانید وارد صفحه اصلی برنامه 

شوید و از خدمات آن استفاده کنید.
در این صفحه گزینه های متفاوتی وجود دارد. برای 
مثال، با انتخاب گزینه خرید شارژ می توانید شماره 
تلفن مورد نظر خود را که می خواهید برای آن شارژ 
بخرید وارد کنید و عملیات مربوطه را انجام دهید. 
یا از گزینه شــارژ اینترنت برای خرید بســته های 
اینترنتــی، از گزینه قبض موبایــل برای پرداخت 
قبض تلفن همراه، یا از گزینه قبض خدماتی برای 
پرداخت قبوض آب و برق و... استفاده کنید. یکی از 
قابلیت های دیگر این برنامه وجود گزینه ای به نام 
بیمه است. در این قسمت طرح های پوشش بیمه ای 
مختلفی ارائه می شود و شما می توانید از بین آن ها 
طرح بیمه مورد نظر خود را خریداری کنید. در هر 
یک از این قسمت ها گزینه ای برای دریافت اطالعات 
بیشــتر وجود دارد که با لمس آن اطالعات کافی 

درباره آن ها به شما ارائه خواهد شد.
گزینه های دیگر شــامل نیکوکاری، امتیازگیری 
و سه شو اســت که به ترتیب برای ارائه کمک مالی 
به خیریه ها، دریافت امتیاز بیشتر برای شرکت در 
قرعه کشی و رای دادن به خواننده مورد عالقه خود 

در نظر گرفته شده اند.
در قسمت منوی برنامه نیز یک گزینه کارآمد وجود 
دارد به نام لیست تراکنش ها. در این قسمت کاربر 
می تواند تمام تراکنش های انجام شده را مشاهده 

کند و بر تراکنش های خود نظارت داشته باشد.

یکی از مشــهورترین برنامه های ســفر اســت که 
بیشــترین تعداد دانلودها را به خود اختصاص داده 
است. مســافران میلیون ها عکس و نقشه را در این 
برنامه قرار می دهند و نظرات و پیشــنهاد های خود 
را بازگو می کنند. با استفاده از این برنامه می توانید 
یک سفر خوب و به یادماندنی را برنامه ریزی کنید. 
مســافران بیش از 225 میلیون نظر در این برنامه 
 TripAdvisor ثبت کرده انــد. درنتیجه با کمــک
می توان به آسانی بهترین هتل ها، بهترین رستوران ها، 
ارزان ترین بلیت هواپیما و سرگرمی های جالب در 
هر مقصد را پیدا کرد. تنها بــا یک تلنگر می توانید 
گزینه های رزرو هتل، رستوران و پروازها را انتخاب 

کنید. برنامه تلفن همراه TripAdvisor رایگان و کار 
با آن آسان است.

میلیون ها نظر، پیشنهاد و عکس های برتر مسافران 
 بهترین هتل ها را پیدا کنید. را مشــاهده کنید.
رستوران ها را بررسی کرده میز خود را به طور آنالین 
با سرگرمی های جالب هر مقصد آشنا  رزرو کنید. 
هزینه های بلیت هواپیما را مقایسه کرده  شــوید.
از گزینه »در  بهترین پیشــنهادها را پیدا کنیــد.
اطراف من« بــرای پیدا کردن نزدیک ترین مکان ها 
در  به موقعیت مکانی فعلی خود اســتفاده کنید.
تاالرهای گفتگو پرســش های خود را مطرح کرده 
نظرات و عکس های خود  پاسخ ها را دریافت کنید.

نقشه ها و نظرات مربوط به بیش از  را اضافه کنید.
300 شــهر در سراســر دنیا را در تلفن خود به طور 
رایگان دانلود کنید؛ با این کار در هزینه های هنگفت 
استفاده از رومینگ داده در طول سفر صرفه جویی 
Apple Watch  از این برنامه پشتیبانی  خواهید کرد.
می کند. برنامه TripAdvisor Apple Watch به شما 
بهترین مکان برای صرف غذا، بازی و اقامت را نشان 
می دهد. آیا می خواهیــد بعدا از برخی از مکان های 
پیشنهادشــده بازدید کنید؟ فقط کافی است آن را 
در Apple Watch خود ذخیره کنید و بعدا آن را در 
TripAdvisor. آیفون، آیپد یا سایت ،Apple Watch

com مشاهده کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

سفر بروید و از اخباراللیگا هم عقب نمانید

Flipagram
هرروز بر تعداد کاربران این برنامه کاربردی در سراسر دنیا اضافه می شود و 
 Flipagram .در حال حاضر میلیون ها کاربر از این برنامه استفاده می کنند
آسان ترین راه برای ایجاد، اشتراک گذاری و اطالع از داستان های ویدئویی 
و موزیکال است. شما می توانید داستان خود را بسازید. فیلم برداری کنید یا 
از عکس ها و ویدئوهای فعلی خود استفاده کنید و سپس آهنگ موردعالقه 
خود را از بین میلیون ها گزینه رایگان و مشهور انتخاب کنید. این برنامه از 
 Flipagram قابلیت اشتراک گذاری خصوصی یا اشتراک گذاری در جامعه
و سایر جوامع برخوردار است. ویرایشــگران این برنامه همیشه به دنبال 
ایده های جالب و الهام بخش هستند. شما می توانید دنیایی از داستان های 
فوق العاده را جستجو و تگ کنید. به عالوه می توانید موسیقی دان ها، افراد 

مشهور و سایر افراد موردعالقه خود را در سراسر دنیا دنبال کنید.
:Flipagram نحوهکاربا

تصویربرداری: ویدئوهایی را فیلم برداری کنیــد یا از بین عکس ها و 
ویدئوهایی موجود در گالری یا فیس بوک یکی را انتخاب کنید.

ایجاد: موسیقی موردعالقه خود را اضافه کنید و زمان بندی، فیلترها و 
متن مورد نظر خود را تعیین کنید.

 Instagram، یا Flipagram اشــتراکگذاری: محصول نهایی را در
Facebook، Twitter، WhatsApp  و... به اشتراک بگذارید.

Yahoo Sports
برنامه Yahoo Sports یکی از محبوب تریــن و پرکاربردترین برنامه ها 
در حوزه ورزش اســت که با اســتفاده از آن کاربر می تواند به سرعت به 
آخرین امتیازات، اخبار و... دسترســی پیدا کنــد. به راحتی می توانید 
برنامه را با تیم ها و لیگ های مورد عالقه خود شخصی ســازی کنید. این 
برنامه اطالعات باکیفیت و دقیقی را با سرعت زیاد ارائه می دهد. بنابراین 
شــما می توانید اطالعات مورد نیاز و لحظات حســاس ورزشی را از هر 
دستگاهی دریافت کنید. برخی از ویژگی های منحصربه فرد این برنامه 

عبارت است از:
هشدار رویدادها: بدین ترتیب هرگز شروع بازی یا امتیازدهی بازی ها را از 

دست نخواهید داد.
داســتان های متخصصان ورزشی و وبالگ نویسان مشــهور را مشاهده 

می کنید.
لیگ های فوتبال مورد عالقه خود مانند لیگ برتر اللیگا اســپانیا، ایتالیا 

سری آ، بوندسلیگا آلمان و لیگ قهرمانی را دنبال می کنید.
با استفاده از این برنامه به سرعت می توانید تنظیمات و تاریخچه برنامه را 
با دســتگاه های مختلف همگام سازی کنید. یکی دیگر از قابلیت ها امکان 
افزودن یــا ویرایش تیم های برتر خود اســت تا اخبار سفارشــی خود را 

دریافت کنید.

Fitbit
با برنامه Fitbit زندگی سالم تر و فعال تری داشته باشید. این برنامه در زمینه 
پیگیری فعالیت های روزانه، ورزش، خواب و... یکی از برنامه های پیشرو در 
دنیاست. می توانید از این برنامه برای پیگیری فعالیت های اولیه خود استفاده 
کنید و آن را در تلفن خود اجرا ســازید. به عــالوه می توانید آن را به یکی از 
ردیاب های فعالیت Fitbit و Aria Wi-Fi Smart Scale متصل کنید تا تصویر 
کاملی از وضعیت سالمت خود داشته باشید. این برنامه تعداد گام ها، مسافت، 
کالری سوزانده شده، خواب، وزن و... را نشان می دهد. وقتی هنگام فعالیت 
تلفن شما همراهتان باشــد، این برنامه تعداد گام ها و مسافت طی شده را با 
MobileTrack  بــه طور دقیق ثبت خواهد کرد. با Fitbit تمام وضعیت بدنی 

شما اعم از کالری سوزانده شده، مقدار فعالیت به دقیقه، و خواب در طول روز 
پیگیری می شوند. می توانید با استفاده از MobileRun سرعت حرکت، زمان 
و مسافت طی شده خود را پیگیری کنید. به عالوه می توانید موسیقی خود 
را کنترل کنید، سرنخ های صوتی را دریافت کنید و از GPS تلفن خود برای 
ردیابی مسیرها استفاده کنید. )توجه داشته باشید که اگر GPS به طور دائم 
در پس زمینه اجرا شود، عمر باتری شما به شدت کاهش می یابد.( می توانید 
برای پیگیری ورزش خود از ردیاب Fitbit استفاده کنید، سپس در این برنامه 
وضعیت خود، تاثیر آن بر روز شما و نحوه پیشرفت در عملکرد خود را مشاهده 

کنید. اگر از ردیاب Fitbit همراه با PurePulse™  استفاده کنید.

TripAdvisor

بهروزرسانیهاراازدست
ندهید

StockX

آندره کرتز
بسیاری از مردم نگاه می کنند ولی عده کمی از 

آن ها می بینند.
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