
مدیر آمازون می گوید چگونه
1300نفر از کارمندانش را اخراج کرد

برند شدن سخت 
برند ماندن سخت تر

برخــاف تصــور رایــج، برندهایــی کــه امــروز در زمره 
پرآوازه ترین هــای جهان جای دارنــد، به راحتی به قله های 
موفقیت دست نیافته اند. قصه روی کار آمدن آن ها هم پر از 

فراز و نشــیب های گاه و بی گاهی است که بعضا مانع 
پیش رفتنشان شــده اســت. جف بزوس که بعد از 

گذشت 20 سال هنوز از مدیران خاق دامنه دات کام شناخته 
می شود و هدایت وب سایت بی رقیب آمازون را بر عهده دارد ...
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عارضه یابی استارتاپ های ایرانی

س: آسیه جهان آرا
عک

راهنمای خالص شدن از شر اسپم

زمانش رسیده که با آقای اسپمر مبارزه کنیم!

stopspam.ir

اینترنت پاک، بدون اسپم و پاپ آپ

#IrStopSpam

Powered by Anetwork

سرنوشت استارت آپ های ایرانی در پساتحریم در میزگردی با حضور هادی فرنود، حمیدرضا احمدی و مجید کثیری

استارت آپ ویکند برای دانش آموزان دبیرستانی منطقه 2 
برگزار می شود

چرا شکست می خوریم و چه کارهایی باید بکنیم تا ته خط 
برای ما تلخ نباشد؟

آمازونوگوگلپلی
دیجیکاالوکافهبازارراخواهندبلعید؟

زنگ استارت آپ در مدرسه

2

14

5

داستان برندی که الگوی
همه خرده فروشان دنیا شد

eBay پرویز چگونه
 را به وجود آورد؟

کتابخانه ملی
میزبان جشنواره وب

3

4

13

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

10

زمان بندی ایونت های
تا پایان بهمن را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!

2

شناخت مشتری همه چیز 
یک استارت آپ است

برای ثبت نام به آدرس اینترنتی
iwmf.ir مراجعه کنید

هنوز هم می شود
با نوار زندگی کرد

کدام تحریم ها از دوش 
اکوسیستم استارت آپی ایران 

برداشته خواهد شد؟

رابطه تحریم ها و 
استارت آپ ها

»دوران تــازه« بــرای آینده اســتارت آپ ها 
در پســاتحریم عبارتی اغراق آمیز نیســت. 
کســب وکارهای مختلف دوره پیشابرجام را 
تجربه کرده اند، اما استارت آپ ها در ایران زمانی 
چشم گشودند که تحریم ها جاری بودند. دورانی 
سرشــار از محدودیت های ظالمانه و شرایط 
ادامه درصفحه 9 سخت و دشوار... 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

طبل بزرگ
زیر پای استارت آپ ها

چند وقتی اســت نامه هایی از ســازمان ها و 
شرکت های مختلف با عنوان اعطای تندیس 
و نشان برند برتر به دست مجموعه های فعال 
صفحه 10 حوزه فناوری اطاعات می رسد...   

دیدگاه
Point Of View

رضا الفت نسب 
دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

کدام برند برتر؟

فروشسهامفقط30درصد
سام مدن پور از فروش ایسام به ای بی می گوید!
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استارت آپ ویکند برای دانش آموزان دبیرستانی منطقه 2 برگزار می شود؛ با عنوان » 54 ساعت با طعم خالقیت«

زنگ استارت آپ در مدرسه

دومین اســتارت آپ ویکند دانش آموزی 28 تا30 
بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزشی سوده 
ویژه دانش آموز دختــر و 19تا21 بهمن در مجتمع 
آموزشی امام صادق )ع( برای دانش آموز پسر برگزار 

می شود.
»مدرســه کارآفرینی منطقه 2« نام تیمی اســت 
که به تازگی با هدف اجرای اســتارت آپ ویکند در 
مدارس دولتی منطقه 2 تهران شــکل گرفته است. 

استارت آپ ویکند در مدارس با عنوان »54 ساعت با 
طعم خالقیت« با استقبال باالی دانش آموزان مواجه 
شده اســت. ریحانه کرامتی فرد، مسئول برگزاری 
رویدادها، سابقه تدریس دروس ریاضی و حسابان در 
دوره دبیرستان را دارد. او در پاسخ به این که چه چیز 
باعث شکل گیری ایده اجرای استارت آپ ویکند برای 
دانش آموزان شد می گوید: »قبال برای محیط های 
دانشــگاهی ویکند برگزار می کردم. گاهی تعدادی 
از دانش آموزانم را که در آن ها اشتیاق و عالقه ای در 
این زمینه می دیدم همراه خود به ویکندها می بردم. 
بعدها متوجه شدم ایده هایی که دانش آموزانم مطرح 
می کنند هدفمندتر، پرانگیزه تر و درنهایت موفق تر از 
بسیاری ایده هایی است که در رویدادها ارائه می شود، 
درنتیجه تصمیم گرفتم ویکندی به طور اختصاصی 

برای دانش آموزان مدرســه ســوده برگزار کنم.« 
کرامتی فرد تصریح کرد: »اولین ویکند دانش آموزان 
مدرسه سوده در آبان ماه سال جاری به طور قطع یکی 
از بهترین ویکندهای برگزارشده در ایران تا به امروز 
بوده است. حتی تعدادی از گروه ها توانستند دفتر کار و 
حامی مالی جذب کنند.« کرامتی می گوید: »تعدادی 
از دانش آموزان که از نظر درسی بسیار ضعیف بودند و 
یا حتی به دلیل مشکالت مختلف در آستانه اخراج از 
مدرسه بودند، بعد از آشنایی با پدیده های استارت آپی 
انگیــزه مضاعف پیــدا کرده انــد، هدفمند درس 
می خوانند و برای رسیدن به اهدافشان برنامه ریزی 
می کنند.« طالــب زاده، رییــس آموزش وپرورش 
منطقه 2 تهــران، از اجرای چنیــن برنامه هایی در 
سطح مدارس بسیار استقبال کرد و گفت خالقیت 

و ایده های ناب دانش آموزان بسیار دور از انتظار بود 
و او را شــگفت زده کرده است، از این رو وی حمایت 
مادی و معنوی خود را از فعالیت ها و برنامه های آتی 
اعالم می کند. طالب زاده 50  درصد هزینه ثبت نام هر 
دانش آموز در رویداد را متقبل شد و ابراز امیدواری کرد 
که راهکارهای مفیدی از بطن این رویداد برخواهد 
خواست. ریحانه کرامتی دومین استارت آپ ویکند 
مدارس را با همــکاری آموزش وپرورش منطقه 2 و 
مدارس ســوده و امام صادق )ع( در بهمن ماه امسال 
برگزار خواهد کرد. او در رابطه با اهداف شخصی خود 
گفت: »دوســت دارم دانش آموزانم به موفقیت های 
زیادی در زندگی دست پیدا کنند و به جاهای خوبی 
برسند. تغییراتی که از نظر ذهنی و کارایی در بچه ها 

دیدم برایم بسیار مهم و کافی است.«

تعدادی از 
دانش آموزان 

که از نظر 
درسی بسیار 
ضعیف بودند 

بعد از آشنایی 
با پدیده های 
استارت آپی 

انگیزه 
مضاعف پیدا 

کرده اند

آشناییباکسبوکارهاینوپا)استارتآپ(
»انجمن دانش آموختگان ارسنجان« درصدد 

17
بهمن

است با حمایت ســایر ســازمان ها و ادارات 
شهرســتان، اقــدام به برگزاری ســمیناری 
یــک روزه کند. این ســمینار بــا حضور ســخنرانان و 
اجراکنندگان برجسته کشــوری در حوزه کسب وکار و 

استارت آپ برگزار می شود.

ازدانشگاهتاارائهکسبوکارردنشدنی
این رویداد با همکاری انجمن فناوری اطالعات 

19
بهمن

و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس و شتاب دهنده 
بردیا برگزار می شود. برنامه های این رویداد به 
این قرار اســت: 1. معرفی بردیا 2. ارائه مدل کسب وکار 

ردنشــدنی 3. پرسش و پاسخ 4. پنل ارزیابی چند ایده از 
بین حاضران

سمینارتجربهناب
رویــدادی بــه منظــور انتقــال تجارب 

19
بهمن

کارآفرینان، آمــوزش مفاهیم کارآفرینی، 
معرفی الگوهای موفق و فرآیند شکل گیری 
کسب وکارهای نوپا و تســهیلگران به دانشجویان و 
عالقه مندان جامعه است. با حضور مسعود چنگیزی، 
آرمین جنت خواه، وحید پیرهادی و آرش برهمند، از 
ســاعت 1۶ تا 19 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی 
مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی برگزار خواهد شد.

طراحیسایتوکسبدرآمدازآنبدونکدنویسی
ودانشفنی

این دوره برای کسانی است که تصمیم گرفته اند 
22
بهمن

وارد دنیای درآمدهای اینترنتی شــوند، ولی 

اطالعات کافی ندارند. اگر مدت هاست در آرزوی داشتن 
یک سایت کسب درآمد هســتید ولی نمی دانید از کجا 
شــروع کنید، مراحل گام به گام کار در این دوره بررسی 
می شود. در این کارگاه یک سایت و فروشگاه اینترنتی با 
قابلیت فروش محصوالت فیزیکی و دانلودی و اتصال به 
درگاه بانکی طراحی می شود و تمام مراحل کار را خواهید 

دید.

سمینارطعمنوآوری
رویدادی اســت بــه منظور انتقــال تجارب 

2۶
بهمن

کارآفرینان، آموزش مفاهیم کارآفرینی، معرفی 
الگوهــای موفــق و فراینــد شــکل گیری 
کســب وکارهای نوپا و تســهیلگران به دانشــجویان و 
عالقه منــدان جامعه. بــا حضور احمدرضــا نخجوانی، 
مدیرعامل شرکت شــاتل، علی رضا صادقیان و سامان 
صادقیان بنیان گذاران نت برگ، آرش برهمند،  از ساعت 
1۶ تا 19 در سالن اجتماعات شهید دکتر چمران دانشگاه 

تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

استارتآپرازیکرمانشاه
اســتارت آپ رازی کرمانشــاه یــک رویداد 

2۶
بهمن

آموزشی- تجربی است که طی سه روز متوالی 
برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان 
پرانگیزه ای گرد هم می آیند، شامل برنامه نویسان، مدیران 
تجاری، عالقه مندان استارت آپ، بازاریاب های حرفه ای و 
طراحان گرافیک، تا طی 54 ساعت ایده های خود را مطرح 
کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.

کارگاهخلقمدلکسبوکاربراییکایده
هدف از این کمپین آموزشی، آموزش و ترغیب 

28
بهمن

دانشــجویان، فارغ التحصیــالن و جوانان به 
ایده پردازی، کارآفرینــی و تبدیل ایده های 
خالقانه به کسب وکارهای پررونق است. برای تحقق این 
هدف موسسه مردم نهاد شکوه آفتاب فراشبند و توسعه و 
تدبیر فراشبند در یک برنامه ریزی منسجم، با همکاری 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این کارگاه را در ۶ ساعت 

برگزار می کند.

استارتآپیهابخوانند!

اولین اســتارت آپ ویکند اراک در اردیبهشــت ماه 94 
آغاز به کار کرد. با توجه به برگزاری مطلوب این رویداد 
و بازخوردهــا و خروجی های پس از آن، تیم اجرایی آن 
تصمیم گرفت به صورت جدی تری کار را ادامه دهد. در 
ادامه کارگاه های آموزشی از قبیل کار تیمی، کسب وکار 
و بازاریابی و... در تابستان 94 برگزار شد و از مهرماه 94 
اســتارت آپ گرایند اراک به نمایندگی ارمغان اکبری 
فراهانی شروع به فعالیت کرد و تاکنون موفق به برگزاری 

سه دوره استارت آپ گرایند شده است.
هسته اصلی این تیم متشــکل از 5 نفر است که همه با 
توانایی های مختلف و هدف مشــترک گرد هم آمده اند 
تا مفهوم کارآفرینی را گسترش دهند. محدثه جودکی، 
بهنام اکبری، رضا رضایی و وحیــد کمندلویی از دیگر 
اعضای تیم هستند. بهنام اکبری در توضیح شکل گیری 
این گروه می گوید: »شکل گیری این تیم فرازونشیب های 
زیــادی داشــت. باقی مانــدن این 5 نفــر در کنار هم 
اتفاقی خوشایند اســت و امید است با برنامه ریزی های 

صورت گرفته این تیم بتواند برای شــهر ما نقشی مفید 
ایفــا کند.« وی افزود: »اردوی اســتارت آپ ســالمت 
عنوان رویداد آموزشی بعدی اســت. این رویداد برای 
اولین بار در اراک طی سه روز برگزار می شود؛ 12 تا 14 
اسفندماه. اردوی استارت آپ سالمت به منظور افزایش 
انگیزه دانشــجویان و عالقه مندان جهت ورود به فضای 
کارآفرینی حوزه ســالمت و به همت تیم برگزاری و با 
مشارکت دانشگاه علوم پزشــکی اراک و دانشگاه اراک 

برگزار می شود.«
»ســالمت هوشمند« مفهومی از ســالمت الکترونیک 
است که برای ارائه خدمات از بسیاری ابزارهای هوشمند 
همــراه، نظیر تلفن هــای همراه، ابزارهای پوشــیدنی 
هوشمند و ابزارهای نظارت بر بیماران در الیه خدمات 
کاربر نهایی استفاده می کند و سالمت به عنوان کاالیی 
اســتراتژیک مبنای بهره وری شغلی، ظرفیت یادگیری 
در مدرسه، دانشــگاه و توانایی در رشد جسمی، روانی 

و هوشی است. 

راســتش خودمان هم فکر نمی کردیم شنبه، هفته نامه ای 
که اولین پیش شــماره آن را بعد از ماه ها پیش تولید روانه 
دکه ها کردیم، تا این اندازه با استقبال مواجه شود. هفته نامه 
به رویدادها و استارت آپ  ویکندها و گرایندهای شهر های 
مختلف کشور رفت. بیش از 20 هزاربار در شبکه های مختلف 
اجتماعی دانلود شد و با اینکه هنوز ســایت آن راه اندازی 
نشده، مخاطبان از هر طریقی که امکانش را داشتند مطالب 
را خواندند و نظراتشان را با ما در میان گذاشتند. یک کامنت 
بیش از همه بــرای ما مایه دلگرمی بــود؛ اینکه جای این 
نشــریه در فضای استارت آپی کشور حســابی خالی بوده. 
بقیه راه برعهده ماست که بتوانیم این همه محبت و توجه 
را با مطالبی خواندنی و مفید پاسخ دهیم. اولین نتیجه این 
بازخوردها این بود که راه اندازی سایت هفته نامه را با سرعت 
بیشــتری به پیش بردیم و از همین هفته می توانید ما را با 

آدرسSHANBEHMAG.IR  در اینترنت پیدا کنید.

به همت پارک علم و فناوری هرمزگان، دومین استارت آپ 
ویکند بندرعباس آخر این ماه برگزار می شود.

رئیس پارک علم و فناوری اســتان هرمزگان از برگزاری 
دومین رویداد اســتارت آپ ویکند بندرعبــاس در اواخر 

بهمن ماه خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری اســتان 
هرمزگان، علی فتی افزود: »این رویداد با موضوع خدمات 
شــهری و با همکاری شهرداری و شــورای اسالمی شهر 
بندرعباس توســط پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار 
می شود.« به گفته رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در 
این استارت آپ ویکند قرار است نخبگان و جامعه دانشگاهی 
استان حضور داشته باشند و شور، نشاط و امید را به وجود 
آورند و در توسعه اســتان و حل مشکالت شهری سهیم 
 شوند. وی ادامه داد: »پارک علم و فناوری هرمزگان بنا دارد 
با برگزاری این رویداد از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی 
استفاده کند و شــهرداری هم مصمم است از این ظرفیت 
استفاده کافی شود. ایده های منتخب تحت حمایت های 

مشخص شهرداری در فضای تبلیغات و آموزش در راستای 
شکل گیری کسب وکار قرار خواهند گرفت.«

فتی با بیان اینکه برگزاری رویداد اســتارت آپ ویکند در 
هرمزگان از امسال آغاز شده، خاطرنشان کرد: »برگزاری این 
رویداد در راستای تحقق شعار سال، که از سوی مقام معظم 
رهبری ســال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری 
شده، برنامه ریزی شــده است تا زمینه مشارکت مردم در 
توسعه کشور فراهم شود.« وی همچنین به حمایت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از این رویداد اشــاره کرد و افزود: »پارک علم و 
فناوری هرمزگان تنها مجموعه ای اســت که این رویداد 
را به صورت رســمی برگزار می کند و متولی آن است.« به 
گفته فتی، اولین رویداد اســتارت آپ ویکند بندرعباس 
اردیبهشت ماه امســال با موضوع آزاد برگزار شد و با توجه 
به تجارب کسب شــده، بنا شد برای کاربردی تر شدن این 
رویداد جهانی، محورهای آن مشخص شود تا عالقه مندان 

با آمادگی کامل در استارت آپ ویکند شرکت کنند.

درجستوجویایدهایبرایحلمشکالتشهریسالمتهوشمنددراراک

بازخوردهایپیششمارهیک

بومیسازیاستارتآپ،
راهمقابلهبانفوذ

پایــگاه تحلیلــی خبری 598 می نویســد، 
برای جلوگیری از نفوذ شــرکت های غربی 
در پوشــش حمایــت از ایده هــای داخلی، 
کارشناســان معتقدند با توجــه به ظرفیت 
عظیم فارغ التحصیالن دانشــگاهی کشــور 
در رشــته های مرتبط با فناوری ارتباطات و 
اطالعات باید زمینه هایی را در داخل فراهم 
کرد تا نخبگان جوان کشور بتوانند در آن به 
ارائه ایده های خود بپردازند. از ســوی دیگر 
افراد صاحب سرمایه، که در کشور کم نیستند، 
بتواننــد بر روی این ایده ها ســرمایه گذاری 
کننــد. با این اقــدام خطر نفوذ دشــمن به 
گلوگاه های حساس اقتصادی و فناوری کشور 
محدود می شود و سود هنگفتی از ایده پردازی 
و اجرای ایده در داخل کشور به دست می آید. 
این امر کمک بسیاری به رشد جایگاه فناوری 
کشور نیز می کند که مد نظر رهبر انقالب در 

سند چشم انداز 20ساله بوده است.
بر این اساس نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
انقالب اسالمی که توســط برخی معتمدان 
نظام چند ســالی است شــروع به کار کرده، 
می توانــد نقش بســیار موثــر و مهمی در 
بومی سازی اســتارت آپ ها داشته باشد. این 
نمایشــگاه که با دعوت از فعاالن رســانه ای 
و کارآفرینــان برگــزار می شــود می تواند 
بستر بسیار مناســبی برای افرادی باشد که 
می خواهند بر روی ایده های بکر جوانان این 
کشور سرمایه گذاری کنند. به طور خاص در 
دوره سوم این نمایشگاه که در اواخر بهمن ماه 
ســال 94 آغاز بــه کار می کنــد بخش های 
»رسانه های برخط«، »بازی«، »پویانمایی«، 
»نرم افزارهای چندرسانه ای و تلفن همراه« و 
»سرویس و خدمات اینترنتی« طراحی شده 
است. از این نظر، زمینه بسیار مساعدی فراهم 
شــده که هم ایده پردازان و هم سرمایه داران 
بتوانند در این نمایشــگاه یکدیگر را بیابند و 
در حوزه پرمزیــت تکنولوژی های ارتباطی 
فعالیت کنند. کارشناسان معتقدند این کار 
هم از نظر استفاده از استعداد جوانان کشور و 
جلوگیری از مهاجرت آن ها بسیار موثر خواهد 
بود، و هم از نظر ایجاد رشد و پویایی اقتصادی 
در کشور و ایجاد قدرت درون زای کشور، که 
یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است، تاثیر 

به سزایی خواهد داشت.

خبر
N e w s

آموزشکسبوکار
آنالین،بهصورتآنالین

برگزاریگیموکسبوکار
بهسبکایرانی

کارگاه مجــازی »کوچ آنالیــن« به تمامی 
کسب وکارها کمک می کند در فضای آنالین 
کسب وکار ایجاد کنند و به درآمدزایی مشغول 
شــوند. ســرفصل های این کارگاه مجازی 
بدین قرارند: معرفی کســب وکارهای پرسود 
آنالین، راه های راه اندازی کسب وکار آنالین، 
معرفی مدل های کســب درآمــد آنالین، و 
ترفندهای مدیریت کسب وکار آنالین به همراه 
تکنیک های مدیریت شبکه های اجتماعی. این 
کارگاه به صورت مجازی و از طریق کانال تلگرام 
برگزار خواهد شد. افرادی که ثبت نام کرده اند 
از طریــق تلگرام به گروه اضافه می شــوند و 
کســانی که تلگرام ندارند کلیــات دوره را به 

صورت فایل pdf دریافت خواهند کرد.

رویــداد »بازی و کســب وکار به ســبک 
ایرانی« رویدادی است 30ساعته. با حضور 
مربی هــای شناخته شــده حیطــه بازی، 
امیرحسین فصیحی، یاســر ژیان، شهاب 
کشــاورز و... برگزار می شود. در این رویداد 
ایده های تولیــد بازی های دیجیتال مطرح 
خواهد شــد، کارگاه های فشــرده برگزار 
می شود و سعی خواهد شد تا جایی که امکان 
دارد محصول اولیه تولید شود. حضور در این 
رویداد برای عموم آزاد است، و برای طراحان 
بازی، طراحان هنری بازی، برنامه نویسان، 
گرافیســت ها و متخصصــان کســب وکار 

جذابیت بیشتری دارد.

رویداد
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جیم ران
هیچ چیز بیرون از اراده ما نیســت و هیچ چیز 
هم بیرون از تصور ما وجود ندارد و تصور، نقطه 

آغاز همه پیشرفت هاست.

وعده ما 28 بهمن ،  بندرعباس12 اسفند اراک؛ میزبان استارت آپی ها

الهه مهدوی 

گــزارش
R e p o r t

shanbemag.ir


معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: »در طول برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، با رشد کســب وکارهای نوپا همراه با 
توسعه زیرساخت های ICT در کشــور، از اقتصاد ملی انتظار 

رشد حداقل 2/5 برابری فاوا را داریم.«
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، مهندس نصراهلل جهانگرد در مراســم افتتاح 
مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا 
اظهار داشت: »میزان توسعه محتوا، خدمات و کاربران هریک از 
خدمات در سال های اخیر ساالنه بیش از دو برابر رشد را تجربه 
کرده اســت.« وی گفت: »با اتحاد و همدلی که فعاالن بخش 
فاوای کشور داشته اند می توانیم توسعه هرچه بیشتر این بخش 

را رقم بزنیم و باعث رشد و سربلندی کشور شویم.«
جهانگرد با تاکید بر تاثیرات مســتقیم و غیرفناوری اطالعات 
و ارتباطات در توسعه مشاغل کشور گفت: »در جهان به طور 
متوسط 13 هزار نوع شغل وجود دارد که این رقم در ایران تنها 
3 هزار نوع شغل است که امیدواریم با توسعه بخش فاوا به ارتقای 
انواع شغل های موجود در کشور کمک کنیم.« وی ادامه داد: 
»با ارتقای زیرساخت های ارتباطی، اطالعاتی و رگوالتوری و 
همچنین تکمیل زنجیره تجاری ســازی کسب وکارهای نوپا 
می توان تاثیر ICT را در رونق کســب وکارها و ایجاد مشاغل 
جدید سبب شــد.« رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران 
ایجاد مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای 
فاوا را در راستای اهداف سازمان در حمایت از سرمایه گذاری 

بخش خصوصی فنــاوری اطالعات عنوان کــرد و گفت: »به 
دنبال پاســخگویی به نیاز اعضای زنجیره ارزش اکوسیستم 
اســتارت آپ های فاوا و الگــو قــرار دادن آن به عنوان مدلی 
کاربردی و قابل الگوبرداری از طریق یک مدل توســعه پذیر و 
تکرارپذیر هستیم.« وی ادامه داد: »ایجاد این مرکز، همگرایی 
و هماهنگی برنامه اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در توسعه همزمان شــبکه ملی اطالعات را با توسعه خدمات 
و محتوا و نرم افزار تضمین می کند.« جهانگرد با بیان اینکه از 
ابتدای دولت یازدهم میزان سهم ترافیک داخل از 10 درصد 
به 40 درصد رسیده است گفت: »کسب وکارهایی که در حوزه 
خدمات و محتوا یا ظرفیت های بومی در خدمت تقاضای داخلی 
کشور ایجاد شده و توسعه یافته اند در راستای عینیت بخشیدن 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده اند.« وی گفت: »مرکز 
توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا برای 

همزایی و هماهنگی زنجیره نوآوری های فناوری اطالعات ایجاد 
 ICT شده تا زیست بوم فعاالن و ذی نفعان کسب وکارهای نوپای
و کاربرد فاوا در همه عرصه های کشور را ارتقای کمی و کیفی 
دهد.« وی تاکید کرد: »ایجاد ارتباطات پایدار و مستحکم بین 
ذی نفعان حاصل فعالیت های مرکز خواهد بود.« معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره به ارتقای حداقل 
سه برابری پهنای باند بین الملل و ارتقای پهنای باند داخلی به 
4 هزار گیگابایت بر ثانیه تا پایان ســال گفت: »با فراهم کردن 
زیرساخت های اطالعاتی و مرکز داده ارزان توانستیم خدمات 
میزبانی داده رایگان برای کسب وکارهای نوپا را فراهم سازیم.« 
جهانگرد تغییر راهبردی مدل کســب وکار مراکز داده به نفع 
ایجادکنندگان ترافیک را ازجمله اقدامات مثبت در حمایت 
از استارت آپ ها دانســت و افزود: »وزارت ارتباطات در دولت 
یازدهم با هدف حمایــت از دانش آموختگان و فعاالن بخش 
خصوصی فعال در این حوزه در یک مدل رقابتی و سالم منابع 
در اختیار خود را برحســب تقاضای شرکت ها و برای توسعه 
بازار در اختیــار این بخش قــرار داد.« وی تاکید کرد: »روند 
رشد کســب وکارهای نوپا به گونه ای است که در سال جاری 
شاهد رشــد دوبرابری اســتارت آپ ها بوده ایم که با حمایت 
بیشــتر می توان امید داشت فهرست کسب وکارهای کوچک 
گسترده تر و متنوع تر شود.« جهانگرد در پایان خاطرنشان کرد: 
»به دنبال پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره ارزش زیست بوم 

کسب وکارهای نوپای فاوا در کشور هستیم.«

خبرنامه
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رویکردنظامآموزش:بازارکاروزندگیبهترباکد1588درخواستتانراثبتکنید
شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد: »مشتریان این شرکت در 

سراسر کشور می توانند بدون شماره گیری کد بین شهری با تماس یک
با کد چهاررقمی 1588 خدمات درخواستی و مورد نیاز خود را از 
اداره کل امور مشتریان و واگذاری مدارات درخواست و پیگیری کنند.« مشتریانی 
که از خدمات این شرکت ازجمله فضای مراکز مخابراتی در سطح کشور، اجاره 
دکل، اجاره برق، اجاره جاده اختصاصی، پهنای باند، سرویس ابر TDM، سرویس
P-P، ترانزیت بین الملل،MPLS  بین الملل، کانال های HL، سرویس FX و تلکس 
استفاده می کنند، می توانند با شماره گیری این کد چهاررقمی خدمات مورد نیاز 

خود را دریافت و درخواست های خود را پیگیری کنند. 

مهدی نویــد ادهم، دبیرکل شــورای عالــی آموزش وپرورش، از 
نوآوری های جدید در تصویــب دروس برای اولین بــار در تاریخ دو

آموزش وپرورش خبر داد و گفت: »دروس جدید به منظور کسب 
مهارت هایی فراتر از آمادگی دانش آموزان برای کار و دانشگاه اضافه شده است و 
رویکرد آموزش وپرورش در دوره متوسطه از آماده کردن دانش آموز برای ورود به 
بازار کار و یا دانشگاه به آماده شدن دانش آموزان برای یک زندگی بهتر تغییر پیدا 
کرده است.« نوید ادهم همچنین اعالم کرد: »میزان حضور دانش آموزان شاخه 
نظری در مدرسه 35 ساعت و در شاخه فنی و حرفه ای و کارودانش 40 ساعت در 

طول هفته خواهد بود.«

تبدیل کار و تالش به گفتمان عمومی
رهبر معظم انقالب شهریور ماه امسال در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، سخنانی را بیان کردند که 
توجه به آنها اهمیت ویژه ای دارد، ایشان تبدیل کار و تالش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری 
مذموم در فرهنگ جامعه را ازجمله نکات مهم در برنامه ریزی ها و اقدامات دانســتند و افزودند: »ضمن تشویق 
و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشــور، باید ایجاد »مجاری درســِت کار« در دستور کار قرار گیرد و راه های 

جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در تبیین اولویت های این مقطع، بر حفظ شتاِب پیشرفت علمی کشور تکیه و 
خاطرنشان کردند: »علم، زیرساخت واقعی پیشرفت کشور است و هرقدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه گذاری 
برای آینده ایران است.« ایشــان افزودند: »باید به گونه ای برنامه ریزی و تالش کرد که شتاب علمی در دهه دوِم 

چشم انداز حفظ شود و ان شاءاهلل بتوانیم به جرگه ده کشور دارای رتبه باالی علمی دنیا وارد شویم.«
رهبر انقالب تبدیل حرکت علمی به گفتمان عمومی در یک دهه اخیر را ضامن حفظ رشــد علمی برشمردند و 

افزودند: »این گفتمان نشاط آور و تحرک برانگیز باید حفظ و تقویت شود.« 
ایشــان تکیه بر شــرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری را ضروری و اشتغال آفرین دانستند و 
افزودند: »به گونه ای برنامه ریزی کنید که دانشــجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند وارد بازار کار و 

فعالیت شوند.«

کتابخانهملی
میزبانجشنوارهوب

رویداد
E v e n t

موفقیتکشوردرگرو
فعالیتهایپژوهشی

سرمقاله
E d i t o r i a l

رئیسسازمانفناوریاطالعاتایرانخبرداد:

رشددوبرابریاستارتآپهادرسالجاری

رهبر معظم انقالب 

دومیــن کنفرانس وب و موبایــل همزمان با 
هشتمین جشنواره وب ایران، که امسال توسط 
انجمن صنفــی کســب وکارهای اینترنتی با 
همکاری کنسرسیوم کسب وکارهای اینترنتی 
برگزار می شود، امسال نیز سوم اسفندماه در سه 
سالن مرکز همایش های کتابخانه ملی میزبان 

مدیران، کارآفرینان ملی و عالقه مندان است.
حامیان معنوی این جشــنواره مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی و مرکز رسانه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، هستند و 
حامیان تجــاری آن شــرکت های پرداخت 
الکترونیک سامان و جیرینگ و حامیان رسانه ای 
آن هفته نامه شنبه و سایت اخبار رسمی و وبنا 
هستند.جشــنواره وب و نرم افزارهای موبایل 
ایران هرســاله از میان ســایت های فعال در 
تمامی حوزه های وب و در گروه های مختلف، 
یک سایت را به عنوان سایت برتر سال معرفی 
می کند. امسال این جشنواره برای اولین بار پنج 
وب سایت را که بیشترین رای مردمی را به دست 
بیاورند معرفی و تندیس جشــنواره را به آن ها 
اهدا می کند. دبیرخانه این دوره از جشــنواره 
یک هفته اســت که به صورت رسمی فعالیت 
خود را آغاز کرده. ســایت های شرکت کننده 
و ســایر عالقه مندان می توانند برای ثبت نام و 
iwmf.شرکت در رای گیری به آدرس اینترنتی
ir مراجعه کنند. در سال جاری دو رای گیری 
انجام خواهد شد؛ یکی توسط مردم و دیگری 
توسط وب سایت های شرکت کننده. رای گیری 
مردمی از 22 الی 30 بهمــن به طول خواهد 
انجامید و پس از آن در اول اسفندماه کاندیدها 
توســط دبیرخانه این جشــنواره معرفی و در 
سوم اسفندماه برگزیدگان اعالم خواهند شد. 
عالقه مندان می توانند با کلیک بر روی لوگوی 
ســایت مورد نظر در این رای گیری شــرکت 
کنند. ضمنا هزینه حضور در کنفرانس 120 
هزار تومان اســت که برگزارکنندگان آن 50 
هزار تومان تخفیف نقدی برای دانشجویان و 
اعضای انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 

در نظر گرفته اند.

مدیرکل و معاون دفتر حمایت و پشــتیبانی 
امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: »اگر تنها 10 درصد دانشجویان 
کشــور در فعالیت های پژوهشی موفق شوند، 
آینده پژوهش روشــن خواهد بــود و جایگاه 
بیشتری در زمینه علمی کسب خواهیم کرد.«

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
دکتر بختیاری اظهار کرد: »در کل کشور بیش 
از 4/5 دانشــجو داریم کــه 20 درصد آن ها را 
تحصیالت تکمیلی دربرمی گیرد.« وی ادامه 
داد: »این تعداد دانشــجو در کشورهای دیگر 
بی ســابقه اســت و باید با این ظرفیت عظیم 
دانشــجویی کارهای ویژه ای انجام شود.« وی 
افزود: »بایــد مدیریت صحیحــی در زمینه 
پژوهش صورت گیرد، زیرا بدون پژوهش هیچ 

پیشرفتی اتفاق نمی افتد.«
بختیاری اظهار کرد: »اســتان سیســتان و 
بلوچستان با داشتن حدود 100 هزار دانشجو 
از ظرفیت پژوهشــی خوبی برخوردار اســت 
که می تواند نقش آفرینی بیشــتری در حوزه 

پژوهش داشته باشد.«

چارلز داروین
اگر آن قدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده 
ماندن خود ناگزیر به کوشــیدن باشم، هرگز 
نمی توانســتم به چنین کارهایی دست بزنم و 

به موفقیت برسم.
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همیشه 
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داشت

محمد رحمانپور، متولد 1361، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است. او که 
هیچ تجربه و ســابقه فعالیتی در صنعت خشکبار نداشته، به همراه شش نفر 
اعضای تیمش شامل مدیر موســس، مدیر بازاریابی و فروش، مشاور اجرایی، 
مسئول انبار و ارسال، کارشناس تامین و یک نفر کارشناس کنترل کیفیت، از 

مهرماه 1394 دست به تولید سایت آجیل آنالین زده است.
بنیان گذار این ســایت اصلی ترین علت شــکل گیری این ایده را تالش برای 
گسترش فرهنگ مصرف در فضای مجازی و معرفی محصوالت غذایی و تنقالت 

سالم دانسته است مانند میوه های خشک به جای تنقالت ناسالم.
این تیم موارد زیر را از ارزش های افزوده سایت خود می داند:

  ایجاد بستر خرید اینترنتی محصوالت خشکبار و میوه های خشک به صورت 
جزئی و عمده برای مصرف کنندگان و  فروشگاه ها

   افزایش ســرعت در خرید و جلوگیری از تردد اضافه و صرفه جویی در وقت 

و انرژی
  ارائه محصول باکیفیت تضمین شده به عنوان حق اصلی مصرف کنندگان 

   ایجاد مرجــع ارتباط مســتقیم بیــن تولیدکنندگان، فروشــندگان و 
مصرف کنندگان خشکبار

  اشاعه فرهنگ استفاده از تنقالت و خوراکی های سالم و طبیعی و تولید داخل 
مانند میوه های خشک

محمد رحمانپور می گوید: »پیدا کردن تولیدکنندگان محصوالت باکیفیت برای 
تامین اقالم مورد نیاز یکی از اولین مشکالت ما بود، که طی مذاکرات متعدد 
و البته پس از بررســی محصوالت و تایید نهایی کیفیت آن ها، در حال حاضر 
محصوالت مورد نیاز از سه تامین کننده تهیه می شود.« به گفته بنیان گذار این 
سایت، میزان متوسط خرید هرمشتری جزئی در حال حاضر بین 50 هزار تا 
یک میلیون تومان در نوسان است و این رقمی است که جدا از فروش عمده به 

فروشگاه ها محاسبه شده است.
ســایت آجیل آنالین روزانه 50 تا 80 مشــتری از سراسر کشور دارد و کاالی 
خریداری شده مشــتریان را براساس میزان خرید آن ها به روش های مختلف 

پستی شرکت پست جمهوری اسالمی به دست آن ها می رساند.

یک ایده تمام ایرانی!

وب ســایت »نوار« مرجع خرید و دانلود کتاب صوتی فارســی اســت. 
بنیان گذاران آن، آرش صباحت و عارف قراخانی، و تیم آن ها بر این باورند 
که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری ساخت اما زندگی شلوغ امروز 
مطالعه را برای همه ســخت کرده است. به این دلیل نوار تصمیم گرفته 
کتاب ها را برای مخاطبان بخواند. گپ کوتاهی با حمید اسدی مدیرعامل 

وب سایت نوار زده ایم که با هم می خوانیم.

  با چه انگیزه ای شروع کردید؟
کار در شرکت های بزرگ با روندها و ساختارهای خشک ما را خسته کرده 
بود. به دنبال کار و یادگیری بیشتر بودیم. این حس که همیشه بخشی از 
یک کسب وکار را به خوبی می دانید ولی از سروته روند سر درنمی آورید 
شما را به پایه گذاری یک کسب وکار ترغیب می کند. برای همین به سراغ 

این موضوع آمدیم.

  از مشکالت و موانع تان بگویید.
بزرگ ترین مشکل ما کنار آمدن با فضای غیرقطعی کارآفرینی بود. 
امنیت شغلی برای هرکسی الزم است، ولی برای یک کارآفرین سم 
اســت. کارآفرین زمان می برد که این سم از ذهن و روحش خارج 
شــود. کنار هم جمع شــدن یک تیم خوب برای شروع کار سخت 

بود، فقط باید افرادی را انتخــاب می کردیم که روحیه کارآفرینی 
داشته باشند.

  خدمات استارت آپ شما به مردم چیست و چه ارزشی را آفریده 
یا چه نیازی را پاسخ گفته است؟

نوار با اشــتغال زایی برای 11 نفر، با تولید و توزیع کتاب صوتی به دنبال 
پر کردن زمان های هدررفته زندگی مدرن با کتاب های خوب است. ما 
بهترین کتاب ها را در بهترین شرایط برای آدم های خوب تولید می کنیم 
و در کانال هایی که برای این بخش از جامعه قابل دسترسی هستند عرضه 
می کنیم. اصوال در نوار شــنیدن مهم تر از پول دادن است و ما برای این 
مهم تالش زیادی می کنیم، برای مثال راه انداختن سنت امانت به صورت 
دیجیتال از ابداعات ما در همین راســتا بود. یا دیگر عناوین رایگانی که 

توسط ما باکیفیت باال تولید می شوند.

  از روشی که عمدتا برای حل مشکالت استفاده می کردید بگویید.
مشکالت فراوانی در مسیر ما بود، ولی در بسیاری از موارد با همدلی برطرف 
شدند. داشتن اعضای خوب در تیم بنیان گذار واقعا تاثیرگذار بود و تاثیر 

به سزایی در حل  مشکالت داشت.

  برای دوســتان و متخصصانی که در مراحل مختلف راه اندازی و 
اجرای یک استارت آپ هستند چه توصیه ای دارید؟

توصیه کلمه سنگینی برای من اســت، ولی در حال حاضر درک این 
نکته را مهم ترین و اولین قدم برای هر بنیان گذاری می دانم که شناخت 
مشتری همه و همه چیز یک استارت آپ است. اگر تا به االن به این قضیه 
نرسیده اید بیشتر به خاطر نداشتن درک درست از موقعیتی است که در 

آن هستید. شنیدن اینکه مشتری واقعا چه می خواهد از سخت ترین 
و در مواردی تلخ ترین تجربیاتی اســت که شیرین ترین موفقیت های 

شما را رقم می زند.

  چه عاملی را عامل موفقیت خود می دانید؟
موفقیت چیزی است که فکر نمی کنم هیچ کارآفرینی خود را بدان رسیده 

بداند. من هم در ابتدای راه هستم و به تبع راه را پرفرازونشیب می بینم.

  اگر به گذشته برمی گشتید چه کاری را انجام نمی دادید؟
اگر به گذشته برمی گشتم بســیاری از چرخ ها را اختراع نمی کردم، در 
برابر بزرگان پذیراتر می بودم و مشتری را از ابتدا دوست خود می دانستم 

که به او بدهکارم.

  اگر بخواهید با مخاطبانتان حرف بزنید چه خواهید گفت؟
نه به عنوان صاحب یک کسب وکار، که به عنوان یک شهروند ایرانی، به 
مردم کشور عزیزم پیشنهاد می کنم که زندگی خود را با کسب وکارها و 
سرویس های جدید هیجان انگیزتر کنند. از سرویس های خرید کاال گرفته 
تا گرفتن تاکسی، از خرید موسیقی آنالین تا شنیدن کتاب، از سفارش غذا 
تا آموزش و ده ها سرویس مورد نیاز دیگر. همه این سرویس ها با هزینه های 
بهتر از درون خانه با صرف کمترین وقت و انرژی در دسترس شماست. 
زندگی خود را تغییر دهید و به آن ها اطمینان کنید، رضایت شــما را از 

زندگی بیشتر خواهند کرد.
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پذیراتر 
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هنوز هم می شود با نوار زندگی کرد
شناخت مشتری همه چیز یک استارت آپ است
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با موبایلتان در هفته نامه شنبه فیلم های آموزشی ببینید
بعد از دانلود اپلیکیشن مطلب+ از سایت matlab.plus یا از طریق Q بارکد، برنامه 
را اجرا کنید. شــما وارد صفحه خانه می شوید، که در آن لیستی از تمام مجالت 
نمایش داده شده است. در این قسمت شما با زدن دکمه   امکان تغییر حالت نمایش 
مجالت از »Grid View« به »List View« را خواهید داشت. همچنین می توانید اسم 

مجله مورد نظر را جستجو و انتخاب کنید. بعد از انتخاب مجله مورد نظر، دوربین 
موبایل شما فعال می شود. با نگه داشــتن دوربین بر روی صفحاتی که نشان    
را دارند، ویدئو، عکس و یا صوت و تصویر مربوط به آن نمایش داده می شود. در 
اینجا شما می توانید با زدن دکمه   آرشیو کامل مجله انتخاب  شده خود را ببینید.

)0km.ir( گفتگو با سعید حسینی، بنیان گذار سایت صفرکیلومتر

با وجود ترس
باز هم حمله کنید

  ایده صفرکیلومتر از کجا به ذهن شما رسید و 
چطور این ایده به مرحله اجرا رسید؟

این انتخاب برمی گردد به آبان ماه ســال 1393 در 
انجمن های گفتگوی لیون کامپیوتر و سواالتی که 
از کاربران در خصوص نحوه خرید ایشان پرسیدم و 
نیاز جدید و ساده ای که در آن زمان  شناسایی کردم 
و آن تمایل خریداران به دیدن ویترین فروشــگاهها 

قبل ازخرید بود.
از خودم پرسیدم این سایت و این ایده چه چیزی را 
تغییر می دهد. پاسخی که به آن رسیدم این بود که 
برای مشاهده ویترین ها مسافت را از بین می برد. اینجا 
بود که اسم صفرکیلومتر به ذهنم آمد .بعد از آن، کل 
فرآیند انتخاب تیم فنی و برنامه نویســی حدود یک 

سال طول کشید. 
بــرای اینکه بتوانیــم خدماتمان را بــه مردم و 
به خصوص فروشــنده هایی کــه ویترینی برای 
فــروش کاالی خود دارند معرفــی کنیم حدودا 
15 بازاریاب فقط در شهر تهران استخدام کردیم 

و ایــن عزیزان در جمــع آوری مطالب از اصناف 
مختلف تا به امروز کمک های بسیار ارزنده ای به 

این سیستم کرده اند.

  از حال و هوای قبل از شروع و اجرای ایده تان 
بگویید، از تمام اشتیاق ها و ترس هایی که شاید 

فقط خودتان از آن ها خبر داشتید.
همیشه بزرگ ترین چالش برای من شروع کردن 
بــوده. در اجرای موفق این پــروژه فهمیدم فقط 
کافی است شــروع کنیم، مطمئنا کلی از مسیر با 
همان قدم اول طی می شود. و ترسی که همیشه 
با من بود، ترس از دســت دادن ایده و کپی کردن 
آن بود، که با گذاشــتن راه حلی ساده با آن مقابله 
کــردم؛ امکانات ویژه تری برای ســایت در آینده 

خواهیم داشت.

  چطور از کارآمد بودن ایده اطمینان حاصل 
کردید؟ چند درصد ریسک را پذیرفتید؟

نظرسنجی ساده ترین راهی بود که طی کردم. تقریبا 
140 تا 160 نفر به صورت پراکنده در این نظرسنجی 
شــرکت کردند و قریب به اتفاق با شنیدن بخشی از 
کارایی این ایده ذوق زده شــدند. شــاید بین 30 تا 
40 درصد انجام این پروژه برای من ریســک باشد و 
می پذیرم که مسیر بسیار سخت و دشواری پیش رو 

داشته و دارم.

  دوســتان بازاریابی که گفتید، در معرفی 
این سایت و خدماتش به فروشندگان سنتی 

موفق بودند؟
درحقیقت به دلیل جدید بودن این ســایت و ایده، 
توجیه کــردن و معرفی این پــروژه و خدماتش به 
صاحبان کسب وکار کار بسیار سختی بود. به موازات 
آن، هزینه های سرسام آوری که برای شروع و اجرای 
این پروژه باید متقبل می شــدیم نیز بر این مشکل 

اضافه می کرد.

  از چه روشــی برای حل مشکالت استفاده 
کردید و می کنید؟

اولین راه حلی که معمــوال به ذهنم می آید خلوت 
کردن با خودم و تمرکز کامل بر مســائل مختلفی 
اســت که به وجود می آید. تمرکز باعث می شــود 
بتوانم مســائل را بهتر ببینم و بهتر بشناســم. بعد 
با دیگــران مشــورت می کنم. چــون معتقدم تا 
خودم مسئله را کامل شناســایی نکنم نمی توانم 
راهنمایی های درســت و شفافی از دیگران بگیرم. 
یکی دیگر از راه حل هایی که ســراغ دارم مطالعه 
اســت؛ مطالعه در مورد مســائل مربوط به رشته 
کاری خودم و زندگی افــراد موفق قدیم و جدید. 

نحــوه زندگی این افراد مثل چراغی اســت که در 
دست می گیرم و مسیر را بهتر می بینم. روش دیگر 
شرکت در سمینارها و جلسات و دوره های مختلف 
اســت که معموال راهکارهای مختلفی برای حل 

مسائل به من نشان می دهد.

  در میان این مشــکالت لحظه های خوش و 
خاطره انگیزی هم داشته اید؟

بله. در کنار 14-15 ساعت کار مداوم و توجه نکردن 
به خواب و خوراک، یک سری آسیب های جسمی به 
من وارد شد. همین  که یک ایده جدید به ذهنم آمده و 
می توانم نیاز بسیاری افراد را برطرف کنم خود عسلی 
است به کامم. سال های سرشار از چک و بدهی و ترس 
گذشت، ولی این داستان برای تحقق آرزوهای دیگرم 
همچنان ادامه دارد و ترس ها و شکست های جدید 
منتظرم هستند و من نیز آماده مواجهه با تک تک آنها 

و پیروز ی های جدید هستم.

  استارت آپ شما چه ارزشی را آفریده یا چه 
نیازی را پاسخ گفته؟

بســیاری اوقات ما وقــت نداریم به بــازار برویم و 
ببینیم چــه کاالهای جدیدی آمده. خیلی وقت ها 
نمی توانیم برای خرید کاالیی ساده و یا حتی دیدن 
کاالی مورد نیازمان از شــهری به شهر دیگر سفر 
کنیم و یا حتی در شــهری کــه زندگی می کنیم 
به دلیل ترافیــک و ازدحام به بــازار برویم. اینجا 
بود که برای ســرعت دادن به این روند ایده سایت 
صفرکیلومتر بــه منظور نمایــش ویترین واقعی 
و قیمت کاالهــای داخل ویترین فروشــگاه های 

شهرهای کوچک و بزرگ به وجود آمد.

  برای چند نفر شغل ایجاد کرده اید؟
براساس برنامه ای که برای آینده طرح ریزی کرده ایم، 
پیش بینی می کنیم بین 2 تا 5 نفر در هر شهر و در 40 
شهر بزرگ ایران در ماه های اول اشتغال زایی داشته 
باشیم که به عبارتی می شــود بین 80 تا 200 نفر و 
مطمئنا بعد از تکمیل و معرفی طرح و برنامه این رقم 

افزایش خواهد داشت. 

  در مورد اعضای تیم صفرکیلومتر بگویید.
در حال حاضر سعید حسینی،مهرداد مرادی،سینا 
میاندشتی،فرشید درویشی،فروغ عباسی، ابوالفضل 
بختیاری، علــی ارکانــی، علی جامــی، علی رضا 
رضایی،محمدحسن پازوکی، سارا درگاهی و خشایار 

از اعضای تیم ما هستند.

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

دارید؟
آگاه باشید که وارد مسیر بســیار دشواری شده اید، 
ولی هرچالشی را به جای مشکل مسئله بدانید، چون 
مسائل برای حل کردن هســتند. به خودتان ایمان 
داشته باشید. مشــورت کنید. بترسید ولی با وجود 
ترس حمله کنید. شروع کنید. ایمان به فکر خالق و 
وجود ارزشمندی که خداوند به شما هدیه داده است 

را راز موفقیت خود بدانید.

  صفرکیلومتر حرکت هم خواهد کرد؟
تصمیم دارم بهترین کار ممکــن را انجام بدهم و به 
نیازهای مردم بیشــتر فکر کنم و به فرمول بســیار 
ساده تری برای حل و رفع نیازها برسم. در مورد پروژه 
صفرکیلومتر، تصمیم دارم با معرفی صحیح و درست، 
به این بازار کم درآمد رونق بیشــتری بدهم و فاصله 
بین فروشندگان و مصرف کنندگان را به صفرکیلومتر 
برسانم. یکی از مهم ترین اهدافم در آینده این پروژه 
این است که بتوانم توسط این پروژه آلودگی شهرها 
را تا حد ممکــن کاهش بدهم و از ترددهای بی مورد 

بکاهم.

سایت »صفرکیلومتر« به منظور نمایش ویترین واقعی و قیمت کاالهای داخل ویترین فروشگاه های شهرهای کوچک و بزرگ به وجود آمده است.
بنیان گذاران سایت صفرکیلومتر معتقدند بازار سنتی از طریق این سایت می تواند به سادگی خود را در فضای پرتردد اینترنت به نمایش بگذارد و این سایت 
می تواند قدمی نو در نجات بازار سنتی خریدوفروش بردارد. از طرفی مصرف کننده ها نیز می توانند کاالی خود را فقط با جستجوی آنالین پشت هر ویترینی پیدا و 
مستقیما بدون اتالف وقت و زمان برای خرید اقدام کنند و یا تلفنی کاالی مورد نظر خود را بخرند. به سراغ صفر کیلومتر رفتیم تا از راهی که رفته اند باخبر شویم.

مونا جعفری

گــزارش
R e p o r t

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 4 را بخوانید.

ویرجیل بری
بهای شکست بیشــتر از بهای پیروزی است. 
بهای شکست فقر، افسردگی، ناامیدی و روحیه 

رنج کشیده است.

پزشک همراه

Artzy.ir

نــدا ناظرجعفری، 19 ســاله دانشــجوی 
مهندسی پزشــکی می گوید:»ایده پزشک  
همراه زمانی در ذهنم شکل گرفت که به این 
فکر افتادم که چرا نشود بدون صرف وقت و 
هزینه زیاد در هــر مکان و زمانی با موبایل و 
تبلت به دکتر مراجعه کرد و ویزیت شــد؟ 
همچنین برای گرفتن دارو و خدمت رسانی 
به افرادی که به هردلیلی ازجمله معلولیت 
نمی تواننــد زیاد از خانه بیــرون بیایند چه 
راهکارهایی می شود اندیشید؟ به این ترتیب 
ایده ایجاد یک platform برای ارتباط بسیار 

راحت بین بیمار و پزشک به ذهنم رسید.«
در ایده پزشک  همراه بیمار می تواند به صورت 
آنالین با پزشک معالج خود در ارتباط باشد 
و ویزیت شود. پزشک با داروخانه در ارتباط 
اســت و داروخانه با تایید پزشک به صورت 
آنالین بــرای بیمار دارو می فرســتد، تا به 
کسانی که به خاطر کمبود وقت و یا به دلیل 
معلولیت و ناتوانی جســمی نمی توانند به 

مطب پزشک بروند، کمکی شده باشد.

فعالیت سایت آرتزی از نیمه آذرماه 1394 رسما 
آغاز شده است،  به بنیان گذاری میثم دهقانی و 
فرنوش نیک، به اتفاق سایر اعضای تیم؛ فریده 

طهرانی، آرزو رحمان پور و نوید انواری.
این تیــم حدود شــش مــاه زمــان صرف 
مطالعه، بررســی بازار، مصاحبه با مشتریان و 
تولیدکنندگان و اجرای فازهای زیرســاختی 
پروژه کرده و از حمایت شتاب دهنده دیموند نیز 
برای تسریع و تسهیل مسیر خود بهره مند شده 
و سرمایه اولیه مورد نیاز خود را از این مجموعه 

دریافت کرده است.
میثم دهقانی می گوید: »آرتزی اســتارت آپی 
در زمینه فروش صنایع دستی ایران در عرصه 
بین المللی اســت که تالش می کند با انتخاب 
تولیدکنندگان معتبر، اقدام به ارائه محصوالت 
ایرانی و اصیل، با قیمت کارشناسی شده، کند. 
کلیه مراحل انتخاب تولیدکننده، کاال و تعیین 
قیمت توسط کارشناسان خبره صنایع دستی 
آرتزی و با نظارت ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری صورت می گیرد. در 
حال حاضر بیش از 300 تولیدکننده محصوالت 
صنایع دستی در تمامی نقاط ایران شناسایی 
شده اند و به مرور محصوالت آن ها برای فروش 
بر روی پایگاه اینترنتــی آرتزی قرار می گیرد. 
حمایت از تولیدکننده ایرانی از نکات مهم در 
آرتزی است و تالش می شــود با ارائه رایگان 
خدمات عکاسی، بسته بندی صحیح، تبلیغات 
و ارسال کاال، دغدغه تولیدکننده برای فروش 
محصول تــا جای ممکن کاهش داده شــود. 
سیستم لجستیک آرتزی، امکان ارسال کاال به 
کلیه نقاط ایران و جهان را فراهم آورده است. در 
کنار فروش صنایع دستی، تولید محتوای جامع 
در زمینه معرفی هنر و هنرمندان صنایع دستی 
ایران یکی از بخش های مهم در آرتزی اســت. 
کاربران می توانند با خالق اثر آشــنا شــوند و 
اطالعات کاملی درباره اثر مورد نظرشان دریافت 
کنند. کلیه این اطالعات در شناسنامه اثر که به 
همراه آن ارســال می شود نیز درج شده است. 
ارائه اطالعات در مورد نوع هنر، معرفی هنرمند 
و محصول که منجر به برندینگ تولیدکننده اثر 
می شود و همچنین فروش محصوالت با قیمت 
تولیدکننده از دیگر مزایای مهم آرتزی است.«

تیم کارشناســی این ســایت ابتدا هنرمند را 
شناسایی می کند و در صورت تایید، محصوالت 
تولیدشــده و یا تصاویر آن مورد بررسی قرار 
می گیرد و قرارداد همکاری با هنرمند منعقد 
می شــود. پس از عقد قرارداد، نسبت به خرید 
قطعــی و یا دریافت امانــی کاالهای منتخب 

اقدام می شود.
آرتزی بــه دو صــورت مجــازی و حضوری 
محصوالت خود را به فروش می رساند. فروش 
مجازی از طریق وب ســایت صورت می گیرد. 
مشتری می تواند دو شــیوه پرداخت آنالین و 
یا پرداخت در محل را برای تسویه خرید خود 
انتخاب کند. ارسال کاال در روزهای سه شنبه 
و پنج شــنبه در تهران رایگان است و خریدار 
می تواند در زمان سفارش از امکان ارسال رایگان 
بهره مند شود. در غیر این صورت، امکان ارسال 
فــوری کاال با پرداخت هزینه برای مشــتری 

فراهم شده است.
بــه گفته میثم، در حال حاضــر )2 ماه پس از 
شــروع فعالیت( روزانه بیــش از 500 نفر از 
ســایت آرتزی بازدید می کنند و روزانه حدود 
10 سفارش در سایت به ثبت می رسد و بیش از 

1300 نفر عضو سایت هستند.
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تحقیقاتی در ســیلیکون ولی انجام شــده که نشان 
می دهد بیش از هزار شکست در حوزه  استارت آپ ها 
تاکنون رقم خورده. موسسان این  استارت آپ ها مدل 

کسب وکار، طرح کسب وکار و خیلی از مستندات را 
تهیه کردند، سرمایه گذار جذب کردند، ولی متاسفانه 

محصولشان با شکست مواجه شده.
در ایران هم همین داستان را می بینیم، ولی وخیم تر، 
چون ما تازه اول راه هســتیم، تجربه نداریم و دانش 
زیادی هم به صورت بومی در این زمینه تولید نشده. 
دالیل زیادی برای این پدیده )یعنی شکســت ها و 

بی حاصلی تالش  استارت آپ ها( .

و  اشتباهات  نپذیرفتن  صفر:  دلیل 
انتقادناپذیری موسسان

اگر موسس یک  استارت آپ هستید، بدانید که قطعا 
همه چیز را نمی دانید، اشتباه هم بکنید و بپذیرید که 
اشتباه کرده اید، فاجعه ای رخ نمی دهد. سعی کنید 
همه انتقادها را بشنوید و منطقی و دور از هر خصومت 
و ادبیــات تهدیدآمیز به فکر نجات  اســتارت آپتان 
باشید. مهم موفقیت اســت، نه مبارزه و پافشاری بر 

روی اشتباه.
Demoمدتی پیش پســتی در مورد گزارش اولین
Day آواتک نوشــتم. کامنت های این پست را در 
سایت Drestartup.ir را بخوانید تا بفهمید منظورم 
چیست. تعصب نداشته باشــید و پذیرای نظرات و 

انتقادات باشید.
نکته: انتقاد با مســخره کردن فرق می کند. عده ای 
شــما را مســخره می کنند، حرف های آن ها را هم 
گوش بدهید، همین که وقت گذاشتند و مسخره تان 
می کنند خودش معنی خوبی دارد! از این مخلوقات در 
وب ایران زیاد داریم و منم خیلی با آن ها حال می کنم!

 دلیل ۱: تولید محصول اشتباه
شما به عنوان صاحب ایده و موسس همیشه از خودتان 
دو سوال مهم می پرسید؛ اصال می شود این محصول را 
تولید کرد؟ )آیا از نظر فنی امکان تولید این محصول 
وجود دارد؟( این سوال برای شما خیلی جذاب است، 
چون معموال افرادی فنی هستید و دوست دارید زود 

جواب این سوال را پیدا کنید.
ولی یک لحظه صبر کنید… یک ســوال مهم تر هم 
هســت؛ اصال کســی این محصول فضایی شما را 
می خواهد؟ آیا اینقدر تقاضا هســت که بشود یک 
کسب وکار پایدار را بر اساس آن بنا کرد؟ اینکه شما 
بتوانید چنین محصولی را تولید کنید فعال اهمیت 
زیادی نــدارد، اینکه چقدر تقاضا برای آن هســت 

مهم است!
موسسان معموال عاشــق جنبه های فنی ایده شان 
می شــوند. برای همین هم نســبت به آن تعصب 
دارند. ایده آن ها مثل ناموسشان است. تعصب خوب 
نیست )در دلیل 0، به این موضوع اشاره کردیم(. بله! 
شما در ایده تان راهکار خوبی برای حل یک مشکل 
دارید، ولی آیا اصال مشــکلی وجــود دارد؟ چرایی 
محصول شما چیست؟ چگونه این راه حل به مردم 
کمک می کند؟ چه محصولی را قرار است براساس 
آن تولید کنید؟ تصویر زیر را ببینید. این تصور وجود 
دارد که اگر ما یک محصول خوب تولید کنیم )منظور 
جنبه های فنی است، نه خوب بودن با رویکرد بازار( 
می ترکونیم! ممکن اســت ایده شما برای خیلی ها 
جالب باشد، ولی بعید می دانم اینقدر جالب باشد که 
کسی برایش پول بدهد. اشتباه این است که ما سریع 
می پریم و می رویم ســراغ سر هرم! به جای اینکه از 
پایین شــروع کنیم. منظورم چرایی و نیاز واقعی به 

محصول است.

به  دادن  اهمیت  و  توجه  عدم   :۲ دلیل   
یادگیری از مشتری

بهترین زمان برای یادگیری بعد از ریلیزه است )منظور 
ارائه محصول حداقلی اســت، البته بعد از ریلیز هم 
چرخه یادگیری تمام نمی شود و ادامه دار است(. البته 

ریلیز نباید زیاد طول بکشد اما متاسفانه بعضی وقت ها 
طول می کشد )که گاه طبیعی است(. یادتان باشد در 
زمان توســعه محصول )برنامه نویسی، بازطراحی 
و…( ممکن اســت خیلی از بازار دور شوید و این 
می تواند خطرناک باشد. باید تا جایی که می توانید 
هر پیشــرفت خود را در معرض دید مشتری قرار 
بدهید و نظرش را در مورد آن ویژگی یا ایده جدید 
جویا شوید. زودبه زود ایده هایتان را عملی کنید و 

از مشتریان بازخورد بگیرید.

 دلیل ۳: عدم آشنایی با مهارت های مصاحبه  
و تحقیقات کاربر

این داستان واقعا معضل بزرگی است. اینکه بتوانید با 
مشتریان مصاحبه کنید و اطالعات درستی از آن ها 
بگیرید خیلی نکته مهمی است. در این بخش خیلی 
ضعــف داریم، برای رفع ایــن معضل یک مجموعه 
ویدیویی آماده کرده ام که طی چند روز آینده منتشر 
می شود. چطور نیازهای مشتری را استخراج کنیم، 
چطــور بدون جهت گیــری در مصاحبــه بفهمیم 
محصولی که تولیــد می کنیم محصول درســتی 

است یا نه …

 دلیل 4: تله مزیت رقابتی منحصربه فرد
در اینجا به ذکر این نکته بسنده می کنم که بسیاری از 
کمپانی های موفق دنیا، دنباله روهایی حرفه ای و سریع 
بودند. همه آن ها بهبوددهنده مســیر کمپانی هایی 
بودند که قبال ایده ای را بــرای اولین بار اجرا کرده اند؛ 
مثل گوگل، فیس بوک، تویوتا و… یادتان باشــد این 
کمپانی ها در ارائه خدمات و ارزش مناســب برتری 
داشتند، نه اینکه ایده ای را برای اولین بار در دنیا اجرا 
کرده باشــند! ایده های بدیع و نو مشکالتی دارد. چه 
مشکالتی؟ اینکه  شــما باید بازارسازی کنید. یعنی 
مشتریان را آگاه کنید. از طرفی ریسک باالیی هم دارد، 
چون باید محصولی عالی تولید کنید. یادتان باشد خیلی 
روی این موضوع گیر نکنید که ایده تان کپی است و باید 
حتما  چیزی فضایی باشد، نه… شما می توانید با بهبود 
)حتی بومی سازی( بسیاری از سیستم های موجود، 
موفق شــوید! مثل آپارات، کافه بازار، دیجی کاال و… 

این ها محصول عجیب وغریبی تولید نکردند.

متریک های  به  نکردن  توجه   :۵ دلیل   
ارزشمند و واقعی یک  استارت آپ!

به عنوان موسس  استارت آپ اصال وضعیت پیشرفت 
 اســتارت آپتان را رصد می کنید؟ متریک دارید؟ این 
متریک ها چه هستند؟ آیا هرروز یا هر هفته آن ها را چک 
می کنید؟ ببینید همین االن چند نفر در سیستمتان 
در حال پول دادن هستند؟ حتما جواب می دهید مدل 
درآمدی تان تبلیغات است؟ یا رایگان هستید و بعدا پولی 
می شوید؟ بهتر نیست همین اول ببینید چند چندین؟ 

چند نفر به شما بابت خدمات پول می دهند.

 دلیل ۶: تیم ورک و کار تیمی در ایران
زمان تشکیل یک تیم  اســتارت آپی، هنوز هیچی 
نشده. در مرحله تشکیل تیم )forming( تیم منفجر 
می شود! همه من هستند! همه توهم، بابا باید کارها را 
هم انجام دهید! مسئله تیم ورک به فرهنگ و اجتماع 
برمی گردد. به نظر من باید هر تیم  استارت آپی یک 
مربی HR داشته باشد. کسی که مشکالت را برطرف 
کند، روابط را تســهیل کند و… بایــد در این مورد 
حسابی آموزش ببینیم. مهم ترین نکته در کار تیمی 
به نظر من این است که خودتان را بشناسید و ببینید 
چرا می خواهید در یــک تیم یا با یک تیم کار کنید. 
با خودتان و اعضای تیمتان رو راست باشید. تعارف 

را کنار بگذاریم!

 دلیل ۷: توهم!
» اســتارت آپم 2 میلیارد می ارزد.« آفرین، آفرین، 
بفروشــش ببینیم! توضیح نمی دهم در این مورد، 

خودتان می دانید!

 دلیل ۸: آقا بزرگ فکر کن، کوچک شروع 
کن!

با یک نمونه و مقیاس کوچک شروع کنید. در دالیل 
قبلی اشاره کردیم که بیشترین یادگیری در هنگام 
ارائه محصول یا نمونه اولیــه رخ می دهد. اول با صد 
نفر شــروع کنید بعد تبلیغ کنید. رشد ارگانیک تا 
یک زمانی خوب اســت. به زور تبلیغــات به جایی 

نمی رسید!

و  محتوا  استراتژی  در  ضعف   :۹ دلیل   
کپی رایت! به زودی در این زمینه به بحران 

می خوریم!
 اســتارت آپ ها در زمینه انتقــال ارزش خود خیلی 
ضعف دارند. شاید محصول خوبی تولید کنند، ولی 
نمی توانند خوب آن را معرفی کنند. منتظر نظرات 
شما عزیزان درباره سایر معضالتی که شاید فراموش 
کرده باشم هستم. اگر راهکارهایی هم برای رفع این 
معضالت دارید خوشحال می شوم آن ها را اعالم کنید. 
 Shanbemag@gmail.com برای ایــن کار بــه
ایمیل بزنید. زندگی همه اش خوشــی است. جوش 

نخورید، آخرش همه قرار است بمیریم!

مدرسه استارت آپ
S t a r t u p S c h o o l

۵

سازمان آگهی های هفته نامه شنبه

۸۸۳4۶۷۹۱

روبرت اشتراوس
موفقیت مانند کشــتی گرفتن با یک گوریل 
اســت. وقتی خسته شدید دســت از مبارزه 
نمی کشید، هنگامی می توانید استراحت کنید 

که گوریل را از پا درآورده باشید.

چگونگی تقسیم سهام 
میان بنیان گذاران 

استارت آپ
توسط  معموال  که  مهمی  سواالت  از  یکی 
بنیان گذاران یک استارت آپ پرسیده می شود 
این است که بهترین نحوه تقسیم سهام یک 

استارت آپ میان شرکا چیست؟
از  برخی  بدانید  باید  آن  از  پیش  اما 
استدالل های اشتباه در تقسیم سهام که در 
از:  بنیان گذاران وجود دارد عبارت اند  ذهن 
ایده این استارت آپ مربوط به خودم است؛ 
بر روی  از شریکم کار  ماه زودتر  من چند 
من،  خالف  بر  کرده ام؛  شروع  را  ایده  این 
دریافت  هم  حقوق  که  ماه هاست  شریکم 
می کند؛ سن من بیشتر است و در نتیجه 
تجربه بیشتری دارم؛ شریکم را بعد از النچ 
MVP وارد تیم کرده ام؛ تقسیم سهام بر پایه 
میزان فعالیت های صورت گرفته در مراحل 
اولیه صحیح نیست... چرا استدالل های فوق 
برای نحوه تقسیم سهام بین هم بنیانگذاران 

کافی نیست؟
دلیل اول: مدت 7 تا 10 سال زمان الزم 
است تا یک شرکت باارزش باال ساخته شود. 
اتفاقات افتاده در چندماه اول شکل گیری، 
دلیل قانع کننده ای برای اختالف شدید در 
میزان سهام اختصاص یافته به بنیان گذاران 
برای  بلندمدت تری  نگاه  باید  نیست. 
از  یک  هر  نقش  میزان  و  آینده  سال های 

بنیانگذاران در این چشم انداز داشت.
حتی  ابتدا  همان  از  خوب  استارت آپ های 
5-20 درصد از سهام خود را به عنوان سهام 
تشویقی برای کارکنان ارشد آینده شرکت 
که  باشد  یادتان  همچنین  می کنند.  حفظ 
طی  که  است  سهامی  بنیان گذاران  سهام 
چندین سال فعالیت و تالش در شرکت به 
مالکیت قطعی آنها در می آید که در اصطالح 

به آن وستینگ می گویند.
را  انگیزه هم بنیانگذاران  دلیل دوم: سهام 

افزایش می دهد.
تیم های زیادی را دیده ایم که به دلیل عدم 
پاشیده اند.  هم  از  انگیزه  ایجاد  در  توفیق 
سهام  انگیزه  عامل  تنها  که  است  درست 
نیست. ولی به طور طبیعی افراد برای چیزی 
که نسبت به آن احساس تعلق دارند تالش 
طریق  این  از  می دهند.  انجام  را  بیشتری 
کاهش  حدودی  تا  تیم  شکست  ضریب 

می یابد.
خود  شریک  ارزش  شما  اگر  سوم:  دلیل 
را ندانید، هیچ کس دیگر هم ارزششان را 
درک نمی کند. سرمایه گذاران حتما به نحوه 
تقسیم سهام بین شما توجه می کنند! آنها 
می خواهند بدانند رهبر یک تیم چقدر برای 
اگر  است.  قائل  ارزش  خود  هم بنیان گذار 
به شریک  خود سهام بسیار اندکی نسبت 
خواهند  هم  دیگران  بدهید،  خودتان  به 
پنداشت که شریک شما فردی نیست که 
برای استارت آپ شما سودمند و یا تأثیرگذار 
باشد. در آخر تیم خوب متشکل از ستارگان 
مستعدی است که می خواهند مسیر سخت 
و طاقت فرسای راه اندازی یک استارت آپ را 
با هم طی کنند. بنابراین نحوه تقسیم سهام 
به  تصمیم گیری  برای  مؤثر  عوامل  از  یکی 
سرمایه گذاری بر روی استارت آپ شماست.  
هر چقدر هم در زمان ارائه سعی کنید، نشان 
به  تیم منسجمی هستید،  بدهید که شما 
هرحال ترکیب سهامداری یکی از نشانه های 

این انسجام است.
دلیل چهارم: چیزی که در استارت آپ مهم 

است اجرا کردن است نه صرفا ایده.
تفاوت بسیار زیاد سهام بنیان گذاری که ایده 
ابتدایی استارت آپ را داشته، برتری نادرستی 
نسبت به دیگر بنیان گذاران است. شما قرار 
است یک ایده را که به احتمال خیلی زیاد 
خواهد  ابتدایی  ایده  به  نسبت  تفاوت هایی 
یادتان  کنید.  اجرا  فراوان  تالش  با  داشت 
باشد تیم شما قرار است محصول را ایجاد 
بازار عرضه کند تا یک شرکت  و آن را به 

موفق بسازید.
پس بهترین راهکار برای تقسیم سهام 

بین هم بنیانگذاران چیست؟
هم بنیان گذاران  سهام  میزان  در  تفاوت 
خیلی  که  شرطی  به  ولی  است  طبیعی 
هستند  افرادی  شما  شریک  نباشد.  نابرابر 
می شوند؛  جنگ  میدان  وارد  شما  با  که 
با خانواده تان حتی  مقایسه  در  که  کسانی 
این  می گذرانید.  آن ها  را  با  بیشتری  زمان 
تیم اولیه شماست که قرار است مهم ترین 
تصمیم ها را برای آینده شرکت موفق بگیرد 
و نهایتاً آن ها هستند که موفقیت ها را با شما 
جشن خواهند گرفت. تیم موفق متشکل از 
ستارگان حرفه ای، سهام را به شکل متوازن 
بین شرکا تقسیم می کند و سهامی را نیز از 
ابتدا برای آینده و کارکنان کلیدی شرکت 

کنار می گذارد.
ترجمه: آواتک
the macro :منبع

تصحیح و پوزش
در شماره قبل به اشتباه 
منبع یادداشت که سایت 

خوشفکری بود از قلم افتاده 
بود که از دوست خوبمان 

آقای سهیل عباسی و 
مخاطبان فرهیخته نشریه 

پوزش می طلبیم.

ستون
C o l u m n

چرا شکست می خوریم و چه کارهایی باید بکنیم تا ته خط برای ما تلخ نباشد؟

عارضه یابی استارتاپ های ایرانی
امروز ویدیویی از Ash Maurya را نگاه می کردم؛ شکست محصوالتی را که توسط استارتاپ ها طراحی می شوند بررسی کرده بود و سه دلیل عمده برای آن در نظر می گرفت. فکر کردم بد نیست کمی 
دقیق تر به این موضوع با رویکرد بازار ایران بپردازم و دالیل شکست ها و بی حاصلی های تیم های استارتاپی را عمیق تر بررسی کنم. در این نوشته تمرکز من بر روی استارتاپ هاست، به اکوسیستم 

استارتاپی فعال کاری ندارم،بعدا در مطلبی جداگانه به آن می پردازم. قطعا شتاب دهنده ها می توانند در رفع بسیاری از معضالتی که در ادامه توضیح می دهم نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

زمان تشکیل یک 
تیم استارتاپی، 

هنوز هیچی نشده. 
در مرحله تشکیل 

تیم )forming( تیم 
منفجر می شود! 

همه من هستند! 
همه توهم، بابا 

باید کارها را 
هم انجام دهید! 

مسئله تیم ورک به 
فرهنگ و اجتماع 
برمی گردد. به نظر 

من باید هر تیم 
استارتاپی یک 

مربی HR داشته 
باشد. کسی که 

مشکالت را برطرف 
کند، روابط را 

تسهیل کند و… 
باید در این مورد 
حسابی آموزش 

ببینیم. مهم ترین 
نکته در کار تیمی 

به نظر من این 
است که خودتان را 
بشناسید و ببینید 
چرا می خواهید در 

یک تیم یا با یک 
تیم کار کنید. با 

خودتان و اعضای 
تیمتان رو راست 
باشید. تعارف را 

کنار بگذاریم!
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موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.
راهنمای صفحه 4 را بخوانید.
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تماشای 
محصوالت 

جدید 
دیتاگراویتی 

به صورت 
تصویری و 

آنالین نیز از 
دیگر خدمات 

این شرکت 
در راستای 

تبلیغات است. 
مشتریان 

می توانند در 
سایت این 
شرکت به 

صورت آنالین 
نسخه نمایشی 

محصوالت 
را مشاهده 
کنند و در 

صورت تمایل 
درخواست 

بدهند.

 استارت آپ دیتاگراویتی چرا موفق است؟

موفقیت مشتری، بهترین تبلیغات

حفظ حریم خصوصی یکــی از مهم ترین انتظارات 
مصرف کنندگان اســت که با توجه به عواملی مانند 
سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، پویایی جامعه 
و آشنایی با دنیای الکترونیک در نوسان است. اکثر 
شرکت های بزرگ به دنبال ذخیره سازی داده های 
خود هستند و بر این اساس برنامه های زیادی در زمینه 

ذخیره سازی کامپیوتری ساخته می شود. 
جان جوزف و پائوال النگ، بعد از تجربه موفق رهبری 
 )EqualLogic( تیم برنامه ذخیره سازی اکوالوژیک
برای شــرکت دل، که در ســال 2008 درآمد 1/4 
میلیارد دالری را در پی داشت، شرکت دیتاگراویتی 
)DataGravity( را در سال 2012 تاسیس کردند، 
که تمرکز اصلــی آن بر تکنولوژی ذخیره ســازی 
هوشمند است. اســتارت آپ دیتاگراویتی، واقع در 
شهرستان ناشوها در ایالت نیوهمشایر ایاالت متحده 
آمریــکا، ازجمله اســتارت آپ های موفقی اســت 
که در همان ســال تاســیس به درآمد 42 میلیون 
دالری رسید. دسترســی به ردیابی و تحلیل داده ها 
به صورت ذخیره شــده، به تامین امینت داده ها در 
برابر سوءاستفاده های جانبی کمک شایانی می کند. 
بر همین اســاس محصوالت این کمپانی، عالوه بر 
حفظ و نگهداری داده ها، قادر به تجزیه وتحلیل آن ها 

نیز هســت. همچنین تشخیص محرمانه و حساس 
داده ها، اطالع رســانی، تگ های طبقه بندی شده و 
ازپیش تعیین شده، مالکیت هوشمند، پروفایل های 
هوشــمند، دسترســی مبتنی بر نقش حسابرس، 
تجزیه وتحلیل دسترســی به اطالعات حســاس، 
فیلترینگ فعــال مبتنی بر کاربــر، محتوا و مدت 
زمان و اثرانگشت برای هر فایل ذخیره شده ازجمله 

کارکردی های این برنامه است.
این سیســتم کامپیوتری ذخیره سازی هوشمند، 
عالوه بر اینکه می تواند فایل های شــما را ذخیره، 
بازیابــی و محافظت کند، مانند یک کارشــناس، 
چشم اندازی از کســب وکار شما نیز ارائه می دهد. 
این استارت آپ که با هدف گسترش سیستم های 
ذخیره سازی شکل گرفت، محصوالت خود را در دو 
مدل DG2200 و DG2400 با ظرفیت 48 ترابایت 
و 96 ترابایت ارائه کرد. چالش اصلی این شــرکت 
رســیدن به یک پلت فرم ذخیره ســازی یکپارچه 
بود. این نرم افزار با اســتفاده از انــواع پارامترها، 
تنها قصد ذخیره ســازی اطالعات را ندارد، بلکه بر 
کاربرد و استفاده از آن ها تاکید می کند. مشتریان 
می توانند با اســتفاده از این نرم افزار، به فضایی از 
حافظه که مورد اســتفاده قــرار می گیرد، و اینکه 
چه کسی و چگونه به اطالعات کاربران دسترسی 
داشته باشد و... دسترســی پیدا کنند. درواقع این 
نرم افزار یک برنامه ذخیره ســازی یکپارچه است 
که امنیت، جســتجو، کشف و حفاظت از داده ها را 
به تنهایی در یک نرم افزار دارد. ضمن اینکه قابلیت 

تجزیه وتحلیل داده ها را نیز دارد.

 عرضه عمومی، جلب رضایت مشتری
النگ، از موسســان اصلی این شرکت، معتقد است: 
»شما نمی توانید خرید مردم را کنترل کنید، بلکه باید 
رضایت آن ها را تحت کنترل خود دربیاورید. بهترین 
راه تبلیغات، جلب رضایت مشتری و دست یافتن به 
یک بازار عمومی است.« استارت آپ اکوالوژیک تنها 
برای شرکت دل بود و این امر النگ و جوزف را راضی 
نمی کرد. آن ها به دنبال عمومی ســازی مدل خود 
بودند. این اســتارت آپ را تنها برای فروش نساخته 
بودند، بلکه در مورد رفتن به فضاهای عمومی و جلب 
رضایت مشتریان و حمایت آن ها جدی بودند. النگ 
تاکید می کند که این شرکت را برای فروش تاسیس 
نکرده، وی معتقد اســت: »اگر استارت آپی را برای 
فروش راه اندازی کنید، شکست خواهید خورد؛ زیرا 
فقط به دنبال این هستید که شرکت ها از شما خرید 
کنند و یا تنها روی مشتریان آن ها تمرکز می کنید، 
که کامال اشتباه اســت، زیرا در صورت بروز مشکل 
به راحتی کنار زده خواهید شد. دنبال راهی پنج ساله 
برای موفقیت بودن یا چشم اندازی 20ساله برای ایجاد 
نوآوری در یک شرکت داشتن، آن چیزی که بازارهای 
عمومی را ارزشمند می کند. اگر دید کوتاه مدت داشته 
باشید و به دنبال عمومی سازی برنامه ها و محصوالت 
خود برای مشتریان نباشید، پس از چند سال صدمه 
خواهید دید. ترجیح من عرضه عمومی است؛ چراکه 

تنها راه برای کنترل و جلب رضایت مشتری است.«

 موفقیت مشتری، اولویت ماست
پائوال النگ معتقد است که موفقیت حاصل همکاری 

تیم تولیدکننده و مشتریان است. هردو در پی کسب 
موفقیت هســتند، تیمی که با اعتماد کامل با شما 
همکاری می کند و مشتریانی که محصوالت شما را 
خریداری می کنند، هردو به یک اندازه در این موفقیت 
سهم دارند. با تشویق و حمایت مشتریان و تیم خود 
می توانید به اهداف خود دست یابید. وی معتقد است 
که تیم همکاری آن ها در اکوالوژیک و دیتاگراویتی به 
موفقیت مشتری دست پیدا کرده است. وقتی مشتری 
راضی باشد، یعنی در انتخاب محصول موفق شده و 

درنهایت شما نیز موفق خواهید شد.

 تبلیغات متمرکز بر حمایت از مشتری
»موفقیت مشــتری اولویت ماســت و به شدت به 
دنبال حل مسائل مشتریان هســتیم. دسترسی 
به پورتال پشتیبانی آنالین، گزارش خودکار برای 
عیب یابی فعــال و تلفن به عنوان ابــزار اصلی در 
ارتباط با مشتریان ازجمله پشتیبانی های اصلی ما 

از مشتریان است.«
تالش برای باال بردن قابلیت اطمینان مصرف کنندگان 
و حل ســریع مشــکالت آن ها و در ارتباط بودن با 
مشتریان ازجمله عواملی است که باعث افزایش تجربه 
مشتری از محصوالت می شود. پورتال مصرف کننده 
در دیتاگراویتی امکان نظارت بر پیشرفت و تعامل با 
دیگر کاربران را به مشتری می دهد. سیستم پشتیبانی 
این شرکت با ارائه نرم افزار به روزرسانی، دسترسی به 
پورتال مشتری، قابلیت ارسال درخواست خدمات 
و افزایش درخواســت، در جلب رضایت و موفقیت 

مشتریان می کوشد.

 تبلیغ تصویری محصوالت
تماشــای محصوالت جدید دیتاگراویتی به صورت 
تصویری و آنالین نیز از دیگر خدمات این شــرکت 
در راستای تبلیغات است. مشــتریان می توانند در 
سایت این شرکت به صورت آنالین نسخه نمایشی 
محصوالت را مشــاهده کنند و در صــورت تمایل 

درخواست بدهند.

فهیمه خراسانی

گــزارش
R e p o r t

راهکارهای تبلیغاتی برند نایک
نایک، برندی که محصوالت مختلف ورزشی مانند کفش و پوشاک تولید می کند، نامی آشنا برای همه مردم جهان است. این شرکت چندملیتی آمریکایی، 
در شهر بیورتون واقع در ایالت اورگن آمریکا، در سال 1964 تاسیس شد و در حال حاضر درآمدی بالغ بر 20 میلیارد دالر دارد و با به کارگیری بیش از 44 هزار 
نیروی انسانی، در بسیاری از نقاط جهان شعبه دارد. بیشترین تبلیغات این شرکت بزرگ تحت لوای نام تجاری آن انجام می شود. نایک برندی شناخته شده 

در جهان است که امروزه بسیاری از محصوالت آن در شرکت های بزرگ خرده فروشی مانند ای بی فروخته و در بسیاری از رسانه های خبری تبلیغ می شود.

آنچه بیشتر باعث وفاداری مشتریان به برند نایک 
می شود، اســتراتژی های تبلیغاتی این شرکت 
است که بیشتر بر تبلیغات عاطفی استوار است. 
نایک این وفــاداری را از طریق القای کهن الگوی 
قهرمان در ناخودآگاه مشتریان به دست می آورد. 
ورزشــکاران بزرگ همیشــه قهرمانــان مردم 
هســتند و طرفداری از یک ورزشــکار محبوب 
باعث پیروی از شــیوه زندگی و پوشــش او نیز 

خواهد شــد. تبلیغات عاطفی با دست گذاشتن 
بر روی احساســات مشــتریان، آن ها را به سوی 
آنچه ورزشکار محبوبشان انتخاب کرده اند، سوق 
می دهد. یکی دیگر از خالقیت های تیم تبلیغاتی 
نایک، امضای ورزشکاران محبوب جهانی بر روی 
کفش های ورزشی است. سه بسکتبالیست بزرگ، 
لبرون جیمز، کوبه برایانت و کوین دورانت برای 
این منظور انتخاب شدند و بر روی کفش ورزشی 

برند نایک امضا کردند. طبیعی اســت که این امر 
راهکاری مطمئن و کاربردی در جلب مشــتری 
است و بســیاری از طرفداران بسکتبال به خرید 
این کفش ترغیب می شوند. استراتژی توزیع نیز 
از دیگر راهکارهای تبلیغاتی شرکت نایک برای 
جلب مشتریان اســت. تحویل به موقع محصول 
باعث باال رفتن سطح رضایت مشتری و وفاداری 

بیشتر او به این برند می شود.

تبلیغات عاطفی، راهکاری موثر

شبکه های اجتماعی، ابزارهای تبلیغاتیدیده شدن برقامت ستارگان
 از آنجایی که ورزش فعالیتی ذاتا اجتماعی است، شبکه های اجتماعی 
که مخاطب عمومی دارند، جایگاه مناسبی برای تبلیغات محصوالت 
برند ورزشی نایک خواهند بود. مانند بسیاری از مارک های جهانی، 
نایک نیز صفحات جداگانه ای در شــبکه فیس بوک برای معرفی 
محصوالت خود دارد. بســیاری از این صفحات ورزشی به صورت 
روزانه با فیلم ها و تصاویر به روزرسانی می شوند. اما صفحات مربوط 
به شرکت های بزرگ به صورت هفتگی به روز می شوند. همچنین 
بسیاری از ورزشکاران مشهور جهان کاربر این شبکه های اجتماعی 
هستند و می توانند با اشتراک گذاری محتوای این محصوالت، یکی 
دیگر از جنبه های تبلیغاتی را پوشــش دهند. مثال نمایش یکی از 
چکمه های نایک در این صفحات اجتماعی 35 هزار الیک داشته 
و هزار نفر در مورد آن نظر داده انــد. درواقع برند نایک تنها به فکر 
بازاریابی برای محصوالت خود در میان مسابقات ورزشی محدود 
و تبلیغات برای فروش نیســت، بلکه بــه دنبال ایجاد یک کمپین 
بزرگ برای نام تجاری خود اســت که بتواند از طریق شــبکه های 
اجتماعی مانند فیس بوک، به ترویج فعالیت های بازاریابی بزرگ تر 
بپردازد و در ســطح مســابقات بزرگ جهانی شناخته شود. نایک 
در شــبکه اجتماعی توییتر نیز جایگاه فعالی دارد و با داشتن 766 
هزار دنبال کننده، هرروزه پاسخگوی بیش از هزار توییت است که 
تقاضای سفارش محصوالت نمایش داده شده را دارند و یا در مورد 
جزئیات محصول سوال می پرسند. این پاسخگویی آنالین و سیستم 
پشتیبانی از مشتری نیز برند نایک را به عنوان یکی از برترین برندها 
در زمینه خدمات به مشــتری شناسانده است. با این روش نایک با 
دادن مشاوره های انگیزشی به مخاطبان، آن ها را برای خرید محصول 
و از همه مهم تر، قبول محصول، ترغیب می کند. تاثیر این تبلیغات 
و تعامل با مصرف کنندگان به حدی است که بعد از مدتی مشتریان 
تبدیل به حامیان تجاری این برند می شوند. به طور مثال وقتی شما 
یک کفش ورزشی از نایک خریداری می کنید، مشاوره های آموزشی 
که پس از خرید از طریق تیم تبلیغاتی به شما داده می شود، اعتماد 
شما را به این برند بیشــتر می کند و چه بسا دوستان خود را نیز به 
خرید محصوالت این برند تشــویق کنید. اینکه یک برند مشهور و 
جهانی در صفحه توییتر خود پاسخ همه کاربرانش را می دهد، باعث 
دلگرمی مخاطبان و جلب رضایت و اعتماد بیشتر آن ها می شود. با 
این حساب، برند نایک از طریق توییتر، به عنوان یک ابزار مرکزی، 
موقعیت قابل توجهی در کمپین های تبلیغاتی خود یافته اســت. 
نایک یکی از صفحات شبکه اجتماعی گوگل را نیز به خود اختصاص 
داده که البته در مقایسه با فیس بوک و توییتر کمتر قابل توجه است. 
محتوای آن نیز تقریبا هفته ای یک بار به روزرسانی می شود و بیشتر 
نیز از محتوای فیس بوک برای گوگل استفاده می شود. نایک تنها از 
شبکه های مشهور اجتماعی برای تبلیغات خود استفاده نمی کند، 
بلکه برنامه اجتماعــی منحصربه فرد نایک پالس نیز در این زمینه 
بسیار فعال اســت و در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر عضو دارد 
که به طور متوســط سه بار در هفته به آن مراجعه می کنند. از سال 
2010 برند نایک طیف وسیعی از محصوالت خود را در این پلت فرم 
اجتماعی معرفی کرده اســت که کاربران می توانند با جمع آوری 
امتیاز از طریق شــرکت در این برنامه و خرید محصوالت و رقابت 
با کاربران دیگر در فضایی رقابتی حضور داشــته باشــند. به طور 
کلی شبکه های اجتماعی ابزار کارآمدی برای برند نایک محسوب 
می شوند که وفاداری مشتریان را به این نام تجاری در سال های آتی 

تضمین خواهد کرد.

سالح تبلیغاتی نایک
برند تجاری نایک و ورزشکاران قهرمان، دو سالح مهم 
این شرکت برای تبلیغات است. مایکل جردن، قهرمان 
افسانه ای بسکتبال جهان که همیشه نایک می پوشید، 
به خاطر نقــض قوانین ان بی ای، مبتنی بر ممنوعیت 
اســتفاده از رنگ در کفش ورزشی، به جریمه 5 هزار 
دالری در هربازی محکوم شد و در این میان، شرکت 

نایک با کمال میل حاضر به پرداخت این جریمه شد. 
رسانه های خبری به انتشار این رویداد پرداختند و با 
پیگیری حواشی آن، که منجر به ترویج برند نایک شد، 
آن را به نامی  آشنا در میان برندهای پوشاک ورزشی 
تبدیل کردند. همچنین در المپیک 1984، از طریق 
حمایت از یک ترانه تجاری، که رندی نیومن به مناسب 

المپیک خوانده بود و در آن ورزشکاران شناخته شده 
المپیک با پوشیدن برند نایک حضور داشتند، کمپانی 
نایک حامی کفش رسمی این المپیک شناخته شد. 
این ویدئــوی تجاری قبل و طــی بازی های المپیک 
پخش می شد و نایک این احساس را به مردم می داد که 
حامی کفش رسمی المپیک است. نبوغ بازاریابی نایک 

تنها به اعمال نفوذ در رسانه های خبری و اخبار محدود 
نمی شود. هرروز در روزنامه ها، وبالگ ها و تلویزیون ها، 
لباس های ورزشی نایک در برنامه های ورزشی دیده 
می شــود. دیدن مکرر نام تجاری این برند، آن هم بر 
روی لباس های ورزشکاران محبوب مردم، خواه ناخواه 

آن ها را هنگام خرید به سوی این برند سوق می دهد.

صدای پرواز لوگوی نایک  

لوگوی برند نایک، که از دو خط منحنی ساده 
تشکیل شده، در میان برندهای دیگر دنیا با 
صدای خش خش خود شناخته می شود و با 
اینکه جزو لوگوهای تصویری ســاده است، 
در این برند تجاری ارزشی برابر با میلیاردها 

دالر را رقم زده است.
درواقع صدای خش خشی که از این تصویر 
به ذهن متبادر می شود، نمادی است برای 
حرکت و سرعت؛ همچنین قوسی که در این 
تصویر وجود دارد مفهوم جنبش و سرعت 
را به ذهن مــی آورد. وجه تســمیه صدای 
خش خش در این لوگو نیز به مفهوم سرعت 

و حرکت برمی گردد.

 نایک، الهه بالدار پیروزی
جالب اســت بدانید در اساطیر یونان، نایک 
الهه بالدار پیروزی اســت. پرواز، پیروزی و 
سرعت مفاهیم اساطیری این برند هستند. 
الهه بالداری که می تواند به سرعت پرواز کند 
و به پیروزی دست یابد. پروازی که در بازی 
ورزشــکاری مانند مایکل جردن به خوبی 
مشهود است. همین طور معروف ترین پوستر 
این برند از مایکل جردن نیز به نام پوســتر 
بال شناخته شده است. درواقع در پشت این 
نام تجــاری، این مفهوم نهفته اســت که با 
پوشیدن کفش نایک، شما قدرت و سرعتی 
برابر با ســرعت الهه نایک پیدا می کنید و 
می توانید همانند او پــرواز کنید و به هدف 
خود که انداختن توپ در سبد است، دست 
یابید. خصوصا تصویــری از مایکل جردن 
بسکتبالیست، که در حال انداختن توپ در 
سبد بسکتبال است، این مفهوم را به خوبی 

تداعی می کند.

 دستمزدی که دیر اما زیاد داده شد
کارولین دیویدسون دانشجوی دختری بود 
که در سال 1971 صدای خش خش را برای 
این برند برگزید و این لوگو را، که به شــکل 
تیک است، طراحی کرد. با پذیرش این نام 
از طرف موسســان این برند، این صدا با این 

نام تجاری همراه شد. 
دیویدســون ابتدا تنهــا 35 دالر برای این 
طراحی بــاارزش دریافت کــرد، اما بعدها 
به استخدام شــرکت نایک درآمد و در یک 
مهمانــی که برای تقدیــر از او ترتیب داده 
شده بود، سهم قابل توجهی از سهام شرکت 
را به همراه یک حلقه طــال با لوگوی نایک 
دریافت کرد. درواقع صدای خش خشــی 
که در ایــن لوگو وجــود دارد، دربردارنده 
مفاهیم سرعت و حرکت است که مهم ترین 
تاثیر را در قهرمانــی ورزش دارد. این الهه 
پیروزی، با ســرعت و جنبش سریع خود، 
به پیروزی دســت خواهد یافت. همچنین 
شکل تیک مانند این لوگو مفاهیم سرعت و 

جنبش را به ذهن متبادر می کند.

ستون
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الزاما افراد بااستعداد با انبوهی از ایده های ناب 
بهترین ها نیستند. بهترین ها کسانی هستند 
که حتی اگر فقط یک ایده دارند رسیدن به آن 

را دنبال می کنند.

مشتری را بخشی از 
برندتان کنید

70 درصــد از کمپانی هــا می گویند حفظ 
یک مشــتری از به دســت آوردن مشتری 
جدید ارزان تر اســت. حق با آن هاست. به 
دست آوردن مشتری جدید 5 برابر گران تر 
از حفظ کردن آن اســت. امیدوارم شما را 
متقاعد کرده باشــم که حفظ مشــتری را 
در اولویت قرار دهید. ممکن است بپرسید 
چگونه این کار را کنیم؟ جوابش ساده است؛ 

بازاریابی موبایلی!
با توجــه به اینکه افــراد 60 درصد از زمان 
آنالین بودن خود را از طریق موبایل سپری 
می کنند، استفاده از بازاریابی موبایلی این 
تضمین را به شــما می دهد که مشــتریان 
همیشه برند شما را در دست داشته باشند. 
بهترین مثال هواپیمایی KLM اســت. این 
شــرکت با ســاخت یک بــازی موبایل به 
کاربران اجــازه می دهد یک جت کاغذی را 
بر روی شهر آمستردام به پرواز درآورند. این 
بازی عالوه بر زیبایی و هیجان انگیزی باعث 
افزایش وفاداری مشتریان به برند می شود. 
با هربار خرید پروازهای این شرکت کاربران 
امتیاز برنده می شوند. جالب تر اینکه زمانی 
که کاربــران در انتظار پرواز خود هســتند 
می توانند به پیشــرفت در بازی مشــغول 
شــوند. برای اطمینان از اینکه کاربران را از 
دست نمی دهید جذابیت اپلیکیشن خود را 
فراموش نکنید. معرفی عنوان های جدید، 
از فیلم گرفته تا موســیقی و محصوالت با 
تعرفه های جدید، تضمین می کنند که کاربر 
مجددا به اپلیکیشن شما برمی گردد. شاید به 
این نکته فکر می کنید که با معرفی مطالب 
از این قبیل ممکن اســت مردم به دید یک 
اسپم به شما نگاه کنند، اما این کامال اشتباه 
است. بهترین راه برای تبدیل یک مشتری 
عادی به یک مشــتری وفادار این است که 
او را بخشــی از برند خود کنید. در موبایل 
این تبدیل آســان تر است. اســم این بازی 

»محتوای ایجادشده توسط کاربر« است!
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 یادگیری مــداوم حداقل شــرط الزم برای 
موفقیت در هــر زمینه ای اســت که در آن 
فعالیــت می کنید. هــرروز چیــز جدیدی 

بیاموزید.

مخالفت های 
مداوم با ایده ها 

یا فرایندها 
عاملی مفید 
و مهم برای 

افزایش 
عملکرد 

تیم هاست. اما 
وقتی تضادهای 

عقیده ای به 
درگیری های 

شخصی منجر 
شود، خطری 
کشنده برای 

تیم است

پروفسور رودریگز لویزما 10 عامل عدم موفقیت تیم ها و راهکار آن را ارائه می دهد

ما به یک تیم خوب نیاز داریم نه یک شانس بزرگ!

قاتالن تیم کاری و راه های فرار!

کمبود اعتماد یکی از کلیدهای موفقیت تیم کاری سطح 1
باالی اعتماد است، اما این اعتماد با گذشت زمان 
و کار زیاد تیمی آرایش خود را از دســت می دهد. 
برای غلبه بر این چالش مدیر می تواند از »اعتماد 

سریع« استفاده کند:
  طوری رفتار کنید کــه انگار هنوز اعتماد وجود 

دارد. 
  همان اول کار شــور و شــوق زیادی نسبت به 
ایده ها ابراز کنید و به این ترتیب نشان دهید پروژه 

به خوبی پیش می رود.
  قابل پیش بینی باشــید. افزایش اطمینان بین 

اعضای تیم اعتماد را باال می برد.

کمبود ارتباطات عملکــرد پایین تیــم با ســطح پایین 2
ارتباطات شروع می شود، به قله مرکزی می رسد، 
در امتداد فالت حرکــت می کند و درنهایت برای 
دســت یافتن به اهداف تقال می کنــد. در مقابل، 
ارتباطــات زودهنــگام و مرتب در تیم ها شــکل 

دیگری دارد. 
تیم هایی با عملکرد خوب، با قله دردسترســی از 
ارتباطات آغاز می شود و در فالتی با سطح عملکرد 
باالتر نسبت به تیم هایی با عملکرد پایین حرکت 
می کند. سطح کلی ارتباطات در این تیم ها بزرگ تر 

و مداوم تر است.

سوگیری شناختی افراد فکر می کنند دیگران را بیش از آنچه 3
واقعا هســتند، درک می کنند و این سوءبرداشت 
تناقض ایجاد می کند. برای پرهیــز از این اتفاق، 
اگر عملی آنطور که خواستید جواب نداد، این را نه 

یک نتیجه شخصی که عدم درک صحیح بدانید.

کمبود چارچوب در تیم های مجازی استفاده از تکنولوژی در ارتباط، تعامل را 4
ممکن می سازد اما به دلیل عدم وجود چارچوب، 
آن را ســخت می کند. برای ســاختن چارچوب 
ارتباطات آنالین، گفتگوهای غیررســمی را بین 

اعضا تشویق کنید.

درک نکردن ســطوح وابستگی های  5
متقابل

برای جلوگیری از گرفتن تصمیم هایی که به طور 
منفی کارآمدی تیم را تحت شعاع قرار می دهند، 
فهم اینکه چگونه اعضای تیم باید با هم کار کنند 
تا به اهدافشــان دست پیدا کنند، مهم است. مثال 
زمانی کــه تصمیم گیری می شــود چه نقش ها و 

وظایفی برون سپاری شوند.
تیم های نوکالســیک: افراد تیم به صورت جدا از 

هم کار می کنند.
تیم های ترتیبــی: فردی بــر روی موضوعی کار 
می کند و سپس آن را برای دیگری می فرستد تا بر 

روی آن کار کند.
تیم های متقابل: تمام اعضای تیم باید برای دست 
یافتن به اهداف با هم کار کنند. برون سپاری وظایف 
و نقش ها در تیم های تقابلی تاثیر منفی بر عملکرد 

تیم ها دارد.

طرح جمعیتی ضعیف چگونگی ســازماندهی تیم باید به هدف 6
تیم بستگی داشته باشد. داشتن ویژگی های متعدد 
برای تیم های خالق جواب می دهد، اما ارتباطات را 

با مشکل دچار می کند.

درگیری های بین شخصی )نه درگیری  7
ایده ها(

مخالفت های مداوم با ایده ها یــا فرایندها عاملی 
مفید و مهم برای افزایش عملکرد تیم هاســت. اما 
وقتی تضادهای عقیده ای به درگیری های شخصی 
منجر شــود، خطری کشنده برای تیم است. برای 

پرهیز از این پیامد:
  بــه ایده ها گوش دهید نــه واقعیت ها: به جای 
تمرکز بر جزئیات بر کلیاتی که افراد قصد بیان آن  

را دارند تمرکز کنید.
  ارزیابی متفاوت: قبــل از اینکه تصمیم خود را 

بگیرید تا پایان گفتگو صبر کنید.
  شواهد را در برابر موقعیت خودتان قرار دهید: با 
دیدگاه خودتان نقش مدافع شیطان را بازی کنید.

گروه فکری منظور در نظر گرفتن تمام عقاید در تیم 8
است. مواظب باشید که عقاید برخی از افراد عقیده 

کل تیم تلقی نشود.

هیچ عقیده مشترکی را که به کلیشه  9
منجر شود به کار نبرید

قرار گرفتن در کلیشــه ها، که بر چگونگی انجام 
کار تاثیر می گذارد، آسان است. این اتفاق به دلیل 
دسته بندی های شخصی رخ می دهد )من تکنسین 
/ فروشنده هستم( که به مسخ شدن منجر می شود 
)این بخش برای من جذاب نیست(. برای پرهیز از 
این اتفاق، تیم را بر عقاید و ماموریت های معمول 
متمرکز کنید. این کار به افــراد کمک می کند با 
هم کار کنند و همه اعضا را به عنوان بخشی از یک 

گروه ببینند.

پیامدی که در گروه های چندفرهنگی 10 سوءمدیریت زبان
اتفــاق می افتد. افــرادی که بومی نیســتند در 
مقابل اعضایی که به زبان مادری شــان صحبت 
می کنند، ســردرگم اند و برای فهم کامل مطالب 
بحث می کنند، که این موجب بی عالقگی و پس 
زدن ارتباطات می شــود. افــراد غیربومی نباید 
از صحبت کــردن در مورد آنچــه نمی فهمند، 

خجالت زده شوند.

در کنار این ها، این آدم ها نســلی از افراد کاربلدی را 
پرورش دادند که دقیقا برای هدایت یک صنعت به 
سوی آینده ای کامال نو ساخته شده بودند. »آن ها« 
تیم ادوارد مورو، گزارشگران اخبار رادیویی، بودند. در 
حالی که جنگ در اروپا جریان داشت، این مدعیان 
گزارشگری رادیویی به تیم »پسران مورو« معروف 
شدند. افرادی جوان، جســور و به طور باورنکردنی 
بااســتعداد. آدم هایی که استعدادشان در سماجت 
حرفه ای شــان گل می کرد. داســتان آن ها قدرت 
خالقیت یک تیم و نقش یک رهبر رویایی را نشان 
می دهد، تیمــی که به افراد جــوان اجازه می دهد 
استعدادهایشان را شــکوفا کنند. اخیرا درگذشت 
ریچارد هاتلــد، آخرین عضو برجا مانــده از گروه 
»پسران«، فرصت خوبی فراهم کرد تا روی ماجرای 
موفقیت و درس های نوآورانه ای که این داستان دارد، 
مکث کنیم. سیستم پخش اخبار کلمبیا )CBS( در 
اواخر سال های 1930، ادوارد مورو را به اروپا فرستاد. 
 ،NBS این درست زمانی بود که رقیب قوی تر، یعنی
شنوندگان رادیویی را با گزارش های آلستیر کوک از 
آن ســوی اقیانوس اطلس، در غیاب پادشاه ادوارد 

هشتم، میخکوب می کرد! 
موروی 29ساله که تا آن زمان نه خبری نوشته بود 
و نه برنامه ای رادیویی را روی آنتن برده بود، مقهور 
قدرت رقیب نشد! مورو آنقدر باهوش بود که بفهمد 
پیشــروی های رایش ســوم نازی فاجعه ای را رقم 
می زند که مهم تر و ترسناک تر از آن است که تاکنون 
در یک برنامه رادیویی به آن پرداخته شــده باشد. 
او همچنین فهمید که فاش کردن ماجرایی که در 
جنگ می گذشــت، به گزارشگرانی مطلع و افرادی 
که بتوانند در فضای جنگ، در گســتره جغرافیایی 
بزرگ تری جابه جا شوند، نیازمند است. مورو تیمی 
می خواست که با افت وخیزهای جنگ مرتبا در حال 
جنبش باشند، در قلب حوادث حاضر و آنقدر باهوش 
باشند که بتواند با دور زدن دست اندازهای سیاسی و 

فنی، داستان بزرگ جنگ را از زبان مردم عادی که 
در جنگ زندگی می کنند، بشنوند و کلمات را از جهان 
منتظر بیرون بکشند. »این چیزها باید تجربه شوند 
تا درک شوند.« این جمله را مورو در نوامبر 1940، 
در حالی بیان کرد که پشت میز بلوطی اتاق خبر، از 
ترس بمب هایی که در لندن فرود می آمد، قوز کرده 
بود! همین اتفاق نشان می داد تیم گزارشگران مورو 
برای حرکت در بحبوحه جنگ باید حســابی فرز و 
منعطف می بودند. کار مــورو و تیمش کوچ بزرگی 
از قوانیــن معمول صنعت خبرنــگاری بود. همان 
قوانینی که گویندگان خبــری را کیلومترها دورتر 
از فضای جنگ، تحت حمایت کشورهای غربی در 
استودیویی قرار می داد با اتاق هایی مملو از کارکنان 
بود. این گویندگان راس ســاعتی خاص اخبارشان 
را می خواندند و می رفتند، اخبار دست چندمی که 
خیلی وقت قبل اتفاق افتاده بــود. مورو به تیمی از 
بهترین ها نیاز داشت: خبرگانی مطلع و قادر به داشتن 
آزادی عمل در گرفتن تصمیم هایی بسیار بزرگ تر از 

آنچه تا پیش از آن قابل قبول بود.
مورو تیمی می خواســت که بتواند با شاهدانی که 
کیلومترها دورتر از شــرایط معمول جنگ بودند، 
آزادانــه صحبت کننــد. خوشــبختانه او بهترین 
داور شناســایی اســتعداد بود و تیم مورو به طرزی 
باورنکردنــی از افــراد خبره و پرهیاهــو، یک تیم 
خوش قریحه واقعی، تشکیل می شــد. افراد تیم از 

این قرار بودند: 
1. ویلیام شیِرر، خبره آلمان نازی، که بعدها کتاب 
پرفروش و شناخته شــده »اوج و افول رایش سوم« 
را نوشــت و کســی که »آخرین آمریکایی خارج از 

برلین« بود. 
2. اریک ِســوارید خالق و مســتعد، کســی که در 
17سالگی سرزمین وحشی کشف نشده بین آبگیر 
مینی سوتا تا هادسون را پارو زد. او اولین کسی بود 
که سقوط فرانســه را گزارش کرد و کسی که بعدتر 
در برمه کشته شــد و جوایز متعدد گزارشگری را از 

آن خود کرد. 
3. »شاهزاده چارلی خوش تیپ«)!(، کالینگ وود، 
کسی که گزارش زنده ای را در روز شروع عملیات از 
ساحل اوماها و گزارشی مشابه از خط مقدم جبهه های 
جنگ ارائه کرد، در حالی که رادیویی 60 کیلویی را بر 

»شب به خیر، خوش شانس باشید!« این ها کلماتی بود که ادوارد مورو، گوینده شناخته شده اخبار 
رادیو، در آخرین بخش خبری شــبانگاهی اش از لندن، قلب فاجعه جنگ جهانی دوم، به زبان 
می آورد. مورو اما خوش شناس نبود، او فقط کامال آگاهانه و با هدف به جمع تیم »افراد سخت کوش 
در کارهای خیلی مهم« پیوسته بود. یعنی افرادی که دست به تغییر مفهوم معمول حرفه شان زده 
بودند، تغییر قوانین شرکتی که در آن مشغول بودند و تغییر مسیر فعالیت حرفه ای شان از راه های 

معمول انجام کار!

پشت خود حمل می کرد.
4. متولد 26ســاله بروکلین، ریچارد هاتلت، کسی 
که چهارماه توسط گشــتاپو »به اتهام جاسوسی« 
زندانی شد. او کســی بود که در روزهای آخر جنگ 
با چتر نجــات از یک هواپیمای بمب افکن، بر ســر 

آلمان فرود آمد!
پسران مورو اتفاقات جنگ را درلحظه به خانه همه 
آمریکایی ها می آوردند. همین روش باعث شناخته 
شدن برند »پسران مورو« شد. مورو تیمش را تشویق 
می کرد برای به ظهور رســاندن استعدادهایشان از 
تمام موارد اســتثنا عبور کنند و مادامی که مدیران 
ارشد شبکه CBS و در مواقعی، روسا، اعضای تیم را به 

خاطر کله شقی هایی که می کردند مورد مواخذه قرار 
می دادند با گفتن جمله »حله، من درستش می کنم!« 
از آن ها دفاع می کرد. مورو مشاهده کرد که »تنها راه 
قضاوت در مورد پخش برنامه رادیویی، بر پیامدهایی 
که از دســتگاه گیرنده بیرون می آید استوار است.« 
بنابراین او تیمی ایجاد کرد که همیشه قبل از اینکه 
اخبار بین جهان و شاهدان ماجرا ردوبدل شود، در 
صحنه حاضر بودند. او و تیمش شنوندگان را دقیقا در 
آنچه درلحظه در جنگ می گذشت شریک کردند، 
حتی اگر در باالترین نقطه وســط حمله رعدآســا 
بمب افکن های انگلیسی بر آلمان ها و یا در اکتشافات 

اردوگاه مرگ بوکنوالد می بود.

خوب عمل کردن در یک تیم کاری بیشــتر به رویا می ماند. توانایی رهبری و کار موفق در 
تیم، چه برای کار در یک پروژه کوتاه مدت و چه یک برنامه درازمدت، در سازمان ها بسیار 

مهم است. 

با این حال هنوز که هنوز است، تیم های کاری در رسیدن به اهدافشان ناموفق اند. بر این اساس، 
پروفسور »کارلوس رودریگز لویزما« لیست زیر را پیشنهاد می دهد که شامل 10 مورد از بزرگ ترین 

مسببان عدم موفقیت تیم ها و راهکارهایی برای پرهیز از آن هاست: 

تیمی ایجاد 
کرد که 

همیشه قبل 
از اینکه اخبار 

بین جهان 
و شاهدان 

ماجرا ردوبدل 
شود، در 

صحنه حاضر 
بودند. 

شب به خیر، خوش شانس باشید!

مریم تجلی
تیم ورک

گــزارش
R e p o r t

با هم حرف بزنید
Disqus پایگاهی اجتماعی است که سایت های 
مختلف برای راه اندازی کانال های گفتگو بین 
 Disqus .کاربرانشــان از آن استفاده می کنند
متکی به فن شنود موثر است؛ اینکه افراد باید 
شنیده شوند! پیشنهاد ها و انتقادهای کاربران 
سایت ها از طریق کانال های گفتگو به اشتراک 
گذاشته می شود و ســایت ها با آگاهی از این 
اطالعات کارهــا را به خوبی پیش می برند. این 
شرکت از فن ایجاد کانال های گفتگو و استفاده از 
مدیریت اجتماع کاری، برای هماهنگی تیم های 
داخلی خود هم اســتفاده می کند. درواقع فن 
شنود موثر را برای داشتن همکاری تیمی بهتر 

به کار می گیرد.

  تونی هیو، قائم مقام ارشــد شــرکت  
Disqus

»هرکــس در Disqus یک مدیــر اجتماعی 
است.« تیمی با بیش از 60 عضو که بین شعب 
سانفرانسیســکو و نیویورک پخش شده اند و 
انگیزه تیم کاری را از روح شــرکت می گیرند. 
»شنود« ارزشمندترین تمرینی است که بین 
 Disqus اعضا جریان دارد. تونی می گوید: »در
همــه ایده ها بــه حســاب می آیند.«چگونه 

»شنود« خود را در Disqus آشکار می کند؟

  هماهنگی روزانه تیم
بیشتر مهندسان Disqus در سانفرانسیسکو 
مستقر هســتند، اما تیم فروش در نیویورک 
کار می کند. هماهنگی بین این دو گروه برای 
موفقیت شرکت الزم اســت، به همین خاطر 
Disqus  از چک لیســت هماهنگــی روزانه 

استفاده می کند.
کارولین مورفی، کارمند مدیریت حساب های 
Disqus در نیویــورک، می گوید که این چک 
کردن های بین تیمی باعث می شود که او با بقیه 
همکارانش در سانفرانسیسکو هماهنگ باشد، 
و با دیدن اعضا روی صفحه مانیتورش، بیشتر 
احساس کند که عضو یک تیم است. او می گوید: 
»این دیدارهای اینترنتی کوتاه است، اما به ما 
اجازه می دهد که بدانیم زمان اعالم محصوالت 
چه وقت اســت و از طرفی باعث پخش شدن 

ایده ها بین افراد می شود.«
توجه: تنظیم جدول هماهنگی روزانه با اعضای 
تیم، حتی برای 10 دقیقــه، راه فوق العاده ای 
برای افزایش ســرعت، اشتراک دانش و ایجاد 

تیم های مرتبط بیشتر است.

  اجتماع کاری
تیم Disqus خیلی زود متوجه شــد که یکی 
از بزرگ ترین سرمایه های شرکت، گروه های 
Dis�  اجتماعی آن است. بنابراین »گفتگوی«
qus را برای درک نظرات�خوب یا بد-کاربران 
در مورد شرکت و تشویق به در میان گذاشتن 
ایده ها راه انداخت. بعد از راه اندازی این گروه، 
تونی می گوید: »ما فهمیدیم که از محصوالتمان 
چگونه اســتفاده می شــود و کاربــران با چه 
مشکالتی روبرو هستند. این اتفاق باعث توسعه 
ویژگی هایی مثل شناسایی اخطارها، اکتشافات 

جدید و شروع مذاکرات بین تیمی می شود.«
افراد شرکت مکالمات مستقیمی را با کاربران 
ترتیب دادند و نظرات و پاســخ های کاربران را 
برای مالحظه در تغییــرات آینده محصوالت 
جمع آوری کردند. گفتگوی مستقیم از طریق 
کانال هــای گفتگو، راه طبیعــی جمع آوری 
بازخورد است و حس دوستی بیشتری را نسبت 
به ارائه یک طرفه نظرات در سایت ایجاد می کند.

از دید پشــتیبانی محصول، وجود یک کانال 
ارتباطی بین کاربران و کارمندان شرکت برای 
شناسایی مشکالت و خطاها مفید است. وقتی 
کاربران خودشــان مدیریت یک گفتگو را به 
عهده می گیرند، اطالعات راجع به آن موضوع 
فردبه فرد می چرخــد، بنابراین کانال عمومی 
وسیله خوبی برای جمع آوری اطالعات راجع به 
پیامدهای یک محصول است. مثال در یک مورد، 
خبر وجود خطایی در محصول بین کاربران و 
افراد شرکت مورد بحث قرار گرفت و جزئیات 
تاثیر این خطا بر محصول در این جابه جایی های 
بین فردی روشن شــد و به کار تیم پشتیبانی 

برای حل مشکل سرعت بخشید.
شبکه Disqus جنبه کلیدی همکاری تیمی 
در شرکت را نمایش می دهد: همه افراد تشویق 
می شــوند در بحث ها مشارکت داشته باشند. 
شرکت هم روی ابزارهای تشویق گفتگو بین 
افراد تاکید می کند. تونی می گوید: »هرکس 
با وارد شدن به کانال های گفتگوی سایت های 
مختلف تجربه خودش را تعریف می کند، این 
اتفــاق می تواند در مدیریــت اجتماعی افراد 
شرکت، توسعه محصول، مدیریت حساب ها و 

فعالیت های دیگر هم به کار برود.«
توجه: سمبل کوچکی از شرکت بگیرید و سعی 
کنید تاثیر این سمبل را در احساسات و عواطف 
افراد راجع به شــرکت جستجو کنید. سپس 
ناامیدی هــا و لذت های افــراد را پیرامون آن 
موضوع در هر فرمی که برای اعضا بهتر است، به 

اشتراک بگذارید.

  تغییر حال و هوای گفتگوها
مدیران گروه های اجتماعی می دانند که شنیده 
شدن دقیقا چیزی اســت که افراد یک جمع 
می خواهند. پس چرا این استاندارد را در بین 
 Disqus  هم تیمی ها به کار نبریــم؟ برای تیم
تبدیل شدن به یک رابط نمونه، از راه سرکشی 
کردن به بحث هایی که بین مدیران سایت های 
مختلف در جریان است، بی ارزش است. بهترین 
کار این است که به گفتگوهای متعادل عمومی 
بین کاربران ســایت ها روی خوش نشان داده 

شود، گفتگوهایی بدون دعوا و ناسزا. 

ستون
c o l u m n
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 بگیرید و فیلم ببینید.
موبایلتان را روی 

راهنمای صفحه 4 را بخوانید.
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سیمرغ صنعت ایراناز کفش های پالستیکی
اولین درآمد مرتضی به هفت سالگی اش برمی گردد، درآمدی 

که از ریختن آب روی قبرها به دست می آورد، تا کمک خرجی یک
برای مادرش باشد.

خودش می گویــد که با پای برهنه به قبرســتان می رفته تــا اینکه روزی 
پیرمردی برایش یک جفت کفش پالستیکی خریده، کفش هایی که در سال 
1347 بیست ریال ارزش داشتند، کفش هایی که هنوز مرتضی سلطانی از 
آن روزها به یادگار دارد. اما نخســتین تجربه کسب وکار جدی او در جوانی 
فرش فروشــی بود، شــغلی که به گفته خودش »روح پرخروشش را راضی 
نمی کرد«. به همین خاطر به اتفاق دوستانش واحد ریخته گری را راه اندازی 
کــرد و این تجربه به او آموخت که می تواند به تجربه جمعی و راه اندازی کار 

گروهی اعتماد کند.

با اینکه مرتضی سلطانی بنیان گذار گروه صنعتی و غذایی زر است، 
امــا خودش باور دارد که هنوز در آغاز راه کارآفرینی اش به ســر دو

می برد. روند آفرینش کســب وکارهای تازه و پروراندن ایده های 
جدید هنوز در او ادامه دارد و تاکنون عالوه بر خلق برند زر ماکارون، تاســیس 
کارخانه های ماشین ســازی، قالب سازی، نورد لوله ســرد و کارخانه آرد را در 
کارنامه کارآفرینی اش ثبت کرده اســت. سلطانی درباره انگیزه اش برای ادامه 
مسیر کارآفرینی می نویسد: »آموخته ام هیچ گاه برای رسیدن به هدفی که به 
آن ایمان دارم، مایوس نشوم. حتی اگر مجبور باشم سی سال تالش کنم.« او را 
امروز به سیمرغ صنعت ایران می شناسند، چراکه به نظر می رسد در تمام وجوه 
کارآفرینی صنعتی برای خود جا باز کرده و یک مدیر برتر، صادرکننده نمونه و 

صنعتگر مطرح در ایران است.

برخالف تصور رایج، برندهایی که امروز 
در زمــره پرآوازه ترین های جهان جای 
دارند، به راحتی به قله های موفقیت دست 
نیافته اند. قصه روی کار آمدن آن ها هم پر 
از فراز و نشیب های گاه و بی گاهی است 
که بعضا مانع پیش رفتنشان شده است. 
جف بزوس که بعد از گذشت 20 سال هنوز 
از مدیران خالق دامنه دات کام شناخته 
می شــود و هدایت وب سایت بی رقیب 
آمازون را بر عهــده دارد، از لحظه های 
تلخی می گوید که می توانست حیات این 
کتاب فروشــی مجازی را با خطر نابودی 

مواجه کند.

 ناکامی های کوچک برندی بزرگ
در سال 1998، در حالی که چهار سال از 
حیات وبگاه آمازون می گذشت و فروش 
کتاب، ســی دی های فیلم و موسیقی و 
محصوالت فرهنگی در این فروشــگاه 
مجازی با استقبال بی نظیری مواجه شده 
بود، بزوس تصمیم به گســترش دامنه 
فروش محصوالت گرفت. »وقتی سرمایه 
اولیه آمازون چندین برابر شد، با خودم 
فکر کردم چرا به جای کتاب فروشی، یک 
فروشگاه همه چیزفروشی مجازی نداشته 
باشــم.« بعد از مطالعه بازار رقابت های 
مجازی، تصمیم به فروش اسباب بازی در 
آمازون گرفته شد. »فروش اسباب بازی تا 
آن زمان در قالب مجازی امتحان نشده بود 
و می دانستم با موقعیت دشواری مواجه 
هستیم. تولیدکنندگان اسباب بازی مثل 
ناشــران کتاب نبودند.« در کریسمس 
آن سال، آمازون بودجه ای 120 میلیون 
دالری برای خرید اســباب بازی در نظر 
گرفت. یک ماه بعد، در حالی که بیش از 50 
میلیون دالر اسباب بازی در انبار آمازون 
روی هم تلنبار شده بود و فضای چندانی 
برای نگهداری از آن ها وجود نداشت، جف 
شکست بزرگ خود را پذیرفت و بقایای 
عروســک ها را به مراکز خیریه کودکان 
سپرد و تعدادی را با قیمت خیلی ارزان به 

مهد کودک ها فروخت.

در همان سال، بزوس خواب دیگری برای 
آمازون دید و این بار تصمیم گرفت بخشی 
با نام حراج آمازون راه اندازی کند. این کار 
به معنای رقابت با وبگاه ای بِی بود؛ سایت 
حراج و خریدوفروش اجناس دسته دوم که 
آن روزها شهرت زیادی داشت. برای این 
تصمیم انتحاری که همه مدیران آمازون 
آن را محکوم به شکســت می دانستند، 
175 میلیــون دالر بودجه در نظر گرفته 
شد. همانطور که همگان پیش بینی کرده 
بودند، آمازون با فروشگاه محدودش قادر 
به رقابت با ای بِی نبود و این بار هم بزوس 

سرمایه عظیمی از شرکت را به باد داد.

 پشت سر گذاشتن حباب اینترنتی
در ســال 2000 شــرکت آمازون مانند 
بسیاری از شرکت های اینترنتی امتحان 
ســخت دیگری را پس داد. بحرانی که 
در آن بســیاری از شرکت های اینترنتی 
ورشکست یا با شــرکت های بزرگ تر 
ادغام شدند. طی این بحران، که معروف 
به حباب اینترنتی اســت، شرکت های 
کوچک اینترنتی که در زمان کوتاهی به 
غول های اینترنت تبدیل شده بودند مثل 
یک حباب ترکیدنــد و دچار بحران های 
شدید مالی و ســرمایه ای شدند. در این 
سال قیمت سهام آمازون افت شدیدی 
کرد و ارزش آن از 10۶ دالر در دســامبر 
1999 به ۴1 دالر در سپتامبر 2000 رسید. 
آمازون به مرز ورشکســتگی نزدیک 
شده بود، اما جف که حاضر نبود از رویای 
کودکی خود دست بکشد بیکار ننشست. 
او 1۳00 نفر از کارمندان شرکت را کم کرد 
و کاالهایی را که فروش کمی داشــتند و 
ســودآور هم نبودند حذف کرد و شروع 
به بســتن قراردادهایی برای خدمات 
بهتر به مشــتریان و تسهیل حمل کاال 
کرد. در پی ایــن اقدامات نه تنها آمازون 
و جف شکســت نخوردند، بلکه در سال 
200۳ درآمد خالص آمازون به 7۳ میلیون 
دالر رســید. آمازون امروز بزرگ ترین 
وبگاه کتاب فروشــی آنالین دنیاست و 
در ســال 201۴ معادل ۶۳ درصد فروش 
کل کتاب هــای آنالین را از آن خود کرد. 
بی شک این رکورد جهانی مدیون شخصی 
است که از جوانی رویای فروش کتاب های 
اینترنتی را در سر می پرورانده و با وجود 
مشکالت ریزودرشــت، به راهش ادامه 

داده است.

تصور مــا از واژه داســتان آن چیزی نیســت 
که در داســتان یــک برنــد اتفــاق می افتد. 
داســتان ها آمیــزه ای از ماجراهــا، خیاالت و 
ســاخته وپرداخته های ذهن آفرینندگانشــان 
هســتند؛ حال آنکه داســتان یک برند روایتی 
واقعی از ایده های ذهنی خالق اســت که تحقق 
بخشیده شده و در دنیای ما جریان دارد. ایده یک 
برند شاید روزگاری رویای یک کارآفرین بوده، اما 
امروز واقعیتی است که به موفقیت دست یافته و 
در جهان مــا زندگی می کند. پس برندها فارغ از 
اینکه از چه بستری برخاسته باشند، روایتی دارند 
که هویت آن ها را می سازد. هویتی که گاهی در 
یک جامعه بومی معنا پیــدا می کند و گاه فراتر 

رفته و در بازار جهانی زبانزد می شود.
یکی از برندهای بومی که امروز نامش برای همه 
ما آشناست، در قفسه های تمام سوپرمارکت ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای به چشم می خورد و 
پایش به سبد خوراکی بسیاری از ما باز شده، زر 
ماکارون است. برندی آنچنان موفق که جایگاه 
کارآفرین برتر ســال 91 را برای سازنده اش به 
ارمغان آورد. شــاید نام مرتضی سلطانی، خالق 
زرماکارون، برای ما شناخته شــده نباشــد، اما 
همین کــه او برندی موفق در بازار خوردنی های 
ایرانی خلق کرده و آوازه اش را در تمام جغرافیای 
ایران گســترده، برای نوشتن داســتان برند او 

کفایت می کند.
بی شــک به دنیا آمدن برندی به نام زرماکارون 
بیــش از هرچیــز مدیــون ذهنی اســت که 
آن را خلــق کــرده اســت. ذهنی کــه روزگار 
کودکی اش در فقر و بی مهری گذشت و در کنار 
10 فرزنــد دیگر خانــواده، طعم روزهای 
ســخت را مزه مزه کرد. ســلطانی 
درباره ایام ناگــوار کودکی اش 
می گوید: »من امروز با افتخار از 
روزهای سیاهی که پشت سر 
گذاشته ام یاد می کنم. چون 
معتقدم اگر بتوان در چنین 
شرایط ســختی، شرافت و 
عزت نفس را حفــظ کرد و با 
تازیانه هــای بی رحم زندگی، 
خود را برای آینده ای روشــن 
آماده کرد، می توان از آن دوران با 

سربلندی یاد کرد.«

 زرماکارون از تولد تا امروز
زرماکارون تنها یکی از پنج شرکت حقوقی گروه 
صنعتی زر است که ســلطانی بنیان نهاده و باور 
دارد که هیچ کســب وکاری به اندازه تولید برای 
صنعت و اقتصاد کشور ضروری نیست. او درباره 
حمایت از تولید داخلی می گوید: »در کشــور ما 
طلوع نخبگان کسب وکار خالق به ظاهر وضعیت 
خوبی دارد. جوانان بــا ایده های خالق وارد بازار 
می شــوند، اما جامعه مــا توان ایــن را دارد که 

به سرعت نخبگان را به غروب بکشاند.
در حالی کــه نباید در پس آن طلوع باشــکوه، 
چنیــن غروب های مکــرر و بی مهــری وجود 
داشته باشد. ایران باید غروب نخبگان صنعتی و 

سرمایه گذارانش را به تعویق بیندازد.«
اولین کارخانه گروه صنعتی زرماکارون، کارخانه 
آرد بود که در سال 72 تاسیس شد. سلطانی اولین 
آسیاب های آرد را در قالب صنعتی از آلمان وارد 

کشور کرد، در حالی که سرمایه چندانی نداشت 
و تنها با کمی مطالعــه درباره این حوزه دریافت 
که تکنولوژی آسیاب ها چندان پیچیده نیست. 
به آلمان رفت و ماشــین های قدیمی و دســته 
دوم یک کارخانه آردســازی را بــا قیمتی ارزان 
خریداری کرد. او توانســت با تولید آرد سمولینا 
از گندم داخلــی، وارد عرصه تولیــد ماکارونی 
شود و محصولی نو به بازار ایران بیفزاید. هرچند 
ماکارونی پیش از آن در کشور تولید می شد، اما 
کیفیت پایین این محصول، آن را تبدیل به یک 

ماده غذایی کم مصرف و بی اقبال کرده بود.
سلطانی محصولی را وارد بازار کرد که خانواده های 
ایرانی از آن اســتقبال کردند و ضمانت ادامه کار 
برای او فراهم شــد. هرچند بــه گفته خودش 
»ایــران تنها یــک درصد بــازار جهانی مصرف 
پاســتا و ماکارونی را ســاخته و 99 درصد دیگر 
پشت مرزهای ما به سر می برند و تولیدی موفق 
اســت که به دنبال معرفی خود بــه بازار جهانی 

مصرف کننده باشد.«

زرماکارون برندی است که به گفته آفریننده اش 
به دور از پول و پارتی، راهش را به دنیای تولید باز 

و پیشرفت کرده است.
زمانی که آرد یارانه ای در کشور توزیع می شد و 
ارزان و در دسترس بودن آن موجب عدم پیشرفت 
تولید ماکارونی شــده بود، زرماکارون با حذف 
خرید آرد یارانــه ای، گامی نو در تولید ماکارونی 
برداشت و این محصول را در قالبی دیگر به کشور 
عرضه کرد. سلطانی یکی از عوامل موفقیتش تا 
امروز را، ارزشمندی کار گروهی در آن می داند و 
در این باره می گوید: »من باور دارم که مدیریت 
قائم به فرد نیست، بلکه متعلق به گروه است. اگر 
روزی من در این دنیا نباشم، همچنان برنامه های 
گروه صنعتی زر ادامه خواهند داشــت. تولیدات 
زر تنها مخلوق من نیســتند که با نبودنم از بین 
بروند، آن ها محصول ذهن جمعی هستند. در کار 
گروهی تولیدی، امکان تفویــض اختیار وجود 
دارد، به این ترتیب روند تولیــد ادامه می یابد و 

حیاتش به این سادگی ها متوقف نمی شود.«
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مایک کریگر یکی از بنیان گذاران اپلیکیشنی 
است که ابتدا قرار بود پروژه ای دم دستی برای 
به اشــتراک گذاری تصاویر محدود باشد، که 
اکنون تبدیل به شــبکه ای اجتماعی شده که 
ارزشــی معادل یک میلیارد دالر دارد و شاید 
یکی از بی نظیرتریــن برنامه های کاربردی در 
تاریخ تلفن های همراه هوشمند باشد. »مردم 
معمــوال از ما می پرســند که چقــدر میزان 
محبوبیت اینستاگرام را پیش بینی می کردیم. 
ما همیشــه باید در خیاالتمان حد وسط را نگه 
می داشتیم: آنقدر دیوانه بودیم که به ایده مان 
کامال باور داشته باشــیم و در عین حال آنقدر 
دیوانه نبودیم که هر لحظه نشانه های ناموفق 
بودنمان را نادیده بگیریم. من و کوین تمام یک 
سال قبل از شروع به کار اینستاگرام را شب و روز 

با هم گالویز بودیم.«
مایک بــه همراه کویــن سیســتروم در آغاز 
اپلیکیشنی به نام Burbn ساخت که یک شبکه 
اجتماعی کوچک بــود. Burbn آن زمان میان 
معدود کاربران فعالش به اندازه کافی محبوب 
بود، اما تحقق ایده این دو نفر اپلیکیشنی نبود 
که در دنیا غوغا به پا کند. »ما در بهترین حالت 
به مرز هزار کاربر رسیدیم و این نقطه سیاهی در 
رویایمان بود، هرچند کاربرانمان دریچه تازه ای 
برای به اشتراک گذاشتن زندگی روزمره شان با 
 Burbn دنیا پیدا کرده بودند. بهترین آپدیت های
عکس هایی با فیلترهای ساده و مبتدی بودند که 
در گوشی های هوشمندی چون آیفون تری جی 

قابل استفاده بودند.«
ایده اصلی ایــن دو کارآفرین جوان بر این پایه 
شکل گرفت که کاربران تجربیاتشان در دنیای 
بیرون را از طریق ثبت شــات هایی از لحظات 
محبوبشان با دیگری به اشتراک بگذارند. »ایده 
اولیه ما ســاده بود: عکس یگانــه زبان ارتباط 
مشترک در جهان است.« آن ها در ابتدای کار 
100 نفر از کاربران Burbn را انتخاب کردند و 
در یک ایمیل از آن ها خواستند تا از اپلیکیشن 
جدیدی که روی کار آمده و عکس ها را در قاب 
مربع شکل به اشــتراک می گذارد، بازدید و آن 
را نصب کنند. اپلیکیشــنی که اینســتاگرام 
نام داشــت و در اصطالح به معنای »لحظه ها 
را برای هم فرســتادن« بود. از طرف دیگر، آن 
دســته از کاربرانی که با عالقه اینستاگرام را 
دنبــال می کردند، در همــان هفته های اول 
عکس های زیــادی از زندگی روزمره شــان را 
به اشــتراک گذاشــتند و تداوم فعالیت آن ها 
نهایتا اینستاگرام را به جهان معرفی کرد. »با 
گذشت یک هفته، همه ما از شدت استقبال 
از اینستاگرام حیرت زده بودیم. در همان روزها 
کوین به مــن گفت نمی دانم تــا کجا پیش 
می رویم، اما مطمئنم که چیزی در اینستاگرام 
هســت که تا به حال هیچ کجا دیده نشــده 
اســت.« در اولین هفته فعالیت رسمی، 100 
هزار نفر در اینستاگرام ثبت نام کردند. در سال 
2012، فیس بوک سهام این شرکت اینترنتی را 
به ارزش یک میلیارد دالر خریداری کرد و امروز 
این اپلیکیشن 150 میلیون کاربر فعال ماهیانه 
دارد و روزانه 40 میلیون عکس در آن به اشتراک 

گذاشته می شود.

دبی فیلدز موسس شرکت شیرینی های میسیز 
فیلدز در ســال 1977 کارش را درکالیفرنیا و 
با نام کلوچه های شــکالتی خانم فیلدز شروع 
کــرد. در آغاز دبی فقط این هیجان را داشــت 
که بهترین شــیرینی های خانگــی را بپزد و 
می خواست زندگی خود را بدست بگیرد، برای 
همین بود که بدون هیــچ تجربۀ کاری، اولین 
فروشگاه شــیرینی خود را افتتاح کرد. داستان 
از آنجا شروع شد که دبی فیلدز بیست ساله به 
این نتیجه رسید که خانه داری کافی نیست. او 
از این ناراحت بود که هر وقت در جمع دوستان 
و خانواده اش از او می پرسیدند چه کار می کند 
جوابی ندارد بدهد. بنابراین، با وجود مخالفت 
خانواده، همسر و دوستانش تصمیم گرفت وام 
بگیرد. همه به او می گفتند دیوانه است و هیچ 
کاری فقط با فروش شیرینی دوام نمی آورد. روز 
اول وقتی فروشگاهش را افتتاح کرد همسرش 
-گفت حتی 50 دالر هم فروش نمی کند. بعد از 
چند ساعت بدون فروش در فروشگاه او، مانند 
همۀ کارآفرینان خوب، شــیرینی ها را در یک 
ســینی  چید به خیابان رفت و به عابران نمونه  
شیرینی هایش را  داد و توانست تا پایان روز 75 
دالر شــیرینی بفروشد. البته همسرش برندی 
بعدها تاثیر زیادی در رشــد شــرکت داشت. 
اکنون این شــرکت که در یوتا قرار دارد بیشتر 
از 300 میلیون دالر درآمد از  1000 فروشگاه 
در  9 کشــور دارد و بیشــتر از 5 هزار نفر در آن 

کار می کنند.
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بزرگ ترین عالقه مندی من در زندگی این بوده 
که برای خودم هدف های دســت نیافتنی قرار 
دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن 
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گفت وگو با شیرین پارسی، زنی که با کمترین سرمایه کشاورزی کرد

محمد کاویانی از شکست نخستینش می گوید

مستقیم از پاریس تا شاندرمن

باران را برای زمین می خواهد، برای شــالیزار، برای 
رونق کســب وکارها. برای اینکه نان زن و بچه مردم 
نخشکد. این خواستن وقتی رنگ و روی دیگری به 
خود می گیرد که بعد از چند ســال فرانسه بودن به 
ایران بیایی و مســتقیما به گیالن بروی تا آدم های 
اطرافت انگشت به دهان بگیرند و حیران بمانند که 
این چه می کنــد با خودش. اما شــیرین قصه ما به 
دنبال باران به گیالن می رود. »باورتان نمی شــود! 
هیچ وقت آرزوی باریــدن باران را نکرده بودم، اما آن 
سال با همه وجود انتظار باران را می کشیدم. هرروز 
نشــاها را نگاه می کردم. می دیدم که دارند پالسیده 
می شوند. نمی توانســتم کاری بکنم. دائم به زمین 
نگاه می کردم. ترک  خورده بود. آن روزها همســرم 
بیمار بود. به او دلداری می دادم. امید داشــتم باران 
بیاید.« آن سال باران نیامد. سال بعد اما سال بارندگی 
بود. سالی که شیرین پارسی انتظارش را می کشید. 
زنی که در فرانســه ادبیات خوانده بود؛ یک سال در 
بردو و ســال های دیگر در نانســی. او همان سال ها 
با شوهرش آشنا می شــود، مردی تحصیل کرده در 
آلمان و اهل گیــالن. آن ها هم مثل خیلی ها پس از 
پایان تحصیالتشــان به تهران آمدند، سال های اول 
انقالب بود. یک سال با هم در پایتخت زندگی کردند 
و سال بعد کاری کردند که دیگر مثل فارغ التحصیالن 
ازفرنگ برگشته نبودند. به پیشنهاد زن برای سازندگی 
و ایجاد کســب وکار بیشــتر راهی گیالن شــدند. 
تصمیمی که بسیاری را متعجب کرد. حاال از آن روزها 
خیلی گذشته. پارسی مدیر نمونه کشاورزی استان 
گیالن در سال 1379 شــده، برنج کار نمونه استان 
گیالن در سال 13۸3، منتخب برگزیده کارآفرینی 
در جشنواره کارآفرینی گیالن در سال 13۸3. زنی 
که حاال در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته 
و عضو انجمن های دوســتدار محیط زیست و زنان 

کارآفرین شده است.

  وقتی عزم آدمی جزم می شود
سال 135۸ بود. تصمیمش را گرفت و با همسرش به 
گیالن آمد: »وقتی آن سال به گیالن آمدیم هیچ چیز 
اینجا نبود، نه جاده، نه برق و نه آب. خانه مادرشوهرم 
در رشت مستاجر داشــت. مجبور شدم در یک اتاق 
زندگی کنم. قسمتی که برای ما بود هیچ چیز نداشت؛ 
نه آشپزخانه و نه دستشــویی. درحقیقت به عنوان 
عروس خانواده سرشناسی به رشت آمده بودم، اما آن 

روزها هیچ سرمایه و امکاناتی نداشتیم.«
هیچ کدام از این نداشتن ها شیرین پارسی را ناامید 
نمی کند: »زندگی مبارزه است. برای همه چیزهایی 
که آرزویش را دارید باید بجنگیــد. مهم امکانات و 
سرمایه نیســت؛ مهم انگیزه حرکت است. مهم این 
است که آنچه را زیر پایتان است محکم کنید. به عنوان 
یک زن و همسر ســر تعهداتم ماندم و مبارزه کردم. 

خودم رفتم سر مزرعه برنج کاشتم.«
هنوز هم از خروس خوان تا دمدمه های غروب ســر 
زمین کار می کند: »هوای مزرعه گرم است. این اصال 
مهم نیست. مهم این اســت که برنج در هوای گرم 
رشد می کند. برای همین هم هست که هوای گرم را 
دوست دارم و دلم می خواهد این گرما را با همه وجود 

درک کنم.«
آن روزها با این امید به گیالن آمد: »عالقه زیادی به 
کشورم دارم. مهم ترین معنای وجودم کشورم است 
و دینی در برابر آن دارم. با خودم می گفتم که ما باید 
یک کاری بکنیم که باعث بهتر شدن زندگی در این 
سرزمین شود. ســال های جوانی با هیجانات زیادی 
همراه است. می توانستیم انتخاب کنیم که در تهران 
بمانیم و مثل خیلی های دیگر برویم در ادارات کارت 
بزنیم، اما ما کار ســخت تری را انتخاب کردیم، راه 
آمدن به گیالن را.« شــیرین اما این روزها می بیند 
که بسیاری از مردم نمی توانند گرما و سرما را تحمل 
کنند: »دیروز رفتم اداره مالیات، فردی نشسته بود زیر 
کولر. به نظرم هیچ حسی نسبت به تابستان نداشت. 
باید گرما را حس کرد. همان گرمایی که باعث پختن 

خرما و عمل آمدن برنج می شــود. آدم ها از طبیعت 
دور شده اند. این دور شدن از طبیعت آن ها را از خود 
بیگانه کرده. برای همین است که وقتی سرد یا گرم 
می شود به زمین و زمان ناسزا می گوییم و هیچ وقت 

از هیچ چیز راضی نیستیم.«

  همپای مردان کار می کردم
شــیرین با طبیعت آمیخته اســت. بــرای این کار 
سختی های بسیاری را به جان خریده. آن سال ها که 
کمتر زنی همپای مردان کار می کرد، خودش راهی 
زمین های کشاورزی می شود: »کارگران زیادی در 
مزرعه داشتم، اما همیشه همپای مردان کار می کردم. 
این کار باعث تعجب اهالی روســتا شده بود. ما دوتا 
آدم تحصیل کرده بودیم که به اینجا آمدیم. کســی 
ما را قبول نداشــت. اوایل همسرم کارها را پیگیری 
می کرد. من اصال زبان محلی ها را بلد نبودم. کم کم 
به امور اشــراف پیدا کردم. درحقیقت ما خودمان را 
تحمیل کردیم. آب را از چاه می کشــیدیم. ماشین 

هم نداشتیم.«
مخالف این است که نتیجه بدون کار کردن حاصل 
شود: »اصال قبول ندارم هیچ کاری نکنیم و چیزی را 
به دست بیاوریم. اولین زنی هستم که فارغ از موقعیت 
اجتماعی که داشــتم، رفتم سر زمین کار کردم. 2۸ 
سالم بود که وارد مزرعه شدم، بدون هیچ تجربه ای. 
زندگی را اینجا یاد گرفتم، آن هم در کنار مردمی که 
ســخت ارتباط برقرار می کردند. با این حال در این 

روستا باعث خرق عادت شدم.«
آن ها برای اولین بار کشاورزی علمی را وارد روستای 
شاندرمن گیالن می کنند: »حاال همه از کشاورزی 
علمی استفاده می کنند، اما این کار آن روزها خیلی 
عجیب بود. بارها و بارها شکست خوردیم. یک سال 
کل محصوالتمان سوخت. ضربه سنگینی بود. بعدها 
پسر بزرگم کشاورزی خواند و در زمینه ماشین آالت 
کشاورزی تخصص پیدا کرد. او می گوید کشاورزی 
جزو کارهای ســخت است، چون آســمان تعیین 

تکلیف می کند.«
او از روزهایی می گوید که هیچ نداشتند جز یک موتور 

نیم بند: »هیچ چیز نداشتیم جز یک موتور قراضه. با 
اینکه پسرم سنش کم بود با همین موتور کار می کرد. 
بعدها ماشین نشــا خریدیم. کارآفرینی کردیم و در 
بافت و ساخت سنتی تغییر ایجاد کردیم. من بر بال 
روشن فکری سوار شــدم و از علم در کارها استفاده 
کردم. وقتی از روش های علمی اســتفاده کنید در 
ســال های اول میزان محصول کم می شود. ریسک 
باالیی دارد، با این حال این کار را کردم. من آدمی با 
تفکر محیط زیستی هستم و سعی می کنم به سمت 
کشاورزی پایدار حرکت کنم.« هنوز هم در تفکراتش 
پیشرو است. این سال ها خودش پیش قدم شده و در 
مزرعه از سم و کودهای شیمیایی تا جایی که امکان 

دارد استفاده نمی کند.

  قطع رابطه با طبیعت
»اهالی روســتا مرا زن واقعی نمی دانســتند. از دید 
آن ها زن واقعی باید درشــت اندام و سفید باشد. من 
زن ریزنقش و سبزه بودم. ولی ثابت کردم که با اراده 
می توان همه کارها را پیش بــرد و زن بودن معنای 
دیگری دارد.« حاال اهالی شاندرمن آن زن ریزنقش 
را دوست دارند که با طبیعت آمیخته است. زنی که 
هرگز از پا نمی افتد و از طبیعت دلسرد نمی شود: »اگر 
انسان ارتباط با طبیعت را از دست بدهد ازخودبیگانه 
می شــود. اینکه روابط آدم ها دچار اغتشــاش شده 
به خاطر دور شــدن از طبیعت اســت. بارها و بارها 
زمین های ما سوخت و یا به دلیل خشکسالی ضررهای 
بزرگی دیدیم اما این ها دلیل نمی شــود شکرگزار 

طبیعت نباشیم.«
شیرین با این همه دل مشــغولی و فعالیت هرگز از 
مطالعه دست نمی کشد: »همیشه در حال مطالعه 
هستم. شــعر و رمان را بسیار دوست دارم. می دانید 
که شاعران و عرفای ایران همواره با طبیعت آمیخته 
بودند. یکی از عرفا در بیابان می رفت و زیر هر خاری 
شروع می کرد به اشــک ریختن. از او پرسیدند: چرا 
اشک می ریزی؟ گفت: در عجبم از خلقت! چه کرده 
در بیابان که این خار با این صالبت اینجاست و سایه 

دارد. این ها را ما نباید از یاد ببریم.«

پربیراه نیســت اگر بگوییم یکــی از جمالتی که 
حداقل در یک دهه اخیر به گوشمان خورده، همان 
جمالتی اســت که با شاخص تحصیلی صدایمان 
می زند: ســال سومی ها، پیش دانشــگاهی ها و... 
خالصه همان جمله ای که برای هرکسی که از سد 
کنکور می گذرد اینقدر آزاردهنده می شود که دیگر 
حوصله شنیدنش را ندارد. اما برای دانش آموزان و 
مشتاقان کنکور و دانشگاه همچنان جذاب است 
و گیرا. در این میان هستند کسانی یا بهتر بگویم 
دانشــجویانی که یال افشــان از این سد مخوف 
زندگی ســوز عبور می کننــد، و گاه به فکر ایجاد 
چنین کتاب ها و تست و سوال هایی برای نسل های 
بعد از خود می افتند. فکری که کســب وکاری را 
رقم می زند و در این بازار پــر از تقاضا، عرضه آن 
کار دشواری اســت. کاری که ممکن است نتایج 
مطلوبی رقــم نزد یا حداقل طعم شکســت های 

مقطعی را به کامشان بچشاند. 
محمد کاویانی یکی از این دانشجوهاســت. سال 
۸0 که وارد دانشگاه می شود، همان ترم های اول 
و دوم به تیمی می پیوندد که قرار اســت با پروژه 
»مای کنکــور« )My konkur( و بر پایه آموزش 
آنالین، هم کمکی به جوانان پشت کنکوری شهرها 
و روستاهای دورافتاده کند و هم با شکستن بازار 
سنتی و البته پولســاز برندهای این حوزه، پولی 
دربیاورد و شغلی دســت وپا کند: »حلقه تیم ما 
را دوستانی تشــکیل می دادند که در دبیرستان 
یا دانشگاه با هم آشنا شــده بودیم. محصول کار 
ما مجموعه ای از نرم افزارهای کمک آموزشــی و 
محتوای آنالین بود که در اختیار متقاضیان کنکور 
قرار می گرفت. چند دانشجوی نخبه دور هم جمع 
شده بودیم تا هم به کسانی که درد آن ها را خوب 

می فهمیدیــم کمک کنیم و هم دســت عده ای 
ســودجو را که در این بــازار یکه تازی می کردند، 
کوتاه کنیم.« اما این آرمان بزرگ دانشــجوهای 
پرانــرژی تبدیل شــد بــه یکــی از بزرگ ترین 
پروژه های شکست خورده تیمی که بعدها هرکدام 
از اعضایش کسب وکار موفق خود را راه انداختند. 
دست کسی که کوتاه نشد هیچ، تا یکی دو سال بعد 
هم اختالف و دلخوری و دعوای حقوقی قوزباالقوز 
جمع نخبه ای شده بود که بازار و مقدراتش را در 
محاسبات و ایده هایشان زیاد جدی نگرفته بودند.

 کسی به این چیزها فکر نمی کرد
همیشــه سخت ترین بخش شکســت مربوط به 
هدر رفتن ســرمایه نیســت، بلکــه از بین رفتن 
دوستی های چندین ساله و اعتمادهای بنیادین 
است. »۸0 میلیون سرمایه جمع کردیم. هرکسی 
به طریقی ســرمایه ای جذب می کــرد و با عالقه 
و شــور عجیبی یک ســال و نیم از زندگی مان را 
گذاشتیم روی پروژه. شــب وروز کار می کردیم. 
خستگی نمی شــناختیم. محصول که آماده شد 
تازه متوجه شدیم باید آن را پخش کنیم و دست 
مشتری برسانیم؛ دست کســانی که قرار بود به 
آن ها کمک کنیم. تست و آزمون های کنکور را در 
اختیار آن ها بگذاریم و با یک نرم افزار آن ها را از بازار 
سرگیجه آور کتاب ها و آزمون های کنکور خالص 
کنیم. اما خودمان افتادیم وسط بازار مکاره ای به 
اسم توزیع!« کاویانی و رفقایش که حوالی نوزده-
بیست سالگی دنیا را ساده و دردسترس می دیدند 
خیلی زود متوجه می شوند شب وروز کار کردن و 
ایده خوب داشتن شرط الزم است اما کافی نیست. 
شــرط الزم جایی بیرون از ید قدرت جوان های 

بی تجربه ای بود که بــرای ورود به دایره بازی آن 
هیچ راهکاری نداشــتند. »شــرکت های پخش 
می گفتند 70 درصد سود فروش را بدهید به ما تا 
سی دی هایتان را توزیع کنیم! ما می خواستیم بازار 
عده ای سودجو را به هم بزنیم، نه اینکه تن بدهیم 
به یک بازار بی منطق دیگر. خودمان راه افتادیم و 
در کتاب فروشی های میدان انقالب سی دی هایمان 
را توزیع کردیم؛ اما مثل روز روشــن بود که با سر 
می خوریم زمین. هرچند خیلی طول کشــید تا 
دردش را متوجه شویم و با یک آخ بلند تلخی آن 
را بپذیریم.« رقابت با غول های بزرگ، بی تجربگی 
و بی برنامگی لطمه ســختی به تیم می زند؛ همه 
سرخورده می شوند و جمع از هم می پاشد، جمعی 
که چند ســال بعد چند نفر از آن ها دور هم جمع 
می شوند و دوباره با هم کار می کنند و شرکتی راه 

می اندازند و اتفاقا موفق هم می شوند.

 نپذیرفتن، دلخوری و دعوای حقوقی
معجون بدمزه ای با ترکیب تلخی شکست و امید به 
آینده، بعضی وقت ها کام هر تیم خالقی را می تواند 

تلخ کند. هرچقدر هم نخبه باشــید ممکن اســت 
لحظه درست پذیرش شکست را به موقع تشخیص 
ندهید. برای محمد کاویانی و هم تیمی هایش هم 
خیلی زود دیر شد. شــاید نمی توانستند به راحتی 
قبول کنند که بعد از یک سال و نیم تالش باید رها 
کنند و بروند سراغ ایده های دیگر یا حتی برگردند 
سر درس ومشقشان: »اوایل دهه هشتاد الگوهای 
خوبی برای موفقیت یا شکست در چنین زمینه هایی 
وجود نداشت. کســی نبود که به ما بگوید مفهوم و 
ذات ایده های این چنینی همین اســت؛ اینکه در 
یک بازه فشــرده باید زمان بگذارید و اگر شکست 
خوردید رها کنید و بروید سراغ کار دیگری. شاید 
هم مــا آدم های حرف شــنویی نبودیم؛ هرچه بود 
خیلی دیر به این نتیجه رســیدیم که ایده و کار ما 
نگرفته است. شکست را در بدترین زمان ممکن یعنی 
وقتی کار به اختالف های زیــاد و دلخوری و به هم 
خوردن شراکت ها رسیده بود پذیرفتیم.« آن ها فکر 
می کردند درست در مسیر موفقیت در حال پیشروی 
هستند، اما مدت ها بود شکست خورده بودند؛ این را 

با بلوغ و تجربه امروزی اش اعتراف می کند.

انگشتش را تر کرد و آن را در برابر باد گرفت. انگار گیلوا می وزید. نشانه خوبی است برای زمین و 
درخت و شالیزار. همین االن است که سیل ببارد به جای باران. دشت باقالی ها و سبزینه خالواش ها 

چشم به راه آسمان نشسته اند. 

پس گیلوا می آید و باران می بارد. جان زندگی در شمال به باران بسته است؛ چه جنگل و چه زمین 
و چه آدم ها. می خواهیم از شیرین پارسی حرف بزنیم؛ زن کارآفرین و برنج کار نمونه گیالن و ایران 

تا مشخص شود چرا این گزارش در مورد باران و شمال و گیلواست.

جان اسکالی که تا سال 1993 مدیرعامل شرکت اپل بود، 
درباره مفهوم شکست و تجربه آن در عرصه کارآفرینی 
می گوید: »نمی توان ادعا کرد که شکست تجربه ای جذاب 
و دوست داشتنی است، اما می توان گفت شکست فرصت 
است، فرصتی برای یادگیری و شــناخت موقعیت ها، 
فرصتی برای زیر سوال بردن خود و اشتباهات خود. اگر 
قصد دارید کارآفرین باشید، ایده پرداز باشید و به هدف 

تجاری خود برسید، از شکســت ناگزیرید. باید ریسک 
کنید، خودتان را به جلو پرتاب کنید و آماده به عقب رانده 
شدن باشــید. یکی از مهم ترین خصوصیات کارآفرین 
موفق این است که هرگز تســلیم نمی شود. پس هرگز 

تسلیم نشوید.«
»الزام رســیدن به دســتاوردی به نام کامیابی، عبور از 
گردنه های شکست است. گردنه های شکست هر انسان 

برای او قابل عبور است. راه های هموار هرگز به پیروزی 
ختم نمی شــوند. هرکجا در راه ایده هایتان به تابلوهای 
ایســت رســیدید، بدانید مواجهه با آن مانع به معنای 
فروریختن هدف نیســت، بلکه تنها لحظات ســختی 
در پیش است که هر انســان کارآفرینی قادر به عبور از 

آن هاست.«
مدیرعامل سابق شرکت اپل

جان اسکالی: از شکست هایتان درس بگیرید نه از موفقیت ها

شکستی که شاه کلید قفل های دیگر شد

فاطمه علی اصغر
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شــما می توانید هرچه می خواهید بشــوید، 
هر کامیابی که می خواهید به دســت آورید؛ 
به شــرطی که با اراده ای اســتوار از آن دست 

برندارید.

دلم نیامد ایده ام را در 
زباله دان مجازی رها کنم

طبل بزرگ زیر پای 
استارت آپ ها

شاید شبکه اجتماعی بِبو )Bebo( امروز چندان 
نام آشنا نباشد، اما روزگاری محبوب ترین شبکه 
میان جوانان بریتانیایی بود. کمتر از شش ماه 
از راه اندازی اش در ســال 2005 می گذشت 
که بیش از 10 میلیون کاربر پیدا کرد. مایکل 
برچ، بنیان گذار بِبو، سه سال بعد سهام شبکه 
اجتماعی اش را بــه ارزش ۸50 میلیون دالر 
بــه شــرکت ای. او. ال )AOL( فروخت. هیچ 
کس باور نمی کرد روزی برســد که این عرصه 
گفت وگوی مجازی به رقبای تازه واردی چون 
توییتر و فیس بوک ببازد. سال 2013 در حالی 
که کاربران فعال بِبو به کمترین تعدادشــان 
رســیده بودند، این شــبکه اعالم ورشکستی 
کرد و مایکل وب سایت شکست خورده اش را 
به ارزش یک میلیــون دالر دوباره خریداری 
کرد. خودش در این بــاره می گوید: »بِبو بچه 
زمین خورده ای بــود که هیچ کس جز پدرش 
نمی توانســت او را بلند کند. با اینکه به حیات 
دوباره اش امیدی نداشتم، نمی توانستم یتیم 
شــدنش را ببینم.« برچ که زمانی در فهرست 
بزرگ ترین کارآفرینان انگلیسی جای داشت، در 
مجله گاردین از تجربیات ناکامی اش در زندگی 
نوشــته است: »شکســت های من در زندگی 
بر موفقیت هایم پیشی گرفته اند. اما معتقدم 
درجات شکست متفاوت اند. گاهی شما ایده ای 
را در سر می پرورانید، چند هفته به آن پروبال 
می دهید، اما با اولین مانع جا می زنید و خودتان 
را شکست خورده تصور می کنید. در حالی که 
به گمان من همین موانع هستند که راه درست 
را نشان می دهند. دشواری ها انسان را محک 
می زنند و نقاط ضعف و قوتش را به او گوشــزد 
می کنند. مواجهه با موانع به معنای شکســت 
نیست، رد نشــدن از آن ها شکست است.« او 
که اولین اســتارت آپ خود را با ایده دفترچه 
آدرس مجازی شــروع کرده است، می گوید: 
»سه سال گذشت و وب ســایت من یک دالر 
هم سود نداشت. هربار می خواستم تعطیلش 
کنم، دلم نمی آمد. یک روز دیگر به خودم وقت 
می دادم. به گمانم ایده های انسان ارزشمندترین 
داشته هایش هستند و من هرگز نتوانسته ام از 

آن ها دست بکشم.« 

ادامه از صفحه یک
حاال که کم کم تحریم ها برداشــته می شوند، 
ذهن ها مشــغول این مسئله اســت که ورود 
ســرمایه گذاران یا شــرکت های خارجی به 
نفع اکوسیستم اســت یا تهدیدی است برای 
استارت آپ های بزرگ ایرانی، که عمدتا به نوعی 

معادل یا کپی برندهای بزرگ جهان هستند.
فارغ از نگاه های سیاسی دوقطبی، که عده ای 
ورود خارجی ها را به سود اقتصاد ایران می دانند 
و عده ای بــا بدگمانی از این ورود به عنوان نفوذ 
یاد می کنند، در فضای اکوسیستم استارت آپی 
ایران هم این فضای دوقطبی به نوعی دیگر وجود 
دارد. عده ای معتقدند آمدن ســرمایه گذاران و 
شرکت های غربی و اروپایی فرصتی بزرگ برای 
بزرگ تر شدن و جهش استارت آپ ها در ایران 
اســت، و عده ای که اقتصاد کسب وکار خود را 
در خطر می بینند آن را تهدید می دانند و بر این 
باورند که استارت آپ های ایرانی بلعیده خواهند 
شد. ســخن از راه وبیراه نیست، اما هردو طیف 
تصویر روشــنی از آینده ندارند. حتی آن ها که 
این دوران را دوران فرصت ها می دانند تصویری 
از آینده خود ندارند کــه می مانند یا می روند! 
از ایــن رو در این فضــای گرگ ومیش فصل 
مشــترکی بین آن ها شکل گرفته است. فصل 
نگرانی و اینکه براساس سنت مرغ همسایه غاز 
اســت و نباید برای خارجی ها فرش قرمز پهن 
کرد. و حتی با نیم نگاهی به کسب وکار سنتی و 
حمایت های دولت از مشاغل متعدد مثل صنعت 
خودرو و... معتقدند دولت باید از استارت آپ های 
ایرانی، که در شرایط سخت اقتصادی کشور به 
بالندگی اقتصاد ایران کمک کرده اند، حمایت 
کند و یــا محدودیت هایی بــرای ورود و نحوه 
سرمایه گذاری شــرکت های خارجی در نظر 
بگیرد. اما کارشناسان معتقدند استارت آپی که 
در فضای رقابتی نتواند ادامه حیات بدهد هرچه 
زودتر تکلیف حیاتش مشخص شود بهتر است 
و اصوال معتقدند دنیای فنــاوری و تکنولوژی 
محدودیت بردار نیست و استارت آپ های ایرانی 
باید خودشان را برای دوران تازه پساتحریم آماده 
کننــد و بدون توجه به فــرش قرمز یا بی رنگ 
به اســتقبال واقعیت ها بروند. چون آن ها که 
باید بیایند خواهند آمد. و اگــر به جای اتخاذ 
تدابیر الزم برای بازار خود سرگرم این مسائل 
شــوند، چقدر زود دیر می شود! برای کمک به 
ترسیم فضای کسب وکار پسابرجام و کاستن 
از دغدغه ها، می کوشیم با ارائه مقاالت خبری 
و تحلیلی و برگــزاری میزگردهایی ابعاد این 
موضوع را بشکافیم. ضمن پیشنهاد خوانش 
صفحه تحلیلی 13 و میزگردمان در صفحات 
14  و 15 که با حضــور حمیدرضا احمدی، 
هادی فرنود و مجید کثیریان برگزار شده، از 
شما دعوت می کنیم در این گفتگوها حضور 

پیدا کنید.
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واقعا برای معرفی یک شرکت جهانی با میلیون ها دالر سرمایه و میلیون ها مشتری چه باید گفت که 
کسی نداند؛ آن هم زمانی که موسسش ایرانی باشد و نامش پرویز. صحبت از ای بی است که آغاز 
کارش مربوط به سال 1967 است، یعنی زمانی که پرویز مراد امیدیار در پاریس به دنیا آمد؛ درواقع 
پیری که این روزها همه می گویند زمانی پرویز بوده. مادرش از دانشگاه سوربن دکترای زبان شناسی 
گرفته و پدرش متخصص اورولوژی دانشگاه جان هاپکینز بالتیمور است. شش ساله بود که به خاطر 
شغل پدرش به مریلند آمریکا مهاجرت می کند. دانش آموز کالس نهم بود که برنامه ای برای کتابخانه 
مدرسه پست مک  )Post mac( می نویسد. همین برنامه او را به سرزمین داده های دیجیتالی می برد 
تا آینده ای متفاوت برایش بسازد. در سال 1988 با مدرک کارشناسی رشته کامپیوتر از دانشگاه 
تافتز فارغ التحصیل می شود و در شرکت کلرس )از زیرمجموعه های کمپانی اپل( مشغول به کار 

می شود. ایجادگری اش هم با تاسیس شرکت ای شاپ در سال 1991 شروع می شود.

طاهرهخواجهگیری
گپوگفت

گــزارش
R e p o r t

  آغازی برای ایسامی شدن
حدوداســال2006درخانهعمویشدرآمریکا
اتفاقییابهقولخودششانسییکیازدوستان
عمویشلپتاپخاموششــدهایرابرایتعمیر
بهاومیدهدومیگویداگــراطالعاتمرابتوانی
باالبیــاوری،لپتاپمالتو.»ایــنکارراکردم
ولپتاپاهداییرادرســایتیآگهیمانندمثل
»دیوار«فروختــم700دالر.بعدبــاخودمفکر

کردمکهاگردرماه4تــا5لپتاپتعمیرکنمو
بفروشمحقوقیکمهندسنصیبممیشود.عمو
هماینایدهرادوستداشتوگفتمنبهتوجاو
مکانمیدهم.کارمراشروعکردم.چندلپتاپ
میخریدم،تعمیرمیکــردمودوبارهدرهمان
ســایتآگهیمیفروختم.بامشتریاندرمتروو
خیابانو...قرارمیگذاشتم.اماقرارهایخیابانی
ورفتوآمدهاخستهکنندهبود.بنابراینتصمیم
گرفتماینکاررادرســایتایبــیانجامدهم.
لپتاپمیآمــددمدرخانه،تعمیرشمیکردم
وبرایخریدارپســتشمیکــردم.کارمخیلی
راحتشــد.حدوددوسالونیمیکهآنجابودم،
نزدیکبه130هزاردالردرسالدرآمدداشتم.
آنزمانلپتاپنوخیلیگرانبود؛یعنیحدود

2500دالر.اماکمکمقیمتلپتاپپایینآمدو
دیگرقیمتخریدلپتاپنوبادستدومچندان
متفاوتنبود.پسدیگرخریدوفروشتعمیریها
ســودیبرایمننداشــت.یابایدچندکارمند
میگرفتموحقوقمیدادموبهصورتشــرکتی
کارمراادامهمیدادمیــااصالکارنمیکردم.اما
دلمبرایایرانتنگشدهبود.دوستانوخانوادهام
همهایرانبودندوانگیزهایبرایزندگیدرآمریکا

نداشتم.
بااینکهمیگویندآمریکاسرزمینرویاهاستاما
ســرزمینرویاهایمنایرانبود.ایرانرابیشتر
دوســتداشــتمودارم.درآمریکاتنهابودمو
هیچگاهآنجاراخانهخودمنمیدانستم.بنابراین

بهایرانآمدم.

  ایسام، متولد ایران است
بهتهرانکهآمــدم،بهفکرکاربودم.همیشــه
دوستداشتمدســتاوردخودمراداشتهباشم.
درواقعدوســتداشتمآدمســازندهایباشمتا
مصرفکننده.کسبوکارهایزیادیهمبهذهنم
آمد.حتیبستهبندیکاهوکهاالندررستورانها
ارائهمیشود،وارداتوصادراتکاالهاییکهاینجا
نبودو...ازآمریکاکهآمدمتعدادیقطعهکامپیوتر
باخــودمآوردممثلهــاردو...روزیدرخانهبا
خواهــرمصحبتمیکردمکهپرســیدقطعاتی
راکهآوردیفروختی؟هنــوزآنهارانفروخته
بودموحتیبــااینکهبامغــازهداریدرانقالب
قرارگذاشــتهبودمقطعاترابرایشنبردهبودم.
خواهرمپیشــنهاددادکسبوکاریمانندایبی

  پول ها آمدند
درسال1995،پیر28سالهامکانیبرایوبسایتی
برنامهریزیمیکندکهخریدآنالینمستقیمفرداز
فردرافراهممیکند.اماوســعتذهنیاینپدیده
دنیایوبدرایستگاهبرنامهنویسیمتوقفنمیماند.
ویایدهخریدآنالینفردازفردراگسترشمیدهد
ودرسپتامبر1995ســایتحراجاینترنتیایبی
)eBay(راخلقمیکندتاورژنمتفاوتیازکسبوکار
ودرآمدزاییوایجاداشــتغالرابهصاحبانسرمایه
نشاندهد.ایبیباســرعتینجومیوباورنکردنی
رشدمیکندوپرویزداستانمارابهثروتوشهرت
میرســاند.اعدادوارقامشــگفتانگیزیبهدست
میآید؛بهطوریکهدردوماهاولسال1997بیش
از2میلیونمعاملهوتااواسطهمانسال800هزار

معاملهدرروزانجاممیشود.

  خریدوفروش هرچه دلتان بخواهد
ایبیامادرجریانرشدخودخریدهاییهممیکند.
ازسال1998کمپانیایبیسایرسرویسهایآنالین
بافعالیتمشابهراخریداریمیکند.لیستیطوالنی
ازاینشــرکتهاکهبعدهادرایبیادغامشــدند
Up4Sale.وجودداردکهازجملهمعروفترینآنها

com،iBazar،mobile.de،skypeکــهبعدهابه
PaypalوBraintree،مایکروسافتفروختهشــد
هستند.شــایدکمترکسیبداندکهعالوهبرایبی،
ســرویسهایآنالیندیگریهمتوسطامیدیاربه
HonoluluCivilBeatجهانمعرفیشدهاند،مانند
وFirst Look Mediaکهسایتهایخبریمحسوب

میشوند.

  نکته ها دارد این ایرانی
وقتیپیرامیدیارسایتeBay.comرابهعنواننوعی
ســرگرمیراهاندازیکرد،فکــرشراهمنمیکرد
روزیصاحببزرگترینبازاراینترنتیجهانشود
کهروزانه4میلیونحراجدرآنصورتمیگیرد،هر
24ساعتنیممیلیونگزینهبرایخریدبهآنوارد

میشودومیلیونهادالرارزشدارد.
جالباستبدانیداولینچیزیکهدرسایتایبی
خریدوفروششــدیکپوینترلیزریشکستهبود!
امااینتنهانقطهشــروعیبودبــرایفتحقلههای
آنالین.امیدیارحاالچهرهدرخشانیاستکهحوزه
خریدوفروشآنالینفردازفردرویکاکلایدهاش
میچرخدواعدادوارقامینجومیپدیدمیآورد.در
ســال2008داراییامیدیارازسایتایبیحدود4

االن 39 سال دارد و بســیار آرام است، اما روزگاری پسرکی بازیگوش بوده. پسرکی به نام سام، سام 
مدن پور. در خیابان ولی عصر تهران به  دنیا آمده و در دبیرستان خوارزم ظفر درس خوانده است. پدرش 
معمار و مادرش لیسانس زبان بوده. سام اما خیلی دل به درس نمی داده و به قول خودش از کالس دوم 
راهنمایی تجدید آوردن هایش شروع می شود تا اینکه کالس یازده دبیرستان یازده تجدیده می آورد 
و معدلش می شود 10/5. ورزش و ریاضی و فیزیک تنها درس هایی بودند که سام از آن ها نمره می گیرد 

و درس های حفظی را از دم رد می شود. با این اوصاف امیدی به قبولی اش در کنکور آن هم کنکورهای 
سال های جنگ و بعد از جنگ نیســت. »امیدی به قبولی در کنکور نداشتم. در مجتمع فنی کالس 
کامپیوتر می رفتم و به بحث های فنی و مثال تعمیر کامپیوتر عالقه مند بودم. خانواده ام من را به کانادا 
فرستادند و در آنجا هم کامپیوتر خواندم. سال 2004 فارغ التحصیل شدم. در همین سال پدرم فوت کرد. 
برگشتم ایران و دو سال ایران بودم. بعد رفتم آمریکا و در آنجا برای شرکتی مادربرد تعمیر می کردم.«

دلمبرایایران
تنگشده

بود.دوستانو
خانوادهامهمه

ایرانبودند
وانگیزهای

برایزندگی
درآمریکا
نداشتم.
بااینکه

میگویند
آمریکا

سرزمین
رویاهاست
اماسرزمین
رویاهایمن

ایرانبود
ایرانرابیشتر
دوستداشتم

ودارم

جالباستبدانید
اولینچیزیکه
درسایتایبی

خریدوفروششد
یکپوینترلیزری

شکستهبود!امااین
تنهانقطهشروعی

بودبرایفتح
قلههایآنالین.

امیدیارحاالچهره
درخشانیاستکه
حوزهخریدوفروش
آنالینفردازفرد

رویکاکلایدهاش
میچرخدواعداد
وارقامینجومی
پدیدمیآورد.
درسال2008
داراییامیدیار
ازسایتایبی

حدود4میلیاردو
450میلیوندالر
تخمینزدهشد
ودرحالحاضر

ایبیبیشاز32
هزارکارمنددارد

فروشسهامفقط30درصد
ساممدنپو؛ ازفروشایسامبهایبیمیگوید!

گپوگفت
D i a l o g u e

10
هانریکپ

موفقیتازآنکســانینیستکههرگزدچار
ناکامینشدهاند،بلکهمتعلقبهکسانیاست
کههرگزبرایازســرگرفتنمبــارزه،بیمو

هراسیندارند.

چندوقتیاســتنامههاییازسازمانهاو
شرکتهایمختلفباعنواناعطایتندیس
ونشانبرندبرتربهدستمجموعههایفعال
حوزهفناوریاطالعاتمیرسد.آنطورکهاز
شواهدامرپیداست،غالباباپرداختهزینه
میتــواناینگونهتندیسهــارادریافت
کرد.یکــیازجدیدترینایــنرویدادها
»برترینهــایITوفنــاوریاطالعات«
اســتکهاردیبهشتماهســال95برگزار

خواهدشد.
درنامهارســالیدبیرخانهایــنرویداداز
شــرکتهایمرتبطباموضــوعفناوری
اطالعاتخواســتهشــدهباپرداخت42
میلیونریالبابتارزیابیوکارشناســی
دراینمناسبتشــرکتکنند.اینبرنامه
توســطانجمنملــیحمایــتازحقوق
مصرفکنندگانوباحمایتفراکســیون
حمایتازحقوقمصرفکنندگانمجلس
شورایاسالمیبرگزارمیشود.بامشاهده
ایننامهتعدادزیادیسوالدرذهننگارنده
اینخطوطبهوجودآمدکهبخشیازآنها
جهتکمکگرفتنازمخاطبانگرامیبه

شرحذیلمطرحمیشود.
براساسکدامشاخصهشرکتهاقراراست

موردبازرسیقراربگیرند؟
براساسکداممنطقمبلغ42میلیونریال
بابتارزیابیوکارشناســیبایدپرداخت

شود؟
اینرویدادهابامجوزچهســازمانیبرگزار

میشوند؟
نقــشفراکســیونحمایــتازحقــوق
مصرفکنندگانمجلسشــورایاسالمی
دربرگزاریاینرویدادچیست؟)درلیست
فراکســیونهایمجلسنهمکهدرسایت
رســمیمجلسشورایاســالمیمنتشر
شده،نامیازفراکسیونحمایتازحقوق

مصرفکنندگاندیدهنمیشود.(
چراشــرکتهایفعالدرحــوزهفناوری
اطالعاتدربرگزاریاینرویدادهانقشی

ندارند؟
مســئلهمهمتراینکهبرخیازشرکتهای
سوءاســتفادهگرباحضــوردررویدادهای
غیرشفافودریافتنشانوتندیسو...آن
رادربوقوکرنامیکنندومصرفکنندگان
رابهاشتباهمیاندازند.ایکاشانجمنملی
حمایتازحقوقمصرفکنندگانبهجای
دریافتچندمیلیونهزینهبرایکارشناسی
شــرکتهاودادننشان،بهدنبالپیگیری
شــکایاتواحقاقحــقمصرفکنندگان

اینترنتبود.
ضمنایادآورمیشودجشــنواره»انتخاب
برندمحبوب«کهچندســالیاستتوسط
انجمنملیوباحمایتفراکسیونبرگزار
میشود،امسالتوسطشرکتدیگرینیز
بهصورتهمزماندرحالبرگزاریاست.
جالباینکهایــندومجموعهرویدادهای
همدیگــرراانکارمیکننــد.دراینمیان
شرکتکنندگاناحســاسمیکنندکاله

بزرگیبرسرشانرفتهاست.

کدام برند برتر؟

پلیورسرمهایرنگســاممنرابهیادسادهپوشیاسطورههایکسبوکار
آنالینمانندزاکربرگواســتیوجابزمیاندازد.ســادهوبیغلوغشکنار
منرویصندلیادارینشســتهومخدهایهمپشتشنیستودخلیهم
روبهرویشنمیبینم.میگوید:»مقتضایکارهایاینشکلیسادهپوشیو
یکرنگیاست.«لباسهایشجوریاستکهاگرکسیاورانشناسدمیگوید
کارمندحقوقبگیریکادارهمتوسطاست،امامدیرایساماست.ازنکاتجالب

دیگرایسامیهاخریدخودشانازایساماســت.حسابدارسامگوشیتلفن
همراهشراازایسامخریدهوخیلیهمراضیاست.خودسامهمحدود300
کاالازایسامخریدهاست.مثالچونبهموسیقیکالسیکعالقهمنداست،
صفحههایگرامافونبتهوونراازیکفروشندهدراصفهانخریدهاست.از
ساممیپرسمبرآوردیازارزشایسامدارد؟سکوتمیکند.میپرسم30
میلیارد؟40میلیارد؟شانههایشراباالمیاندازد.نمیخواهدچیزیبگوید.

خرید ایسامی ها از ایسام

پرویز چگونه eBay،  را به وجود آورد؟

رضاالفتنسب
دبیرانجمنصنفیکسبوکاراینترنتی

دیدگاه
Point Of view

میلیاردو450میلیوندالرتخمینزدهشــدودر
حالحاضرایبیبیشاز32هزارکارمنددارد.درآمد
خالصایبیدرسال2013میالدی2/86میلیارد
دالربودهوبهنظرنمیرســدداستاناینموفقیت
نقطهپایانیداشتهباشد.کمااینکهبیلکلیری،طراح
لوگویشــرکتایبی،همحروفلوگورابهحالتی
زیگزاگونامنظمطراحیکردهکهبهمعنایآمادگی
شرکتبرایرشدوتغییراتمثبتاست.همچنین
استفادهازحروفبزرگوکوچکبهمعنایآمادگی
برایپذیرشایدههایتازهاســتورنگهایلوگو

القاکنندهتفریح،شادیوانرژیباالست.

  سرمایه اجتماعی به نام امیدیار
حاالپیرامیدیارتنهایکســرمایهدارنیست،بلکه
سرمایهاجتماعیارزشمندینیزمحسوبمیشود.
زیراعــالوهبرفرصتهاییکهبرایاشــتغالخلق
میکنددرامورخیریهومسائلفرهنگیهمبسیار
omidyar.(فعالاست.همچنانکهشبکهامیدیار
org(ازسایرخدماتارائهشدهاینایرانیموفقاست
کههمسرشازسال2004آنراادارهمیکند.ایده
اصلیوشعاراینخیریهایجادامکانرشدبرایتمامی
آدمهاســت.هدفپایهایاینموسسهغیرانتفاعی
ایجادفرصتهاییبرایکمکبهافراداستتابتوانند
کیفیتزندگیخودرابهبودبخشندودرجامعهپویاتر
باشــندوبهنیروییمثبتتبدیلشوند.اینشبکه
خیریهبیشاز708میلیوندالربرایبهبودآموزش،
حقوقشــهروندی،امکاندسترسیبهکامپیوترو
اینترنتومواردمشابههزینهکردهاست.فعالیتهای
غیرتجاریامیدیاربهاعمالخیرخواهانهاشمحدود
نمیشودوسرمایهگذاریبرایساختفیلمراهمباید
بهمجموعهفعالیتهــایامیدیاراضافهکرد.ویدر
سالهایاخیردرصنعتفیلمسازیهمفعالیتهایی
داشتهوتهیهکنندهوسرمایهگذارفیلمهایتاجرشک
)2014(وافشاگر)2015(بودهاست.همچنیندر
سال2009بیشاز2میلیوندالربهبنیادویکیمدیا
هدیهداد.موفقیتاقتصادیواقداماتخیرخواهانه
اوموجبشددرسال2011ازدانشگاهتافتزدکتری

افتخاریدریافتکند.
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اســتارتآپگرایندبرنامهایجهانیاستبرای
حمایــتبومــیازکارآفرینــانوبنیانگذاران
کســبوکارهاینوپاوتقویتروابطکاریآنان
درجامعه،کهســههدفاصلیرادنبالمیکند.
اولینهدفارتباطگیریافرادکارآفریندرحوزه
کسبوکارودومینهدفایجادبستریاستتا
افرادبتوانندازتجربههاییکدیگراستفادهکنند
وهدفســومترویجکارآفرینیدرشهرهاست.
اینبرنامهبرایاولینبارتوسطمیالدصابریوبا
همتیکگروهداوطلبعالقهمندبهکارآفرینی
وهمچنینحمایتهایبخشدولتیوغیردولتی
برگزارشدوتاکنونبهطورمداومشانزدهرویداد

موفقدرتهراناجراشدهاست.
بهگفتهصابرینبایداســتارتآپوکارآفرینی
رایکتباجتماعیدانســتکهموقتادچارآن
شــدهایم.کارآفرینییکســبکزندگیناشی
ازویژگیهاییاســتکهدربرخیافرادجامعه
وجودداردودرواقعهدیهایازطرفاینافرادبه
جامعهمحسوبمیشود.الزماستجامعهنیزبا
آغوشبازوهمراهبااحترامواعتماداینهدیهرا
بپذیردوبستریبرایرشداینافرادفراهمکند.
ویمعتقداستاســتارتآپگرایندتوانستهدر
شکلگیریاکوسیستمکارآفرینینقشموثری
ایفاکندوباعثشکلگیریبهترروابطحرفهای

کارآفرینانجوانشود.
صابریمعتقداســتافرادکارآفرینویژگیهای
شخصیتیخاصیدارندکهشایدخودنسبتبه
آنآگاهینداشتهباشند،امادرواقعباعثمتمایز
شدنشانازســایرتیپهایحرفهایدرجامعه
میشــود.اوکهدرجریانیکپروژهتحقیقاتی
لیســتیازاینویژگیهاراگردآوریکرده،برای
معتبرســازیدادههایخودمقایسهایبانتایج
تحقیقاتموسســهایمعتبربهنامگالوپانجام
دادهاست.ویدرشانزدهمینرویداداستارتآپ
گرایندتهرانبیانکرد:»بامقایســهنتایجتست
EP10)تســتیبرایســنجشاســتعدادافراد
کارآفرین(متوجهانطباقزیادیبانتایجتحقیق

خودمانشدیم.«
طبقآمارموسســهگالوپدرسال40،2014

درصدازمشــاغلتولیدشــدهدرایاالتمتحده
ازطریقاســتارتآپهابودهاند.براســاسیک
نظرســنجیاز30میلیــوندانشآمــوزدر
ایاالتمتحده،77درصددانشآموزانگفتهاند:
»میخواهمخودمرئیسخودمباشم.«47درصد
گفتهانددرمدرسهکالس»نحوهراهاندازیواداره
کســبوکار«بهآنهاارائهمیشودو38درصد
بیانداشتهاندکه»منچیزیمیسازمکهدنیارا
تغییرخواهدداد.«درواقعاینمطالببیانگرطرز
تلقییکجامعهمدرنامروزینسبتبهموضوع
کارآفرینیوکارآفرینپروریاســتوبهاهمیت

آندراقتصادواشتغالزاییاشارهدارد.
تیمبرگزارکننــدهاســتارتآپگرایندتهران
برایســنجشمیزاناثربخشــیاینبرنامه،از
شــرکتکنندگانپانــزدهاســتارتآپگرایند

گذشتهیکنظرســنجیانجامدادهاندکهدرآن
بیشازصدنفرشرکتکردهاند.درپاسخبهسوال
»بهنظرشمااســتارتآپگرایندتاچهاندازهدر
شکلگیریاکوسیستموآگاهیکارآفرینانموثر
اســت؟«66درصدشــرکتکنندگانمجموعا
آنراموثروبســیارموثردانســتهاند.88درصد
شرکتکنندگانتوانستندباافرادجدیددرحوزه
کاریخودآشناشــوندو30درصدحداقلیک
رابطهکاریباسایرینبرقرارکردهاند.73درصد
معتقدنــدبرنامهاســتارتآپگرایندبهصورت
واقعگرایانهامیدبخشاســتوســببپویایی
اکوسیســتمکارآفرینیمیشــودو69درصد
میگویندرویدادگرایندارزشــیبهنام»کمک
بهدیگــران«رادرمیانشــرکتکنندگانرواج

دادهاست.

راهبیندازیم.خیلیحرفجالبیبودامااینترنت،
پســتو...دراینجاباامکاناتایبیقابلمقایسه
نبود.اماانگارقراربوداینکارانجامشود.باچند
شرکتبرنامهنویسیصحبتکردم.پولزیادی
میخواستندوازطرفیهیچتوجهیبهخواسته
مننداشــتندوتنهامیخواستندپلتفرمآماده
خودرابهمنبفروشند،مثالتا20میلیونتومان.
آمدنامینشکوهیمیشودنقطهعطفیبرای
سام.امینخوبگوشمیدهدوبااینکهاعتراف
میکندکههمهجزئیاتیراکهســاممیخواهد
دقیقانمیداندچیستاماقولهمکاریمیدهد.
ساممیگوید:»خوشمآمدکهنمیخواستکار
ازقبلآمادهاشرابهمنبفروشد.باهمصحبت
میکردیم.اورویپروژهکارکردودقیقاازروی
ایبیوبامهندســیمعکوسبرنامهخودمانرا
طرحریزیکردیم.چونمنخودمدرســایت
ایبیطیدوســال3هــزارکاالفروختهبودم،
تقریبازیروبمکاررامیشناختم.دریکدفترچه
200تا300برگتمامریزهکاریهایســایت
راپیادهکردیموآمادهســازیســهسالطول
کشید.«بهمنماهسال90سایتیبهدنیایوب
ایراناضافهمیشودبانام»ایسام«.دراینفاصله
امینسربازیهممیرود.امابازسامصبرمیکند:
»نهاینکهعجلهنداشتهباشم،معتقدمکهصبرو

حوصلهنتیجهبهتریدارد.«

  آغاز راه
باسهنفرکارشروعمیشود.سام،یکبرنامهنویس

ویکحســابدار.»روزاولیکجورابشلواری
فروختیــم.ایمیلیآمدکهخریدیانجامشــده
ومانمیدانستیمچهکســیخریدهوچهکسی
فروختهواصالپولکجارفته!مردمبایداطمینان
میکردندوامنیتســایتتامینمیشد.مردم
خیلینگــرانبودندازاینکهجنــسمعیوبیرا
خریدهباشند.امامااینامکانرابرایشانفراهم
کردهبودیمکه24ساعتجنسدستشانباشد
وآنراامتحــانکنندوبعدهزینــهاشرامابه

فروشندهمیدادیم.«

  ایسام در آینه آمار و ارقام
وقتیازســاممیخواهمدرموردرشــدایسام
بگوید،ازنسبتهایرشــدطی4سالفعالیت
اینفروشگاهاینترنتیمیگوید.اینکهسالدوم
نسبتبهسالاولرشدیچهاربرابریداشتهاند
وسالبعدرشدســهبرابریوسالچهارمرشد
چهــاربرابــریراتجربهمیکننــد.کمیریزتر
میشــودوبهآماروارقامثبتشدهدرایسامهم
اشارهایمیکند:»درششماههاولسال70،93
میلیونتومانتســبیحفروختیم.رقمقابلتوجه
دیگرمربوطبهفروش3/5میلیاردتومانیتمبر
واســکناسهایکلکسیونیاســت.رقمفروش
موبایلهمجالباســت؛حدود3میلیاردتومان

طیچندماه.«
خریدارمیتواندخراســانباشــدوفروشــنده
خوزستان.زمانومکاندراینفضابیمعناست.
بیــشازهزارگــروهوزیرگروهکاالیــیدراین

فضــایفروشــگاهیعرضهمیشــودواینقدر
تنوعمحصوالتزیادهســتکهسختگیرترین

سلیقههاهمدستخالیبیروننمیروند.
درحــالحاضر260هــزارکاربرفعــالدارند.
کاربرهاییکهممکناستفروشگاهداشتهباشند
یاتنهاخریدوفروشکنند.درحالحاضرنیزبیش
از50هزاربازدیدکنندهروزانهدارندورتبهایبین
230تا236راازآنخودکردهاند.ساممیگوید:
»یکــیازبرترینفروشــندههایمانبیشاز13
هزارفروشطییکســالونیمداشتهوتقریبا
روزی100فروشبــامیانگینقیمت200هزار
توماندارد.اینفروشــندهکاالهایکلکسیونی
میفروشد.دررستهکاالییسقفقیمتکاالهای
ارائهشــده10میلیونتوماناست.یامثالعطر
خوبفروشمیرود.یافروشــندهایسبزواری

لوازمجانبیموبایلوکامپیوترمیفروشد.«

  اشتغال زایی چند ده هزار نفری
امروزهدیگرنمیتوانازفعالیتاقتصادیحرفزد
واشارهایبهاشتغالزاییوسودیکهبهدیگران
میرساندبهمیاننیاورد.ایسامهمبهعنوانیک
فضایبزرگفروشگاهیکهباامنیتباالدراختیار
کاربرانشقــرارگرفتهنهتنهافضاییقابلاعتماد
فراهمکردهبلکهاشــتغالزاییباالییراهمرقم
زدهاست.هرچندایسامباسهنفرکارشراشروع
کــرد،درحالحاضربیشاز30نفرازاینطریق
صاحبشغلشــدهاندوبیشاز30هزارنفردر
ایسامفروشــگاهدارند.میانگینسنی30سال
ویژگیهمهآنهاســت.خانمهایخانهدارهماز
فروشندههایایسامهستند.درواقعچنینفضایی
محدودیتنداردوبهتعدادنامحدودیمیتوان
اشتغالزاییداشت.15درصدفروشندههاخانم
هســتندوحدود10هزارلباسزنانهدرایســام
عرضهشدهکهفروشندههاوخریدارانشاناغلب

خانمهاهستند.

  ایسام به سبک ای بی، اما ایرانی
»ساممدنپور،موسسایســام«شایدنیازیبه
نوشتناینعبارتنباشــد،اماتاکیدبرایننکته
استکهحتیواردکردنیکتکنولوژیفینفسه
عملیستایشبرانگیزاســت.بااینحالمشکل
اززمانیشروعمیشــودکهفرهنگاستفادهاز
تکنولوژیوارداتیراهمبهاصطالحدربتنجامعه
خودمان»پیست«کنیم.ایسامهمههموغمش
ایناستکهنســخهایایرانیبهمشتریایرانی
ارائهکند:»میخواســتیمایبیراپیادهسازی
کنیم،امابایدسایتمانرابومیسازیمیکردیم.
چونتفاوتهایفرهنگیمشتریانرابایدلحاظ
میکردیم.درآمریکابیشاز3هزارکاالدرایبی
فروختماماتنهاشایدبهکمتراز10سوالپاسخ
دادم.درایــرانفرهنــگخریدوفروشمتفاوت
است.ایرانیهاسرقیمتچکوچانهدارند.امنیت
سایتواعتمادکردنبرایشانبسیارمهماست.

روزانهبیشاز10هزارکاالدرایسامقرارمیگیرد
وهمگیاینمسائلرادارندکهجزئیازفرهنگ
ماستوبهجایردکردنآنهابایدبرایشانبرنامه
داشتهباشیم.ماحتیدرســایتهزارانمزایده
برگزارمیکنیمواینمسئلهمیتوانداحتماالت
زیادیایجادکند.درایــنمیانباپلیسفتاهم
تعاملخوبــیداریم.بنابرایــنامنیتدردرجه
نخستاهمیتقرارداردودرستبههمیندلیل
بودهکهتاکنونبیــشاز3میلیاردتومانبرای

معرفیقانونمندایسامهزینهکردهایم.«

  شیوه کار ایسام
امادرآمدایسامازفضایفروشگاهیکهدراختیار
کاربرانشقراردادهچگونهمحاسبهمیشود؟سام
دراینموردمیگویــد:»درصدبرمبنایقیمت
کاالتعیینمیشــود.میانگینبین5تا7درصد
اســتومحاســبهپلکانیباالمیرود.مثالاگر
کاالیی10میلیونتومانبهفروشبرســد،یک
ونیــمدرصدمعادل140هزارتومانبهایســام
میرســد.قیمتهرچهباالترمیرود،درصدما

پایینترمیآید.شیوهکاربهاینصورتاستکه
وقتیجنســیفروختهمیشود،بهمحضخرید
پولبهحسابشرکتمیآیدوسیستمبهصورت
اتوماتیکبهفروشــندهایمیلمیزندکهکاالبه
فروشرسیدهوبهآدرسشــماارسالمیشود.
بعدازارسال،رسیدراواردسیستممیکند.پس
ازاینکهخریدارکاالراتحویلگرفت،آنرابررسی
میکندوباپیامکویاازطریقوبسایتکاالرا
تاییدمیکند.زمانیکهتاییدشد،پولفروشنده
راواریزمیکنیم.اگرهمکاالمشــکلیداشــت
خریداروفروشندهباهمصحبتمیکنندوتا90

درصدمشکلشانحلمیشود.«
فضایفروشگاهیایسامجاییبرایخریدوفروش
کاالینوودستدوماست،امانههرکاالیی.چون
ایسامتابعقوانیناست؛قوانینیکهممکناست
خریدوفــروشکاالهاییرامنعکردهباشــد.در
سایتراهنماییوجودداردکههمهمواردممنوعه
رااعالمکردهاست.همچنینکاالهاییکهاحتیاج
بهنقلوانتقالمحضریدارند،درایســامجایی
ندارند.ســاممیگوید:»بارهاکاالهاییبهسایت
آمدهکهحذفشکردهایــم؛درهرگروهکاالیی
وســایلیراممنوعکردهایم؛مثالســیمکارت
تلفنهمراه،گوشــیتلفنهمــراهبدونجعبه،
یاوســایلیکهجنبهامنیتیدارند،مانندتفنگ
یادوربینهایخاص.بعضیازانواعپوشــاکیا

خودکاردوربیندار.«

  مسئولیتی اقتصادی-اجتماعی
شایدهراســتارتآپیآنالینمحسوبنشود،اما
بهنظرمیرســدکههرکســبوکارآنالینییک
استارتآپباشد.ضریبباالینفوذاینترنتدر
ایرانموجبشدهتامیلیونهاجوان25تا35ساله
بهفضایآنالینرجوعکنندواغلبنیازهایشان
راازاینفضاخریداریکنندیاجنسیرابفروشند
یاخدماتدریافتکنند.همینامرموجبشده
تاچنینفضاهاییمسئولیتهایاجتماعیراهم
بهساختاراقتصادیشاناضافهکنند.ایسامهم
ازاینامورغافلنیست.ساممیگویدکهدرمورد
بحرانکمآبیبیلبوردهاییرادرســایتشقرار
دادهوبرنامههایاجتماعیدیگریرانیزمدنظر
دارد.»مناســبتهایفرهنگیواعتقادیرامد
نظرداریموتنهابهبزرگشدناعدادوارقامنگاه
نمیکنیم.«میگوید:»هرچهکسبوکاربزرگتر
شود،مســئولیتاجتماعیبزرگتریمتوجهت
خواهــدبود.«اینجمالتراکــهمیگویدانگار
چیزدیگریبهیادشآمدهباشدونگرانفراموش
کردنشباشــد،تندتنداضافــهمیکند:»وقتی
خانمیمیتوانددرمحیطخانهاشبنشــیندو
کاالیموردنیازشراخریداریکند،آیاامنیتش
تامیننشده؟وقتیرفتوآمدهاوماشینبیرون
بردنهاکمشود،ترافیککمنمیشود؟ازآلودگی
هواجلوگیرینمیشود؟بهاینپیامدهایمثبت
بایدکاهشمصرفکاغذ،شفافیتتراکنشهای
مالیو...راهماضافهکنیمومهمترینمسئلههم
همانایجادچرخهایپهناورازاشتغالاستکه
کسبدرآمدوکاهشمفاسداجتماعیمهمترین

نتیجهآناست.«

  ناامیدی؟ ابدا
»تاکنونناامیدنشــدهام.آدمامیدواریهستم.
شــرایطسختبودهوکارهمآســاننیست،اما
هیچگاهناامیدنشدهام.«اینجملهکوتاهوضربتی
راســاموقتیمیگویدکهازاودرموردناامیدی
میپرسمودلسردشدنازکار،وبازاضافهمیکند:
»کارمابااینترنتاستوپستدرکارماجایگاه
ویژهایدارد.باوجودکندیاینترنتومشکالت
گاهوبیگاهپستی،هیچگاهناامیدنشدهام.چون
بهآیندهایســامامیدوارمومعتقــدمتنهااز60
درصدظرفیتهایشاستفادهشــدهوهنوزجا
برایکارهست.ازطرفیحسانجامکارمفیددر
وطنیکهدوستشدارموسرزمینآرزوهایمن
است،اینقدرخوشاینداستکههرمشکلیرابه

جانمیخرم.«

درششماهه
اولسال93،
70میلیون

تومانتسبیح
فروختیم.رقم

قابلتوجه
دیگرمربوط

بهفروش
3/5میلیارد

تومانیتمبرو
اسکناسهای
کلکسیونی
است.رقم

فروشموبایل
همجالب

است؛حدود3
میلیاردتومان
طیچندماه

براساسیکنظرسنجیاز
30میلیوندانشآموزدر
ایاالتمتحده،77درصد
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ایسامنمونهبومیایبیاست.سامهماینراقبولدارد.هیچاشکالیهمنداردچون
تکنولوژیقابلاحترامیبرایخدمترسانیبهمردماست.اماشایدبرایشماهمجالب
باشدبدانیداگرساممدیرعاملایبیراببیندبهاوچهمیگوید؟»بهاومیگویمخیلی
ممنونکهاینسایتراساختیتاماهمسایتیمشابهرابرایخدمترسانیبهمردم
کشورمانراهاندازیکنیم.«تااینجاکهدرحداحوالپرسیبود.امااگرایبیهممانند
بسیاریازشرکتهایخارجیدرفضایپسابرجامیامروزبخواهدواردایرانشود،

آنوقتسامچهنظریخواهدداشت؟میگوید:»ماترسیازایبینداریم.ایبیبسیار
بزرگاستوورودشبهایرانزمانبروهزینهبراست.اگرهمبیایندچندینسالطول
میکشدتافرهنگسازیکنندوفضارابشناسند.ازطرفیبایدنیروبیاوردوفکرمیکنم
بهنفعشانباشدباماکارکنند.بازاربایدبرایورودرقبابازباشد،امادولتبایدازداخلیها
حمایتکند.مثالدربازههایزمانیخاصیمعافیتهایمالیاتیدرنظربگیرد.«بااین
حالسامحتیبهفروشایسامبهایبیفکرمیکند:»بیشتراز30درصدامکانندارد«

می خواهم خودم 
رئیس خودم باشم

جهانی به رنگ ایسام

17بهمن1394.سالاول.پیششمارهدوم
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ایده های ناب 
می توانند 

فرصت های بکر 
کارآفرینی برای 

کاهش نرخ 
مصرف مواد 

مخدر و الکل، 
پیشگیری از 

سوانح رانندگی 
و جلوگیری از 
جرائم سایبری 

باشند که 
در جشنواره 

ایده های ناب 
پیشگیرانه به 

داوری گذاشته 
می شوند

در جشنواره ایده های ناب پیشگیرانه و فرصت های بکر کارآفرینی بررسی می شوند

ایده های ناب
واکسن آسیب های اجتماعی

اعتیاد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، مرگ روزانه حدود 
۵۴ نفر بر اثر ســوانح رانندگــی و کالهبرداری های 
سایبری مسئوالن را بر آن داشته تا نگاهی کاربردی تر 
به این آسیب ها داشته باشند و از راه حل های سطحی 
به ایده های اجرایی برسند. به همین منظور معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با 
همکاری دیگر سازمان های مربوطه، جشنواره ای با 
عنوان »ایده های ناب پیشگیرانه« برگزار کرد تا ایده ها 
و فرصت های پیشگیرانه در حوزه های مذکور فرصت 

ظهور پیدا کنند.

ارتباطات دور، کام پیوتــری و جمعی همه در قامت 
شبکه های اجتماعی به عنوان عرصه جدید ارتباطات 
ظهور کرده. عرصه ای که نسخ چاپی، رادیو، تلویزیون 
و سینما را به عنوان وســایل ارتباط جمعی گذشته 
پشت سر گذاشــته و بر دنیای ارتباطات حکمرانی 
می کند. ارتباطات دیگر یک سویه نیست و همه خود 
به نوعی رسانه اند. فعالیت و در معرض قرار گرفتن در 
انواع و اقسام شبکه های اجتماعی جدید ناخودآگاه 
فضایی را به وجود می آورد که مفید یا مضر بودن آن 
را به ورطه امتحان می کشاند. شبکه های اجتماعی 
که امــروزه تبدیل به یکی از مرســوم ترین راه های 
ارتباطی و باال رفتن مهارت های اجتماعی شده، فضا 
را برای مجرمان ســایبری، دزدان اطالعات و سایر 
سوءاستفاده کنندگان از این محیط نیز فراهم آورده 
است. کالهبرداران معموال با سوءاستفاده از سادگی 
افراد ســعی در به دام انداختن و یا آزار رســاندن به 
کاربران یا خانواده هایشان می کنند. به سرقت رفتن 

عکس های خصوصی برخی از شــخصیت ها و افراد 
جامعه در این فضای مجــازی نیز به معضلی جدید 
تبدیل شده است. هک کردن حساب های شخصی 
و هزاران کالهبرداری اینترنتی نیز از دیگر مصادیق 
مشکالت افزایش شــبکه های اجتماعی و مجازی 
در جامعه اســت. از طرف دیگر احتمال فاش شدن 
عکس ها و اطالعات خصوصی ما در این فضا افزایش 
یافته است.  وضعیت اعتیاد در ایران نیز تامل برانگیز 
است. اعتیاد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ایران که 
۶۳ درصد آن ها متاهل هستند این معضل را از لحاظ 
اهمیت در رده های باالی آسیب های اجتماعی قرار 
می دهد. تنوع در حوزه مواد مخدر سرعت ابتالی آن 
را نیز باال برده است. مبارزه بدون درک درست راه به 
جایی نمی برد. برای مبــارزه موثر در امر مواد مخدر 
باید فرهنگ اجتماعی شدن سرلوحه کارها قرار گیرد 
و نســبت به تقویت مراکز اجتماعی در امر مبارزه با 
مواد مخدر گام های مهمی برداشته شود. برای رفع 

مهدی جعفری، دبیر شــورای ارتقــای آگاهی های 
عمومی، اطالع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در ارتباط با اهداف 
جشنواره ایده های ناب گفت: »ما به دنبال این هستیم 
که ایده های ناب پیشــگیرانه را در بدنه جامعه جاری 
کنیم و هدف ما توســعه و ترویج فرهنگ پیشگیری 
اســت.« جعفری با اشاره به ســه محور اصلی کار در 
این جشنواره گفت: »مخاطبان ما افرادی هستند که 
آشنا به امور برنامه نویسی و درواقع آی تی من هستند. 
درحقیقت خروجی این جشنواره یک محصول است 
که پایه آن در فضای مجازی اســت. بــا توجه به نگاه 
فرایندی و بین رشته ای پیشگیری، جامعه شناسان، 
روانشناسان، متخصصان علوم رســانه و ارتباطات و 
تمامی افرادی که در حوزه هــای اجتماعی فعال اند 
می توانند در سه حوزه ذکرشده ایده های خود را ارائه 
دهند. در این جشنواره تیم ها شرکت می کنند؛ چراکه 
پیشگیری امری مشارکتی و بین رشته ای است و افراد 
با تخصص های مختلف در قالب یک تیم کنار یکدیگر 
قرار می گیرند.« جعفری توضیح داد: »قبل از شــروع 
جشنواره دو پیش رویداد داشتیم. افراد در کارگاه هایی 

که ۵ و ۶ بهمن ماه برگزار شد با موضوع آشنا شدند و در 
کارگاه هایی که در 8 و 12 بهمن تشکیل شد ابهامات 
احتمالی خود را رفع کردند و به سواالت آن ها در مورد 
اینکه چطور می توانند ایده هــای خالقانه خود را به 
منصه ظهور برسانند پاســخ داده شد.« دبیر شورای 
ارتقای آگاهی های عمومی، اطالع رسانی و افکارسنجی 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
ادامه داد: »این کارگاه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
برگزار شــدند. مخاطبان ما بازاریاب ها، دانشجویان 
رشــته های مختلف که به هر شکلی در پیشگیری از 
جرائم و آســیب های منتخب ما در جشنواره موثرند، 
فعاالن اجتماعی، برنامه نویسان، مدیران حوزه تجاری، 
نوآوران کارآفرینی و... هستند.« جعفری در مورد اینکه 
ایده های برتر چگونه به مرحله اجرا خواهند رسید گفت: 
»عالوه بر جایزه نقدی، به دنبال این هستیم که از تبدیل 
این ایده ها به یک محصول رسانه ای اجتماعی حمایت 
کنیم. شایان ذکر است در مراکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی از طرح های برتر حمایت خواهد 
شد و امکانات الزم برای نهایی شدن ایده برتر عرضه 
می شــود.« وی ادامه داد: »اگر محصول مخاطب عام 

داشته باشد، مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های 
وزارت ارشاد آن را زیر چتر متنوع حمایتی خود خواهد 
گرفت. با تعداد افرادی کــه دغدغه اجتماعی دارند و 
آرزویشان داشتن جامعه ای سالم و عاری از آسیب است 
آشنا خواهند شد و در قالب یک تیم در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند که می تواند آغازی باشــد برای ســایر 
فعالیت های مشارکتی و خدمت به میهن اسالمی مان. 
از طرفی جایزه حمایتی ما نیز به پاسداشــت دغدغه 
فرد یا تیم نســبت به آســیب های اجتماعی به آن ها 
ارائه خواهد شد.« دبیر شــورای ارتقای آگاهی های 
عمومی، اطالع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری قوه قضاییه گفــت: »تالش ما حمایت 
و تکوین و تکمیل طرح در مراکز رشــد و نشر آن در 
جامعه یا بهره مندی از آن در دســتگاه های مربوطه 
اســت. چنانچه محصول مورد استفاده دستگاه های 
دولتی باشــد مزایای محصول را برای آن ها تشــریح 
و تبیین می کنیم. امیدواریم این جشــنواره شروعی 
باشــد تا بتوانیم با همراهی یکدیگر تجربه های ناب 
پیشگیرانه ای بیافرینیم و برگزاری این جشنواره ها از 

این پس به طور مستمر و ساالنه اتفاق بیفتد.«

معضل اعتیاد نگاه ریشه ای به عوامل آن تاثیرگذاری 
بیشتری خواهد داشت، ریشه هایی که گاه به جامعه 

و گاه به خانواده پیوند می خورد.
اگر آســیب ها و حوادث اجتماعی به ترتیب اهمیت 
رتبه بندی شوند، بدون شک سوانح جاده ای و رانندگی 
در رتبه های اول قرار می گیرند. آمارها نشان می دهد 
در دنیا به ازای هر 1۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته 
می شوند، در حالی که ایران به ازای این تعداد خودرو، 
۳۷ نفر کشته داده است. در ۷ ماهه اول سال ۹2 روزانه 
حدود ۵۴ نفر در ایران بر اثر حوادث جاده ای جان خود 
را از دست داده اند. طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی، 
در ۷ماهه اول ۹2 حــدود 11 هزار نفر بر اثر حوادث 
جاده ای فوت و 2۰۴ هزار و ۷۴1 نفر مصدوم شده اند. 
وضعیت نامناســب حوادث جاده ای کشور ما باعث 
شده بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت 
حوادث جاده ای ایران را بحرانی عنوان کند. براساس 
اعالم پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر 
تصادفات ناایمن رانندگی در بین 1۹۰ کشور جهان، 

رتبه 18۹ را به خود اختصاص داده است.
ایده های ناب می توانند فرصت های بکر کارآفرینی 
برای کاهش نرخ مصرف مواد مخدر و الکل، پیشگیری 
از سوانح رانندگی و جلوگیری از جرائم سایبری باشند 
که در جشــنواره ایده های ناب پیشگیرانه به داوری 
گذاشته می شــوند. در این راستا افراد در حوزه های 
نرم افزارهــای رایانه ای، اپلیکیشــن های موبایل و 
بازی های کامپیوتری ایده ها یا طرح هایی را در جهت 

پیشگیری ارائه می دهند.

طهورا شهبازی

گــزارش
R e p o r t

استارتآپهایی
درخدمتجامعه

اپلیکیشنآیریکاور
یکی از موانع برای ترک و بهبودی افراد معتاد 
ترس و خجالت از شــناخته و نپذیرفته شدن 
توســط افراد دیگر اســت. به همین منظور 
استفاده از اپلیکیشن برای ارتباط غیرمستقیم با 
جامعه پزشکی و ایجاد شبکه ای از افراد باتجربه 
مشترک می تواند گامی باشد برای عبور از این 
مانع و استقبال بیشــتر این افراد برای ترک و 
بهبودی. یکی از این اپلیکیشــن ها آی ریکاور 
)iRecover( است که با هدف کمک به افرادی 
که با اعتیاد مبارزه می کنند در بوستون طراحی 
شده اســت و هرســاله بیش از 2۰ هزار کاربر 
جدید از آن اســتفاده می کنند. ماموریت این 
اپلیکیشن به این صورت است که منابع ترک 
اعتیاد را در نزدیکی کســانی که اعتیاد داشته 
یا در حال بهبودی هســتند و خانواده هایشان 
پیدا و به آنان معرفی می کند. از طرفی امکان 
ارتباط مستقیم با متخصصان بهداشت واجد 
شــرایط را فراهم می کند و افراد دیگری را که 
با آن ها منافع مشــترکی دارند )دیگر افرادی 
که در حال بهبودی هستند و تجربه مشترک 
دارند( شناسایی و معرفی می کند. آی ریکاور 
 Mass در اســتارت آپ های شــتاب دهنده
Challenge 2۰1۵ قــرار گرفت و توانســت 
۳۰۰ هزار دالر بودجه دریافت کند. جک ِکلی، 
موســس  آی ریکاور، گفت خوشحال است که 
اپلیکیشــن های دیگری با ماموریت مشابه را 
می بینــد و این به خاطر بازاری اســت که این 
حوزه دارد و این ها تنها چند ایده ای هستند که 
در حال حاضر عملی شده اند. با توجه به نتایج 
به دست آمده از تحقیقات در سال 2۰12، 2۳/۵ 
میلیون آمریکایی جوان در حال ترک اعتیاد به 
مواد مخدر و الکل هستند. مرکز درمان اعتیاد 
آی ریکاور به همراه گروهــی از متخصصان و 
امکانات درمان اعتیاد خصوصی براساس یک 
مدل اصلی با بهره گیری از تکنولوژی به منظور 
افزایش شانس مشــتریان برای غلبه بر اعتیاد 
خود در نقاط مختلف کانادا و آمریکا تاسیس 

شده است.

NAVDYاپلیکیشن
خودروسازان به طور فزاینده ای به LCDهایی 
گرایش پیدا کرده اند که نقشــه ها را نشــان 
دهند، مســیریابی کنند، به تلفن وصل شوند 
و آهنگ و ویدیو پخش کنند. اما این امکانات 
خطری در دل خود دارند کــه نگاه رانندگان 
از جاده را منحرف می کنند. Navdy به عنوان 
یک اســتارت آپ در سانفرانسیســکو راه حل 
متفاوتی ارائه کرده؛ صفحه نمایش شــفافی 
را روبه روی چشــم راننده قرار داده که طیف 
گسترده ای از اطالعات را به راننده ارائه می کند 
و همچنین کنترل حرکت را افزایش می دهد. 
Navdy نام دستگاه و شرکتی است که بر روی 
داشبورد خودرو در مقابل راننده نصب می شود 
و دارای صفحه نمایش شــفافی است که تمام 
رنگی و شفاف است و در شرایط جوی مختلف 
بســیار کاربردی است. این دستگاه در کاهش 
ناهماهنگی شناختی برای راننده موفق بوده 
است. اگرچه صفحه نمایش بخش کلیدی این 
دستگاه اســت، اما این شرکت با اضافه کردن 
پردازنده و سیستم اندروید به آن، امکان استفاده 
از پلتفرمی برای اجرای اپلیکیشن های بیشتر 
برای ناوبری و مسیریابی را فراهم کرده است. 
با این حال، آن ها به دنبال اجرای برنامه هایی 
هستند که در زمان رانندگی امنیت را کاهش 
ندهند. توسعه دهندگان می توانند برنامه های 
کاربردی دیگری برای اجرا بر روی این دستگاه 
طراحی کنند یا با دریافت اطالعات این دستگاه 
برنامه ای برای موبایل های هوشــمند بسازند. 
برای رانندگان در سطح متوسط بسیار سودمند 
است،Navdy  اپلیکیشنی برای ارتباط صفحه 
نمایش خود با موبایل های هوشمند دارد. هنگام 
تماس تلفنی،Navdy  اطالعات تماس را بر روی 
صفحه نشان می دهد تا به آن پاسخ داده شود. 
همچنین رانندگان می توانند اطالعات مربوط 
به موســیقی در حال پخش را ببینند و آن را 
مدیریت کننــد. Navdy چند ویژگی کنترلی 
به رانندگان ارائه داده اســت. دوربینی جلوی 
دستگاه است که اطالعات کنترلی را از راننده 
دریافت می کند. بــرای مثال، راننده با حرکت 
دست خود به سمت چپ می تواند پاسخ تلفن 
خود را بدهــد. برای جلوگیــری از حرکات و 
اشارات تصادفی، این حرکت تنها هنگام تماس 
تلفنی یا فعالیت های دیگر کنترلی معنا پیدا 
می کند. این دســتگاه میکروفونی دارد که به 
راننده اجازه تعامل با دســتگاه برای پاسخ به 
تلفن، مسیریابی، و پخش موزیک بدون حرکت 
دست را می دهد. یکی از مزیت های اپلیکیشن 
Navdy بر روی موبایل امکان ارتباط با پورت 
OBD-II خودرو اســت که می تواند داده های 
سیستم خودرو را تشخیص دهد و هشدارهای 
الزم در خصــوص مدیریت ســوخت خودرو، 
ارزیابی عملکرد، و یا کنترل دیگر خصوصیات 
خودرو را نمایش دهد. طراحی این دســتگاه 
نیز به صورتی است که کمترین تاثیر را بر دید 

راننده داشته باشد.

ستون
C o l u m n

جان ماکسول
همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی 
دارد. مسائل می توانند شــما را با مشکل یا با 

موفقیت روبه رو سازند.

حمایتقوهقضاییهازاستارتآپها

خدمتگــزار، یکی از ســخنران بوت کمپ جشــنواره 
ایده های ناب پیشــگیرانه، هــم در ابتدا بــه مفهوم 
کلی استارت آپ ها اشــاره کرد: »کسب وکارهای نوپا 
سازمان هایی هســتند که به دنبال الگوی کسب وکار 
مقیاس پذیــر و تکرارپذیرند. یعنی بیــن هزینه ها و 
درآمدشان تناسبی وجود ندارد.« او در مورد خاصیت 
این کسب وکار گفت: »رشد اســتارت آپ ها نجومی و 
بسیار سریع است. به طوری که  ابتدا هزینه ای می شود 
و بعد از آن هرچه هست درآمد است و الزم نیست برای 
هر درآمد به همان اندازه هزینه شود.« خدمتگزار دالیل 
شکست اســتارت آپ ها را در چند مورد خالصه کرد: 
»اکثر استارت آپ ها به دلیل اینکه با بازار آشنایی ندارند، 
تیم اجتماعی خودشــان را خوب انتخاب نمی کنند یا 
زمان مناسبی راه اندازی نشــده اند با شکست روبه رو 
می شوند. طبق آمار از هر 1۰ استارت آپ 8 استارت آپ 
شکست می خورد. مســئله ای که وجود دارد این است 
که صرفا داشــتن یک ایده کار را جلــو نمی برد و مهم 
اجرا کردن آن ایده اســت. اینکه چگونه ایده را اجرایی 

می کنیم بسیار تاثیرگذار است.
به طور معمول موضــوع رویدادهای کارآفرینی صرفا 
کارآفرینی و کسب وکار است، اما موضوع جدیدی که 
می خواهیم به آن اضافه کنیــم کارآفرینی اجتماعی 

اســت.« وی در توضیح کارآفرینــی اجتماعی گفت 
کارآفرینــی اجتماعی ترکیبی اســت از کارآفرینی و 
نوآوری اجتماعــی. کارآفرینی اجتماعی راه حل هایی 
است که نســبت به راه حل های گذشــته کارآمدتر و 
تاثیرگذارتــر بر جامعــه هســتند.یعنی راه حل هایی 
که برای رفــع معضالت اجتماعی به وجــود آمده اند. 
کارآفرینی اجتماعی به این عنوان ایجاد شده که عالوه 
بر ایجاد کسب وکار یکی از مشکالت جامعه را برطرف 
کند. مســئله ای که در کارآفرینی اجتماعی مشترک 
است دغدغه ای اســت که در جامعه وجود دارد. یعنی 
برای حل یک معضل اجتماعی کاری به وجود بیاورند. 
همه ما می توانیم یک کارآفرین اجتماعی باشیم، مگر 
اینکه نخواهیم معضالت حل شــوند. جشنواره ایده ها 
و فرصت ها دقیقا برای این اســت که بتوانیم عالوه بر 
کارآفرینی به رفع معضــالت اجتماعی بپردازیم. این 
معضالت را به ســه دسته کلی تقســیم بندی کردیم؛ 
پیشــگیری از جرائم مواد مخدر و آســیب ها در این 
حوزه، پیشــگیری از جرائم رانندگی و پیشــگیری از 
معضالت سایبری و فضای مجازی. در ایران حتی یک 
نمونه استارت آپ دیده نشده که برای پیشگیری از این 
معضالت طراحی شده باشد. همین مسئله این زمینه را 
تبدیل به بازار بکری کرده تا ایده های ناب به اجرا برسد.

ترانه میثاقیان، نماینده کانون نوآوری اجتماعی، در بوت کمپ 
ایده های ناب با اشاره به خاصیت اجتماعی نوآوری ها گفت: 
»وقتی صحبت از نوآوری اجتماعی می شود کاال و جنبه های 
مختلف، زمینه های خدمات است که این بار جامعه را هدف 
قرار داده و برای بهتر شدن وضعیت جامعه تالش می کند و 
سعی دارد از منابعی که قبال وجود داشته بهتر استفاده کند 
و ظرفیت ها را تقویت کند.« او ادامه داد: »به طور کلی هدف 
نوآوری اجتماعی این است که کاری کنیم تا جامعه وضعیت 
بهتری پیدا کند. در بدنه جامعه سه بخش اصلی داریم؛ بخش 
خصوصی شامل شرکت ها، بخش عمومی که شامل دولت 
اســت و بخش مدنی که شامل سازمان های خیریه است.« 
میثاقیان در مورد اینکه نوآوری در کدام سطح اتفاق می افتد 
گفت: »معموال در هرسه بخش خالقیت و نوآوری به وجود 
می آید، اما امــروزه اتفاق جدیدی افتاده و آن اینکه نوآوری 
بین این بخش ها به وجود می آید.« او در توضیح کارآفرینی 
اجتماعی گفت: »کارآفرین اجتماعی کسی است که نه تنها 
بحث سود مد نظرش باشد بلکه در پی حاکم کردن سیستم 
برنده-برنده باشــد، یعنی در کنار کسب وکار به جامعه هم 
سود برساند. از طریق نوآوری اجتماعی پاسخی برای نیازهای 
جامعه، خود و اطرافیانــش بیابد. کارآفرین های اجتماعی 
کسانی هستند که چالش های جامعه عامل اصلی کارآفرینی 
آن ها می شود. در بحث بهداشت، کودکان، محیط زیست و... 

آن ها چالش ها را موقعیت هایی برای ورود به بازار قابل توسعه 
می بینند.« میثاقیان مراحلی را که باید از نوآوری تا کارآفرینی 
اجتماعی طی کرد این گونه توضیح داد: »همیشه ماجرا با 
چالش شروع می شود. اما اولین مسئله ای که می بینیم چالش 
اصلی نیســت. مواد مخدر چالش اصلی نیست، ریشه های 
رفتاری گرایش به مواد مخدر مسئله اصلی است. باید بدانیم 
چالش ما در ارتباط با چه جامعه ای است. جامعه هدف را باید 
به درستی شناخت، وگرنه راه حل درست را نمی توانیم پیدا 
کنیم. بعد از آن سراغ جمع آوری اطالعات می رویم. اطالعات 
را یا به صورت میدانی جمع آوری می کنیم یا با گروه هدف 
مصاحبه می کنیم. مرحله بعد مرحله ایده پردازی است. در این 
مرحله بسیار خالقانه و باز فکر می کنیم و بعد از اینکه ایده های 
خالقانه را درآوردیم، ایده های قابل اجرا را وارد مرحله سنجش 
می کنیم. برای ورود به این مرحله باید نمونه اولیه محصول را 
آماده کرد و آن را برای آزمایش به گروه هدف داد تا بازخوردها 
را دریافت کنیم. بعد از آن مرحله تصمیم گیری اســت که 
مشخص می کند طرح احتیاج به تغییر دارد یا نه. این مسیر 
تکرار می شود تا به بهترین طرح برای گروه هدف برسیم.«  
میثاقیان گفت: »یکی از اتفاقات در این زمینه کســب وکار 
عادالنه است که ســعی کرد مثال در زمینه کشاورزی تمام 
واسطه ها را حذف کند و تمام سود را به جیب کشاورز بریزد و 
با فروش مستقیم به کارخانه های اصلی تولیدکننده رفتند.«
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آنتونی رابینز
هدفی که به ســوی آن می روید و آنچه دارید، 
معیار حقیقی موفقیت شما نیست. به نظر من، 
موفقیت جریان مداومی است که طی آن مشتاق 

و آرزومند موفقیت های بیشتری هستیم.

برخی از 
شرکت های 

فناوری، 
از قبیل 

مایکروسافت، 
در حال حاضر 

ارائه خدمات 
ایمیل خود 
را به مردم 

ایران از سر 
گرفته اند. 

اپل، اچ پی، 
سارل )شرکت 

مستقر در 
سوئیس که 

از شرکت های 
تابعه شرکت 

آمریکایی 
است(، و گروه 
لنوو  مستقر 

در هنگ کنگ، 
به دنبال 

بازگشت به 
بازار ایران 

هستند

کدام تحریم ها از دوش اکوسیستم استارت آپی ایران برداشته خواهد شد؟

رکالین اندرســون، محقق سیاست اینترنتی ایران، 
می گوید:  »لغو تحریم ها به نفع کاربران اینترنتی ایرانی 
است. آن ها می توانند به فناوری اطالعات دسترسی 

بیشتری پیدا کنند.«
با وجود اینکه از سال 1۹۹۵ میالدی )1۳۷۳ شمسی( 
ایران تحت تحریم های کلی و جامع قرار گرفته بود، 
از ســال 2۰1۰ میالدی )1۳88 شمسی( یک مورد 
استثنا در زمینه ارتباطات شخصی از طریق اینترنت 
به وجود آمد. پس از مدتی در ماه مه 2۰1۳ )فروردین 
1۳۹2( دفتر کنترل دارایی های خارجی با صدور یک 
مجوز عمومی تحریم های مربوط به ارتباطات شخصی 

از طریق اینترنت با افراد داخل ایران را اصالح کرد.
با این حال، شــرکت های آمریکایــی همچنان در 
معامالت خود با ایران با محدودیت روبه رو هستند. اما 
شرکت های اروپایی و نیز شرکت های تابعه خارجی 
و شــرکت های وابسته به شــرکت های آمریکایی 

می توانند با ایران تجارت کنند. به عالوه مردم ایران 
می تواننــد خدمات میزبانی وب را از شــرکت های 
مستقر در خارج از ایران خریداری کنند. همچنین 
اکنون امکان خریداری نسخه های اصلی برنامه های 
معروف فراهم شده است. از سوی دیگر، شرکت های 
آمریکایی اجازه دارند ابزارهای ارتباط شخصی را به 
ایران بفروشند. اما بسیاری از شرکت ها از فروش این 
ابزارها یا در دسترس قرار دادن خدمات خود به ایرانیان 
خودداری می کنند، زیرا می ترسند مقررات آمریکا را 
زیر پا بگذارند. به همین دلیل، بسیاری از مواردی که 
از نظر فناوری مجاز هســتند هنوز در اختیار مردم 

ایران قرار نگرفته اند.

چهلوازمیمیتوانندبهایرانصادرشوند؟
خدمات پولی مربوط به تبادل ارتباطات شخصی 
از طریق اینترنت؛ از قبیل پیام فوری، چت و ایمیل، 
شبکه های اجتماعی، اشتراک گذاری عکس و فیلم، 
جســتجو در وب، و وبالگ نویســی )که درمجموع 
»ارتباطات شــخصی« نامیده می شــوند(، ازجمله 
اسکایپ و نیز خدمات محاسبات فضای ابری مربوط 
به تبادل ارتباطات شــخصی از طریــق اینترنت، و 

نرم افزارهای مورد نیاز برای این خدمات.
نرم افزارهــای پولی مــورد نیاز بــرای راه اندازی 
خدمات مربوط به تبادل ارتباطات شخصی؛ ازجمله 
نرم افزارهای ارتباطات شخصی که منشا خارجی دارند 

و در خارج از آمریکا هستند.
خدمات اینترنتــی رایگان مربوط بــه ارتباطات 
شخصی که به طور عمومی در دسترس قرار می گیرند 
و نرم افزارهای مورد نیاز برای راه اندازی این خدمات، 
اعم از اسکایپ، یاهو مسنجر و گوگل. ممکن است این 
موارد به جمهوری اسالمی ایران صادر شود، به همین 
دلیل منظور از »دسترسی عمومی« استفاده عموم 
مردم از نرم افزار است و نه تعریف درج شده در مقررات 
وزارت بازرگانی مدیریت صادرات. طبق این مقررات، 
افراد آمریکایی نمی توانند بدون ارائه خدمات رایگان 
به دولت ایران، این خدمات را به طور ناخواســته در 
اختیار ایران قرار دهند زیرا ممکن است ندانند کاربر 

نهایی کیست.
خدمات اتصال به اینترنت در سطح مصرف کننده و 
ارائه، فروش یا اجاره ظرفیت امکانات انتقال ارتباطات 
از راه دور )از قبیل اتصال شبکه ماهواره ای یا زمینی( 
مربوط به ارتباطات شخصی. این بخش شامل موارد 

اکوسیستم
E c o s y s t e m

13 اکنونکهتحریمهاعلیهایرانبرداشتهشدهاند،افزایشسرمایهگذاریخارجیودسترسیبهمحصوالتفناوریشرکتهایخارجیدرایراننهتنها
بهاقتصادبیمارکشورکمکمیکند،بلکهامکاندسترسیاینترنتیبهپیشرفتحیاتیرافراهمخواهدکرد.بالغوتحریمهایفلجکننده،کهتوانایی
خریدنرمافزارهارابرایمدتطوالنیمحدودکردهبودند،اکنونمردمایرانمیتوانندابزارهاوخدماتموردنیازبرایدسترسیبیشتربهاینترنترا

دریافتکنند.محدودیتهایبرداشتهشدهچهمواردیهستند؟

آزاده افتخاری

گــزارش
R e p o r t

لغوتحریمهایغرب
علیهایرانوراهیتازه

برایاپل

۷۷ میلیون نفر جمعیت ایران برای شرکت اپل 
بازاری تازه و جذاب است. جمعیت ایران نسبتا 
جوان است و ۴2 درصد از آن ها زیر 2۵ سال سن 
دارند. در حال حاضر نیز شرکت سامسونگ در 
فروش محصوالت خود در ایران بســیار موفق 
بوده است و اپل می خواهد جای خود را در این 
بازار باز کند. در ســال 2۰1۴ این شرکت تمام 
تالش خود را به کار گرفت تا با توزیع کنندگان 
ایرانی جدید کار کند اما هیچ اطالعیه رسمی 
ارائه نشــد. اکنون با توافق هســته ای ایران و 
آمریکا، قرار است تحریم های غرب لغو شود و 
برای شرکت های فناوری آمریکایی مانند اپل 

در ها رو به ایران باز خواهد شد.
به گزارش Investors.com، اداره خزانه داری 
گفته اســت به محض اجرایی شــدن توافق 
هســته ای، شــرکت های تابعــه بین المللی 
وابسته به شــرکت های آمریکایی می توانند 
از فرصت هــای تجــاری موجــود در ایــران 
اســتفاده کنند. در این گزارش آمده است که 
مصرف کنندگان نسبتا جوان، تحصیل کرده و 
مشتاق فناوری ایران تمایل دارند از برندهای 

غربی مانند اپل استفاده کنند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، شرکت تابعه 
Hewlett-Packard در ســوئیس در تــالش 
اســت تا برای فروش محصوالت خود در ایران 
به راه حلی دست یابد. اپل نیز به دنبال افتتاح 
فروشگاه های خود در ایران است. اگر اپل بتواند 
چندین فروشگاه در ایران افتتاح کند، در مدت 
چند سال ایران می تواند به بازار فوق العاده ای 
برای این شرکت تبدیل شود. اما امکان افتتاح 
فروشــگاه اپل در ایران هنوز سوالی است که 

بدون پاسخ مانده است.

ستون
c o l u m n

ستون
c o l u m n

در دوران تحریــم، ایرانی ها می توانســتند از 
طریق یک کانال میانجی از سایت های اصلی 

خرده فروشی آمازون و ای بی خرید کنند.
حســین مهری در دوران قبل از لغو تحریم ها 
اظهار کــرده بود: »اکنون شــهروندان ایرانی 
می تواننــد به طور مســتقیم از ســایت های 
خرده فروشــی بین المللی )در خارج از کشور( 
مانند آمازون و ای بی خریــد کنند و اجناس 
خود را در ایران تحویــل بگیرند.« وی افزوده 
بود: »برای همکاری با ای بی و آمازون، به دلیل 
تحریم ها یک شرکت میانجی انتخاب شده تا 

دالر را به ریال تبدیل کند.«
طبق گفته او، اداره پست ایران در حال مذاکره 
با ارائه دهندگان خدمات پستی، شرکت های 
پیک و خرده فروشان آنالین از قبیل دیجی کاال 
بود، تا این بسته های خریداری شده را تحویل 
دهند. شــاید روزی این امکان به وجود آید که 
بسته های خریداری شده را بتوانیم از ایران به 

خارج از کشور ارسال کنیم.
در زمان تحریم ها ایــران طبق قراردادی که با 
آلمان بســته بود، بسته های محلی را از جانب 
شرکت های خارجی جمع آوری می کرد و آن ها 
را به آن شــرکت ها تحویل می داد تا در زمان 

ارسال مجدد صرفه جویی شود.
قبل از لغو تحریم ها، شرکت های آمریکایی حق 
تجارت با ایران را نداشتند. در دوران پسابرجام 
نیز رســانه های آمریکایی از محدودیت های 
شدید این کشــور درباره منع تجارت با ایران 
حتی بعد از لغو تحریم ها علیه ایران انتقاد کردند. 
وال استریت دیلی در مقاله ای هشدار داده است 
که وقتی در دوره پساتحریم دروازه بازار ایران رو 
به رقبای اروپایی و آسیایی باز شود، شرکت های 
آمریکایی خسارت زیادی متحمل خواهند شد.
اما خبرها حاکی از آن اســت کــه پس از لغو 
تحریم ها این سایت های خرده فروشی همچنان 
در ایران به طور رســمی فعالیت نخواهند کرد 
و دولت ایران اعالم کرده اســت که با فعالیت 
رسمی شرکت آمازون و ای بی در ایران موافقت 

نخواهد کرد.
با این حال امــکان اســتفاده از خدمات این 
شرکت ها در ایران وجود دارد. آمازون و ای بی 
در ایران نمایندگی نخواهند داشت، اما می توانند 
در قالب فعالیت بین المللی خدمات جهانی خود 
را به ایران ارائه دهند و ایرانیان نیز می توانند با 
داشتن کارت اعتباری از این فروشگاه ها خرید 
کنند. در دوران تحریم هــا علیه ایران، امکان 
اســتفاده از کارت های اعتبــاری مانند ویزا و 
مسترکارت وجود نداشــت، اما اقداماتی برای 
استفاده از آن ها توسط شهروندان ایرانی انجام 
گرفته بود که با تشدید تحریم ها به حالت معلق 
درآمد. با این حال، در دوران بعد از لغو تحریم ها 
به نظر می رســد امکان استفاده از این کارت ها 
در ایران و در پی آن امکان خرید از سایت های 

خرده فروشی خارجی فراهم شود.

ایرانیهامیتواننداز
آمازونوایبیخرید

کنند

زیر نمی شــود: خدمات اتصال به اینترنت در سطح 
تجاری یا امکانات انتقال ارتباطات از راه دور )از قبیل 
لینک های ماهواره ای اختصاصی، خطوط اختصاصی 
دارای ضمانت کیفیت خدمــات، فروش ظرفیت یا 
خدمات به ارائه دهندگان ارتباطات از راه دور ایرانی، 
یا زیرساخت ارتباطات از راه دور(، یا خدمات میزبانی 
وب که برای اهداف تجاری در نظر گرفته شده اند یا 
خدمات ثبت نام دامنــه. در الحاقیه گواهی عمومی 
دفتر کنترل دارایی های خارجی، فهرســتی از سایر 
سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مجاز برای صادرات 
به ایران به این صورت درج شده است که در زیر به طور 
خالصه به آن ها می پردازیم. اگر قرار است خدماتی 
به ایران صادر شــود ابتدا باید نام آن در این فهرست 
بررسی شود. در کل، هر مورد شامل درایورها، نرم افزار 
ارتباط اتصال، و خدمات مورد نیاز برای راه اندازی این 
سخت افزار و نرم افزارها می شود. به عالوه، مواردی که 
نام آن ها در این الحاقیه آمده است اما منشا خارجی 
دارند و در خارج از آمریکا هستند، می توانند به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم توســط یک فرد آمریکایی 

صادر یا ارائه شوند.
تلفن های همــراه )مانند تلفن های هوشــمند(، 
دستیاران دیجیتال شخصی )PDA(، کارت ماژول 
هویت مشترک )سیم کارت(، و لوازم جانبی مربوطه 
)مانند هدســت، کیس، جلد، شارژر، داک، محافظ 

صفحه نمایش، کابل، آداپتور و باتری(.
تلفن های ماهواره ای و ســخت افزار شبکه منطقه 

جهانی پهن باند.
مودم های مصرف کنندگان، کارت های رابط شبکه، 
تجهیزات رادیویی )مانند آنتن(، روتر، سوئیچ و نقاط 
دسترسی WiFi، که برای استفاده همزمان حداکثر 

۵۰ کاربر طراحی شده است.
پایانه های ماهواره ای مصرف کننده مســکونی و 
تجهیزات فرستنده و گیرنده )مانند آنتن، دستگاه 

گیرنده، ستاپ باکس و رمزگشاهای ویدئویی(.
لپ تاپ، تبلت و دستگاه های رایانه ای شخصی، و 
لوازم جانبی )مانند دیسک درایو مصرف کننده، و سایر 
دستگاه های ذخیره داده( و لوازم جانبی این دستگاه ها 
)مانند صفحه کلید و اشاره گر(، و سیستم عامل رایانه 
و نرم افزار مورد نیاز برای اســتفاده مصرف کننده از 
این سخت افزارها، اعم از به روزرسانی ها و بسته های 
نرم افزار. شــایان ذکر است که در این مجوز به اجزا و 
قطعات یدکی )مانند ریزپردازنده ها( اشاره ای نشده 
اســت و برای صادرات آن ها بایــد یک گواهی مجزا 

صادر شود.
نرم افزارهای آنتی ویروس، ضدتروجان و ضدردیابی، 

و ابزارهای ضدسانسور و نرم افزارهای مربوطه.
سیستم های عامل تلفن همراه، برنامه های آنالین 
بــرای فروشــگاه های برنامه سیســتم های عامل 
تلفن همراه و نرم افزار مربوطه، اعم از برنامه هایی که 
برای اجرا در سیستم های عامل تلفن همراه طراحی 
شده اند. این بخش شــامل برنامه های دانلودشده از 
طریق فروشــگاه های برنامه آنالین می شود مانند 

iTunes، App Store،Google Play  و...
نرم افــزار کالینت شــبکه خصوصــی مجازی 
)VPN(، ابزارهــای پروکســی و ابزارهای ارتباطات 
شــخصی کالینت پولــی ازجمله ارتبــاط تلفنی 
صوتی، متنی، ویدئویی، صداگــذاری، ویدئوچت و 
فناوری های جانشین، نرم افزار ارتباطات و اتصاالتی 
که مصرف کننده به آن ها نیــاز دارد تا بتواند به طور 
کارآمد از خدمات استفاده کند و نیز خدمات مورد نیاز 
برای راه اندازی این نرم افزارها. البته یک نکته مهم در 
این زمینه وجود دارد: »اگر صادرات موارد فوق برای 
اهداف تجاری یا مصرف دولتی باشد، قوانین مربوط 
به تحریم های موجــود در زمینه فناوری اطالعات و 
ارتباطات همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند؛ 
مگر اینکه مشخص شود این صادرات برای استفاده 
عمومی و رایگان از خدمات ارتباطات شخصی است. 
به عالوه، صادرات تجهیزات و خدمات مجاز به افراد و 
نهادهایی که امتیاز صادرات آن ها لغو شده است )به 
عبارت دیگر، افراد و نهادهایی که در فهرست SDN و 
سایر فهرست های ممنوعه آمریکا قرار دارند( همواره 

ممنوع است.«

اریچ فراری، متخصص قانونی تحریم های آمریکا 
علیه ایــران، می گوید: »به نظــر من هیچ یک 
از تحریم های لغوشــده مزیتی مستقیم و آنی 
برای صنعت ارتباطات از راه دور ایران محسوب 
نمی شوند. در طول تصمیم گیری درباره حذف 
تحریم ها، تعداد زیــادی از مقامات آمریکایی با 
اعمال تحریم های ارتباطات از راه دور موافق بودند. 
همچنین به استثنای برخی از مقامات، که افراد 
درگیر در استفاده غیرمجاز از فناوری اطالعات 
را مورد هدف قرار می دادند، هیچ تحریم یا طرح 
ثانویه ای وجود نداشــت که آن بخش از اقتصاد 

ایران را تحت تاثیر قرار دهد.«

محقق اینترنت، اندرســون هشــدار می دهد: 
»اکنون ما در بخش خصوصی متعهد هســتیم 
خدمات و پلتفرم هــای آن ها را دوباره در اختیار 

کاربران ایرانی قرار دهیم.«
برخــی از شــرکت های فنــاوری، از قبیــل 
مایکروســافت، در حال حاضــر ارائه خدمات 
ایمیل خود را به مردم ایران از سر گرفته اند. اپل، 
اچ پی، سارل )شــرکت مستقر در سوئیس که از 
شرکت های تابعه شرکت آمریکایی است(، و گروه 
لنوو  مســتقر در هنگ کنگ، به دنبال بازگشت 
به بازار ایران هستند. لغو تحریم ها موجب شده 
انتظارات برای سرمایه گذاری در تغییر زیرساخت 

ارتباطات ایران افزایش یابد که این مسئله هدف 
مشترک فعاالن و بسیاری از مسئوالن ایرانی در 
دولت روحانی است که معتقدند چنین ارتقای 
زیرساختی برای یک اقتصاد مدرن ضروری است.

در 21 ژانویه 2۰1۶، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، محمود واعظــی، اظهار کرد که ایران 
امیدوار است شــاهد افزایش سرمایه گذاری در 
راســتای افزایش میزان پهنــای باند اینترنتی 
محدودشــده باشــد. این امر می تواند سرعت 
اینترنت را در ایران افزایش دهد و موجب تسهیل 

در ارتباطات حرفه ای و تجاری شود.

رابطه تحریم ها و استارت آپ ها
1۷ بهمن1۳۹۴ . سال اول . پیش شماره دوم
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رضا جمیلی -  اکبر هاشمی
گپ و گفت

مصاحبه
I n t e r v i e w

 جمیلی: وقتی از پسابرجام برای صنایع مختلف 
صحبت می کنیم، آن ها دوره پیشابرجام را تجربه 
کرده اند اما  با توجه به جوانی استارت آپ ها به نظر 
می رسد این فضا در دوره تحریم ها متولد شده و 
اصوال پیشابرجام را تجربه نکرده است. آیا این 

تقسیم بندی درست است؟
فرنود: بستگی دارد به اینکه استارت آپ را چگونه 
تعریــف کنیم. اســتارت آپ واژه ای اســت برای 
شرکت های کوچکی که امکان رشد زیادی دارند. 
با این تعریف بســیاری از شرکت های قدیمی هم 
استارت آپ محسوب می شــوند. مثال »همکاران 
سیستم« که کسب وکار کوچکی بوده و حاال بزرگ 
شده با این تعریف یک استارت آپ است. به عبارتی 
آن ها وجود داشــته اند، اما با این اســم شــناخته 
نمی شده اند و دوران تحریم را هم تجربه کرده اند. 
یعنی به سیستم های بانکی بین المللی دسترسی 
نداشــته اند و برقراری ارتباط با سیســتم پست و 

تکنولوژی روز دنیا برای آن ها ممکن نبوده و...
احمدی: یکــی از بزرگ ترین محرومیت های آن ها 
دسترســی نداشــتن به نرم افزار بوده است. همین 
»همکاران سیستم« با محدودیت های خرید نرم افزار 
مواجه بود، چون در ایران نمایندگی رسمی نداشت. 
حتی »چارگون« نیز یک استارت آپ بوده که حاال 

به شرکتی بزرگ تبدیل شده است.

 جمیلی: صحبت بیشتر از یک فضا و اکوسیستم 
است، تا نمونه های محدود. بحث من این است که 
این اکوسیستم در دوران تحریم متولد شده و 
پیشاتحریم را تجربه نکرده است. یعنی وقتی 
چشم باز کرده تحریم را در فضای اطراف خود 
دیده است. اکوسیستمی که پیشابرجام را تجربه 

نکرده، پسابرجام برایش چه معنایی دارد؟
احمدی: اول اینکه شــوکه نمی شوند. چون وقتی 
کسی استارت آپی را شروع می کند در حال استفاده 
از نمونه هــای موفق خارجی اســت. بــرای آن ها 
هم امکاناتی چــون تبلیغ در گوگل و اســتفاده از 
تکنولوژی های فضای خودشان در دسترس است. 
در دوران تحریم این امکانات در اختیار استارت آپ ها 
نیســت، ولی وقتی تحریم نباشد روند طبیعی یک 
استارت آپ همان گونه که در خارج از کشور وجود 
دارد، طی خواهد شد. یعنی در فضای جدید شرایط 
ما تازه با نمونه هایی که از آن ها الگو گرفته ایم یکی 

می شود. 

  جمیلی: تحریم ها بیشــتر در چه حوزه هایی 
استارت آپ ها را تحت تاثیر قرار می دادند؟

احمدی: بکر کردن فضا و رقابتی نبودن آن تا حدی 
نتیجه تحریم بوده است.

فرنود: روند تحریم هــا خیلی جالب اســت. در 
طول ســال های انقالب روند تحریم ها همیشــه 
صعودی بوده است. ولی حاال در تمام دنیا هیجانی 
ایجاد شــده بر ســر یکی از آخرین بازارهایی که 
بکر و دســت نخورده اســت. از طرفی این فضای 
اســتارت آپی نیاز به زیرســاخت دارد. تحریم ها 
بسیاری از زیرساخت های مورد نیاز را از ما گرفته 
بود. وقتی زیرساخت های بانکی و اینترنت پرسرعت 
پایه گذاری شود آینده خیلی روشن تر خواهد بود. 
برای نمونه درباره خود من، ســرویس رایگانی که 
همه اســتارت آپ ها از آن استفاده می کنند بعد از 
مدتی بدون اخطار قبلی برای من قطع شد. یعنی 
تحریم شــرکت های آمریکایی هنــوز ادامه دارد. 
البته از طریق شعب غیرآمریکایی خود می توانند با 
ایــران کار کنند، در حالی که قبال حتی نمایندگی 
یک شــرکت آمریکایی در دبی هم نمی توانست با 

ایران همکاری کند.
احمدی: پیش بینی پذیر بودن و ثبات این فضا هم 

خیلی تاثیرگذار است.

  جمیلی: بخشی از تحریم ها ممنوعیت هایی 
مشخص بود و بخشی هم مراودات بین المللی را 
تحت تاثیر قرار داده بود. تسهیل این مراودات 
در فضای جدید برای اســتارت آپ ها می تواند 

مفید باشد؟
فرنود: بعد از توافق، در کنفرانسی در لبنان شرکت 
کردم. هیجان عجیبی در بین شرکت کنندگان در 
مورد ایران وجود داشــت. از طرفی هم اکوسیستم 
نوپا بدون کمک افراد خبره و کارشناس های بزرگ 
نمی تواند رشد کند. در استارت آپ برای رشد فرصت 
زیادی وجود ندارد و نمی تــوان آزمون وخطا کرد، 
پس شما باید از حداکثر کمک هایی که در دسترس 
دارید استفاده کنید. وقتی مراودات بین المللی دچار 
محدودیت باشد، این فرصت از استارت آپ ها گرفته 

می شود و درصد شکست ها باال می رود.

  هاشمی: قانون جدید اخذ ویزا برای کسانی که 
به ایران سفر کرده اند چقدر برای استارت آپ ها 

مضر است؟
احمدی: این بدترین اتفاقی است که می شد تصور 
کرد. اینقدر هم سریع اتفاق افتاد که کسی نتوانست 
اعتراضی به آن کند. این مسئله برای مراودات خارج 
با داخل ایران دردسرهای زیادی ایجاد می کند که 

مسلما استارت آپ ها هم از آن آسیب خواهند دید.
فرنود: برای من عجیب اســت که چرا ایرانی ها به 
این قضیه زیاد اعتراض نکردند، چون با این اتفاق راه 

مراوده علمی با ایران هم سخت می شود.

  هاشمی: ســوال اساسی در دوره پساتحریم 
این است که استارت آپ هایی که ایده آن ها از 
نمونه های موفق خارجی گرفته شده، می توانند 
با ورود نسخه های اصلی آن ها باقی بمانند یا خیر. 
اگر اپ استور یا گوگل پلی وارد کشور شوند چه 
تضمینی وجود دارد که کافه بازار از بین نرود؟ 
چراکه در دوران تحریم یک فضای غیررقابتی 

و انحصاری در کشور به وجود آمد.
احمدی: استارت آپ های موفق مثل دیجی کاال باید 
از همان اول درباره رقبایی چون آمازون برنامه ریزی 
می کردند. نمی دانم این کار را کرده اند یا نه! احساس 
من این است که مدیرعامل کافه بازار از همان ابتدا 
این مسئله را در شــرکتش جا انداخته که رقیب ما 

گوگل پلی است.
فرنود: چون نیازها یکی اســت، حتی اگر کپی هم 
نکنید و چشم بسته طراحی کنید، باز مشابهت های 
زیادی وجود خواهد داشــت. خرید آنالین یک نیاز 
است. شما هر فروشگاه آنالینی طراحی کنید چیزی 
شبیه ای بی یا آمازون یا دیجی کاال می شود. به تجربه 
چین نگاه کنید. با ورود »گوگل بایدو« از بین نرفت، 

با ورود واتس آپ وی چت از بین نرفت.

  احمدی: اگر آمازون به ایران بیاید همان کاری را 
که در ترکیه کــرده در ایران کپی خواهد کرد، ولی 
دیجی کاال بومی اینجاســت. به عبارتی آمازون یک 
نسخه خود را در ایران کپی می کند و نمی تواند آنگونه 
که دیجی کاال بومی است خود را با فرهنگ و ذائقه 

ایرانی ها هماهنگ کند. 
فرنود: اتفاقا مــا مثال این ورودهــای نه چندان  
ســازگار با فرهنگ کشــور را هم داریم. »بامیلو« 
کپی همان کاری اســت که آمازون در کشورهای 
دیگر کرده اســت. حتی پروموشن )تخفیف های 
ویژه( جمعه ســیاه را هم در ایران کپی می کند و 
هیچ تطبیــق فرهنگی انجام نمی دهــد. اما وقتی 
آن را با پروموشن شــب یلدای دیجی کاال مقایسه 
می کنید، که خیلــی موفق بود، متوجه ارزش های 
این بومی بودن و آشنایی با فرهنگ ملی می شوید. 
بنابراین استارت آپ های ایرانی مزیت های رقابتی 

بسیار قوی دارند. 

  جمیلی: ولی صحبت از اکوسیســتمی جوان 
اســت که در برابر شــرکت های بزرگ بلعیده 

می شود؟
احمدی: این نگرانی به جا نیســت؛ بسیاری از این 
استارت آپ ها در فضایی شکل گرفته اند که مبتنی بر 

تحریم ها بوده. در حالت طبیعی آن ها باید می رفتند 
در شــرکت های بین المللی سال ها کار می کردند و 
بعد استارت آپ می زدند؛ خب معلوم است که حاال 
کمی احساس خطر کنند. در همین ترکیه آمازون 
هست ولی بزرگ ترین خرده فروش آن ها استارت آپی 
ترکیه ای است. آن ها که در تحریم نبوده اند! با توجه به 
فرهنگ ترکیه ای توانسته موفق شود. این روایت که 
اگر خارجی ها بیایند ایرانی ها زمین می خورند غلط 
است. شاید اگر گوگل پلی وجود داشت کافه بازار به 
این فکر می کرد که چه چیز بهتری به ایرانی ها بدهد 

تا آن ها را جذب کند. 
فرنود: به نظر من فرصت ها از بین نمی روند. چون 
هرچه این فضا بزرگ تر شــود ممکن اســت جای 
صاحبان فرصت ها عوض شــود ولــی فرصت های 

جدید ایجاد می شود.
احمدی: ســود اصلی را اکوسیســتمی می برد که 
بزرگ تر می شــود. نباید برای کسی مهم باشد که 
دیجی کاال یا کافه بــازار می مانند یا نه. هدف ما این 
نیست که حتما یک استارت آپ ایرانی با هر کیفیتی 
حتما بماند. بزرگ شدن این فضا خود یک دستاورد 
اســت. ولی فرش قرمز هم برای کسی پهن نکنیم. 
آن ها اگر بیایند با همین شرایط و دردسرهایی که 
ما اینجا داریم بروند دنبال مجوز و... اگر موفق شدند 
ما هم خوشــحال می شویم! برگ برنده ما نسبت به 
شــرکت هایی که از بیرون می آیند محتواست. ما 
می توانیم به زبان مخاطب محتوا تولید کنیم. حتی 
فکر می کنم شــرکت های خارجی هم اگر به ایران 
بیایند قســمت بزرگی از سرمایه خود را روی تولید 

محتوا سرمایه گذاری خواهند کرد.
فرنود: یکی از مشکالت بزرگ شرکت های خارجی 
مثل بامیلو این است که با استانداردها و اصول بازار 
ایران آشــنا نیستند. چون اســتانداردها و اصولی 
دارد که جهانی اســت و در ایران جواب نمی دهد. 
اصول ایران در هیچ کتابی نوشته نشده و با تجربه و 

آزمون وخطا به دست می آید.

 جمیلی: یعنی چالش های فضای کســب وکار 
ایران، که همه از آن ها شاکی اند، تبدیل به مزیت 

رقابتی شرکت های داخلی شده است؟
فرنود: بله، نمی گویم این مســئله خوب اســت اما 

واقعیت است.

 جمیلــی: ولی تحلیل فعلی این اســت که 
خطر بســیار بزرگ تر از این حرف هاســت. 
وقتی غول های تکنولوژی وارد کشور شوند 
نمی توان به این دل خوش کرد که چون بهتر 
می دانیم چطور باید فالن مجوز را گرفت پس 
ما موفق تر خواهیم بود. صحبت از این است که 
این غول ها استارت آپ های حتی موفق داخلی 

را خواهند خورد!
فرنود: بایــد روی این نکته تاکید کنــم که ورود 
خارجی ها به بــازار ایران صرفا چیز بدی نیســت. 
اینکه تعدادی از استارت آپ های ایرانی مجبور شوند 
شرکتشان را به شــرکتی بزرگ بفروشند هم چیز 

بدی نیست. چون اشتغال و رقابت ایجاد می شود.
احمدی: برای مشتری اتفاق خوبی است.

فرنود: برای استارت آپ ها هم بد نیست. شما وقتی 
رقیب جدی دارید می توانید رشد کنید. نباید خیلی 

سیاه وسفید نگاه کرد.
کثیری: مــن اعتقاد دارم کســی که بایــد بماند 
خواهد ماند. اگر بازار ماشــین باز شــود و مردم به 
سمت ماشین های خارجی بروند، به این معناست 
که شرکت های داخلی درســت کار نکرده اند. اگر 
یوتیوب بیاید و آپارات مجبور شود جمع کند، بدانید 
که مشــکل از آپارات بوده که در این سال ها تنها از 
انحصار فضا استفاده و رشــد کرده است. بنابراین 
باید از موضوع رقابتی شــدن اســتقبال کنیم و به 
این فکر نکنیم که کی نابود می شود و کی می ماند. 
ممکن اســت یوتیوب بیاید ولی مــردم کماکان از 
یک اســتارت آپ محلی اســتفاده کنند. نکته بعد 
اینکــه همواره پول و دانــش و رقابت به هر فضایی 
به خصوص کســب وکارها کمک کرده اند. درست 
است که آسیب هایی هم دارند اما منافع بلندمدت 

آن ها بیشتر است.

 جمیلی: سال هاســت شــرکت های بزرگ 
خودروسازی حق ورود به بازار ایران را ندارند، 
چراکه با ورود آن ها خودروســازی های داخلی 
تعطیل خواهند شد. این سیاست حمایتی دولت 
است تا هزاران شــغلی که این شرکت ها ایجاد 
کرده اند از بین نروند. آیا با چنین سیاست ها و 
محدودیت هایی در حوزه استارت آپ ها موافقید؟ 
یعنی در سیاستی حمایتی ما جلوی آمازون را 

بگیریم تا دیجی کاال از بین نرود؟
احمدی: کسی که می خواهد از گوگل پلی خرید کند 
همین حاال هم می تواند این کار را انجام دهد. کسی 
نمی تواند جلوی او را بگیــرد. تکنولوژی با واردات 
یا تولید ماشــین فرق می کند. خیلــی نمی توان با 
محدودیت و قوانین گمرکی جلــوی ورود آن ها را 
گرفت. بــه نظر من دیجــی کاال می تواند با آمازون 

رقابت کند.

 هاشمی: به نظرتان خوشبینانه نیست؟ 
فرنود: به نظر من در مورد کافه بازار کمی شک وجود 
دارد. چــون از نظر تکنولــوژی خیلی از گوگل پلی 

عقب است.
احمدی: من اینطور فکر نمی کنم. االن وقتی آپدیتی 
برای یک اپ می آید، شــما فقط می توانید همان را 
دانلود کنید و مجبور نیستید یکبار دیگر کل اپ را 
دانلود کنید. این ویژگی گوگل پلی را کافه بازار هم 
دارد. خیلی تفاوتی وجود ندارد. از طرفی شــما اگر 
بخواهید اپ های ایرانی را ببینید باید بروید کافه بازار 

نه گوگل پلی.
فرنود: اپ اســتور میلیون ها دالر خــرج کرده و 
شرکت های کوچکی را خریده تا برای بهینه کردن 
لیســتی که در ویترینش نمایش داده می شود به او 
کمک کنند. کافه بازار روی چنین بهینه سازی هایی 
چقــدر کار کرده اســت؟ چقدر خرج کــرده؟ اگر 

پاسخ به نامه ادارات 
مالیات سراسر کشور به 
کسب وکارهای اینترنتی

پیرو ارســال نامه ادارات مالیات سراســر 
کشور به کســب وکارهای اینترنتی دارای 
نماد اعتماد الکترونیکی، برای احضار آن ها 
جهت پرداخت مالیــات ارزش افزوده، رضا 
الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب وکار 
اینترنتی، در نامه ای مواردی را در پاســخ 
به ایــن درخواســت مطرح کرده اســت. 
نامه ای که در آن بر نحوه اطالع رســانی این 
ادارات درخصوص قوانین مربوط به مالیات 
کسب وکارهای اینترنتی و لزوم بازنگری در 
برخی قوانین مالیاتی با توجه به ماهیت این 
کسب وکارها تاکید شده است. بندهای این 

نامه به شرح ذیل است:
متاســفانه اداره مالیات بــدون هیچ گونه 
اطالع رســانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت 
مالیات از کســب وکارهای اینترنتی اقدام 
به ارســال نامه برای آن ها کرده است که با 
مراجعه برخی از کسب وکارها به اداره فوق 
به آنان اعالم شده است که از تاریخ دریافت 
نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید 
و در صورت عدم پرداخت تا امروز مشمول 
جریمــه پرداخت هســتید. در صورتی که 
هیچ گونــه اطالع رســانی از طــرف اداره 
مالیات و مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
مبنی بر مشــمول شدن کسب وکار از زمان 
دریافت نماد اعتماد، انجام نشــده است و 
کســب وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی 
شده اند. متاســفانه برخی از آنان به دنبال 
ابطال نماد خود هستند تا مانند خیل کثیری 
از کســب وکارهای بدون نماد و با استفاده 
از درگاه های بانکی واســط فعالیت خود را 
انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی 

کسب وکارهای قانونمند شده است.
همان طــور کــه مطلع هســتید بیشــتر 
کسب وکارهای اینترنتی به عنوان کارگزار 
و بــدون انبار کــردن محصول، اقــدام به 
فروش اینترنتی کاال و یا خدمات می کنند 
و نحوه فعالیت و محاســبات مالی آن ها با 
کســب وکارهای فیزیکی متفاوت اســت، 
بنابراین به نظر می رســد بایــد قوانین و یا 
حداقل دستورالعمل های مجزایی برای این 

منظور صادر شود.
در سال های گذشته تا به امروز با همکاری 
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی بیش 
از 14 هزار کســب وکار اینترنتــی اقدام به 
ثبت وب سایت خود در سامانه نماد اعتماد 
کرده اند که بیــش از 80 درصد این افراد از 
جوانان دانشگاهی و کارآفرین هستند که به 
امید به دست آوردن شغل و ایجاد کارآفرینی 
قدم به ایــن عرصه گذاشــته اند و هنوز در 
ابتدای فعالیت خود هستند و بیشتر درآمد 
خــود را صرف هزینه های فرهنگ ســازی 
خرید اینترنتی در کشــور می کنند، کاری 
کــه انتظار مــی رود دولت محتــرم نیز به 
آن اهتمام ویژه ای داشــته باشد. بنابراین 
کسب وکارهای اینترنتی درخواست تخفیف 
در اعمال هزینه های مالیاتی را دارند. ضمنا 
انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی تقاضایی 
مبنی بر اعمال نرخ صفر درصد برای مالیات 
ارزش افــزوده خریدهای اینترنتــی را به 

سازمان های مربوطه ارسال کرده است.
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آمازون و گوگل پلی دیجی کاال و کافه بازار را خواهند بلعید؟
سرنوشت استارت آپ های ایرانی در پساتحریم در میزگردی با حضور هادی فرنود، حمیدرضا 

احمدی و مجید کثیری

گپوگفت
D i a l o g u e

14
مایکل جردن

همه بهترین فروشــنده یا بهتریــن بازیکن 
بسکتبال نخواهند شــد، با این حال شما هم 

می توانید یکی از بهترین ها باشید.

ستون
c o l u m n

»فرصت یا تهدید؟« این 
خالصه بحث و پرســش 
درباره حضور شرکت های 
خارجی در ایران اســت. 
شــرکت هایی کــه بــا 
گشایش پسابرجام و رفع 
بین المللی  تحریم هــای 
پایشان به یکی از بکرترین 
بازارهای جهان بازخواهد 
شــد. بازاری 80 میلیون 
نفــری کــه برندهایــی 
چــون ای بی، آمــازون، 
و... هیچ گاه  گوگل پلــی 
ســهمی از آن نداشته اند. 
حاال امــا فصل تــازه ای 
بــرای اســتارت آپ های 
ایرانــی شــروع شــده 
اســتارت آپ های  است؛ 
ریزودرشتی که بسیاری 
غیــاب  در  آن هــا  از 
غول هــای نامــدار برای 
خود نام ونشانی دست وپا 
کــرده و بــازاری به هم 
زده اند. سرنوشت آن ها در 
پساتحریم چه خواهد شد؟ 
نگرانی ها و بی تفاوتی های 
موجود تا چه اندازه مبتنی 
بــر واقعیــت هســتند؟ 
حمیدرضا احمدی، رئیس 
ســابق کانون کارآفرینی 
بنیان گــذار  و  ایــران 
»ایونــد«، هــادی فرنود 
بنیان گــذار »کامــوا«، و 
مجید کثیری بنیان گذار 
»اخبــار رســمی«، در 
میزگــردی کــه در دفتر 
هفته نامه شــنبه برگزار 
شــد درباره این موضوع 

مهم صحبت کرده اند.

س: اکبر هاشمی
عکا

فرنود: اپ استور میلیون ها 
دالر خرج کرده و شرکت های 

کوچکی را خریده تا برای بهینه 
کردن لیستی که در ویترینش 

نمایش داده می شود به او کمک 
کنند. کافه بازار روی چنین 
بهینه سازی هایی چقدر کار 

کرده است؟ چقدر خرج کرده؟ 
اگر گوگل پلی یک ویترین برای 

ایران درست کند، مطمئن 
باشید کافه بازار دچار مشکل 

خواهد شد. هرچند من هم 
موافقم که نباید مرغ همسایه 
را غاز کنیم و باید از برندهای 

داخلی حمایت کنیم.
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شنبه را آنالین  ورق 
بزنید، دانلود کنید

 و بخوانید
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موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه 4 را بخوانید.
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گوگل پلی یــک ویترین برای ایران درســت کند، 
مطمئن باشید کافه بازار دچار مشکل خواهد شد.

  جمیلی: این ســوال هم مطرح است که چه 
تعدادی می مانند و چه تعدادی از بین می روند؟

کثیری: مگر ما چند اســتارت آپ بزرگ و موفق 
داریم؟ شاید 20تا. درست است که آن ها همه کپی 
مدل های موفق خارجی هستند ولی اگر »گروپان« 
بیاید برای تخفیفان چه اتفاقی می افتد؟ به نظر من 
تخفیفان اینقدر شبکه دارد که اگر گروپان بخواهد 
آن را بســازد باید چند سال فعالیت کند. از طرفی 
برای نمونه کافه بازار رابط کاربری فارســی دارد. 
دیجی کاال از راســت به چپ است. بامیلو هرچقدر 
هم برنامه هایش را تغییر دهد باز هم مشکل خواهد 
داشــت. بنابراین برخالف آنچه فکر می کنیم بازار 
آنقدر بزرگ نیست. سهم تجارت الکترونیک 0/25 
درصد دی جی پی کشــور است. ورود شرکت های 

خارجی حجم بازار را بزرگ می کند.
فرنود: اگر شــرکت های خارجــی وارد حوزه های 
زیرســاختی شــوند، هم برای آن ها جذاب است و 
هم اینکه اســتارت آپ های داخلی از توســعه این 

زیرساخت ها بهره خواهند برد.

  جمیلی:کافه بازار و دیجی کاال آنقدر رشــد 
کرده اند کــه می توانند برخی شــرکت ها و 
تکنولوژی های کوچک تر را برای بهتر شدن خود 
بخرند، ولی چون احساس خطری از سوی هیچ 

رقیبی ندارند این کار را نمی کنند.
فرنود: سیاست خرید نه تنها برای ارتقای تکنولوژی 
بلکه بــرای خالص شــدن از دســت رقبا صورت 
می گیرد. فیس بــوک اگر واتــس اپ را نمی خرید 
ممکن بود در آینده به عنــوان رقیبی قدر برای این 
شرکت دردسرساز شود. از طرفی این موضوع ربطی 
به تحریم ها ندارد و ناشی از کم بودن تجربه در این 
فضاســت. اما اســتارت آپی که جزو چند شرکت 
برتر ایران اســت وقتی به یک تکنولوژی نیاز دارد، 
با وجود اینکه یک شــرکت کوچک آن را به خوبی 
آماده کرده، حاضر نیســت آن را بخرد! دوباره خود 
آن را می نویســند و وقت و هزینه زیادی صرف این 

کار می کند!
احمدی: بعضی ها چیزی را که هست کپی می کنند، 
بعضی ها هم چیز جدیدی تولید می کنند! اصال این 
رفتار قابل هضم نیست. استداللشان این است که پول 
نمی دهند و امنیت آن هم دست خودشان است!  ما 
هزاران cms  فارســی داریم! هر شرکتی که سایتی 
طراحی کرده cms خودش را نوشــته. از وردپرس 
استفاده نمی کنند. البته این فرهنگ در حال عوض 
شدن است و احتماال خرید شرکت های کوچک تر 

هم جا می افتد.

  هاشمی: یک بحثی هم که مدیرعامل کافه بازار 
در سمیناری در دانشگاه ام  آی تی تهران، مطرح 
کرد این بود کــه از دوران تحریم خارجی ها ما 
را اذیت کردند و در دوران پساتحریم در حوزه 
استارت آپ ها سیاست تنبیهی در پیش بگیریم 
و اجازه ندهیم شرکت هایی که سال ها برای ما 
محدودیت ایجاد کرده اند به راحتی بیایند و حاال 
سود پســاتحریم را ببرند. یعنی کمی چاشنی 

منافع ملی را وارد قضیه کنیم.
احمدی: من درک می کنم که حسام چه می گوید 

و در این سال ها چقدر اذیت شده است. اما این نگاه 
که چون خارجی ها مثال ده ســال ما را تحریم کرده 
بودند ما هم ده سال برایشان محدودیت ایجاد کنیم 
بچه گانه است. اما معتقدم نباید برای آمازون فرش 
قرمز پهــن کنیم. مطمئنا حســام از اینکه مایکت 
و کندو یا هــر رقیب دیگری وارد بازار ایران شــود 
خوشحال نمی شــود؛ شاید هم احساس خطر کند! 
من این را نمی دانم. اما چندان درســت نیست که 
محدودیت ایجاد کنیم. درســت این اســت که از 
شــرکت های داخلی حمایت کنیــم. جلوی بنز و 
فولکس واگن را گرفتن سیاســت درستی نیست، 
بلکه باید کمک کنیم R&D ایران خودرو و ســایپا 

قوی تر شود.
فرنود: من هــم موافقم که نباید مرغ همســایه را 
غاز کنیم. اما نمی توان روی تکنولوژی محدودیت 
گذاشت. از طرفی ورود یک شرکت خارجی به ایران 

به این معنا نیست که همه مشاغل از بین می رود.

 هاشمی: ورود شــتاب دهنده ها به ایران چه 
تاثیری بر این فضا خواهد گذاشت؟

احمدی: حضور هر شتاب دهنده به معنای حمایت 
بیشتر است. اینکه استارت آپ ویکند هرروز برگزار 
شود خیلی خوب است. چون ســود این رویدادها 
به جیب اســتارت آپ ها می رود. یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت ما در کانــون کارآفرینی ایــن بود که 
شــرکت های بزرگ ارزش توســعه شبکه و فضای 
اســتارت آپی را درک نمی کردنــد و کمک زیادی 

نمی کردند.
فرنود: در ســاختن فضای اســتارت آپی مفهوم 
رقابت، محلی از اعراب ندارد. هرکســی جشنواره 
وب را برگزار کند به نفع همه اســت. مهم نیســت 
شتاب دهنده کیســت، مهم این است که این ظرف 

بزرگ تر می شود.

 هاشــمی: در فرهنگ ایران نوعی بدبینی به 
خارجی ها وجود دارد  که بخشی از نظر تاریخی 
هم درست است این روزها برخی دغدغه نفوذ 
فرهنگی و اقتصادی از رهگذر این فضا را دارند. 

چقدر این دغدغه جدی و به جاست؟
احمدی: آن قسمت از این بحث ها را که سیاسی است 
نمی توان تحلیل کرد و چیزی در مورد آن ها گفت. 
کســانی که می گویند گوگل نقشه ده ساله ریخته 
که نخبگان مــا را ببرد باید با ایــن واقعیت مواجه 
شوند که این خود نخبه ها هســتند که تصمیم به 
رفتن گرفته اند. ما باید ریشه این مشکل را در جای 
دیگری پیدا کنیم. قبــول دارم که گوگل در ذهن 
نخبگان جذابیت و نفوذ دارد و کار در آن رویاســت. 
این چیز بدی است اما تقصیر متوجه گوگل نیست. 
تقصیر متوجه ماست که نتوانسته ایم این جذابیت 
را خودمان در ایران برای نخبگان ایجاد کنیم. شما 
ببیند بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا چقدر نخبه و 
مخترع جذب کرد. چرا؟ چون محیط امن تر و بهتری 
نسبت به کشور خودشان برای آن ها فراهم کرده بود 

نه اینکه آن ها را بدزدد!
فرنود: به نظر من این حرف ها اصال اهمیت ندارند. 
می گویند ایده ها را می دزدند! دنیا پر از ایده اســت. 
مشــکل ما کمبود ایده نیست. مشــکل این است 
که ایده هــا برای اجرا زیرســاخت می خواهند. اگر 
زیرســاخت گوگل بهتر از زیرساخت داخلی باشد 

معلوم است که نخبه ایده اش را به آنجا می برد.

احمدی: اما واقعیت این اســت که کسی ننشسته 
خارج از ایران برای دزدیدن ایده های ما نقشه بکشد. 
اگر این واقعیت را نادیده بگیریم در تصمیم گیری و 

سیاست گذاری به اشتباه خواهیم رفت.

  جمیلی: ولی ما باید مولفه های فرهنگی این 
فضا را مطابق ارزش های کشور خودمان در نظر 

بگیریم و حساسیت هایی هم داشته باشیم.
فرنود: مشکلی که برخی با ورود خارجی ها دارند را ما 
نمی توانیم حل کنیم. چون از نظر ما کلید حل آن در 
دست خود حاکمیت است. اینکه ما از استارت آپ ها 
حمایت کنیم تا قوی شوند باعث می شود جوان ها 
بمانند نه اینکه آن ها را تضعیف کنیم و بعد بگوییم 

چرا نخبه های ما مهاجرت می کنند. 

  هاشــمی: به گمانم صداهــای مخالف قصد 
تضعیف اســتارت آپ ها را ندارند نگران تغییر 
سبک زندگی مردم هستندمثال وقتی جمعه سیاه 

راه می افتد احساس خطر می کنند.
کثیری: در ایران کسب وکار با سمبل ها بسیار عجین 
اســت. وقتی در ایران در مورد مک دونالد صحبت 
می کنیم، صحبت از یک ساندویچ نیست؛ صحبت 
از یکی از نمادهای ســرمایه داری اســت. این ها را 
نمی توان نادیده گرفت. حاال چه درســت باشد چه 
غلط، باید این حساســیت ها را جــدی بگیریم. از 
طرفی بیشتر کسانی که در این فضا فعالیت می کنند 
جوان هستند و مسلما کم تجربگی بخشی از ماهیت 
کار آن هاست. باید آن ها را با این حساسیت ها آشنا 
کــرد و در مورد برخی خطاها و یا ســهل انگاری ها 

سخت گیری بی جا نکرد. 

  هاشمی: ولی فرهنگ کســب وکار در ایران 
مقتضیاتی دارد که برای امنیت اکوسیســتم 

استارت آپ باید موردتوجه قرار بگیرد.
فرنود: بله، همه جا عرف وجود دارد. وقتی شرکتی 
وارد ایران می شــود باید فرهنگ واقعی ما را رعایت 
کند. اگر رعایت نکند مــردم آن را پس خواهند زد. 
ولی اگر یک عرف ســاختگی را به خــورد این فضا 
بدهیم فقط مانع تراشــی کرده ایم برای اشتغال و 
رشــد جوان ها. به نظر من بامیلــو با چهار تا عکس 
نمی تواند فرهنگ ایرانی را عوض کند. این فرهنگ 

خیلی قوی تر از این حرف هاست.

  جمیلی: بخشی از این مشکالت هم برمی گردد 
به این موضوع که ما مقــررات صنفی واحد و 

منظمی برای این فضا تعریف نکرده ایم؟
فرنود: بله، قانون هم روشن و شفاف نیست و می توان 

آن را به هر نحو تفسیر کرد.
کثیری: فکر می کنم کمی داریــم این موضوع را 
بزرگ می کنیم. باید اول ببینیم آیا خارجی ها برای 
ورود به ایران صف کشیده اند! چنین چیزی نیست. 
اگر هم بیایند حتما باید با یک شــریک ایرانی کار 
کنند. مزیت اســتارت آپ هایی مثل دیجی کاال و 
کافه بازار و... این اســت که هرکسی به ایران بیاید 
باید با آن هــا کار کند. حتی بامیلــو ادعا می کند 
اســتارت آپی کامال ایرانی اســت.ما نباید خیلی 
نگران این دغدغه ها باشیم، اما باید استارت آپ ها با 
عملکردشان نشــان دهند که آن ها هم ارزش های 
جامعه را محترم می شمارند. این حق جامعه است 
و اســتارت آپ ها هم برآمده از این جامعه هستند. 
ما و حاکمیــت ذی نفعان همدیگر هســتیم. اگر 
استارت آپ ها موفق شوند ثروت ایجاد  کنند، شغل 
زیاد خواهد شــد، مالیات بیشــتری نصیب دولت 
می شــود، درآمد ملی بیشتر می شود و... باید تفکر 
عدم اعتماد را در دو طرف رفع کرد. باید گفت وگو 
کرد. خود استارت آپ ها هم باید شفاف تر در مورد 
خودشــان صحبت کنند، اطالع رسانی را دقیق تر 

کنند و ابهام ها را در مورد خودشــان پاسخ دهند. 
باید به یک نقطــه تعادل در برطــرف کردن این 
دغدغه ها رسید. باید نشان دهیم که استارت آپ ها 

چیز عجیب وغریبی نیستند.

  جمیلی: یکــی از فرصت هایی که در دوران 
پساتحریم به وجود می آید، بحث اشتغال بیشتر 
نیروی انسانی داخلی و ارتباط حرفه ای است که 
می توانند با شرکت های بین المللی برقرار کنند. 
چقدر می توان روی این فرصت حساب باز کرد؟
فرنود: دو اتفــاق می تواند بیفتــد؛ یکی اینکه 
شــرکت هایی بــه وجــود بیایند کــه کارهای 
برون سپاری  شــده را انجام دهند، و دیگر اینکه 
اســتارت آپ های ایرانی از نیروی کار متخصص 
خارجی اســتفاده کنند. ولی با توجه به تفاوت 
ارزش ارز، بسیاری از استعدادهای ایرانی ترجیح 
خواهند داد در شرکت های خارجی کار کنند و از 
این منظر سود خارجی ها از منابع انسانی بیشتر 

خواهد بود.
کثیری: من با این بحث که خارجی ها در این قضیه 
برد می کنند موافق نیســتم. وقتی یک شــرکت 
خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند، فضا آنقدر 
قوی می شود که همه ســود خواهند برد. از طرفی 
وقتی نیروهای خیلی متخصص وارد شــرکت های 
خارجی می شوند نیاز شرکت های داخلی از طریق 
تربیت نیروی متخصص در دانشگاه ها دنبال خواهد 
شد. این باعث می شود که روند تحصیل و رشته های 
تحصیلی بهبود پیدا کنند و این اتفاق خوبی است. 
شرکت هایی که نیروهایشان را به خارجی ها داده اند 
تالش می کنند نیروهــای جدید پرورش دهند. به 
این ترتیب اشــتغال در حوزه اینترنت رونق خواهد 
گرفت. موجی راه می افتد که رونــد تربیت نیرو را 
بهبود می بخشد. درست اســت که در کوتاه مدت 
نیروهای خوب به شرکت های خارجی می روند ولی 
در بلندمدت این انگیزه در دانشجویان دانشگاه ها به 
وجود می آید که برای به دست آوردن تخصص مورد 

نیاز این شرکت ها تالش کنند.
فرنود: ولی در بلندمدت ضربه ای که استارت آپ های 
داخلی از این موضوع می خورند زیاد اســت. مسئله 
حقوق است. وقتی ایرانی ها نتوانند حقوقی با مقیاس 
خارجی ها به نیروهایشان بدهند در این میان ضرر 

خواهند کرد.
کثیــری: همه کــه در ســطح اســتانداردهای 
مایکروسافت نیســتند! نیروهای زیادی خواهیم 
داشت که می توانند در شــرکت های خودمان هم 
کار کنند. از طرفی جایگزینی متوسط ها با نیروهای 

بسیار زبده درنهایت موجب رشد خواهد شد.
فرنود: من قبول ندارم که قطعا ما از این موضع سود 
ببریم. مطمئنا کیفیت نیروی کار بهتر خواهد شد 
ولی ضربه ای که استارت آپ ها می خورند را هم باید 

در نظر بگیریم.
احمــدی: وقتی شــرکت های خارجــی بیایند، 
شرکت هایی چون گوگل و مایکروسافت، با حقوق 
باال نیرو استخدام خواهند کرد ولی جریان دوم که 
سرمایه گذاری است هم بابت باال رفتن هزینه های 

نیروی انسانی بیشتر خواهد شد.
کثیری: باید این را هم در نظــر بگیریم که ما هم 
بتوانیم از بخشی از نیروی انسانی کشورهای شرق 
آســیا که ارزان ترند اســتفاده کنیم. من با ایجاد 
محدودیت مخالفــم. در ایــران هیچ کس به فکر 
استفاده از انرژی خورشــیدی نیست. چرا؟ چون 
انرژی ارزان است. حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ما 
باید به فکر راه حل های کم هزینه تر باشیم. فرهنگی 
که در شرکت هایمان درست می کنیم باید نیرو را 
جذب کند نه فقط حقوق. باید فرهنگ منابع انسانی 
را در داخل عوض کنیم. ورود شرکت های خارجی و 
سرمایه درنهایت به نفع فضای اشتغال داخلی است.

فرنود: بله، همه جا 
عرف وجود دارد. 

وقتی شرکتی وارد 
ایران می شود باید 
فرهنگ واقعی ما 

را رعایت کند. اگر 
رعایت نکند مردم 
آن را پس خواهند 

زد. ولی اگر یک 
عرف ساختگی 
را به خورد این 

فضا بدهیم فقط 
مانع تراشی 

کرده ایم برای 
اشتغال و رشد 

جوان ها. به نظر 
من بامیلو با چهار 

تا عکس نمی تواند 
فرهنگ ایرانی را 

عوض کند. این 
فرهنگ خیلی 
قوی تر از این 

حرف هاست

آمازون و گوگل پلی دیجی کاال و کافه بازار را خواهند بلعید؟

گپوگفت
D i a l o g u e
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میزگرد داغی بود؛ یکی از ماندن اســتارت آپ های ایرانی و قــدرت رقابت آن ها با نمونه های 
بین المللی می گفت و دیگری از احتمال خریده شدن و یا حتی تعطیلی برخی شرکت ها به دلیل 
باز شدن پای شرکت های خارجی به بازار ایران. اما همه بر سر یک نکته در این بحث اشتراک 
نظر داشتند؛ اینکه با رفع تحریم ها و حضور خارجی ها در اکوسیستم استارت آپی کشور می توان 
امیدوار بود که فرصت های تازه ای برای اشتغال و سرمایه گذاری پیدا شود. عکس های بیشتر 
این گفت وگوی جمعی را می توانید از طریق اپلیکیشن »واقعیت افزوده« شنبه مشاهده کنید.

احمدی: کسانی که می گویند 
گوگل نقشه ده ساله ریخته که 

نخبگان ما را ببرد باید با این 
واقعیت مواجه شوند که این 

خود نخبه ها هستند که تصمیم 
به رفتن گرفته اند. ما باید ریشه 

این مشکل را در جای دیگری 
پیدا کنیم. قبول دارم که گوگل 

در ذهن نخبگان جذابیت و 
نفوذ دارد و کار در آن رویاست. 

این چیز بدی است اما تقصیر 
متوجه گوگل نیست. تقصیر 

متوجه ماست که نتوانسته ایم 
این جذابیت را خودمان برای 

نخبگان ایجاد کنیم. 

کثیری: من اعتقاد دارم کسی 
که باید بماند خواهد ماند. اگر 

بازار ماشین باز شود و مردم 
به سمت ماشین های خارجی 

بروند، به این معناست که 
شرکت های داخلی درست کار 
نکرده اند. اگر یوتیوب بیاید و 

آپارات مجبور شود جمع کند، 
بدانید که مشکل از آپارات 

بوده که در این سال ها تنها از 
انحصار فضا استفاده و رشد 
کرده است. بنابراین باید از 

موضوع رقابتی شدن استقبال 
کنیم و به این فکر نکنیم که کی 

نابود می شود و کی می ماند. 
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ادوین بابومیان از تیم اسمارت، که در دومین چرخه شتاب دهی آواتک با استارت آپ نگهداری هوشمند 
از گیاهان و گلخانه ها حضور داشته، می گوید: »چیزی را بسازید که حداقل ۵ نفر از دوستانتان نقدا 
برایش پول بدهند. خالقیت آنقدرها هم چیز خوبی نیست! مهم این است که اجرایش کنید. صبر 
کنید! ســال اول نمی شود گفت که استارت آپتان شکست خورده یا پیروز شده است. ۵ نفر اول تیم 
مهم ترین افراد هســتند. هرکسی را داخل تیم نیاورید. این وظیفه شما نیست که مشکالت همه را 
حل کنید. کوچک شروع کنید، حتی اگر ایده ای بزرگ دارید! به همه گوش کنید، ولی آخر سر کار 

خودتان را کنید.«
استارت آپ اسمارت تجهیزاتی برای نگهداری از گیاهان در گلخانه ها تولید می کند و هدف اصلی اش 
گلخانه هاست. تعدادی سنسور در گلخانه ها نصب و با استفاده از پردازنده مرکزی و اطالعات سنسورها 
سالمت گلخانه را بررسی می کند. همچنین به کمک تعدادی کنترلر دما و رطوبت را زیر نظر می گیرد 

و وضعیت پنجره ها و پرده های گلخانه را کنترل می کند.

الهام بخش
I n s p i r i n g

 زمان چاپگرهای سه بعدی که فقط از قطعات پالستیکی 
ساخته می شدند، گذشته است. دانشمندان می گویند 
روزی می رســد کــه ســاختارهای چاپ ســه بعدی 
بارگذاری شده روی سلول های بنیادی جنینی می توانند 
در چــاپ میکرواندام ها برای بیمــاران پیوند عضو به 
پزشکان کمک کنند. دانشمندان نشانه های بیولوژیکی 
را به ســلول های بنیادی جنینی تزریق می کنند تا از 
این طریق آن ها را به ســمت تبدیل به انواع بافت های 
خاص، فرآیندی که تمایز نامیده می شود، سوق دهند 
و این گونــه ســلول های بنیادی جنینــی را آزمایش 
می کنند. تحقیقات گذشته نشان داده است که استفاده 
از ظروف صاف آزمایشــگاهی بهترین راه برای رشــد 

سلول های بنیادی جنینی نیست، بلکه بهتر است آن ها 
در محیط های سه بعدی که نحوه رشد این سلول ها را در 
داخل بدن انسان شبیه سازی می کنند، رشد یابند. اخیرا 
دانشمندان چاپگرهای ســه بعدی را برای سلول های 
بنیادی جنینی ســاخته اند. چاپگر ســه بعدی درست 
همانطور که چاپگرهای معمولــی جوهر را روی کاغذ 
می کشند، الیه های مواد را در جای خود قرار می دهد، 
با این تفاوت که می تواند الیه های صاف را روی همدیگر 
قرار دهد و اشیاء ســه بعدی بسازد. تاکنون چاپگرهای 
سه بعدی مخصوص ســلول های بنیادی جنینی فقط 
خطوط صاف یا برآمدگی های ساده را که »استاالگمیت« 
سلول نامیده می شوند، ایجاد می کردند. اکنون محققان 

مدعی هستند که برای اولین بار به روشی دست یافته اند 
که می تواند ساختارهای سه بعدی پر از سلول های بنیادی 
جنینی را چاپ کند. وِی سان، استاد مهندسی مکانیک در 
دانشگاه شینگهوا در پکن و دانشگاه درکسل در فیالدلفیا، 
می گوید: »در اصل، می توان از این بلوک ها، مانند تکه های 
لگو، برای ساخت بافت ها و میکرواندام های بالقوه استفاده 
کرد.« در آزمایش ها، محققان سلول های بنیادی جنینی 
را به طور همزمــان با یک هیدروژل چاپ کردند، یعنی 
همان ماده ای که از لنزهای نرم برای چشــم ســاخته 
می شود. از آنجا که ســلول های بنیادی جنینی نسبتا 
شکننده هستند، دانشمندان سعی کردند تا حد امکان 
از سلول ها محافظت کنند. برای مثال، مناسب ترین دما 

را برای آن ها تعیین کردند و اندازه نازل را که از آن برای 
چاپ اســتفاده می شــود، افزایش دادند. براساس یک 
مطالعه جدید، 90 درصد از سلول ها پس از فرآیند چاپ 
زنده ماندند. سلول ها در داخل ساختار هیدروژل تکثیر 
و به اجسام شبه جنینی تبدیل شدند و نوعی پروتئین 
تولید کردند که سلول های بنیادی جنینی سالم آن را 
تولید می کنند. اندازه و یکنواختی اجسام شبه جنینی 
می تواند بر نوع سلول ایجادشده تاثیر بگذارند. محققان 
می گویند شیوه جدید آن ها نسبت به روش های گذشته 
موجب کنترل بهتر اندازه و یکنواختی اجسام شبه جنینی 
شده است. در بلندمدت، محققان قصد دارند انواع مختلف 

اجسام شبه جنینی را در کنار هم چاپ کنند.  

چاپ سه بعدی میکرواندام ها با فناوری جدید

ریچارد برنسون با اسم و البته چهره سینمایی اش در دنیای کسب وکار یک سلبریتی 
تمام عیار است. بیش از چهارصد شرکت دارد. ثروت خالصش حدود ۵میلیارد دالر چهره

است و مالک شرکت بزرگ ویریجین است  که در شاخه های مختلفی فعالیت می کند. 
یکی از این شاخه های خبرساز همان شرکت ویریجین گلکتیک است که می خواهد مردم عادی را 

برای سیروسیاحت بفرستد فضا. آن هم نه با نرخ 20میلیون دالری ناسا بلکه با رقم های خیلی 
کمتری مثل 200 هزار دالر. اما برنســون در نوجوانی خواندن و نوشتنش ضعیف بود و 

ریاضی اش افتضاح. در 16 سالگی انتشار مطلبی درباره درمان بیماری های مقاربتی، 
برنسون را به زندان انداخت! اما تجربه این شکست نوجوانی اولین باری نبود که پای 
این مولتی میلیارد انگلیســی را به زندان باز کرد. در اوج موفقیت های شــرکت 

ویریجین هم به  دلیل اتهام فرارمالیاتی یک شب را در زندان گذراند. 

او حتی زندان هم رفته!
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 آیفون و تشخیص  اوتیسم
دانشمندان و برنامه نویســان در دانشگاه دوک در 

شــمال کالیفرنیا برنامه ای بــرای آیفون با نام
Autism & Beyond ساخته اند. این برنامه از 
طریق تجزیه وتحلیل ویدئو و فراگیری ماشین، 
با استفاده از دوربین جلوی آیفون واکنش های 

کودکان را نسبت به ویدئوها بررسی می کند.
مولفه اصلی این برنامه احساس است و از طریق 

پیگیری نشانه های صورت که به طور خودکار شناسایی 
می شوند و دسته بندی احساسات و نیز وضعیت سر کار می کند.نشانه های اوتیسم 
از این قرارند: عدم موفقیت در برقراری تماس چشمی، عدم واکنش به صدا کردن 

اسم کودک، یا بازی با اسباب بازی ها به صورت غیرعادی و مکرر.

صدف ها، الهام بخش تلفن های هوشمند 
 به گفته محققان، روزی خواهد رسید که سلول های 

رنگین کمانی موجود در گوشــت صدف های 
بزرگ به دانشــمندان کمک کنند تا صفحه 
پانل های خورشیدی، تلویزیون و تلفن های 
همراه هوشــمند کارآمدتری طراحی کنند 
که کار با آن برای چشم انسان راحت تر باشد.

محققان هریــک از رنگ هایی را که صدف های 
بزرگ تولید می کنند،  بررسی می کنند تا با مکانیسم 

تولید رنگ آن آشنا شوند. دانشمندان صدف های ماکسیما و دراسا را تجزیه و 
تحلیل کردند و دیدند هردو گونه صدف رنگ سفید خود را بسیار شبیه به نحوه 

ترکیب پیکسل های قرمز، آبی و سبز در نمایشگر ویدئویی تولید کردند.

ترجمه زبان اشاره به انگلیسی
 مهندسان دانشگاه تگزاس A&M مشغول ساخت 

یک دستگاه پوشــیدنی هستند که می تواند 
حرکــت و فعالیت ماهیچــه را در بازوهای 
فرد تشخیص دهد. این دســتگاه از طریق 
تشخیص حرکات فرد توسط دو حسگر مجزا 
کار می کنــد، که یکی به حرکت مچ دســت 

و دیگری به حرکات ماهیچــه ای بازو واکنش 
نشان می دهد. سپس یک برنامه به طور بی سیم این 

اطالعات را دریافت و داده ها را به ترجمه انگلیسی تبدیل می کند. بعد از تحقیقات 
اولیه، مهندسان متوجه شدند دستگاه هایی وجود داشته اند که سعی داشتند 
زبان اشاره را به متن ترجمه کنند، اما طراحی آن ها چندان پیچیده و دقیق نبود. 

6 ژانویه در نمایشگاه CES، MyFC از فناوری جالب خود با لقب JAQ رونمایی کرد. این دستگاه یک شارژر سلول سوختی 
است و آنقدر کوچک اســت که در جیب پشت شلوار جای می گیرد. این دستگاه برای تبدیل انرژی شیمیایی به برق از 
آب نمک و اکسیژن استفاده می کند. بعد از آن شما می توانید از آن برق برای شارژ کردن باتری تلفن خود استفاده کنید. 
این شارژر از یک »کارت تغذیه« به شــکل کارت اعتباری و یک پورت توخالی تقریبا به اندازه تلفن هوشمند تشکیل 
شده است. این کارت حاوی آب نمک اســت که وقتی شما آن را داخل پورت می کشید، سوخت واکنش های شیمیایی 
تولیدکننده برق را تامین می کند. برای اینکه این برق را وارد باتری تلفن خود کنید، کافی اســت تلفن را با یک کابل 

استاندارد به پورت وصل کنید.

 یک طراح صنعتی در اتریش قصد دارد این کار را انجام دهد.  کریستف رتزار، طراح ساکن وین، دستگاهی اختراع کرده که می تواند رطوبت را از هوا بگیرد و آن را فشرده و به آب آشامیدنی تبدیل کند. این گجت دستی را، که 
فونتوس نام دارد، می توان به دوچرخه وصل کرد تا دوچرخه سواران بتوانند در طول مسیر طوالنی خود در حومه شهر، در نقاطی که تعداد توقفگاه ها کم و فاصله بین آن ها زیاد است، آب تولید کنند. 

یک کارت تغذیه JAQ حدود هزار و 800 
میلی آمپر-ساعت )mAH( برق دارد. با این 
مقدار می توانید یک تلفن iPhone 6S را 
کامال شــارژ کنید. دستگاه های بزرگ تر، 
مانند تبلــت، را نیز می توانید با ســلول 
سوختی شارژ کنید، اما برای اینکه کامال 
شارژ شوند به بیش از یک کارت تغذیه نیاز 
دارید. کارت هــای تغذیه حاوی آب نمک 
فقط برای یک بار استفاده مناسب هستند. 
بعد از آن، دیگر واکنش های شیمیایی مورد 
نیاز برای تولید برق را انجام نمی دهند. این 
دستگاه از طریق ترکیب دو واکنش دهنده، 
در اینجا هیدروژن و اکســیژن، در داخل 
یک فضای بســته کار می کند. براساس 
توضیحــات MyFC، اتم هــای هیدروژن 
از آب نمک موجــود در کارت تغذیه وارد 

سلول سوختی در انود می شوند )10 
سلول سوختی در کارت 

وجود دارد(، و در 
آنجا یک واکنش 
شیمیایی آن ها 
را از الکترون ها 

دور می کند. این الکترون هــا جریانی را 
ارائه می دهند که تامین کننده برق تلفن یا 
تبلت متصل به JAQ است.  وقتی  اتم های 
هیدروژن از الکترون های آن ها دور شدند، 
به یون های هیدروژن بــار مثبت تبدیل 
می شوند و می توانند از الکترولیت سلول 
ســوختی– ماده ای غشامانند که حرکت 
یون ها را در سلول محدود می کند- عبور 
کنند. در انتهای کاتد ســلول، اکسیژن از 
هوا وارد و با یون هــای هیدروژن ترکیب 
می شود و از الکترولیت و الکترون هایی که از 
مدار الکتریکی بازمی گردند، عبور می کند. 
این واکنش یک محصــول فرعی کامال 

بی ضرر تولید می کند که 
 )H2O( آب 

نام دارد. سخنگوی این شرکت می گوید 
در حال حاضر JAQ بــرای فروش عرضه 
نشده است، اما شرکت پیش بینی می کند 
اواخر امســال این محصول برای فروش 
آماده شود. وقتی این دستگاه برای خرید 
عرضه شود، MyFC می خواهد یک خدمات 
اشتراک راه اندازی کند. مشتریان هرماه 
برای دریافت تعداد مشخصی از کارت های 
تغذیه ثبت نام خواهنــد کرد. کارت های 
فردی نیز برای خرید موجود خواهند بود 
و قیمت آن ها حــدود 1/۵0 دالر تخمین 

زده شده است.

 فونتوس بر مبنای اصل اساسی تراکم کار می کند، اصلی که 
به آسانی می توان آن را این گونه نشان داد: »یک چیز )مانند یک 
قوطی نوشابه( را از یخچال بردارید و آن را برای مدت کوتاهی 
در آشپزخانه بگذارید. درنهایت می بینید که در اطراف قوطی 
رطوبت ایجاد شده است.« رتزار می گوید: »این همان تراکم 
رطوبت موجود در هواست. همیشه هرکجا که باشید مقداری 
رطوبت در هوا وجــود دارد، حتی در صحرا. به عبارت دیگر، 
همیشه می توانید رطوبت را از هوا بگیرید.« طبق گفته رتزار، 
این دستگاه خورشیدی از یک چگالنده، که مانند کولر عمل 
می کند، تشکیل شده و به مجموعه ای از سطوح آبگریز، که 
دافع آب هستند، متصل است. وقتی گجت نصب شده روی 
دوچرخه هوا را می کشد و این سطوح خنک می شوند، تراکم 
ایجاد می شــود. او توضیح می دهد: »ازآنجاکه آن ها آبگریز 

هســتند، بالفاصله آب متراکم ایجادشده را دفع می کنند، 
بنابراین یک جریان قطره ای به داخل بطری ایجاد می شود. 

در اصل، شــما هوا را به حالت بخار درمی آورید 
و آن را بــه حالت مایــع تبدیل می کنید.« 

فونتوس در شــرایط »بســیار خوب« با 
دمای بین 30 تا ۴0 درجه سلسیوس و 
رطوبت بین 80 تا 90 درصد، می تواند 
در مدت یک ساعت 0/۵ لیتر آب تولید 
کند. نمونه آزمایشــی یک فیلتر در باال 

دارد که گردوخاک و حشرات را از آب دور 
نگه می دارد، اما در حال حاضر راهی برای فیلتر 

کردن آالینده های مضر ندارد. رتزار می گوید: »آب 
دریافتی تمیز است، مگر اینکه هوا واقعا آلوده باشد. ما در فکر 

ساخت بطری هستیم که فیلتر کربنی داشته باشد، و این نوع 
بطری برای شهرها یا مناطقی که هوای آلوده ای دارد مناسب 
است. اما در اصل، از این بطری آب باید در طبیعت 
و مکان هایی که هوای آلوده ندارند، استفاده 
شود.« رتزار روی یک نسخه مستقل نیز 
کار می کند که در آن از یک دستگاه تهویه 
برای مکش هوا به داخل سیستم )به جای 
تکیه بر جریان هوای ایجادشده از حرکت 
دوچرخه( استفاده می شود. از نسل بعدی 
این دستگاه می توان در مناطقی از جهان 
که سطح رطوبت باالیی دارند اما با کمبود آب 
مواجه اند، استفاده کرد. به گفته رتزار، ایده این دستگاه 
درحقیقت برای حل یکی از مشکالت جهانی بود: »حل مشکل 

آب در مناطقی از دنیا که آب های زیرزمینی بسیار کمی دارند 
اما رطوبت در آن ها باالســت. من قصد داشتم یک ماشین یا 
دستگاه اختراع کنم که بتواند رطوبت موجود در هوا را فیلتر 
کند و آن را به آب آشامیدنی تبدیل سازد.« طرح اولیه فونتوس 
در لیست نامزدهای جایزه جیمز دایسون 201۴ قرار گرفت و 
همین امر به رتزار کمک کرد تا بتواند روی پروژه خود کار کند. 
از آن زمان، او از دولت اتریش بودجه دریافت کرده است تا در 
انجام مرحله توسعه فنی به او کمک شود. این طراح همچنین 
قصد دارد در ماه مارس یک کمپین تامین بودجه راه اندازی 
کند تا هزینه تولید انبوه دستگاه فراهم شود. رتزار قصد دارد 
قیمت خرده فروشی فونتوس را زیر 100 دالر نگه دارد، و اگر 
همه چیز طبق برنامه پیش بــرود، در عرض 9 تا 10 ماه این 

بطری برای اهداف تجاری عرضه خواهد شد.

شارژریکهباآبکارمیکند

بطری های آبی که رطوبت هوا را به آب آشامیدنی تبدیل می کنند

 دغدغه همیشگی گوشی به دست ها رفع می شود؟

 وقتی آب کمیاب است، چرا خودمان آن را تولید نکنیم؟

 حیوانات الهام بخــش برخی از بزرگ ترین 
فناوری های بشــر بوده اند. در حال حاضر 
دانشمندان با الهام از اندام حسگر حرکتی 
عنکبوت یک حســگر پوشیدنی ساخته اند 
که می تواند موســیقی را شناســایی کند، 
صدا را تشــخیص دهد و ضربان قلب انسان 

را کنترل کند.
عنکبوت نزدیک مفصل پا اندامی به نام شیار 
حسگر )slit sensilla( دارد که لرزش های 
کوچک در محیط را تشــخیص می دهد. با 
تقلیــد از طراحی این انــدام، محققان یک 
حســگر تولید کرده اند که بسیار حساس و 
انعطاف پذیر است، و می توان از آن در لوازم 

الکترونیکی پوشیدنی استفاده کرد.
در بــدن عنکبوت، این شــیار حســگر از 
شــیارهای مــوازی با طول هــای متفاوت 
تشکیل شده که در اســکلت قرار گرفته و 
عملکرد آن ها شــبیه به رشــته های چنگ 
است. وقتی به رشــته های چنگ نیرو وارد 
می شــود، آن ها در واکنش به این نیرو باز و 
بسته می شــوند و درنتیجه حرکت را حس 
می کنند. شــیارها به عصب هایی متصل اند 
که اطالعات درباره لرزش را به مغز عنکبوت 
منتقل می کننــد. برای مثــال، عنکبوت 
آمریکایــی برگ های گیاهــان را با دهان و 
شکم خود خراش می دهد و جفت عنکبوت 
می تواند با استفاده از اندام شیار خود آن را 

شناسایی کند.
طبق گفته های مانســو چــوی، مهندس 
مکانیک از دانشــگاه ملی ســئول در کره، 
و همکارانش، این حســگر جدیــد از یک 
فیلم پالتینی تشــکیل شــده که در باالی 
یک پلیمر نــرم قرار دارد و این شــکاف ها 
روی این پلیمر ایجاد شده است. آن ها این 
دستگاه را »حســگر شکاف نانو« می نامند. 
لرزش موجب می شود شکاف ها کشیده یا 
فشرده شوند و درنتیجه میزان مقاومت مدار 
الکتریکی تغییر می کند. این دستگاه نسبت 

به لرزش یا صدا بسیار حساس است.
پیتر فراتزل، دانشــمند مواد در موسســه 
کلوئیدها و رابط های پالنک ماکس آلمان، 
در این تحقیق مشارکت نداشت، اما مقاله ای 
در این زمینه نوشته که در مجله Nature به 
چاپ رسیده اســت. به گفته وی، »هنوز با 
سیســتم حســگر مصنوعی که عملکردی 
مشــابه بــا اندام عنکبوت داشــته باشــد 
فاصله زیادی داریم، زیــرا تکامل تدریجی 
حسگرهای این بندپایان هزاربرابر طوالنی تر 

از خلقت انسان بوده است.«
برای نشان دادن حساســیت این دستگاه، 
محققــان حســگر را به یــک ویولن وصل 
کردند و لرزش سیم های ویولن را به نسخه 
دیجیتالی هریک از نت های نواخته شــده 
تبدیل کردند. در آزمایشی دیگر نیز حسگر 

بال زدن کفش دوزک را تشخیص داد.
به عالوه، این دستگاه می تواند کلمات ساده 
را شناســایی کند. وقتی دانشــمندان این 
دســتگاه را در اطراف گردن افراد بستند، 
دستگاه کلمات ســاده ای را تشخیص داد 
که برای کنترل بازی کامپیوتری اســتفاده 
می شــوند، از قبیل »برو«، »بپر«، »شوت 

بزن« و »بایست«.
محققان می گویند از این حســگر می توان 
برای اندازه گیری ضربان قلب نیز اســتفاده 
کــرد. وقتــی آن را روی مچ دســت قرار 
دهید، می تواند از طریــق رگ های خونی 
انقباض های قلــب را تشــخیص دهد. اما 
حسگر ســاخته بشــر نمی تواند به اندازه 
اندام شــیار عنکبوت دقیق باشد، حتی اگر 
شکل مشابهی داشته باشد، چراکه رسانایی 
الکتریکی از طریق حســگر دقیقا مشابه با 
انتقال سیگنال از طریق سلول های عصبی 

عنکبوت نیست.

تشخیص لرزش و صدا با 
حسگر الهام گرفته شده

 از عنکبوت

تازه ها
N e w s

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف گسترش 
فرهنگ مطالعه و حمایت از مطبوعات

طرح تخفیف اشتراک تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.

با 50 درصد تخفیف 
مشترک شوید
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300 هزار شغل ارمغان 

استارت آپ ها در هند

رستورانی در جیب

برادران دیجی

اکوسیســتم کارآفرینی ایــران وارد عصر 

جدیدی شــده اســت. عصری که شــاید 

بعدها که تاریخ مدونی از آن نگاشــته شود 

تعبیر عصر طالیی را برای آن به کار گیرند. 

شــاید هم عصر هیجان های زودگذر! هنوز 

برای قضــاوت کمی زود اســت، اما چیزی 

که می توان با قاطعیــت در مورد آن حرف 

زد و بحث کرد این اســت که بــا یک دوره 

منحصربه فرد روبه رو هســتیم. دوره ای که 

می توان آن را با دهه نود »ســیلیکون ولی« 

مقایسه کرد. از هرگوشــه این اکوسیستم 

استارت آپی می روید؛ بعضی ها رشد می کنند 

و می بالند و نام و نشانشــان شهره می شود و 

برخی در همان بدو تولد یا کمی دیرتر راهی 

گورستان متروک ایده ها و استارت آپ های 

دنیای نامتناهی وب می شوند. دوران تازه ای 

شروع شده اســت. از عصر تک ستاره هایی 

چون ایروانی ها و خیامی ها رسیده ایم به یک 

کهکشان کارآفرینی. اینجا همه امیدوارند 

و امید کم ســرمایه ای نیســت. جوانان این 

مرزوبوم در حوزه استارت آپ ها شورونشاطی 

به پا کرده انددر این فضا ما می خواهیم مجالی 

باشــیم برای اینکه به جوانان بگوییم بهترین 

جایی که می توانید کسب وکاری راه بیندازید 

همین آب وخاک اســت. نه اینکــه بخواهیم 

نصیحت کنیم و داد ســخن بی اســتدالل راه 

بیندازیم؛ نیتمان این اســت که با نمونه های 

مصداقی ثابت کنیم...
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ت را در حوزه
دیجی کاال  با اشتغال  زایی برای 12۰۰ نفر 1۵ درصد از تعهدات بودجه ای دول

ایجاد اشتغال عملی کرده است

نزدیک به ۵۰ درصد از میزان درآمد تیم فروش مبتنی بر 

احساس اطمینان روانی افراد این تیم در محل کار است

آشنایی با روش ها و راهکارهای جلب و جذب مشتری

در یکی از بزرگترین خرده فروشی های جهان

شیوه جذب سرمایه یک میلیارد دالری در هند میتواند 

الگویی برای اکوسیستم استارتآپ ایران باشد

کارآفرین جوانی که یک دغدغه مدیریتی را به یک شرکت

موفق تبدیل کرده است

معادله گوگل:

کار تیمی+ سالمت محیط کار

آمازونچگونهتبلیغمیکند؟
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محصولفیسبوکاز
رطراحی

مدی

شمیگوید
هایحرفها

ریزهکاری
رازهای خانم طراح!

وقتی واژه »طراحی« را به زبــان می آورم، چه چیزی به ذهنتان 

می آید؟ شاید به اشیای ظریف دست سازی که می توانید در دست 

بگیرید بیندیشید، شاید هم به لوگوها، پوسترها و نقشه هایی که 

در قالب بصری چیزی را شــرح می دهند و شاید حتی به طراحی 

جاودان تندیس های کهــن. اما من می خواهم درباره آن 

دســته از طراحی هایی صحبت کنم که هــر روز با آن ها 

سروکار دارید و در بیشــتر مواقع با بی توجهی از کنارشان عبور 
می کنید ...
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اپلیکیشنها از

میدانند چه شما

برای اشتراک به www.eshterak.ir مراجعه کنید

موبایلتان را روی  بگیرید و فیلم ببینید.

راهنمای صفحه ۴ را بخوانید.
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