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راهکارهای تبلیغاتی »بی ام و« به عنوان یک برند 
الکچری و محبوب در جهان

ابربرندها 
این گونه تبلیغ می کنند
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ــر/ سـال اول/  شـــمـاره16 16 صفحه / 1000 تومانشـــنـبـه/ 5 تـــیـ
16 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها

SHANBEMAG.ir shanbemag shanbemagazin shanbemag

صنعت خودروسازی یکی از صنایع بزرگ دنیای امروز به شمار 
می رود که برندهای مختلف آن در یک فضای رقابتی به تولید 
محصوالت خود می پردازند. در اینجا سعی می کنیم 

راهکارهای بازاریابی برند »بی ام و« را به منظور حفظ برتری 
خود در این فضای رقابتی بررسی کنیم. برند الکچری بی ام و نامی 

آشنا در صنعت خودرو است که با استفاده از راهکارهایی مانند...
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اگر می خواهید در 18 ماه اول 
کله پا نشوید

صدای خوش استارت آپ های 
ژاپنی!

رتبه شادی فیلیپس،
اوراکل و مایکروسافت چقدر است؟

سنجه ها و معیارهایی که می تواند به شما بگوید روبه رشد 
هستید یا درحال درجا زدن

شش اشتباه رایج که صاحبان کسب وکارهای نوپا 
باید از آن ها اجتناب کنند

تیم رومرو کارشناس اکوسیستم ژاپن هم از خودش می گوید 
هم فضای نوآوری این کشور

کمپانی های پیشرو در 
عرصه »خوشحالی کارمندان«

عیار استارت آپتان را 
محک بزنید

1113
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پکیج های جذاب مسافرتی در 
»پروازیار« 

داستان برند شیرین عسل و 
یونس ژائله که 20 درصد 

صادرات شکالت ایران را در 
اختیار دارد

اجرای معافیت 
مالیاتی دانش بنیان ها

بیسکویت های 
10تومانی گرانقیمت!

تدارک آنالین
سفرهای آفالین
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12
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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قصابی هم آنالین

زمان بندی ایونت های
تا 19 تیر را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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می خواهم امروز در این نوشــتار با بچه هایی حرف 
بزنم که می خواهند اســتارت آپ راه اندازی کنند. با 
کســانی که از ترس دزدیده شدن ایده هایشان آن را 
برای همیشه در سینه حبس می کنند. یا کسانی که 
شــروع کرده اند اما در میانه راه مانده اند و برای ادامه 
نیاز به سرمایه دارند، اما با خیال آنکه همه چیزشان 
را از دست خواهند داد حاضر نیستند سهمشان را با 
سرمایه گذاری تقسیم کنند و نگاهشان به همه چیز 

صفر و صدی است.
اینکه فکر کنیم یک ایده فقط به ذهن ما رسیده و کسی 
در جهان یا در ایران هرگز به آن نیندیشــیده اشتباه 
محض است. در حالی که شما ذهنتان درگیر یک ایده 
است، چندین نفر هم زمان به آن فکر می کنند یا حتی 
آن را اجرا کرده اند. میان کسی که از ترس ایده اش را 
مطرح نمی کند و کسی که بدون واهمه ایده اش را بیان 
می کند، شک نکنید دومی موفق تر است. نمی خواهم 
بگویم کپی برداری از یک ایده امکان پذیر نیست، اما 
اینکــه از ترس تصادف هرگز از خانه خارج نشــویم 
دیوانگی محض اســت. اینکه از ترس دزدیده شدن 
ایده مان را مطرح نکنیم اشتباه بزرگی است، چراکه 
چند وقت بعد در خبرها خواهید خواند که فردی دیگر 

ایده شما به ذهنش رسیده و آن را اجرا کرده است.
تا پیش از پیدایش استارت آپ ها، و حتی همین حاال 
هم، ما با فرهنگ اقتصاد سنتی زندگی می کردیم َمثل 
غلط و بی ربطی هست که »اگر شریک خوب بود خدا 

هم شریک داشت«....
ادامه درصفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

ایده ات را فریاد بزن

کلیک کن،خــوشحال زندگی کـن!
SALAMATSHO.ir

مسعود طباطبایی، بنیان گذار بایکس، می گوید 
می خواهیم جنس ایرانی را خودمان تولید کنیم و 
در فروشگاهمان بفروشیم، اما مسئوالن مالیاتی به 
او گفته اند تعطیل کن برو

حمایت از 
تولید ایرانی!
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پــس از برگــزاری اولین همایش »زیرســاخت و 
فرصت های ســرمایه گذاری شــهر هوشمند« در 
شهریورماه ســال گذشــته، حاال مدیران اجرایی 
تصمیم گیــر و تاثیرگذار نهادهــای اجرایی دولت 
تصمیــم گرفته انــد دومین همایــش را با همین 
عنوان برگزار کنند. سهیل مظلوم، دبیر اجرایی این 
همایش، درباره اهمیت پروژه های نصب فیبر نوری 
و تقویت زیرســاخت ها معتقد است: »در سال های 
اخیر ســرمایه گذاری های ارزنده ای در موضوعات 
زیرســاختی به ویژه پروژه های نصــب فیبر نوری 
صورت گرفته اما این روند باید با شــتاب بیشتری 

ادامه یابد.«

وی آگاهی از نیازها و مطالبات ذی نفعان بخش های 
مختلف توســعه خدمات، ازجملــه ارائه کنندگان 
خدمات رایانــش ابری، شــرکت های نرم افزاری، 
مراکــز داده، بانک هــا، شــهرداری ها، اپراتورها، 
سرمایه گذاران، تامین کنندگان و دارندگان فعلی 
امکانات زیرساخت را برای مدیران ارشد تصمیم گیر 
بسیار مهم دانســت و تاکید کرد: »تقویت امکانات 
موجود باعث تسریع توسعه زیرساخت های ارتباطی 

خواهد شد.«
دبیر دومیــن همایش زیرســاخت و فرصت های 
سرمایه گذاری شهر هوشــمند با تاکید بر رویکرد 
کاربردی جشنواره گفت: »تمرکز ما امسال بیشتر 
روی توسعه خدمات شهری بر بستر زیرساخت های 
شهر هوشمند است و آخرین دستاوردهای علمی و 

فنی در این حوزه ارائه خواهد شد.«
گفتنی اســت یکی از گزینه هــای جدیدی که در 
همایش امسال در نظر گرفته  شــده این است که 
امسال شهرداری ها نیز فرصت های سرمایه گذاری 

خــود را در حوزه زیرســاخت و خدمات شــهری 
هوشمند در حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی 
ارائه می کننــد و از نزدیک ارتباط بین این دو گروه 
برقرار می شــود. در همایش امسال همچنین قرار 
اســت در چند پنل تخصصی، فرصت هــا و موانع 
توسعه شهر هوشــمند ازجمله بحث انحصارزدایی 

از شبکه های زیرساختی بررسی شود.
یکی دیگــر از بخش های این همایــش برگزاری 
مسابقه ایده های نو در حوزه شهر هوشمند است که 
طی آن قرار است افراد خالق و صاحب نظران ایده ها 
و طرح های خود را به دفتر دبیرخانه ارســال کنند؛ 
البته هنوز فراخوان این مسابقه از سوی مسئوالن 
برگزاری همایش اعالم نشــده اما به گفته دبیر این 
همایش فراخوان آن به زودی اعالم خواهد شــد و 
افرادی که عالقه مندند در این مسابقه شرکت کنند، 
می توانند طبق ترتیبی که در فراخوان ذکر خواهد 

شد، ایده های خود را ارسال کنند.
مظلوم همچنین درباره شرایط برگزاری این همایش 

و امکانات در نظر گرفته شده گفت: »برای برگزاری 
بهتر همایش، دو پیش همایش در نظر گرفته ایم که 
اولین پیش همایش قرار است در شهر انزلی و دیگری 
در شهر همدان برگزار شــود تا همایش غنی تر و با 

دستاوردهای موثرتری را شاهد باشیم.«
مظلوم در مورد دستاوردهای دوره نخست همایش 
زیرســاخت و فرصت های ســرمایه گذاری شــهر 
هوشمند گفت: »تمرکز ما در سال گذشته بیشتر 
روی مباحث زیرساختی بود. بحث های شکل گرفته 
در سال گذشته سبب ایجاد موجی شد که درنهایت 
به تصویب نحوه اشــتراک گذاری زیرساخت ها در 

کمیسیون تنظیم مقررات سرعت بخشید.«
دومیــن همایــش زیرســاخت و فرصت هــای 
سرمایه گذاری شهر هوشــمند با مشارکت وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، وزارت کشــور و 
شهرداری های کالن شــهرهای کشور، یکم و دوم 
شــهریورماه ســال جاری در مرکز همایش های 

بین المللی برج میالد برگزار می شود.

انحصارزدایی از
زیرساخت های شهری

دومین همایش زیرساخت و 
فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند برگزار می شود 

آینده تان را بسازید
مرکز کارآفرینی مدرســه کسب وکار دوره 

2
تیر

»توسعه فردی و آموزش کارآفرینی« را برای 
عالقه منــدان بــه راه اندازی کســب وکار 
شــخصی برگزار می کنــد. این دوره قرار اســت به 
تجربه هــای کارآفرین هــای موفق بپــردازد و راز و 
رمزهای موفقیت و شکســت آنها را بر مبنای اصول 
علمی توضیح دهد. این دوره از 2 تیرماه شروع شده و 
به مدت 15 هفته در روزهای چهارشنبه ادامه خواهد 

داشت.

 استراتژیک هوشمند باشید!
اگــر وارد فضای کارآفرینی و کســب وکار 

8
تیر

شــده اید ولی هنــوز از اقیانوس های آبی و 
قرمزی که در مســیرتان هســت، چیزی 
نمی دانید حتما در دوره مدرسه کسب وکار مجتمع فنی 
تهران شــرکت کنید. در این دوره اســتراتژی های 
هوشمندانه در سازمان و ظرفیت های منابع انسانی و 
روش مدیریــت آنها به بهترین شــکل آموزش داده 
می شــود. مدت زمان این دوره 8 ســاعت است و از 8 

تیرماه آغاز خواهد شد.

 هم گفت اول
»هم گفت اول« از ســری برنامه های گروه 

9
تیر

کارآفرینی هم کوک در شهر همدان برگزار 
می شــود. در این برنامــه عالقه مندان به 
مباحث اســتارت آپی دورهم جمع می شوند و ضمن 
شبکه ســازی بــه گپ وگفت هــای کارآفرینــی و 

اســتارت آپی می پردازند. زمان برگــزاری این برنامه 
چهارشنبه 9 تیرماه است.

بیست تا سی پنجاه و ششم
پنجاه و ششــمین رویداد بیست تا سی با 

10
تیر

عنوان »بیست  تا سی سالگی به روایت علی 
ســلیمانی« با همکاری موسسه آینده برتر 
برگزار می شود. علی ســلیمانی عضو انجمن مدیران 
صنایع و مدیرعامل شــرکت صنعت پاریز است. این 

برنامه روز پنج شنبه دهم تیرماه برگزار می شود.

طراحی سایت از صفر تا صد
معاونت فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی 

24
تیر

دوره آموزش »طراحی سایت، از صفر تا صد« 
را برگزار می کند. مخاطبان اصلی این دوره 
کســانی هســتند که می خواهند برای کســب وکار 

شخصی خود سایتی را راه اندازی کنند و از این طریق 
محصوالت خود را تبلیغ کنند. این کارگاه از 24 تیرماه 

آغاز خواهد شد.

مدیریت استراتژیک
ســازمان مدیریت صنعتی تهران در ادامه 

19
تیر

کارگاه های مدیریتی خود سری جدیدی از 
دوره جامع مدیریت اســتراتژیک را برگزار 
می کند. این دوره در سه بخش کلی »اصول و مبانی 
مدیریت اســتراتژیک«، »کارگاه های فرایند تدوین، 
جاری سازی و پایش استراتژی« و »رویکردهای نو به 
اســتراتژی« به تشــریح ابعــاد مختلــف مدیریت 
اســتراتژیک می پــردازد. ســیر تحــول مدیریت 
اســتراتژیک، مدل BSC و اســتراتژی اقیانوس آبی 
ازجملــه عناوینی اند که ذیــل بخش های کلی مورد 
بررســی قرار می گیرند. ایــن دوره از 19 تیرماه آغاز 

خواهد شد.

استارت آپی ها بخوانند!

دومین رویداد کشوری کارآفرینی سالمت

کارگاه تکنیک های نوین بازاریابی و فروش 
تلفنی پنج شــنبه 3 تیرماه از سوی موسسه 
پارسیان کارآفرین برگزار شد. این دوره برای 
شرکت ها و صاحبان کسب وکارهایی برگزار 
شد که به هر نحو با عالقه مندان محصوالتشان 
در تماس تلفنی هستند و تلفن بخش مهمی 
از ارتباطات آنها را به خود اختصاص می دهد. 
تکنیک های پاســخ گویی بــه تماس های 
تلفنی، تکنیک های عبور از منشی و شناخت 
تصمیم گیرنده اصلی، تکنیک های شــروع 
مکالمــه تلفنــی، تکنیک هــای مذاکره با 
مشتریان و متقاعدسازی آن ها از مهم ترین 
محورهایی بودند کــه در این کارگاه به آنها 

پرداخته شد.

خبر
N e w s

رویداد
Event

2
جویل براون

تنها شــکافی که بین شــما و رویایتان وجود 
دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راســخ 

پر می شود.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

»تمرکز ما 
امسال بیشتر 
روی توسعه 

خدمات 
شهری بر بستر 
زیرساخت های 
شهر هوشمند 
است و آخرین 
دستاوردهای 

علمی و فنی در 
این حوزه ارائه 

خواهد شد.«

تکنیک های نوین بازاریابی

دومین رویداد ملی اینوتک ســالمت با همکاری مشترک 
مرکز رشد پژوهشــگاه فن آوری های نوین علوم زیستی- 
جهاد دانشــگاهی ابن ســینا، دانشــگاه علوم بهزیستی و 
توان بخشی و دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کرمانشاه، از تاریخ 3 تا 5 شهریورماه سال جاری در 

تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد با حضور شــرکت ها و تیم های فناور، مربیان 
شناخته شــده از نهادها و مراکز مختلف، سرمایه گذاران 
صندوق ها، شــرکت های موفق دانش بنیان و مراکز رشد 

و پارک های حوزه ســالمت و عالقه مندان به 
کارآفرینــی در این حوزه برگزار می شــود. 
هدف این رویداد که شــکل گیری و توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی در حوزه سالمت است 
در راستای پاسخ به نیازمندی های واقعی برای 

توسعه اقتصاد دانش بنیان در این حوزه است. 
الزم به ذکر است توانمندســازی مدیریتی برای 

تیم ها و شرکت های نوپا، انتقال تجربه، بحث و تبادل نظر 
سیاســت گذاران و ســرمایه گذاران و بخش خصوصی، 

همچنین معاونت های فناوری و مدیران مراکز 
رشد حوزه سالمت برای توسعه اکوسیستم 
کارآفرینی به ویژه در حــوزه فرآورده های 
دارویی، تجهیزات پزشکی و توان بخشی و 
گردشگری سالمت، از برنامه هایی است که 
در قالب کارگاه های متنوع، پنل های موضوع و 
عملکردمحور برگزار خواهد شد. برپایی نمایشگاه 
ویژه صندوق ها، شرکت های مشاوره مدیریت و مراکز رشد 
و پارک های حوزه سالمت برای معرفی فرصت ها و خدمات 

ازجمله ویژگی های این رویداد است. برجسته ترین ویژگی 
دیگر این رویداد برگزاری اتاق ها و جلسات مذاکره در حوزه 
محصول تا بازار و مربی گری شــرکت ها و تیم های فناور 
ثبت نام کننده به مدت دو و نیم روز و نهایتا داوری آنهاست. 
نهادهای مختلــف از تعداد قابل توجهی از شــرکت های 
فناور برگزیده در حوزه تجهیزات پزشــکی و گردشگری 
سالمت حمایت خواهند کرد و از سه شرکت برگزیده نیز 
برای حضور در دوره MBA ســالمت پژوهشگاه ابن سینا 

حمایت می شود.

آکادمــی دیجیتال مارکتینگ برای اولین بــار در ایران به 
منظور آموزش این حوزه تخصصی به مدیران و کارشناسان 
بازاریابی و عالقه مندان آغاز به کار کرده است. در ساده ترین 
تعریف، دیجیتال مارکتینگ پیشبرد فروش محصول یا برند 
از طریق یک یا چند نوع از رســانه های الکترونیکی است. 
دیجیتال مارکتینگ به دلیل استفاده از کانال ها و متدهایی 
برای تحلیل فرآیند کمپین بازاریابی و سنجش اثربخشی 
فعالیت ها به صورت در لحظه، از بازاریابی سنتی متمایز شده 
است. بازاریابان دیجیتالی فرآیند بازاریابی را مرتب بررسی 
می کنند، شــامل اینکه چه چیزهایی در حال دیده شدن 
اســت، برای چه مدت و چه بازه زمانی، نرخ تبدیل فروش 
و اینکه چه محتوایی بازدهی دارد و... در حالی که اینترنت 
به احتمال زیاد بیشترین ارتباط با دیجیتال مارکتینگ را 
دارد سایر ابزارها شامل سیســتم پیامک وایرلس، پیامک 
موبایل، اپلیکیشن های موبایل، پادکست ها، بیلبوردهای 
الکترونیکی، تلویزیون های دیجیتال و کانال های رادیویی 

می شوند.

چرا دیجیتال مارکتینگ اهمیت دارد؟

 افزایش رقابت: کانال های دیجیتالی نسبت به رسانه های 
ســنتی ارزان قیمت ترند. این امر ســبب دسترســی انواع 
کســب وکارها به این کانال ها می شود که نهایتا جلب توجه 

مصرف کنندگان را سخت تر و رقابتی تر می کند.
 حجم باالی داده ها: مصرف کنندگان حجم عظیمی از 
اطالعات را در کانال های دیجیتال باقی می گذارند. بررسی و 
تنظیم همه آن ها بسیار سخت است و قدرت تصمیم گیری 
شما را مشکل می کند. عالقه مندان می توانند با استفاده از 
موردکاوی در موضوعات مختلف مهارت دیجیتال مارکتینگ 

خود را افزایش دهند.
در دوره هــای کاربردی دیجیتال مارکتینگ اســتراتژی، 
کانال های دیجیتال مارکتینگ و ابزارهای کاربردی در این 
حوزه آموزش داده می شود. کانال های دیجیتالی که در این 

دوره بازاریابی آنها را یاد خواهید گرفت:
 وب ســایت  بازاریابی موتورهای جستجو  شبکه های 
اجتماعی  تبلیغات آنالین  موبایل مارکتینگ  بازاریابی 

محتوا  ایمیل مارکتینگ
 بــرای اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه وب ســایت

dehban.ir مراجعه کنید.

دوره های مهارت های دیجیتالی برگزار می شود

اولین نشست کارشناسی با عنوان »چالش ها 
و فرصت های شــبکه و زیرساخت کشور در 
حوزه فاوا« عصر روز دوشنبه 31 خردادماه 
برگزار شــد. در این نشســت دکتر مرتضی 
بــراری، معاونــت وزارت ارتباطات، و دکتر 
فقیهی، رئیــس دفتر فناوری هــای نوین 
مجلس، حضور داشتند و درباره راهکارهای 
بهینه سازی زیرساخت های فناوری اطالعات 
در کشــور بــه ســخنرانی و ارائــه راهکار 
پرداختند. این نشست هم اندیشی از سوی 
اتاق ایران برگزار شد و قرار است در ماه های 

آینده ادامه داشته باشد.

نشست کارشناسی 
حوزه زیرساخت

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

شــما با یک دوره 30 ســاعته دیجیتال مارکتینگ طرف 
هستید! رسانه دیجیتال بسیار فراگیر است، به همین دلیل 
مصرف کننده یا کاربر قادر به دستیابی به اطالعاتی که مورد 
نیاز اوست در هر زمان و مکانی است. رسانه دیجیتال منبعی 
همیشه درحال رشد است شامل ســرگرمی، اخبار، خرید 
و تعامالت اجتماعــی؛ و مصرف کنندگان نه تنها در معرض 
برند و اطالعات شرکت شما قرار می گیرند بلکه از دوستان، 
رسانه ها، خویشاوندان، صاحب نظران و سایرین نیز در مورد 
برند شما خواهند شــنید. احتمال اینکه آن ها را باور کنند 
بسیار بیشتر از احتمال باور کردن حرف های شماست. مردم 
برندی می خواهند که قابل اعتماد باشد، شرکتی که آن ها را 
بشناسد، ارتباطاتی که شخصی سازی شده و مرتبط هستند 
و به آن ها پیشنهاد های متناسب با نیازهایشان را ارائه دهند.

مدیریت ارتباطات با مشتریان در طول تمامی کانال ها
دیجیتال مارکتینگ و کانال های وابسته به آن بسیار مهم 

هستند. تنها شناخت مشــتریانتان کافی نیست. باید بهتر 
از هر شــخص دیگری آن ها را بشناسید تا به بهترین شکل 
با آن ها در زمان و مکانی مناسب تعامل داشته باشید. برای 
انجام این کار به دیدگاهی جامــع از انتظارات و ترجیحات 
آن ها در تمامی کانال ها، وب، شبکه های اجتماعی، موبایل، 
ایمیل مستقیم، مراکز فروش و... نیاز دارید. بازاریابان به این 
نوع اطالعات برای خلق و پیش بینی تجربه هماهنگ و پایدار 
مشتری نیازمندند تا مشتریان را در چرخه خرید همراهی 
کنند. هرچه بینش شما از رفتار و ترجیحات مصرف کننده 
عمیق تر باشد، احتمال درگیر کردن مشتریان در تعامالت 

سودآور بیش تر خواهد بود.

چالش های پیش روی بازاریابان دیجیتالی چیست؟
 افزایش تصاعدی کانال های دیجیتالی: مصرف کنندگان 
از کانال ها و ابزارهای گوناگونی برای مصارف و اهداف متعدد 

استفاده می کنند.

چهارشــنبه 9 تیرمــاه روز جهانی طراحی 
صنعتی اســت و قرار است جوان های طراح 
دور هم جمع شــوند و رویداد »جوانان در 
طراحی« را رقم بزنند. در این رویداد که در 
محل پژوهشــکده فرهنگ، هنر و معماری 
برگزار می شــود قرار است ضمن نگاهی به 
روند تحول طراحی صنعتی، پتانسیل های 
کاری در این زمینه نیز بررسی شود. در روز 
جهانی طراحی صنعتی همه ساله 29 ژوئن 
مصادف با 4 تیرماه برنامه ای در کشورهای 
مختلفی برگزار می شود. این رویداد اولین 
بار در ســال 2007 به مناسبت پنجاهمین 
سالگرد جامعه بین المللی طراحان صنعتی 
)ICSID( با هدف ارتقــای آگاهی از حرفه 
طراحی صنعتــی و تســهیل همکاری ها 
برگزار شد تا به برجسته سازی تاثیر طراحی 
صنعتی در کیفیت های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و محیطی زندگی در سراسر جهان 

کمک کند.

روز جهانی طراحی 
صنعتی
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سعید نفیسی
گذشته برای آن است که انسان توشه ای از عبرت برای 

آینده خود بردارد. 

ایده ات را فریاد بزن
ادامه از صفحه اول

 مثلی که مثالش بی ربط است، چراکه خداوند متعال 
بی نیاز است اما بشر نیازمند مشارکت جمعی است و 
هم شان کردن انسان نیازمند کمک، با خداوند بی نیاز 
اشتباه هولناکی است.. ما با این تفکر غلط سنتی بزرگ 
شده ایم و خانواده هایمان مدام در گوشمان خوانده اند 
که مبادا با کسی شریک شوی! سرت کاله می گذارند! 
و... برای همین روحیه فردگرایــی، انحصارطلبی و 
دیکتاتوری در محیط کسب وکارمان بسط یافته است. 
اگر واقعا می خواهید وارد فضای استارت آپی شوید، با 
تفکر سنتی خداحافظی کنید و وارد دنیایی شوید که 
می گوید تو باید به جای یک ایده ده ها ایده داشته باشی 
و هرگز نگران دزدیده شــدن ایده هایت نباشی. اگر 
می خواهی موفق شوی زود شروع کن، چون هم زمان 
با تو دیگران هم دارند شــروع می کنند یا درصدد آن 
هستند. می گوید برای ادامه حیات استارت آپت باید 
آن را توسعه دهی و برای این کار باید سرمایه الزم را 
جذب کنی. پس قبل از آنکه اســتارت آپتان را شروع 
کنید، ابتدا فرهنگ استارت آپی را بیاموزید. حتی اگر 
اعتماد کردید و از اعتماد شما سوءاستفاده شد، باز هم 
اعتماد کنید. نگذارید چیزی شــما را از رفتن و رفتن 

باز نگه دارد. شنیده اید که »ترس برادر مرگ است«

خبرســرمــقالــه
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از آغاز معافیت مالیاتی 
شــرکت های دانش بنیان از تیرماه امسال خبر داد. سورنا 
ستاری در سومین مراسم رونمایی از محصوالت دانش بنیان 
کــه 31 خردادماه در مجتمع شــکوفایی شــرکت های 
دانش بنیان برگزار شد، با تاکید بر اینکه وجود ذخایر نفت و 
گاز موجب شده بزرگ ترین ظلم به ایران وارد شود، افزود: 
»ما زمانی ابن ســیناها و فارابی ها داشتیم که در آن زمان 
زیست بوم آنها موجود بوده اســت.« وی با تاکید بر اینکه 
از زیست بوم های کشورهایی همچون عربستان دانشمند 
استخراج نمی شود، اظهار کرد: »کارآفرینی هیچ گاه با پول 
مفت تولید نمی شود، بلکه حاصل تالش و کوشش مردم یک 
کشور است.« ستاری خرید محصوالت خارجی را به معنای 
از دست دادن یک شغل در کشور دانست و ادامه داد: »در این 
مدت دو سال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
سعی کردیم بفهمانیم آینده کشــور نیروهای انسانی آن 
است، نه نفت و گاز.« به گزارش ایسنا، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با اشــاره به برخی از نیازهای شــرکت های 
دانش بنیان مانند معافیت های مالیاتی و گمرکی خاطرنشان 

کرد: »در چهارشنبه هفته جاری در معاونت علمی با حضور 
3۶ شــرکت فعال در بخش های اقتصادی شــرکت های 
دانش بنیان جلسه ای در زمینه فعالیت های گمرکی برگزار 
خواهیم کرد.« ســتاری در عین حال با تاکید بر اینکه حل 
تمام مشکالت شــرکت های دانش بنیان از طریق معاونت 
علمی میسر نخواهد شد، رفع چالش های این شرکت ها را 
در گرو همکاری تمام دستگاه ها با شرکت های دانش بنیان 
عنوان کرد. رئیس بنیاد ملی نخبــگان با بیان اینکه در دو 

سال گذشته تعریف دقیقی از دانش بنیان شدن در کشور 
نبود، افزود: »ولی در حال حاضر از حوزه علوم انســانی تا 
فناوری های پیشــرفته موضوع دانش بنیان شدن مطرح 
است، ضمن آنکه دانشگاه ها نیز به این مقوله توجه ویژه ای 
دارند.« وی با اشــاره به آمادگی این معاونت برای توسعه 
خدمات بیشتر به این شرکت ها اظهار کرد: »در سال جاری 
برای اولین سال معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان 
اعمال می شود، این در حالی است که دولت در شرایط بد 
مالی قرار دارد.« ستاری با ابراز امیدواری از اینکه صندوق 
نوآوری و شکوفایی در سال جاری فعالیت خود را با شتاب 
بیشتری دنبال کند، یادآور شد: »در کنار فعالیت صندوق 
الزم است تمام موسسات مالی و بانک ها درگیر فعالیت های 
صندوق نوآوری و شکوفایی شــوند. در این مسیر نیز باید 
خام فروشی نفت را فراموش کنیم.« معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور از نهایی کردن بورس خبر داد و یادآور شد: 
»طی امســال همچنین صندوق هــای خطرپذیر ایجاد 
می شــوند که ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش 

پژوهشی هستند.«

آغاز اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

خبر
News

رئیس انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی:

برای آمازون فرش قرمز 
پهن نکنیم!

فریب رایگان ها را نخورید

 چهار سال از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به 
فروشــگاه های اینترنتی می گذرد، در این مدت 
این فروشگاه ها توانستند تا حدودی اعتماد مردم 
را برای خرید اینترنتی اجناس جلب کنند. اما در 
این مدت هنوز مســائل و مشکالتی وجود دارد. 
رضا الفت نسب، رئیس انجمن صنفی کسب وکار 
اینترنتی، در گفت وگو با »نسیم آنالین« با اشاره 
به آیین نامه مــاده 87 قانون نظام صنفی گفت: 
»در این آیین نامه که تیرماه سال گذشته توسط 
وزیر صنعت و معدن ابالغ شــد، اعالم شــد که 
کسب وکارهای اینترنتی باید جواز کسب بگیرند. 
از تاریخ آن ابالغ تا به امروز متاســفانه باگذشت 
حدود یک ســال اتفاق خاصی نیفتــاده و واقعا 
کســب وکارهای اینترنتی االن در این موضوع 
بالتکلیف هستند. از یک طرف گفتند جواز کسب 
بگیرند و از طرف دیگر خود وزارتخانه به دلیل نبود 
هماهنگی های الزم این اتفاق را رقم نزده است.«

الفت نسب با اشاره به ظرفیت های داخلی برای 
حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: »راهکار تمام 
این بخش ها اقتصاد مقاومتی است. ما در بحث 
کسب وکار اینترنتی هم دائم می گوییم که تالش 
کنید ســرمایه گذار خارجی در شــرکت ایرانی 
ســرمایه گذاری کند. اما یک وقت خدای ناکرده 
فرش قرمز نیندازیم برای آمازون که به ایران بیاید. 
باید زیرساخت خودمان را درست و کامل کنیم 
تا این چرخه درست شود و این کار باید با ترتیب 

خاصی انجام شود تا این رقابت ایجاد شود. «

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتا با اشاره به اینکه یکی از جدیدترین شیوه های 
کالهبرداری سایت ها ادعای فروش نرم افزارهای 
امنیتی اســت گفت: »برخی از این نرم افزارها 
جعلی است و عملکرد جاسوسی دارد.« به گزارش 
مهر، سرهنگ علی رضا آذردرخش، اظهار داشت: 
»کاربران برای نصب هرگونــه نرم افزار بر روی 
سیستم های خود نرم افزار مورد نظر را حتما از 
ســایت های معتبر که دارای نمــادی اعتماد 
الکترونیک هستند تهیه کنند.« وی افزود: »حتی 
در خرید نرم افزار از فروشــگاه های فیزیکی نیز 
دقت داشته باشند که فروشنده نرم افزار موردنظر 
را برای آنها نصب کند و از نصب دیگر نرم افزارهای 

که ادعا دارند رایگان است، خودداری کنند.« 

فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب درخصوص 
ضرورت توجه به دانش و استعداد جوانان ایرانی

بی پایان بودن سرمایه علم

آنچه ما بر آن اصرار می ورزیم و تاکید می کنیم این 
است که علم برای کشور یک ســرمایه بی پایان و 
تمام نشدنی اســت. اگر چرخه تولید علم در یک 
کشوری به راه افتاد، اگر استعدادی وجود داشت و 
به جریان افتاد، اگر ظرفیت ها شروع کرد به بروز و 
ظهور، آن وقت این دیگر منبعی تمام نشدنی است. 
علم یک پدیده درون زاست، چیزی نیست که انسان 
برای آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود. بله، اگر شما 
بخواهید علم حاضر و آماده را بگیرید، همین است،  
وابستگی دارد، احتیاج دارد، دست دراز کردن دارد، 
اما بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشوری به وجود 
آمد، استعداد هم در آن کشور وجود داشت، آن وقت 

حالت چشمه های جوشان را پیدا می کند.

 جدی گرفتن علــم در بخش های مختلف تا 
رسیدن به اوج علمی

اگر مــا بپردازیم به دنبال گیــری تحقیق و علم و 
ژرف نگری و دانش پژوهی، اگر این مسئله در کشور 
همچنان که بحمداهلل چند سالی است جدی گرفته 

شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه 
بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور 
به اوجی دست خواهد یافت. با توجه به واقعیاتی که 
ما مشــاهده می کنیم و جلوی چشم ماست، این 
اوج گیری، این رسیدن به تعالی مورد نظر و پیشرفت، 
به هیچ وجه خیال پردازانه نیست، واقع گرایانه است. 
تجربه این چند ســال هم همین را نشان می دهد. 
در همین آمارهایی که داده شــد، مالحظه کردید 
که پیشرفت کشور در بخش های مهم و دانش های 
نو موثر در زندگی، با فاصله چند ســال، پیشرفت 
چشمگیری بوده است؛ این نشان دهنده این است 
که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست. ما باید این 
مسئله را جدی بگیریم؛ یعنی به مسئله علم و تکیه به 
علم در کشور اهمیت دهیم، یعنی این را اساس کار 

قرار دهیم. حرف ما در این چندساله همین است.

منبع: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت ها و فعاالن 
تولید دانش بنیان، هشــتم مرداد 1391. برگرفته از کتاب 
راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان 
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A window
for knowing
Iran's starts up
Shanbemag is the first
start up Magazine in Iran
that Published Weekly

en.shanbemag.com

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

تسهیالت ویژه برای حضور ایرانی ها در نمایشگاه فناوری اطالعات کره  
شــرکت های فعال در حوزه ICT که دارای پروانه عضویت 
معتبر از ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران هســتند، 
می توانند با برخورداری از تســهیالت ویژه در نمایشــگاه 
فناوری اطالعات و ارتباطــات کره جنوبی حضور یابند. به 
گزارش ایرنا از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس 
توافق صورت گرفته میان سازمان و بخش بازرگانی سفارت 
کره جنوبی، شرکت های فعال در حوزه ICT که دارای پروانه 

عضویت معتبر از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران هستند، 
می توانند با اخذ معرفی نامه و با برخورداری از تسهیالتی در 
 IT Convergence Expo Korea این نمایشــگاه با عنوان
2016 شرکت کنند. این نمایشــگاه تجاری قرار است در 
شــاخه هایی از صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مانند 
ســخت افزار، رایانه های همراه، تلفن همراه، امنیت، انواع 
نمایشگرها، سیســتم های ارتباطی و ماشین های اداری 

هوشــمند و بازی های رایانه ای برگزار شود. عالقه مندان 
برای اعالم آمادگی و دریافت معرفی نامه سازمان به منظور 
بهره مندی از تســهیالت حضور در این نمایشگاه تجاری، 
تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 9 تیرماه فرصت دارند 
با دبیرخانه سازمان به شماره 88734499 تماس حاصل 
کنند. نمایشــگاه تجاری فناوری اطالعات ســوم تا پنجم 
شهریورماه جاری در شهر دئگو کره جنوبی برگزار خواهد شد.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l



در زندگی مدرن که محل کار با بازار فناوری گره خورده اســت، 
افــراد مجبورند برای مــدت طوالنی بــر روی صندلی خود و به 
حالت خیره به کامپیوتر بنشینند. در نتیجه اکثر افرادی که کار 
اداری دارند و پشت میزنشین هســتند، از درد کمر و گردن رنج 
می برند. از آنجا که گردن یکی از قســمت های مناسب بدن برای 
استفاده از دستگاه های پوشیدنی است، طراحان به فکر ساخت 
دســتگاه هایی افتاده اند که بتوان آن ها را دور گــردن قرار داد. 
شرکت ویری دستگاه پوشــیدنی فیِنک را طراحی و تولید کرده 
اســت. در فرآیند طراحی ابتدا گام شــمار و ردیاب های سالمت 
مختلف آزمایش شــدند. اما این کار برای مشکالت گردن مفید 
نبود. بنابراین فیِنک ساخته شد. فیِنک دستگاهی پوشیدنی برای 
سنجش حرکات دقیق و تشخیص وضعیت های مختلف بدن است 
که وضعیت سالمت گردن کاربران را به آن ها یادآور می شود. در 
ضمن می توان به این ابزار مجموعه ای از بازی های کامپیوتری را 
اضافه کرد، به نحوی که گردن را به طرز صحیح درگیر می کنند 
به طوری که برای ماهیچه های گردن مفید باشــد. بســیاری از 
کارمندان اداری به سندرم سر و گردن به جلو مبتال می شوند. این 
مشکل وقتی به وجود می آید که فرد برای نگاه کردن به لپ تاپ، 
موبایل یا سایر وسایل دیجیتالی گردن خود را برای مدت طوالنی 
به سمت پایین نگه می دارد. اما نگران نباشید. دستگاه پوشیدنی 
الکس به درد گردن شما پایان می دهد. درواقع این اولین دستگاه 
پوشیدنی اســت که زاویه گردن و حالت سر شما را به طور دقیق 
می سنجد. وقتی گردن شما در وضعیت بدی قرار می گیرد الکس 
به آرامی می لرزد و به کمک آن حالت گردن و وضعیت شما درست 
می شــود. در ضمن با استفاده از برنامه نصب شــده بر روی این 
دستگاه می توانید خودتان زمان اجرای این برنامه را تعیین کنید. 

LG Tone Infinim نوآوری دیگری در این نوع از دســتگاه های 
پوشیدنی است که درواقع با استفاده از آخرین فناوری روز ساخته 
شده است. این دســتگاه همچنین مجهز به امکانات شنیداری و 
موزیک است و استفاده از آن آسان است. پد گوشی های آن نیز از 
جنس ژله ای است، بنابراین برای استفاده روزمره راحت خواهد 
بود. نک سوند محصول دیگری است که دور گردن قرار می گیرد و 
شما با استفاده از آن می توانید به موسیقی مورد عالقه خود گوش 
دهید. این دستگاه آگاهی کامل از وضعیت گردن و نیز راحتی را 
برای شما به ارمغان می آورد. نک سوند دارای قابلیت ذخیره هزار 
قطعه موسیقی با ظرفیت 4 گیگابایت است. این دستگاه قابلیت 
اتصال به بلوتــوث موبایل را دارد. به این ترتیب با این دســتگاه 
انگیزه بیشــتری برای راه رفتن، دویــدن و ورزش کردن دارید. 
نکته آخر و البته مهم این است که اُکسی اولین دستگاه پوشیدنی 
هوشمند برای گردن اســت که قابلیت تصفیه هوا را دارد. اُکسی 
کیفیت هوای اطراف شما را بررسی می کند و بهبود می بخشد. این 
وسیله با استفاده از سنسورهای گاز این امکان را به شما می دهد 
که وضعیت شرایط محیطی خود را به صورت مطلوب کنترل کنید. 
این وســیله آنقدر نرم است که می تواند زیر یقه پیراهن شما قرار 
گیرد و شما را درون حبابی نامرئی قرار  دهد که هوای اطرافتان را 
در برابر دود، میکروب، مواد آلرژی زا و... تصفیه می کند. بعضی از 
این تکنولوژی ها از چندین سال پیش تا به امروز وجود داشته اند و 
مورد استفاده قرار گرفته اند، در حالی که بعضی دیگر هنوز در حال 
بهبود و توسعه هستند و به تازگی به عموم معرفی شده اند. انتظار 
می رود با نوآوری ها و ارائه عملکردهای بیشتر در این دستگاه های 
پوشیدنی گردن روبه رو شویم و همگی بتوانیم در زندگی روزمره 

از آن ها استفاده کنیم.

روی گردنتان برنامه نصب کنید!
پشت میزنشین ها و برنامه نویس ها از این دستگاه های پوشیدنی استقبال 

خواهند کرد

در یک تحقیق موضوع علمی جدیدی بررسی 
و کشــف جدیدی ثبت شــد. درواقع در این 
مطالعه جدید دستگاه های حسگر الکترونیکی 
بســیار کوچک که می توانند درون بدن قرار 
بگیرند و ســپس بــدون هیچ مشــکلی حل 
شــوند هرروز به واقعیت نزدیــک و نزدیک تر 
می شوند. طی این تحقیق علمی دانشمندان 
چندین مواد تحت تاثیــر میکروب ها ازجمله 
دی ان ای، پروتئین ها و فلزات را برای درســت 

کردن دســتگاه های الکترونیکی گذرا 
بررسی و آزمایش کردند. در حال 

حاضــر یک تیــم تحقیقاتی 
 ACS Applied در مجلــه
 ،Materials & Interfaces
قدم دیگری در راستای این 
هدف برداشــته است. آن ها 

از پروتئین تخم مرغ، منیزیم، 
و تنگســتن وســیله کوچک و 

قابل حلی ساخته اند. وسایل الکترونیکی 
گذرا، کاربردهای پتانسیلی بسیار زیادی دارند 
از تحویل داروی متمرکزشده گرفته تا نظارت 
بر آلودگی. دانشمندان برای کشف این امکانات 
روی آرایه ای از مــواد طبیعی کار می کنند تا 
آزمایش کنند که این ها چقدر خوب می توانند 
در دستگاه های الکترونیکی اجرا شوند و اینکه 
آیا ســبب عوارض جانبی می شــوند یا خیر و 
درنتیجه آیا بعد از اتمام پیاده ســازی آسیبی 
وارد می کنند یا خیر. برخالف دســتگاه های 
الکترونیکی معمولی که منجر به رشد مقادیر 
زیادی از مواد زائد و مضر می شوند، دستگاه های 
قابل حل طــوری طراحی شــده اند که کامال 

سازگار با محیط هستند. جیکولو، زیاژی وانگ 
و همکاران خواستند بر روی روند این قضیه کار 
کنند و با ذرات قابل حل مقاومت حافظه گذرا 
را ایجاد کنند. این ذرات الکترونیکی همچنین 
ممریستور نامیده می شــوند که درواقع نوع 
جدیــدی از عنصر مقاوم اســت کــه جریان 
الکتریکی را تنظیم و همچنین شارژها را ذخیره 
می کند. محققان ســریعا پروتئین آلبومین 
رقیق شــده تخم مرغ را تبدیــل کردند. این 
پروتئین درواقع سفیده تخم مرغ است 
که آن را بر روی پنجره سیلیکونی 
قرار دادنــد تا درنهایت بتواند 
به نوار بســیار نازکی تبدیل 
شود. آن ها سپس الکترودها 
را بــه هــم چســباندند؛ 
الکترودهایی که از منیزیم 
و تنگستن حاصل شده بودند. 
آزمایش های انجام شده نشان داد 
که عملکرد دســتگاه، ممریستورهای 
غیرقابل تنزیل را به هم وصــل می کند. طی 
آزمایش ها مشخص شد که این ذرات در فضای 
خشک در البراتور برای بیش از سه ماه به طور 
قابل اطمینانی کار می کنند. در آزمایشگاه این 
الکترودها و پروتئین آلبومیــن طی دو تا ده 
ساعت در آب حل شدند. در این آزمایش سه روز 
طول کشید تا بقیه این تراشه الترونیکی تجزیه 
شد و رسوبات بسیار کمی از خود به جا گذاشت.
نویســندگان تحقیق مربوطه را در موسســه 
علمی ملی چین و همچنین موسسه تحقیق 
برای برنامه دکترای تحصیالت عالیه از چین 

گزارش کردند.

دستگاههاییکهجذببدنمیشوند!

موفقیت یا ارزش آفرینی؟ سوالی کلیدی که شاید هزاران بار در حوزه 
کارآفرینی مطرح شده باشد. اینکه باید موفق باشیم یا اینکه چیزی به تلنگر

جهان اضافه کنیم یا اینکه این هردو مفهوم الزم و ملزوم و یا همزاد 
هم اند؟ نابغه بزرگ قرن بیستم، کسی که نظریه هایش فیزیک و نجوم را هنوز 

حیرت زده می کند، جمله جالبی دارد: »تالش نکنید در دسته موفق ها باشید. 
تالش کنید بخشی از انسان های ارزشمند باشید.« این را آلبرت انیشتین 

گفته. فیزیکدان بزرگی که با نظریه هایش ارزش هایی در علم ایجاد کرد 
که ورای موفقیت تعریف می شوند. گام نهایی برای بهبود جهانی که در 

آن زندگی می کنیم، گام هایی است برای تفسیر بهتر و زیباتر جهان.

ارزشآفرینباشید

محققان برای استفاده از نور خورشید راهکارها 
و زمینه هــای تازه ای پیدا کــرده اند. تیمی از 
دانشمندان اخیرا از نظر ژنتیکی ریزجلبک هایی 
را تغییر دادند تا با اســتفاده از نور خورشــید 
ذرات شیمیایی ارزشــمندی تولید کنند که 
در داروها برای بیماری هــای مرگبار از قبیل 
سرطان استفاده می شوند. این روش اساسا به 
نور خورشید اجازه می دهد به هر شکلی از مواد 
شیمی درمانی و بیوپالستیک گرفته تا ذرات 
ارزشمند خوش طعم و بو تغییر کند. تیاگاراجان 
گناناسکاران استاد دانشگاه کپنهاگ دانمارک 
می گوید: »تحقیقات نشان می دهد این امکان 
وجود دارد که تنها با استفاده از نور خورشید، 
آب و دی اکســیدکربن و از طریق رشد آن ها 
در کیسه های پالستیکی شفاف در گلخانه از 
فرآیندهای آنزیمی در سلول ها بتوان استفاده 
بهینه کرد. این روش بسیار کارآمد است و مسیر 
را برای فرآیند تولید مجموعه متنوعی از ذرات 
شیمیایی مثل مواد دارویی به صورت موثر، ارزان 
و سازگار با محیط زیست هموار می کند. درواقع 
نیاز به خورشــید فراتر از ویتامین D اســت.« 
اگنیسکا جانیان زیگادلو نیلسن یکی دیگر از 
اساتید دانشگاه کپنهاگ در این مورد می گوید: 
»ایده این است که ما سهمی از انرژی تولیدشده 
با ریزجلبک را از سیستم های فتوسنتز آن ها 
برمی داریم. ســپس با هدایت ایــن انرژی به 
یک بخش تغییریافته ژنتیکی از آن سلول، که 
قادر به تولید مواد شیمیایی مختلف پیچیده 
است، نور استخراج شده فتوسنتزی این ذرات 
را تحریک می کنیم.« نتایج این تحقیقات در 
مجله مهندســی متابولیک چاپ شده اند. اما 
این تیم همچنین اشاره کرد که این ریزجلبک 
مقدار زیادی از نور خورشــید استفاده شده را 
برای حفظ فرآیند متابولیکی خود به کار می برد. 
گرانســکاران گفت: »تولید مقادیر زیادی از 
ذرات دلخواه در ریزجلبک دشوار است. زیرا از 
آنجایی که آن ها کامال ارگانیسم های فتوسنتزی 
هســتند، مجبورند مقادیر زیــادی از انرژی 

تولیدشده را خودشان استفاده کنند.«

داروسازیبانور
خورشید

تحلیلعرقبدن
باحسگرهایپوشیدنی

تازهها
N e w s

وقتــی دانشــمندان از عرق کــردن صحبت 
می کنند، درواقع به فکر یک سیســتم حسگر 
انعطاف پذیرند که می تواند مواد متابولیسمی 
و الکترولیت های عــرق را اندازه گیری کند و 
اطالعات را بر اساس دمای بدن دسته بندی کند 
و نتایج را سریع به یک هدفون بفرستد. در حالی 
که طی دهه های اخیر نمایشگرهای سالمت 
به داخل وســایل الکترونیکی مورداســتفاده 
مردم وارد شــده اند، محققــان می گویند این 
وســیله اولیــن سیســتم الکترونیکی کامال 
پیاده سازی شــده اســت که امکان بررســی 
بیوشیمی های چندتایی در عرق را به صورت 
مداوم فراهم می کند. این پیشرفت در را به سوی 
دستگاه های پوشیدنی می گشاید و به کاربران 
مبتال بــه بیماری هایی از قبیل فرســودگی، 

کم آبی و دمای باالی بدن هشدار می دهد.
علی جاوی، پروفسور مهندســی برق و علوم 
کامپیوتر، می گوید: »عرق انسان شامل اطالعات 
فیزیولوژیکی است که برای حسگر پوشیدنی 
جالب است.« اما محتوای عرق پیچیده است 
و باید مواد آن اندازه گیری شــود تا اطالعات 
مفیدی حاصل شود. به این منظور ما سیستم 
یکپارچه ای را توسعه داده ایم که به طور همزمان 
و انتخابی محتوای عرق را اندازه گیری می کند 
و به طور بی سیم اطالعات را به هدفون انتقال 
می دهد. جاوی با همکاران خود وی گا و ســام 
امامی نژاد بر روی این مســئله در البراتور کار 
کردند. هردو مدرک دکترا دارند ولی امامی نژاد 

در مدرسه پزشکی هم جلسه برگزار می کند.
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آیاحلقههایهوشمندچیزیورایجواهراتسنتیهستند؟ فناوریدستگاههایپوشیدنیتهدیداتنامرئیراشناساییمیکند
حلقه هوشــمند »موتا« با اثرانگشــت شما ارتباط 

دارد. این دســتگاه اولین حلقه ای نیست 
که از آن برای کنترل ســایر دستگاه ها 
اســتفاده می شــود اما خالقانه ترین 
محصول امسال شــناخته  شده است. 
این حلقه ها در دو رنگ سیاه وســفید 

عرضه می شــوند و یک باتری قابل شارژ 
جداشدنی نیز همراه آن است. برخالف سایر 

حلقه های هوشمند در بازار، این حلقه ها تک جنسه 
هستند و به جای ال ای دی، نمایشگر دارند. همچنین 
می توانید انتخاب کنید که از چه طریقی دستگاه به 
شما اطالع رسانی کند، شبکه های اجتماعی، ایمیل، 

پیامک یا تماس تلفنی. این دستگاه قابلیت پیگیری 
ندارد ولی شــاید در نسل بعدی این ویژگی 
نیز در آن لحاظ شود. ظاهر این دستگاه 
با جواهرات سنتی دیگر کامال متفاوت 
است و بیشتر شبیه ســاعت هوشمند 
اســت و برای افراد عالقه مند به مد نیز 
عادی نیست. آیا شما تا به حال برای اتصال 
به »سیری« یا گوگل در مکان های پرسروصدا 
با مشکل مواجه شده اید؟ یا آیا نیاز داشته اید که تلفن 
خود را پیدا کنید و برای این کار مجبور شــده اید با 
گوشی خود تماس بگیرید؟ Aring Pro این مشکالت 

را حل کرده است. این یک دستگاه ضدآب است. 

دستگاه های پوشیدنی اغلب بر روی آنچه درون بدن 
ما اتفاق می افتد تمرکز می کنند، اما بسیاری 

امور در اطراف بدن مــا رخ می دهند. در 
اینجا ابزاری را معرفی می کنیم که محیط 
را بررسی می کند و کمک می کند آگاهی 
ما از آلودگی هوا و دیگــر عوامل موثر بر 

سالمتی افزایش یابد.
»وپــو« جعبــه ای کوچــک و حســاس به 

مونواکســید کربن اســت که بر روی کمربند قرار 
می گیرد و به کاربــران درباره کیفیت هوا اطالعاتی 
می دهد. این برنامه موبایل به شما اجازه می دهد تا 
کیفیت هوا را دنبال کنید و تمام وقت به شما کمک 

می کند تغییرات محیطی را ببینید. این شرکت 
وعده داده است مدل های بعدی شامل 
دی اکسید نیتروژن و دیگر آالینده ها 
شــوند. این وســیله با اســتفاده از 
بلوتوث به تلفن یا ساعت هوشمند 
شما متصل می شــود و دارای یک 
باتری است که 20 ساعت دوام دارد. 
»کلریتی« ابزاری اســت که در سه رنگ 
موجود اســت. می توانید این دســتگاه را به کیف، 
کمربند یا حتی دوچرخه متصل کنید. با اســتفاده 
از آن و برنامه نصب شــده بر روی گوشی هوشمند 
می توانید از کیفیت هوا در زمان دقیق مطلع شوید.

حلقههوشمند»نیا«

دستگاههایپوشیدنیبرایحرفهایها

دستگاههاییکههستندامادیدهنمیشوند

حلقه هوشــمند نیا )Neyya ( در ســال 2015 وارد فضای فناوری شد. این وسیله با دیگر 
دستگاه های هوشمند موجود در بازار تفاوت هایی دارد. برای اینکه نه تنها صفحه نمایش ندارد 
بلکه قدم ها را هم نمی شمارد. این دســتگاه حتی در صورت دریافت پیغام جدید به فردی 
که دستگاه را پوشــیده، آن را اعالم نمی کند. اما این ها مزیت نیا  محسوب می شوند. هدف 
از ساخت این دستگاه پوشــیدنی ایجاد کنترل از راه دور با استفاده از یک تکه جواهر است. 
برای مثال اگر سر کار باشید می توانید از نیا برای کنترل کامپیوتر از طریق بلوتوث استفاده 
کنید. همچنین این دستگاه به فرد اجازه می دهد موسیقی و دوربین را کنترل کند و بر روی 

موبایل هوشمند برنامه تایمر نصب کند.

به منظور کاهش ریسک تجارت، هر سازمانی نیازمند طرح مدیریت ریسک تجارت است که در 
آن کارمندان مطمئن بزرگ ترین دغدغه آن تجارت محسوب می شوند. تقویت عملکرد کاری 
کارمندان برای مدیران بدون اینکه فشاری ایجاد شود و حوادثی در محیط کار رخ دهد، همیشه 
یک چالش محسوب می شود. اما دستگاه های پوشیدنی در حال حاضر تبدیل به ابزاری اصلی 
شده اند که برای کنترل آسان تر ریسک استفاده می شوند. ProGlove دستگاهی پوشیدنی برای 
پیشرفت تولید حرفه ای است. هدف این دستکش هوشمند مدیریت سریع تر و موثرتر است. به 
عالوه این دستگاه کمک می کند تا اقدامات کاری با حرکت طبیعی دست یکپارچه شود. از طریق 

به کارگیری این فناوری پیشرفته، کیفیت جریان کاری و مراحل انجام کار رو به بهبود است.

دستگاه های پوشیدنی به سمت نامرئی شدن پیش می روند. به این معنا که محققان در حال تولید 
دستگاه هایی با فناوری پیشرفته هستند و این دستگاه ها نسبت به دوره های قبل در کوچک ترین 
ابعاد خود هستند. این دستگاه ها کامپیوترهای فراگیر را به واقعت نزدیک و نزدیک تر می کنند. 
این شامل تعبیه میکروفون در هر شی می شود که قابل قرار گرفتن بر روی بدن است. مثال داخل 
کفش، تی شــرت، ساعت کالســیک و حتی جواهرات قرار می گیرد. فناوری همراه با مد ارائه 
می شود، اما تعداد کمی شرکت وجود دارند که در حال حاضر محصوالتی در این زمینه به بازار 
عرضه می کنند. GameTraka را »تکنیک خجالتی« نیز می گویند. این دستگاه یک GPS است 

که پشت گردن قرار می گیرد و عملکرد جسمی فرد را اندازه گیری و بررسی می کند.
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به غیر از 
پلنی که برای 

عدم تمرکز 
بر درآمدزایی 

داشتیم دالیلی 
غیرمادی داریم 

که همیشه از 
ما دفاع می کند 
و انگیزه مان را 
شارژ می کند، 
دالیلی مثل 

افزایش 
فروش همه 

فروشنده های 
ایران زمین، 
خرید بدون 
صرف وقت 

زیاد و یافتن 
محصولی 

باکیفیت و 
هدفمند برای 
خریداران از 
همه اقشار 

جامعه، حفظ 
محیط زیست و 
آلودگی کمتر 
با خریدهای 
اینترنتی و یا 
خریدی که 

مستقیم خریدار 
را به فروشگاه 
مورد نظرش 

می رساند

درModstore.irفروشــندگانیکهدرزمینه
مد)پوشــاک،جواهرات،زیورآالت،آرایشی
بهداشتی،کیفوکفشو...(فعالیتمیکنند
میتوانندفروشگاهخودرادرمداستورایجاد
کنندومحصوالتشانرابهچهارحالتعادی،
حراج،عمدهوهمراهبااشــانتیوندرمعرض
دیدطیفگستردهایازهموطنانقراردهند.
بهروزمتولینایینیبنیانگذارمداستوردرکنار
همتیمیهایشنگارقاســمیوعلیرضاکرمی

بیشتربرایماگفتهاند.

شمافقطفروشــگاههایحقیقیکلکشور
رامعرفــیمیکنیــدیااینمعرفیشــامل

فروشگاههایمجازیهممیشود؟
همه کانال های فــروش چه مجازی چه حقیقی را 
بر اســاس محصول و نام فروشگاه  به همراه آدرس 

اینترنتی و پستی آن ها به نمایش می گذاریم.

کدامشهرهاراپوششمیدهید؟
اکثر شهرهای بزرگ را. کم کم با پیشرفت کار سعی 
می شود تمامی شهرها به فهرستمان اضافه شوند.

نحوهتهیهمنابعفروشوتکمیلجنسبهچه
شکلاست؟ازکجاتهیهمیشوند؟

هیچ جنسی در اختیار مد اســتور قرار نمی گیرد. 
خود فروشنده ها بدون واســطه فروش می کنند. 
اینجا دقیقا مثل پاســاژ است، البته پاساژ مجازی. 
مدیر پاســاژ بر خریدوفروش نظارتــی ندارد. هر 
فروشــنده می تواند هــرروز محصوالتــش را در 
ویترین فروشگاهش بچیند و در معرض دید عموم 

قرار دهد.

نحوهدرخواستوخریدمشتریوارسالو
محاسبهقیمتکاالبهچهشکلاست؟

خریدار طبق اطالعات تماس شامل شماره تلفن، 
آدرس تلگرام، آدرس ایمیل یا ... با خود فروشنده 
تماس می گیرد و در صــورت توافق طرفین خرید 
انجام می شود و مداستور اصال از خریدها اطالعی 
نخواهد داشــت. قیمت گذاری و فــروش همه با 

مسئولیت فروشنده است.

پسشماچگونهکسبدرآمدمیکنید؟
تا نتوانیم حجم فروش متوسطی را برای فروشندگان 

ایجاد کنیم از درآمد خبری نیست. تا زمانی که به 
تعداد مناســبی کاربر نرســیم همین روند برقرار 
است، اما اگر روند پیشرفت کار خوب باشد می توان 
امیدوار بود که درآمد حاصل شــود. اما به طور کل 
درآمد ما از طریق تبلیغات بنری برای فروشندگان 
و ویژه کردن محصوالت و فروشــگاه آن هاست که 

توسط خود فروشندگان انجام می شود.

باتوجهبهاینکهکسبوکارشماسرویسمحور
استوازشهرهایمختلفمشتریدارید،به

نظربامشکالتعدیدهایروبهروبودهاید.
با توجه به اینکه اســتارت آپ ما مــدل خاصی از 
خریدوفروش است و برای حمایت از فروشندگان و 
کمرنگ کردن رکود بازار با شکستن مرزهای فروش 
ایجاد شده و در این راه مســتقل عمل می کنیم و 
هیچ حمایت خاصی نداریم، به دلیل کمبود منابع 
نمی توانیــم از همین ابتدای کار نیروی انســانی 
استخدام کنیم، درنتیجه بازاریابی و جذب فروشنده 

برایمان سخت اســت. از طرفی فروشنده ها همه 
انتظار دارند که با عضویت در مجموعه ما به سرعت 
بازخورد بگیرند و فروش داشــته باشند، به همین 
دلیل بعضی از فروشندگان که پیگیری مستمری 
از فروشــگاه خود ندارند ما را ترک می کنند، اما با 
پشتیبانی و رصد فروشــندگان، بسیاری از آن ها 
فعالیت می کنند و امیدواریم نتیجه بگیرند. البته 
بســیاری از فروشندگان از فروشی که داشته اند ما 
را مطلع کرده اند و ما از این بابت بسیار خشنودیم.

مشــکل ما کم بودن تعداد کاربران در ابتدای راه و 
بازخورد نگرفتن فروشنده ها و ترک آن هاست. اگر 
کاربران زیاد شوند فروشنده ها باز هم چالشی دارند 
و آن نارضایتی خریداران اســت. ایجاد تعادل بین 

خریدار و فروشنده چالش سختی برایمان است.
برای حل این معضل، از خود فروشنده ها خواستیم 
تبلیغ کنند؛ مثال اگر 10 فروشنده عضو می شدند 
این 10 نفر بــرای ما 50 کاربر خریدار می آوردند و 
این باعث می شــد خریداران راضی باشند ولی باز 

هم فروش به میزان مورد نظر نمی رسد که این امر 
مستلزم صرف زمان بیشــتر و آشنا شدن کاربران 

بیشتر با ماست.

ازآنجایــیکــهدرابتــدایکارخیلیبر
درآمدزایــیتمرکزنداشــتهاید،آیادالیل
غیرمادیوجودداشتهکهبتواندبهشماانگیزه

ادامهراهرابدهد؟
به غیر از پلنی که برای این عدم تمرکز بر درآمدزایی 
داشتیم، دالیلی به قول شــما غیرمادی داریم که 
همیشــه از ما دفاع می کند و انگیزه مان را تقویت 
می کند. دالیلی مثل کمک به افزایش فروش همه 
فروشنده های ایران زمین، خرید بدون صرف وقت 
زیاد و یافتن محصولــی باکیفیت و هدفمند برای 
خریداران از همه اقشار جامعه، حفظ محیط زیست 
و آلودگی کمتر با خریدهای اینترنتی و یا خریدی 
که مستقیم خریدار را به فروشــگاه مورد نظرش 

می رساند.

مثل یک پاساژ بزرگ اما مجازی

هنری فورد
چــه فکر کنی که می توانی و چــه فکر کنی که 

نمی توانی، در هر صورت حق با توست! 

قصابیهمآنالین!

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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»پروازیار« با گرد آوردن آژانس های مسافرتی و مسافران تصمیم به ایجاد بستری رقابتی برای دستیابی کاربران به خدمات
مورد نیاز در سفر مطلوب نظرشان گرفته است

ُمد استور با حذف محدودیت مکانی به فروشگاه ها و مشتریان مد و پوشاک 
امکان فروش و خرید از هر جای کشور را داده است

تصمیم 
گرفتیم شبکه 

اجتماعی 
ساده ای را 

برای ارسال 
پکیج های 
مسافرتی 
جایگزین 

فرآیندهای 
خسته کننده 
موجود کنیم 
و همچنین 
کاری کنیم 

که پیش پیش 
مسافرها 

سفرنامه شان 
را بگویند و 
این حس را 

به مسافر القا 
کنیم که هر 

چیزی که 
درخواست 

کنند همان 
برایشان فراهم 

خواهد شد

 
ParvazYar.comکهدرابتدایفعالیتشفقط
درحوزهسفرهایهواییکارمیکرد،بهدلیل
استقبالمخاطبانوهمچنینتوروپکیجهایی
کهبرایاینوبسایتارسالمیشدتصمیمبه
گسترشفعالیتشدرحوزهانواعسفرهاگرفته
اســت.محمدرضاعطار،بنیانگذارپروازیار،

بیشتربرایمامیگوید.

چهسیستمخدماتیرابرایپروازیارتعریف
کردهاید؟

سیستم خدمات مسافرتی ما به این صورت است 
که دو نوع کاربری امکان ثبت نام در سایت را دارند: 
1- آژانس 2- مســافر. تمامــی فرآیندها در این 
خالصه می شود که مســافران برنامه سفر خود و 
همچنین نیازها و انتظارات خود را شرح می دهند، 
بعد نوبت آژانس های مســافرتی می شود که وارد 
میدان شــوند و برای برنامه های سفر موجود در 
سایت پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا مسافران 
از میان پیشنهادهای موجود ایده آل ترین گزینه را 
انتخاب کنند. در این فرایند طبیعتا با افزایش فضای 
رقابتی میان آژانس های مسافرتی، بهترین نرخ و 
خدمات مسافرتی به مســافرها ارائه خواهد شد و 
امکان سفر را برایشان به بهترین نحو میسر خواهد 
کرد. عالوه بر برنامه اصلی، یک سری خدمات فرعی 
نیز ارائه می دهیم، مثال پنلی در اختیار آژانس های 
مسافرتی قرار دادیم تا بتوانند پکیج های مسافرتی 

خود را برای مسافرها به نمایش بگذارند.

چهوجــهتمایــزیایجادکردهایــدتابا
سرویسهایرقیبمشابهخودکهپیشازشما

شروعکردهاندرقابتکنید؟

یکــی از کارهایی کــه تا امروز بیــن آژانس های 
مسافرتی مرسوم بوده ارسال پکیج های مسافرتی 
برای همــکاران و به نوعی افزایــش فروش بوده 
که معموال فرایند خســته کننده ای داشــت. به 
این صورت که پکیج های مسافرتی شــان را برای 
همکاران به صورت دوره ای فکس می کردند و یا از 
سرویس های ایمیلی استفاده می شد. برای رفع این 
نیاز تصمیم گرفتیم یک شبکه اجتماعی ساده برای 
ارسال پکیج های مسافرتی همکاران ایجاد کنیم 
که خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی روبه رو شد. 

اسم این بخش را هم دیوار گذاشتیم.

درقســمت»بهترینروشبــراییافتن
حرفهایها«چهخدماتیارائهمیدهید؟

بعد از انجام هر سفر مسافرها می توانند به پروفایل 
آژانس های مسافرتی که از آن ها خدمات گرفته اند 
امتیاز بدهنــد و این امتیازها بــرای هر پروفایل 
ثبت می شــود. عالوه بر این وابسته به توانایی ها و 
خدماتی که هر آژانس ارائه می کند امکان تفکیک 
و جســتجوی این شرکت ها فراهم خواهد شد. در 
کل فرایندی است برای جســتجوی کارشناس 
آژانس های مســافرتی نزدیک به خواســته های 
مســافرها، علت تعریــف این بخــش دعوت از 
کارشناسان هر بخش برای پیشنهادگذاری بر روی 

برنامه های سفر است.

دربخشسفرنامهنویسیچطور؟
این همان قسمتی است که مسافرها خواسته های 
خود را از یک سفر به آن ارسال می کنند تا آژانس ها 
بعد از ثبت برنامه ســفر توسط مســافر شروع به 
پیشنهادگذاری کنند. اسم این قسمت »ارسال یک 
برنامه سفر« است که باید اعتراف کنم نحوه پرسش 
شما از این قسمت من را به فکر انداخت سرتیتر این 
بخش را عوض کنم. چون ما سفرنامه مسافرها را 
دریافت نمی کنیم! و به شکلی خواستیم پیش پیش 
مسافرها سفرنامه شان را بگویند و این حس را به 
مسافر القا کنیم که هر چیزی که درخواست کنند 

همان برایشان فراهم خواهد شد.

چهتورهاییرامعرفیمیکنید؟
برای معرفی تورهای مســافرتی هیچ محدودیتی 
نداریم، اما باالخره در هر فرایندی قطعا یک سری 
خواسته های غیرمعقول هم مطرح می شود، مثال 
چند روز پیش یکی از آژانس هــای تهران درباره 
امکانات و خدمات نامشــروعی که به قول معروف 
اون ور آب می تواند ارائه کند توضیح مبسوطی داده 

بود که بالفاصله حذف شد.

منظورشمااز»مســافرخوبوباانگیزه«
چیست؟چطوربهاطالعاتآنهادسترسی

پیدامیکنید؟
آقای وثوقی کــه به طور خیلــی دقیق در بخش 
نیازهــای بــازار در صنعت گردشــگری در حال 
تحقیق و بررســی اســت و به نوعی فرآیندهای 
تحقیقات بازار بر عهده او است، فرآیندهایی را در 
نظر گرفت تا به مرور زمان به یک بانک اطالعاتی 
قوی از مسافرهای پرســفر، کم سفر و مسافران با 
سفرهای کاری دســت پیدا کنیم. روش هایی که 
برای جمع آوری این اطالعات در نظر گرفتیم کامال 
خالقانه اســت و هیچ مزاحمتی برای مسافرهای 
خودمان ایجاد نخواهیم کرد. محاســبات آماری 
دقیقی روی هر بخش انجام می شــود که چندان 
عالقه ای ندارم بیشــتر از این درباره رمز و رازهای 
فرایند کاری مان توضیــح دهم، چون جمع آوری 
چنین اطالعاتی واقعا انرژی زیادی از ما می گیرد.

منبعدرآمدشماازچهمحلیاست؟
فرآیند ارسال برنامه سفر توسط مسافر و همچنین 
ثبت پیشــنهاد بــرای کارشناســان آژانس های 
مسافرتی شامل هزینه است، عالوه بر این پذیرش 
آگهی گرافیکــی و همچنین دریافت هزینه بابت 
ثبت پکیج های مسافرتی توسط اپراتورهای پروازیار 
و همچنین فروش آنالین برخی تورهای خاص که 
در حال برنامه ریزی و توســعه آن هستیم، درآمد 

پروازیار را تشکیل می دهند.

چگونهبهبازارمخاطبانخوددسترسیپیدا
میکنید؟ودرحالحاضرچقدرمشتریدارید؟

قبل از راه انــدازی وب ســایت پروازیار اطالعات 
دقیقی از آژانس های مسافرتی جمع آوری کردیم 
و حاال به صورت ایمیلی، پیامکی و یا با استفاده از 
شــبکه های اجتماعی با آن ها در ارتباط هستیم. 
برای جذب مسافران جدید هم بیشتر از تبلیغات 

در فضای اینترنت استفاده می کنیم.
قبل از اینکه بخواهم دربــاره نرخ تبدیل کاربر به 
مشــتری توضیحی دهم، باید بگویم که ما توجه 
بیشــتری به وفادارســازی کاربرهایمان داریم، 
چــون برنامه ریزی های ما بر اســاس بازدیدهای 
مجدد اســت اما در حال حاضر این نرخ نزدیک به 

5 درصد است.

برایرسیدنبهاینمرحلهچهمشکالتیرا
پشتسرگذاشتید؟

در قســمت برنامه نویســی در بخش هایــی با 
مشکالت اساسی مواجه شدیم که به مدد منابع 
مالی و بــا کمک یک برنامه نویــس خارج از تیم 
خودمان توانســتیم یک سری از مشکالت جزئی 
را حل کنیم. بعد از اجرای ســایت می بایســت 
بــه دنبال اخذ مجوزهــای الزم از مراجع قانونی 
می بودیم که واقعا برای توضیح نحوه فعالیتمان 
شدیدا اذیت شدیم. حتی در چند مرحله گفتند 
فعالیت ما قانونی نیست و امکان ارائه مجوز وجود 
ندارد. اما هرطور بود با تماس های تلفنی مکرر با 
مجموعه مربوطه توانستیم شرایط را شرح دهیم 
و مجوزهای الزم را بگیریــم. البته خیلی راحت 
توانستیم با بانک ها ارتباط برقرار کنیم و کارمان 
در آن قسمت خیلی سریع انجام شد و درگاه های 
بانکی را دریافت کردیم. اما برای شــروع و ادامه 
فعالیت عمده موانع و مشــکالت مــا منابع مالی 
بسیار محدودمان بود و هســت که سرعت ما را 

خیلی کم کرده است.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

گوشــت تازه خریدن آن هم از اینترنت 
شــاید کمی ســخت باورپذیر باشد اما 
کســب وکارهای آنالین حدومرز و باور 
نمی شناســند. وقتی دیــزی را آنالین 
سفارش می دهید وقتی پخت وپز آنالین 
هم راه افتاده چرا قصابی آنالین راه نیفتد؟ 
کســب وکارهای مرتبط با خانه داری و 
آشــپزی اتفاقا با اقبــال فراوانی در بین 
کاربران دنیای مجازی روبه رو هســتند. 
تا اندازه ای که هر روز یک اپ یا سایت در 
زمینه ارائه خدمــات مرتبط با این حوزه 
از گوشه ای وب فارسی ســر برمی آورد. 
حاال»سالمت پروتئین ایرانیان« سابقه 
درازمدت در کشتار دام و طیور طی 8 سال 
گذشــته با ارائه خدمات به رستوران ها، 
تاالرهای پذیرایــی و قصابی های مدرن 
در سطح شهر تهران فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
ایــن شــرکت در ســال 1393 تصمیم 
به عرضــه آنالین و تلفنــی محصوالت 
پروتئینی سالم، تازه و بهداشتی به صورت 
خرده فروشی برای عموم مردم در سطح  
شــهر تهران گرفت. محســن گودرزی 
بنیان گــذار این کســب وکار می گوید: 

»ما برای جلوگیــری از هرگونه تخلفات 
ســودجویان اقدام به ثبت برند »مستر 
قصاب« و پیاده سازی ســایتی با همین 

عنوان کرده ایم.«
همه آنچه در »مســتر قصــاب« اتفاق 
می افتــد، عبــارت اســت از ســفارش 
غیرحضــوری گوشــت، مــرغ، ماهی و 
گوسفند زنده به صورت تلفنی و اینترنتی 
و تحویل آن با ماشین های یخچال دار با 
مجوز سازمان دامپزشکی کل کشور در 

محل شما.
در ســایت »مســتر قصاب« می توانید 
بدون هیــچ هزینه رفت وآمــدی مانند 
فروشــگاه های واقعی، محصوالت مورد 
نظر خود را به همراه مشــخصات آن ها 
ببینید، و آنچه می خواهید را به سبد خرید 
خود اضافه کنید. پس از آن پیک »مستر 
قصاب« بدون دریافت هزینه حمل ونقل، 
سفارش شــما را در محل به شما تحویل 
می دهد. گــودرزی از این موارد با عنوان 

مزایای این سیستم فروش نام برد:
ارائه تمامی محصوالت »مستر قصاب« 
با مجوز ســازمان دامپزشکی کل کشور 
اســت و تمامی فعالیت های این سایت 
تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

ایران است.
 محصوالت »مستر قصاب« تهیه شده از 
دام های سالم و مرغوب و کشتار روز تهران 
است و از استانداردهای الزم برای مصرف 

خانه وار برخوردار است. 

 حمل کلیه محصوالت »مستر قصاب« 
تا محل به صورت رایگان است.

 صورت حساب پس از تحویل محصول 
در محل پرداخت خواهد شد.

»مســتر قصاب« عالوه بر فروش جزئی 
و عمده گوشــت قرمز، مرغ، گوسفند و 
محصوالت دریایی، اطالعات مفیدی نیز 
درخصوص مــواد پروتئینی و همچنین 
دســتور پخت چندین غذای گوشتی را 
در اختیار کاربران خود می گذارد. اینکه 
تا چه اندازه  ویژگی های مورداشاره بتواند 
در عمل اجرا شود موضوعی است که اقبال 
آتی کاربران از قصاب آنالین آن را نشان 

خواهد داد.

تدارک آنالین سفرهای آفالین

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w
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این شرکت قراردادش در ایران تمام شده بود. اتفاقا 
من این موقعیت را داشتم که از ایران بروم. وقتی کار 
شرکت نروژی تمام شــد، به من پیشنهاد استخدام 
در شــرکت مادر را دادند. می توانستم با آنها بروم و 
حق انتخاب گزینه هایی ماننــد حضور در پروژه ای 
در ابوظبی یا پرت استرالیا، سنگاپور و... را هم به من 
داده بودند. یعنی لوکیشن را هم خودم می توانستم 

انتخاب کنم.

  با چه حقوقی؟
بین 6 تــا 10 هزار دالر در آن زمان. همچنین تامین 
محل اقامت و اینکه خانواده را هم می توانستم همراه 

خودم ببرم. این ها حداقل پیشنهادها بود.

  از آن پیشنهادهایی که به راحتی نمی توان رد! 
چرا قبول نکردید؟

راستش را بخواهید از سال 83 که کارم را شروع کردم 
تا امروز، از دایره دوستان چه شاگردان و چه همکاران 
و چه هم دوره ای هایم همگی از ایــران رفته اند و در 
بازه های مختلف زمانی به من زنگ می زنند که هنوز 
پشیمان نشدی و قصد نداری ایران را ترک کنی و من 
همچنان می گویم در حال تالش هستم تا پشیمان 
نشــوم. درواقع مهم ترین دلیل نپذیرفتن پیشنهاد 
استت اویل این بود که می خواستم کارآفرین باشم. 
می خواستم شرکت و کسب وکار خودم را داشته باشم.

  هیچ گاه از تصمیمتان پشیمان نشدید؟
در بازه های زمانی مختلف پشــیمان هم شده ام، اما 
همچنــان اعتقاد دارم که ایران جــای بهتری برای 
ارزش آفرینی اســت، چون هم ظرفیت های زیادی 

دارد هم اینکه من به کشورم عرق دارم. 

  برگردیم به بحث جذب سرمایه و سرمایه گذار؛ 
چقدر ایــن مســئله را در پیشــبرد اهداف 

استارت آپ ها دخیل می دانید؟
به نظر من بحــث جذب ســرمایه گذار، حداقل در 
شروع کار، باید اولویت چندم بنیان گذارها باشد. و به 
اندازه ای که االن در ایران برجسته شده و به آن اهمیت 
می دهند، مهم نیست. استارت آپ هایی که در ایران 
موفق عمل کرده اند، سرمایه اولیه آنچنانی نداشته اند.

  اما خود شما در این مرحله از کارتان هم به دنبال 
جذب سرمایه هستید.

ما االن در مرحله دوم جذب ســرمایه هستیم و این 
جذب سرمایه موجب می شود رشد سریع تری داشته 
باشیم. ما هنوز خیلی کوچک هستیم و برای بزرگ 
شدن باید سرمایه جذب کنیم. برای بزرگ شدن و نه 

برای بنیان گذاری یک استارت آپ!

  برای بایکس جدید تاکنون چقدر ســرمایه 
جذب کرده اید؟

بیش از یک میلیون دالر. درواقع دو سرمایه گذار در 
مرحله اول بایکس جدید این سرمایه گذاری را انجام 
دادند. یکی از سرمایه گذاران از داخل است و دیگری 
از ایرانیان خارج از کشور که اتفاقا تجارب خوبی هم 
در این زمینه در خارج از ایران دارد، اما بسیار مشتاق 
بود که سرمایه اش را به ایران بیاورد. این تجربه خیلی 
گران بهایی است. ایران کشــوری است که می توان 
ســرمایه های خارج از کشور را جمع کرد و به فضای 
کســب وکار ایران آورد. درواقع این مسائل هم برای 
وجهه ملی ایران امتیاز محسوب می شود و هم برای 
حوزه اســتارت آپی که اینقدر جذابیت داشــته که 

سرمایه های خارج از کشور را وارد کند.

  و این سرمایه گذاری ادامه خواهد داشت؟
در مرحله بعدی قرار اســت حداقل دوبرابر این رقم 

سرمایه گذاری شود که درصدد تامین آن هستیم.

  در حوزه پوشاک شما نخســتین فروشگاه 
اینترنتی بوده اید؟

به صورت فــروش تخصصی پوشــاک بلــه، ولی 
فروشــگاه های دیگــری بودنــد که هم پوشــاک 
می فروختند و هم کاالهای دیگری را عرضه می کردند. 
مانند البسکو و بامیلو که از مرداد 93 پوشاک عرضه 
کرد. فکر کنم همزمان با ما یا بــا چند روز اختالف 
»شیکسون« هم آمد و کم کم فروشگاه های تخصصی 

پوشاک شکل گرفتند.

  آماری از تعداد این فروشگاه ها دارید؟
در حال حاضر نزدیک به 38 سایت تخصصی فروش 
آنالین پوشــاک داریم که از این بین پنج تا شــش 
فروشگاه کارشان جدی تر است. مثال بعضی از ترکیه 
جنس می فرســتند ایران که به نظــر من بیزینس 
بلندمدتی نیست. سایت هایی مانند مدیسه، بامیلو 

و حتی دیجی کاال جدی ترند.
 

  بایکس چه تعداد کاال عرضه می کند؟
حدودا 60 گروه کاالیی که در سه دسته زنانه، مردانه 
و بچگانه طبقه بندی می شــوند داریــم و در حال 
حاضر 3 هزار مدل کاال روی ســایتمان قرار دارد. اما 
هدفگذاری مان این است که تا آخر سال این تعداد را 

به بیش از 10 هزار عدد برسانیم. 

  کاالهایی که عرضه می کنید، چه طیف قیمتی را 
دربرمی گیرند؟ شما هم مانند بعضی از سایت های 

مشابه بیشترین تاکید را روی برندها دارید؟
اتفاقــا ما هیچ تاکیــدی روی برنــد نداریم و اصوال 
مقوله برند در ایران با اشــکاالتی در مفهوم اصلی و 
برداشت های مردم مواجه است. تاکید ما روی اصل 
و اورجینال بودن اســت. در ایران برندهای خارجی 
داریم که یا فیک هستند یا اورجینال. از طرفی یکی از 
مشکالتی که ما با تولیدی های داخلی داریم این است 
که لیبل خارجی روی پوشاک تولیدی خود می زنند 
و ما به خاطر اعتماد مشتریانمان چنین کاالهایی را 
نمی فروشیم. چون ما تاکیدمان بر این مسئله است 
که کاال اورجینال باشد؛ یا ایرانی اورجینال یا خارجی 
اورجینال. اما مشکلمان با ایرانی ها این است که لیبل 
برندهای خارجی را روی کاالی خود می زنند. اگر ما 
آنها را ارائه کنیم، درنهایت مشتری اعتماد خود را به 

بایکس از دست می دهد.

  چند برند در حال حاضر با شما کار می کنند؟
بیش از 20 برند و 20 برند خارجی.

 به عنوان یک اســتارت آپ کارتان را شروع 
کرده اید؛ آن را گسترش داده و برنامه هایی برای 
توسعه بیشتر آن دارید. اما موضوعی که وجود 
دارد این است که شــما کماکان یک فروشنده 
هستید. فروشــنده کاالی تولیدی های دیگر. 
ممکن است بایکس روزی وارد حوزه تولید هم 

شود؟
اتفاقا در برنامه های بلندمدت ما این مســئله مطرح 
شده و به آن فکر کرده ایم. اما در مرحله کنونی اجناس 

سایر تولیدی ها را می فروشیم.

  نحوه همکاری شــما با تولیدکننده ها چگونه 
است؟

شیوه همکاری ما به دو صورت است؛ تعدادی کاالها را 
که از فروششان مطمئن هستیم خریداری می کنیم. 
کاالهایی را هم بــه صورت امانی نگــه می داریم و 
می فروشیم و بعد درصدی از ســود را برمی داریم و 

مابقی را به تولیدی می دهیم.

  در حال حاضر در چند شــهر ایران فعالیت 
می کنید؟

در بیش از 92 شهر. سیستم ارسال هم به این صورت 
است که در تهران 24 ساعته کاال را تحویل می دهیم 
و در شهرستان تا 48 ساعت بعد کاال به دست خریدار 
می رسد. البته بستگی دارد به اینکه مرکز استان باشد 
یا شهرستان های دیگر. اگر مرکز باشد تا 48 ساعت 
وگرنه تا 72 ساعت بعد جنس خریداری شده به دست 

مشتری می رسد.

  کاالهای پرفروش بایکس کدام اند؟
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و کاالی خــواب از 
پرفروش ترین ها هستند. یعنی بعد از پوشاک این دو 

باالترین فروش را دارند.

  کسانی که از شــما خرید می کنند چه سنی 
دارند؟

20 تا 30 سال که دهه شصتی ها هستند.

  چه گروه کاالیی به ســایت شما اضافه خواهد 
شد؟

می خواهیم در حوزه فشــن و الیف اســتایل همه 
کاالهایی عرضه کنیم.

  مثال ممکن است مبل اضافه کنید؟
 نه. خیلی دور و بعید به نظر می رســد، چنین کاری 
مطمئنا در ســه ســال اول اتفــاق نمی افتد، چون 
می خواهیم ابتدا خودمان را در حوزه ای خاص مثال 
پوشاک تثبیت کنیم، ســهم بازارمان را در اختیار 
داشته باشیم و بعد به حوزه بعدی برویم. درواقع مردم 
باید تخصصی بودن را ببینند و بدانند که این سایت 
هر مانتو یا شلواری را نمی فروشد. مثال زمانی شما مدل 
کارتان مانند آمازون است و هرچیزی را می فروشید، 
اما تخصص ســایت ما مد و پوشاک است و باید این 
تخصصی بودن را نشــان دهیم. به همین دلیل هر 
کاالیی را عرضه نمی کنیم. ما متخصص فشن داریم 
که در محل خریــد حضور می یابد و مطابق فرهنگ 
کشــورمان برای ســایت خرید می کند. ما استایل 
ایرانی، فرهنگ ایرانی-اسالمی و خصوصیات ایرانی 

را در عرضه کاالهایمان در نظر می گیریم.

  اختصاصی بودن شــما وجه تمایز شماست 
نسبت به فروشگاه هایی چون بامیلو و دیجی کاال 
که همه چیز دارند و عرضه می کنند. از طرفی آنها 
کاربرهای چندصــد هزارتایی و حتی میلیونی 
دارند و سرمایه هایی کالن که می توانند رقابت 
تنگاتنگی با شما داشته باشند. از طرفی شما در 
بازار رقبایی دارید که آنها هم داعیه اختصاصی 
پوشاک بودن را دارند. مهم ترین استراتژی های 

بایکس برای رقابت در این بازار چیست؟
نکته اول برمی گردد به تفاوت ما با دیگران. مهم ترین 
تفاوت ما در نوع خدمات اســت نه نوع کاال. یعنی در 
حوزه پوشاک وقتی به مشــتری می گویید کاالی 
ارســالی را پس می گیرید یا رنگ و سایز آن را عوض 
می کنید، و به مشتری آموزش می دهید که مثال چه 
را با چه بپوشــد و چه جنسی را بخرد یا نخرد، ارزش 
متفاوتی ایجاد کرده اید. این وجه تخصصی ماســت 
که در مقابل امثــال دیجی کاال ارزش افزوده بایکس 
محسوب می شود. چون ارتباط گرفتن با تخصصی ها 
بهتر انجام می شــود. در ارتباط با سایت های شبیه 
خودمان رقابت سخت تر می شود، اما با خدمات پس 

از فروش و کیفیت کاالها می خواهیم رقابت کنیم.

  در حوزه رقابت همان طور که عرض کردم وقتی 
دیجی کاال، که اتفاقا خوش نام هســت و مورد 
اطمینان مشــتری، می تواند سهم عمده ای از 
بازار را در اختیار بگیرد، دو حالت پیش می آید؛ 
یکی اینکه بایکس به سهم کوچکی از بازار اکتفا 
می کند، سرمایه جذب می کند و در بازار می ماند 

در حوزه پوشاک 
وقتی به مشتری 
می گویید کاالی 

ارسالی را پس 
می گیرید یا 
رنگ و سایز 
آن را عوض 

می کنید، و به 
مشتری آموزش 

می دهید که 
مثال چه را با چه 

بپوشد و چه 
جنسی را بخرد 
یا نخرد، ارزش 
متفاوتی ایجاد 
کرده اید. این 

وجه تخصصی 
ماست که در 
مقابل امثال 
دیجی کاال 

ارزش افزوده 
بایکس 

محسوب 
می شود

سلبریتی
C e l e b r i t y

مسعود طباطبایی، بنیان گذار بایکس می گوید می خواهیم جنس ایرانی را خودمان تولید کنیم و در فروشگاه مان بفروشیم، اما مسئوالن مالیاتی به او گفته اند تعطیل کن برو6

  بهتر است حرف هایمان را از جذب سرمایه برای 
راه اندازی بایکس شروع کنیم. سرمایه اولیه شما 

برای راه اندازی بایکس چقدر بود؟
ســرمایه اولیه ما صفر بود )می خندد(. تجهیزاتی از 
هونوپرداز داشــتیم و بین 20 تا 30 میلیون تومان 
پول و البته آن زمان بــرای تبلیغات بایکس دنبال 
ســرمایه می گشــتم. با چند نفر از دوستانم تماس 
گرفتم و دوســت نروژی ام که در شــرکت »استت 
اویل« )Statoil( با او آشــنا شده بودم، 30 هزار دالر 
به من قرض داد. به او گفتم که می خواهم گروپ آن 
را در ایران راه اندازی کنم و سرمایه گذار می خواهم تا 
بتوانم تبلیغاتش را انجام دهم. آن زمان هم تیممان 
ســه نفره بود و هزینه های جاری مان باال نبود، چون 
کارها را خودمان انجام می دادیم و مثال من خودم سه 

سال سایت بایکس را اداره می کردم.

  یعنی او به عنوان ســرمایه گذار با شــما کار 
می کرد؟

به عنوان ســرمایه گذار و به خاطر اعتمادی که من 
داشــت این مبلغ را پرداخت کرد. من همه این پول 
را که طی دو مرحله یک بار 20 هــزار دالر و یک بار 
10 هزار دالر به من پرداخت شــد، صرف تبلیغات 
کردم. 20 هزار دالر اول آن زمان 20 میلیون تومان 
می شد. این 20 میلیون تومان را با »صباویژن« و آقای 
شکوری قرارداد بستم برای تبلیغات در وبالگ صبا، 
میهن بالگ و... آن زمان آپارات به اندازه امروز قوی 
نشده بود. درواقع تبلیغات بنری کردیم. این تبلیغات 
موجب شد مردم بایکس را بشناسند و به آن مراجعه 
کنند. بایکس ویژگی مهمی داشت و آن تمرکز روی 
کاال بود، در حالی که سایت های رقیب ما بیشتر روی 

خدمات تمرکز کرده بودند.

  چه کاالیی می فروختید؟
لپ تاپ، مانیتور و ســایر قطعات ســخت افزاری و 

تجهیزات کامپیوتری.

  پس بایکس با پوشاک شروع نکرد و تمرکزتان 
هم روی پوشاک نبود؟

نه، اصال. تمرکز ما بیشتر روی ساخت سایتی شبیه 
دیجی کاال بود، منتها بــا تخفیف. فروش خوبی هم 
داشــتیم. مثال با »مادیران« قرارداد بسته بودیم و 
محصوالت این شرکت را تبلیغ می کردیم. تخفیف 
می دادیم و درصدی از فروش را برمی داشتیم. یعنی 
اگر مثال مانیتوری در آن زمان 320 هزار تومان بود، 
مــا آن را از مادیران می گرفتیم و به مردم می گفتیم 
که در بازار قیمتش 320 هزار تومان است ولی ما آن 
را می فروشیم 250 هزار تومان. درواقع شروع کار به 

این صورت بود.

 چه شــد که تمرکــز بایکــس از قطعات 
سخت افزاری و تجهیزات کامپیوتری به سمت 

پوشاک سوق یافت؟
کامال اتفاقی بود. بــه این صورت که در یک مهمانی 
خانوادگی در منزل مــادرم، دایی ام هم که تولیدی 
مانتو و شــلوار دارد، حضور داشــت. بــه او گفتم از 
پوشــاکت به من بده تا روی ســایت بفروشمشان. 
گفت کسی اینترنتی چنین چیزهایی را نمی خرد. 
گفتم امتحانش که ضرر ندارد! موافقت کرد و ما هم با 
عکاسی خوب و معرفی دقیق سایزبندی ها پوشاک را 
روی سایت قرار دادیم که به شدت از آن استقبال شد. 
این اتفاق مربوط به بهمن و اسفند 91 است. در این 
مدت زمان چندین بار دیگر از دایی پوشاک گرفتیم 
و ســراغ تولیدی های دیگر هم رفتیم و کاال گرفتیم 
و  فروختیم. تا اینکه اســفند 92 با شریکم به بررسی 
فروشمان پرداختیم و متوجه شدیم که فقط پوشاک 
می فروشیم و درآمدمان بیشتر از فروش پوشاک است 
و کاالهای دیگر که با صــرف زمان و هزینه باال روی 
سایت ارائه می شــوند، تنها وقتمان را تلف می کنند 
و آورده ای ندارند. بنابراین قرار گذاشتیم که در سال 
93 همه تمرکزمان را روی پوشاک بگذاریم و به این 
صورت بود که بایکس جدید با ارائه اختصاصی پوشاک 
آغاز به کار کرد. قبل از آغاز به کار بایکس جدید طی 
دو سال و نیم رشد خیلی خوبی هم داشتیم. به همین 
دلیل با دو سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بایکس 
به عنوان نخستین سایت تخصصی فروش پوشاک در 

ایران، به توافق رسیدیم.

  قبل از اینکه ادامه ماجرای بایکس را بگویید، 
می خواهم بدانم چرا از شرکت استت اویل بیرون 
آمدید. امکان ادامه همکاری با این شرکت خارج 

از ایران وجود نداشت؟

حمایت از  تولید ایرانی!

ستون
C o l u m n

تی هارو اکر
وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن 
عوض می کند شما به سمت قوی تر شدن تغییر 

مسیر می دهید. 

مســعود طباطبایــی در دوران راهنمایی با 
کامپیوتر آشنا شــد و از آن زمان کامپیوتر به 
یکی از مهم ترین بخش های زندگی اش تبدیل 
 شد. با اینکه در دبیرســتان تجربی می خواند 
»بیشترین زمان را با کامپیوتر سپری می کردم و 
نه با دوستانم«. از همین دوران هم برنامه نویسی 
با زبان »بیسیک« و حتی سطوح پیشرفته تر را 
آغاز می کند. تا سال کنکور که کنکور تجربی 
و کنکور زبان می دهد و »زبان قبول شــدم در 
کیش ولی نرفتم.« در همان ســال با کالجی 
آشنا می شود که نمایندگی کالجی کانادایی را 
در ایران داشته و مسعود تبلیغ دوره ایکامرس 
آن را می بیند. »کال دو دوره داشت؛ یکی دوره 
مهندسی نرم افزار و دیگری دوره ایکامرس که 
من در دوره ایکامرس ثبت نام کردم، اما به حد 
نصاب نرسید. به ما گفتند با مهندسی نرم افزار 
شروع کنید تا در دوره های بعد ایکامرس تشکیل 
شود و شما به اصطالح سوئیچ می کنید به آن، 
که هیچ گاه تشکیل نشد و من دو سال و نیم در 

آنجا مهندسی نرم افزار خواندم.«
ســال 82 از آنجا فارغ التحصیل می شــود و 
هم زمان با پایان این دوره آموزشــی شرکتی 
تاســیس می کند به نام »هونوپــرداز« که با 
بچه های همــان کالج کانادایی تشــکیلش 
می دهند. »یک ســال و دو ماه کار کردیم. کار 
این شــرکت نرم افزار بود و سیستم های تحت 
وب. آن زمان 20ساله بودم و به دلیل سن کم و 
بیماری یکی از شرکا، شرکت تعطیل شد.« بعد 
از آن به عنوان برنامه نویس به شرکت »افزارپرداز 
رمیس« می رود. »فردای روزی که شــرکت را 

تعطیل کردیم من کارمند رمیس شدم.«
تخصصــش »دات نــت« بــود و به عنــوان 
توســعه دهنده در شــرکت رمیس مشغول 
می شــود. همزمان با آن ســال 83، به دعوت 
یکی از اساتید آن دوره، دوره های مختلف دات 
نت را تدریس می کند. »درواقع از ســال 83 تا 
94 یعنی 10 سال مداوم تدریس کردم، برای 
سازمان های کوچک و بزرگ. از سازمان هایی 
مانند بنــادر کشــتیرانی گرفته تا ســایپا و 

ایران خودرو، همکاران سیستم و...«
تا ســال 85 رمیس بود و بعد از آن به شرکتی 
نروژی بــه نام »اســتت اویل« مــی رود که 
مســئولیت فاز 6 و 7 و 8 پــارس جنوبی را به 
عهده داشــته. در این شرکت مسئول نرم افزار 
می شود و چون شرکتی چندملیتی بود محیط 
خوبی برای یادگیری و کار برای مسعود فراهم 
می کند. »تجربه زیادی از آن کسب کردم و با 
سطح باالتری از نرم افزار در مقایسه با آنچه در 
ایران وجود داشت، آشنا شدم.« تا سال 88 در 
این شــرکت کار می کند تا اینکه در این سال 
با یکی از بچه های کالســش دوباره هونوپرداز 
را راه اندازی می کنــد و در حوزه نرم افزارهای 
تحت وب کار می کند. »در وزارت راه با سازمان 
بنادر و کشتیرانی و چندین شرکت خصوصی، 
سیستم اتوماســیون اداری و به ویژه مدیریت 
اسناد و مدارک مهندسی را راه اندازی کردیم.«

اما جرقه هــای واقعی ورود جــدی به حوزه 
استارت آپی زمانی زده می شود که در سال 89 
با وب سایت گروپ آن آمریکا آشنا می شود و با 
شریکش صحبت می کند که نمونه این سایت 
آمریکایی را در ایران راه اندازی کنند. »شریکم 
با اینکه خیلی مشتاق نبود، قانع شد که این کار را 
آغاز کنیم. هونوپرداز را تعطیل کردیم و با تیمی 
سه نفره بایکس را آغاز کردیم.« درواقع بایکس 
را به عنوان ســایت خرید گروهــی راه اندازی 
می کنند، با این تفاوت که همه تمرکزشان روی 
کاال بوده. »تخفیفان و نت برگ هرکدام با فاصله 
یک تا یک و نیم ماه قبل از ما افتتاح شده بودند 
و ما سومین ســایت خرید گروهی ایکامرس 
بودیم، اما تفاوت ما با آن هــا این بود که آن ها 
بیشتر بر رســتوران ها و خدمات تمرکز کرده 
بودند ولی ما تمرکزمــان را روی فروش انواع 
کاال با تخفیف قرار دادیم.« درواقع بایکسی که 
نسخه قدیمی اش در سال 90 النچ شد، پایه اش 
در همان کالس های کالج کانادایی گذاشته شد 
و بعدها کار در شرکت های نرم افزاری و تحت 
وب این دیدگاه را برای مسعود ایجاد می کند که 
کسب وکاری آنالین داشته باشد و گروپ آنی که 
مسعود طباطبایی در ذهن داشته رفته رفته به 
سایت تخصصی فروش آنالین پوشاک تبدیل 

می شود.

سفر پرماجرای طباطبایی در 
بازار آی تی ایران

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

بیش از یک 
میلیون دالر 

سرمایه جذب 
کرده ایم. 

درواقع دو 
سرمایه گذار 
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اول بایکس 
جدید این 

سرمایه گذاری 
را انجام 
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ایرانیان خارج 

از کشور که 
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این زمینه در 
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سرمایه اش 
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بیاورد. این 
تجربه خیلی 
گران بهایی 

است

مسعود طباطبایی، بنیان گذار بایکس )buyex( و متولد 1363 در تهران. 
در حکیمیه تهران مالقاتش می کنم. وقتی شلوار سرمه ای و پیراهن آبی 
آسمانی اش را کنار ریش پرفسوری اش می گذارم، چهره ای مثبت و جدی 
نمایان می شود که او را با سن کمش جاافتاده جلوه می دهد. پله های طبقه 
دوم را پایین می آید تا از من استقبال کند. دفتری سفیدرنگ با کمترین 
تزئینات که رنگ و لعاب دفاتر کار استارت آپ های دیگر را ندارد. این 
ویژگی دفترش همخوانی بیشتری با ظاهر آراسته اما ساده اش دارد. در 
اتاق به جزء قفسه ای برای کتاب و وایت بردی برای یادآوری های فنی کار 
چیز دیگری نیست. بابت تاخیر نیم ساعته ام که ناشی از نابلدی راننده 
آژانس بود، عذرخواهی می کنم. عکاس رسیده و دم ودستگاه عکاسی 
را می چیند و من که می رسم چلیک چلیک دوربینش هم شروع می شود.
طباطبایی مانند بسیاری از بنیان گذاران استارت آپ ها در ایران، کارش 
را با سرمایه اندکی آغاز کرده. هرچند در ادامه مسیر با جذب سرمایه از 
ایرانیان داخل و خارج از کشور توانسته کسب وکارش را توسعه دهد. 
فروش آنالین را با تاسیس سایتی به نام »هونوپرداز« و با فروش تجهیزات 
کامپیوتری آغاز کرده است. اما چون می خواسته »گروپ آن« ایرانی را 
ایجاد کند ســال 89 هونوپرداز را تعطیل کرده و سایتی را راه اندازی 
می کند به نام »بایکس« تا آرزوهایش رنگ واقعیت به خود بگیرد. در 
بایکس فروش انواع کاالها را پیش می برد و در ادامه مســیر، فروش 
پوشاک را هم به سایتش اضافه می کند و رفته رفته با فروش باالیی در 
این زمینه مواجه می شود که او و همکارانش را مجاب می کند که طرحی 
نو برای بایکسی نو دراندازند. طرحی برای فروش تخصصی پوشاک. برای 
این کار باز هم سرمایه جذب می کند و حاال دفتر کاری 500 متری و حدود 
30 نفر نیروی کار دارد. بایکس را بزرگ ترین فروشگاه اختصاصی پوشاک 
در حوزه آنالین می داند و قصد دارد تا 15 درصد از بازار فروش آنالین 
پوشاک در کشور را در اختیار بگیرد تا به درآمد 50 میلیون دالری در 
سال برسد. بنیان گذار بایکس حرف های زیادی را درباره کسب وکارش، 
حبابی شدن فضای استارت آپی ایران و برنامه هایش برای آینده بایکس 

با »شنبه« در میان گذاشته که در این گفت وگو آن ها را می خوانید.
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و به کارش هم در بخش کوچک تر و ضعیف تری 
ادامه می دهد. حالت دومی هم در این میان وجود 
دارد. مثال دیجی کاال به بایکس پیشنهاد می دهد 
که به عنوان زیرمجموعــه دیجی کاال کار کند و 
سهمی از سود و سهام را در اختیار دیجی کاال قرار 
دهد و در عوض از چندصد هزار کاربر دیجی کاال و 
برند این سایت استفاده کند. مانند کاری که ای بی 
می کند. در این صورت تصمیم شما چه خواهد 

بود؟ حاضر به فروش هستید؟
راســتش را بخواهید در این زمینه مذاکراتی خیلی 
ابتدایی با یکی از همین فروشگاه های بزرگ انجام شده 
است، ولی درنهایت هردو طرف به این نتیجه رسیدیم 
که این اتفاق نیفتد. چون فکر کردیم بازار ایران آنقدر 
بزرگ است که بایکس هم بتواند در آن رشد خوبی 
را تجربــه کند، بدون اینکه زیرمجموعه فروشــگاه 
بزرگ تری قرار بگیرد. با وجود حضور رقبای تخصصی 
باز هم بــازار را دارای ظرفیت می دانیــم. بنابراین 
فکر می کنیم هر فروشــگاهی می تواند مشــتریان 
خود را داشته باشــد. حتی مشتریانی داریم که از ما 
می پرســند فالن کاال را چه زمانی عرضه می کنید، 
چون می خواهیم از شما خرید کنیم. این یعنی اینکه 
می توان مشتری وفادار داشت و سهم هر فروشگاهی 
بسته به کیفیت پاسخگویی اش به مشتری تعریف 
می شــود. چون جدا از کاال، سرویس دهی مشتری 
را نگه می دارد. از طرفی ما خیلی سریع تر می توانیم 
تغییرات را در خودمان ایجاد کنیم تا فروشگاه های 

بزرگی مانند دیجی کاال.

  اشاره ای داشتید به اینکه رقبای خارجی وارد 
شوند یا شما شریک بگیرید؛ اگر آنها وارد شوند 
چون به برندهای معتبر دنیا دسترســی بهتری 
دارند، دانش فنی پیشرفته تری در اختیار دارند 
و به لحاظ سرمایه هم احتماال قوی ترند. از طرفی 
مشــتریان ایرانی ثابت کرده اند نام خارجی را 
دوســت دارند. اینجا بایکس چه خواهد کرد و 
گرفتن شریک خارجی چقدر برایتان جدی است؟

با دو تا سه برند بزرگ حوزه پوشاک در سطح جهان 
مذاکراتی را آغاز کرده ایــم و ادامه می دهیم؛ یعنی 
اهمیت این ارتباط ها را می دانیم و به دنبال ایجادش 
هستیم تا از قافله عقب نمانیم. از طرفی هر شرکت 
خارجی که در حــوزه ما وارد ایران شــود، بایکس 
به عنوان فعــال بازار بهترین گزینه اســت که با آن 
همکاری کنند. قاعدتا با زیرســاخت ها و مشتریانی 
که ایجاد کرده برای آنها گزینه خوبی است که با آن 
همکاری کنند و شریک شوند. ما به دنبال این گزینه 

و خواهان آن هستیم.
اما اگر آنها وارد شــوند و مستقل بخواهند کار کنند، 
باز هم موجبات شکست بایکس را فراهم نمی کنند. 
همان طور که وقتی بامیلو وارد بازار شــد، خیلی ها 
تصور می کردنــد دیجی کاال در مقابلش رشــدی 
نخواهد کرد و شکست می خورد، اما اتفاقی که افتاد 
این بود که حضور رقیب قدرتمند شتاب بیشتری به 
رشــد دیجی کاال داد. از طرفی 

بومی سازی یک تجارت در کشور کار آسان و ساده ای 
نیست. ما با فرهنگ و زیرساخت فرهنگی ایران بهتر 
ارتباط برقرار می کنیم. به هر حال هرکدام از دو حالت 
که رخ دهد، بایکس حرف های خودش را برای گفتن 
دارد. در حالت اول بایکس با قدرت بیشتری راه خود 
را ادامه می دهد و در حالت دوم اتفاقا به نظر من وجود 
رقیب جدی موجب می شــود بهتر حرکت کنیم و 

سرعت رشدمان بیشتر شود. 
ایــن نکته را هم اضافه کنم که ما در حوزه ســرمایه 
با شــرکای تجاری خود مشکل سرمایه نداریم و اگر 
هزینه های باالیی نمی کنیم به خاطر نبود ســرمایه 
نیست بلکه می خواهیم بر اساس برنامه و مدت زمانی 
که برای جا انداختن بایکس در نظر گرفته ایم، حرکت 
کنیم. مخصوصا در این فضا هم جذب سرمایه بسیار 
آسان تر از سال 90 اســت. چون این حوزه به نوعی 
معرفی شــده و جذابیت هایش برای سرمایه گذاران 

آشکار شده است.
یــادم می آید در نخســتین 
اســتارت آپ ویکندی که در 
سال 91 برگزار شد دنبال این 
موضوع بودم که استارت آپ ها 
ســرمایه گذاران را ببیننــد و 
ســرمایه گذاران این حوزه را 

بشناسند. ولی امروز فضای اکوسیستم استارت آپی 
ایران به سرعت تغییر کرده است. به طور مثال همین 
نشریه »شنبه« که به عنوان نشریه تخصصی حوزه 
اســتارت آپ فعالیت می کند، 5 ســال پیش کسی 
نمی توانست حتی تصور چنین نشریه اختصاصی را 
داشته باشد. یعنی اینقدر این بحث جدی و داغ شود 

که رسانه ای اختصاصا به آن بپردازد.

  وقتی صحبت از شــراکت و مســائلی از این 
دست پیش می آید، مسئله دیگری هم جلوه گر 
می شود که مربوط به ارزش ریالی کسب وکارهای 
اســتارت آپی اســت. بحث ارزش گذاری های 
کسب وکارهای حوزه استارت آپی به نوعی مد شده 
و هرازگاهی از گوشه و کنار ایران و حتی نشریات 
و ســایت های خارجی در مــورد ارزش گذاری 
استارت آپ ها اعداد و ارقامی منتشر می شود. به 
نظر خودتان ارزش ریالی بایکس در حال حاضر 

چقدر است؟
)مکثی طوالنی می کند.( برای ارزش گذاری آیتم ها و 
فرمول های مختلفی وجود دارد. تصوری که از ارزش 
امسال بایکس داریم، حدودا 50 میلیارد تومان است؛ 
یعنی می خواهیم تا پایان امسال به این رقم برسیم و 
االن شاید 30 میلیارد تومان باشد. به تعبیر دیگر 20 

میلیون دالر هدف گذاری سال 95 ماست.

  فکر می کنید ســهم شــما از حوزه تجارت 
الکترونیک چقدر است؟ چه به صورت کلی از این 
حوزه و چه به صورت جزئی تر از حوزه تخصصی 

فروش آنالین پوشاک؟
در حوزه اختصاصی پوشــاک فکر می کنم 10 تا 15 

درصد از ســهم بازار را در اختیار داریــم و در حوزه 
ایکامرس زیر یک درصد.

  مدیسه به عنوان یکی از رقبای شما می گوید 
ســومین ایکامرس ایران است. شما چقدر این 

حرف را قبول دارید؟
بررسی های ما نشــان می دهد که این حرف درست 

نیست.

  شما خودتان را در حوزه فروش آنالین پوشاک 
دارای رتبه اول می دانید؟

در حوزه پوشاک بله.

  چرا فکر می کنید حرف مدیسه درست نیست؟
ابزارهایی وجود دارد که می توان آنها را خرید و با این 
ابزارها جزئیات بیشــتری از بازار و خودتان و رقبای 
خودتان می توانید داشته باشــید. بررسی های این 
ابزارها نشــان می دهد که بایکس 
شاید به لحاظ تعداد ویزیتور از مدیسه 
کمتر باشــد ولی به لحــاظ فروش 
نه تنها از مدیســه که حتی از بامیلو 
و سایر ســایت هایی که پوشاک هم 
می فروشند، فروش باالتر و بیشتری 
دارد و اول اســت و در این شک نداریم. البته مدیسه 
می تواند بگوید که سومین فروشگاه آنالین ایران است 
و این درست است اما نمی تواند بگوید من بزرگ ترین 

فروشگاه آنالین پوشاک هستم.

  ولی خودشــان می گویند فروش بیشترشان 
مربوط به پوشاک است؟

بیشترین تمرکز را روی پوشاک دارند و نه بیشترین 
فروش را. بررسی هفتگی ما نشان می دهد که فروش 

پوشاک ما بیشتر است.

  مدیسه را مهم ترین رقیب خود می دانید؟
مهم ترین رقیب نیســت، چون مدیسه مختص به 
پوشاک نیست و فروشگاهی آنالین است که کاالهای 
زیادی می فروشد که یکی از آنها پوشاک است. اما از 

رقیبان ما محسوب می شود.

  نزدیک ترین رقیبان به شما چه کسانی هستند؟
نزدیک ترینشان شاید شیکسون باشد که با اختالف 
زیادی از آن جلو هستیم. بامیلو هم به عنوان یکی از 
فروشگاه های جنرال از رقبای ما محسوب می شود که 

در فروش پوشاکش آمار خوبی دارد.

  فروشگاه های سنتی رقیبان شما نیستند؟
اصال. چون فرهنگ خرید در ایــران دو حالت دارد. 
یکی اینکه خرید با تفریح همراه است و پاساژگردی، 
اما طیف دیگری هم داریم که تنها قصد خرید دارند 
و بنابرایــن به راحتی از روش آنالین خرید می کنند. 
کســانی که آن زمان ما را به خاطــر فروش آنالین 
مســخره می کردند االن اعتقاد دارند فروشگاه های 

ســنتی به زودی تــوان رقابت با حــوزه آنالین را از 
دســت می دهند. از طرفی در حوزه آنالین فرهنگ 
پس گرفتن جنس، تعویض، جوابگویی به اعتراض 
مشــتری و... جزو مهم ترین سرویس هایی است که 
ارائه می شــود و همین فرهنــگ درنهایت به تغییر 
رویکرد فروشــگاه های ســنتی منجر می شــود تا 
برگه های »جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود« 
و »تعویض نداریم« و... را کنار بگذارند. از طرفی من 
فکر می کنم فروشگاه های فیزیکی و سنتی در فروش 
پوشاک غیراصل و فیک همچنان می توانند سهمی از 
بازار را داشته باشند اما در هر صورت آنالین ها رقبایی 

جدی برای سنتی ها خواهند بود.

  بایکس سهم آینده اش از بازار را چقدر و در چه 
بازه زمانی در نظر گرفته است؟

ما برای سه سال برنامه ریزی کرده ایم و بهترین حالت 
این است که 15 درصد از فروش آنالین پوشاک ایران 
را داشته باشیم. این عدد بزرگ است و برای بیزینس 

آنالین عدد خوبی است.

  ایــن 15 درصد چه میــزان آورده مالی برای 
بایکس دارد؟

با این میزان از فروش آنالین پوشــاک، تا سالی 50 
میلیون دالر نصیب بایکس می کند.

  از میزان اشتغال زایی بایکس بگویید و اینکه اگر 
به رشد مورد نظرتان برسید و کار گسترش یابد، 

اشتغال زایی شما چقدر رشد می کند؟
در مجموعه ما حدودا 30 نفر شــاغل هســتند و با 
رسیدن به اهداف تعیین شده برای بیش از 300 نفر 
ایجاد اشتغال مستقیم می شــود. به این میزان باید 
تولیدی های ایرانی پوشــاک را هم اضافه کنید که 

کاالی ما را تامین می کنند.

  فروش آنالین چه پوشاکی سخت است؟
لباس شب. چون برای خانم ها به شدت مهم است که 
قبل از خرید حتما آن را پرو کنند. کت وشلوار هم به 
دلیل اینکه حتما باید پرو شود هنوز ارائه نکرده ایم. غیر 

از این دو مورد همه نوع پوشاکی فروخته ایم.

  در حــال حاضر چــه مســئله ای در حوزه 
استارت آپی در ایران ناامیدکننده است؟

قوانیــن دولتی؛ قوانیــن مالیات بــر ارزش افزوده. 
تامین کننده های کاالهای ما از ارائه فاکتور رسمی 
خــودداری می کنند و این مشــکل ایجاد می کند. 
چندین بار با مسئوالن مالیاتی قرار مالقات داشته ام 
و اما بعد از بیان مشکالت به من می گویند تعطیلش 
کن! به همین راحتی. بنابراین یا باید بایکس را تعطیل 
کنم یا به دنبال راهی برای دور زدن قوانین باشم که 

من هیچ کدام را انجام نمی دهم.

  آینده حوزه اســتارت آپی ایــران را چگونه 
می بینید؟

در حوزه اســتارت آپی ایران در حال حاضر حبابی 
شکل  گرفته و هرکسی با خود فکر می کند اینجا چه 
خبر است؟ واقعیت این است که هنوز خبری نیست.

  چرا فکر می کنید خبری نیســت؟ منظورتان 
چیست؟

از کل اســتارت آپ های ایرانــی که توانســته اند به 
موفقیتی برســند، تنها تعداد اندکی را می توان نام 
برد. من خودم هنوز بایکس را موفق کامل نمی دانم 
و راه زیــادی در پیــش دارد. از طرفی بحث دیگری 
هــم در حوزه اســتارت آپ ها مطرح اســت که هر 
اســتارت آپ تازه کاری که هنوز ام وی پی هم ندارد، 
در قیمت گذاری اش رقمی چون 10 میلیارد تومان 
را بیان می کند. این مســئله دقیقا نوعی توهم است 
که به نوعی حباب در بازار اســتارت آپی ایران منجر 
شده است. به همین دلیل سرمایه گذاران زیادی که 
به این بازار راغب شده بودند کمی عقب کشیدند که 
بازار از این حباب خارج شده و واقعی تر شود. واقعیت 
دیگر این است که ما هنوز ایده ناب و خالقیت زیادی 
به حوزه استارت آپی ایران نیاورده ایم و هرچه هست 
کپی پیســت از نمونه ها و مدل های کسب وکارهای 

استارت آپی خارج از کشور است.

  اکوسیستم استارت آپی ایران به چه حوزه های 
دیگری نیازمند است؟

فکر می کنم نیاز آینده این بازار راه اندازی استارت آپ ها 
در حوزه تکنولوژی است و من خودم اگر استارت آپ 
دیگری راه انــدازی کنم، در زمینه تکنولوژی خواهد 
بود. این همه استارت آپ  در ایران به وجود آمده ولی 
زیرساخت هایشان وارداتی است که بعضی را هم به 
دلیل تحریم ها نمی توانیم تهیه کنیم. اما ابزارهایی 
می توان ارائه کرد مانند نرم افزار ارســال ایمیل. مثال 
ما خودمان هرروز در حال ارســال حدود 400 هزار 
ایمیل هســتیم و برای این منظور ابــزاری در ایران 
نداریم و مجبوریم از سندگرید، میل چیمپ، آمازون 
و... اســتفاده کنیم. در صورتی که راه اندازی چنین 
اســتارت آپی هرچند کمی پیچیده است، می تواند 
موفق باشد. یعنی ایمیل سازمان ها و شرکت ها حتی 
فعاالن حوزه استارت آپی را ارسال کند و مطمئن باشد 
که به »Inbox« می رسد و نه »Spam«. خود ما 15 
درصد از فروشمان از طریق ایمیل ها صورت می گیرد 
و ایمیل مارکتینگ در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. 
ســرویس چت آنالین هم از مهم ترین نیازهای بازار 
ایکامرس ایران است، ولی هیچ سایت ایرانی نداریم 
که سرویس چت آنالین ارائه کند. در حالی که چنین 
استارت آپی را با چند نیروی کار می توان راه اندازی کرد. 
در حال حاضر از نمونه های خارجی استفاده می شود .

  می خواهم برگردم به اشــاره ای که به مبحث 
تولید کردید. چرا دغدغه تولید دارید؟

ما طرحی جدی داریم برای حمایت از تولید ایرانی. 
صنعت نساجی ایران از الیاف تا پارچه کیفیت خیلی 
خوبی دارد، اما وقتی پارچه قرار اســت به پوشــاک 
تبدیل شــود، دیگر کارخانه بزرگــی که مثال 500 
نفر چرخ کار داشــته باشــد نداریم و همه کارگاه ها 
5 تا 10 نفره هســتند که تولید انبوهی نمی توانند 
داشته باشند. اینجا جایی است که بایکس می تواند با 
سرمایه گذاری در تولید و خرید اجناس این تولیدی ها 
مانع ورشکستگی شان شود، چون به پشتوانه فروش 
بایکس می توانند رشــد کنند. ما روی تولید ایرانی 
تاکید بســیاری داریم و می خواهیم به کانالی برای 

فروش تولیدات ایرانی تبدیل شویم.
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تغییر کرده 

است. به طور 
مثال همین 

نشریه 
»شنبه« که 

به عنوان نشریه 
تخصصی حوزه 

استارت آپ 
فعالیت 

می کند، 5 سال 
پیش کسی 
نمی توانست 
حتی تصور 

چنین نشریه 
اختصاصی را 

داشته باشد

سلبریتی
C e l e b r i t y

7 مسعود طباطبایی، بنیان گذار بایکس می گوید می خواهیم جنس ایرانی را خودمان تولید کنیم و در فروشگاه مان بفروشیم، اما مسئوالن مالیاتی به او گفته اند تعطیل کن برو

24ساله بود که ازدواج کرد؛ یعنی سال 87. می گویم 
چرا این قدر زود و او می گوید: »اتفاقا اگر روزی به این 
یقین برسم که موفق شده ام، یکی از مسائلی که ثابت 
می شود این است که با داشتن خانواده یعنی همسر 
و فرزند هم می توان در حوزه استارت آپی موفق شد. 
چون یکی از کلیشه های حوزه استارت آپی ایران این 
است که یا استارت آپ راه بینداز یا ازدواج کن! هردو 
با هم نمی شود! اما من هردو را انجام دادم و االن پسر 

سه ســاله ای دارم به نام آراد و راضی ام از زندگی ام.« 
مسعود طباطبایی هرروز 8 صبح تا 8 شب کار می کند. 
می گوید: »به همسرم گفتم از 8 صبح تا 8 شب ساعت 
کاری من است. شب تا زمانی که آراد بیدار است سعی 
می کنم سراغ تلفن و لپ تاپ نروم. سعی می کنم وقتم 
را با پسرم سپری کنم.« سفر رفتن طباطبایی هم گاه 
جنبه اســتارت آپی به خود می گیرد. می گوید: »در 
ایران معموال به کیش و شمال سفر می کنیم، البته 

سعی می کنم هرسال یک بار سفر خارجی هم داشته 
باشم؛ مثال استارت آپ استانبول را می بینم. اما شاید 
برای خوانندگان هم این سوال ایجاد شده باشد که 
بایکس به چه معنی است.« طباطبایی می گوید: »از 
 Buying experience یک منظر بایکس به معنای
اســت و از منظر دیگر بایکس از واژه کردی »بایخ« 
می آید که به معنای »ارزش« است و از آنجا در ذهن 

ما ریشه گرفت و برند کسب وکارمان شد.«

ازدواج و راه اندازی استارت آپ منافاتی ندارند

شناسنامه

buyex.ir :عنوان سایت 
 حوزه فعالیت: پوشاک

 بنیان گذار: مسعود طباطبایی
 رنک ایران: 1600

 ارزش تقریبی: 300 میلیارد ریال
 سهم بازار: 10 -15 درصد

 سرمایه گذار: دارد
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 فرض کنید بر روی یک پروژه اســتارت آپی کار 
می کنید و وقت آن رسیده که این استارت آپ را 
به کاربران معرفی کنید، یا به اصطالح آن را النچ 
کنید. بسیار عالی، استارت آپ را راه اندازی کردیم، 
وب سایت را بردیم باال، اپلیکیشن را النچ کردیم، 
اما از کجا باید بفهمیم که در حال رشد هستیم و 
مسیر درســتی را پیش می رویم؟ چه معیارهایی 
)ســنجه هایی( برای رشد یک استارت آپ وجود 
دارد؟ اصال اگر قرار باشــد فردا این اســتارت آپ 
را ارزش گذاری کنند آیا معیارهایی هست که ما 
بتوانیم در مقابل یک ســرمایه گذار مانور دهیم؟ 
اگر مطالب قبلی را دنبال کرده باشید، در آموزش 
بوم ناب، توضیح دادیم که بخش سنجه ها آنقدر 
برای اســتارت آپ کلیدی و مهم است که بخشی 
مشخص و مجزا در بوم ناب به آن تخصیص داده 
شده اســت و نام این بخش سنجه های کلیدی یا 

همان Key Metrics است.
واقعیت این اســت که ســنجه ها نقشی حیاتی 
در موفقیت اســتارت آپ ها دارند. این سنجه ها 
مانند یک داشبورد اطالعاتی، هرلحظه وضعیت 
اســتارت آپتان را به شــما گــزارش می دهند و 
می توانید مشــکالت را تشــخیص دهید و برای 
آن ها برنامه ریزی کنید. بیایید با یک مثال )متافور: 
مثال هایی ملمــوس برای درک بهتر مســائل( 
اهمیت سنجه های کلیدی را با هم بررسی کنیم. 
فرض کنید خلبان یک هواپیما هستید و از مشهد 
به سمت تهران قرار اســت پرواز کنید. در کابین 
خلبان، مجموعه ای از سنسورها هر لحظه وضعیت 
و موقعیت هواپیما را به شما گزارش می دهند. اگر 
به زاویه حرکت خود توجه نکنید و مثال یک درجه 
دچار اختالف شوید، ممکن است به جای تهران، 
ســر از شــیراز و بندرعباس درآورید! یک درجه 
اختالف و عدم توجه به آن در مســیری که طی 
کردید باعث چنین اختالف نتیجه ای می شود. در 
دنیای استارت آپ ها هم مهم است که سنسورهای 
درستی را در مکان های درستی تعبیه کنید و هر 
لحظه )مثال هر هفته( به بررسی وضعیت خودتان 

و چاره اندیشی در مورد آن بپردازید.

بزرگترینریسکیکاستارتآپ
به این سوال فکر کنید که بزرگ ترین ریسک یک 
اســتارت آپ چه می تواند باشد؟ زمان، هزینه، از 
دســت دادن یکی از اعضای تیم و...؟ از نظر من و 
بسیاری از افرادی که در این زمینه کار می کنند، 
بزرگ ترین ریسک یک استارت آپ این است که 
محصولی اشتباه تولید کند. تمام تالش ما )منظور 
مربیان، مشــاوران، موسسان و...( این است که تا 
حد ممکن از وقوع این اتفاق، یعنی تولید محصول 
اشتباه جلوگیری کنیم. ابزارهایی مثل بوم مدل 
کسب وکار، بوم ناب و تخته آزمایش که در مطالب 
قبلی به آن ها اشاره کردیم، ابزارهایی هستند که 
ما را در کاهش این ریسک هدایت می کنند. یکی 
از ابزارها و تکنیک های مهم دیگر در این راســتا، 
سنجه های کلیدی است که شما با انتخاب درست 
آن ها، می توانید در مسیر موفقیت استارت آپتان 

پیشروی کنید.

AARRRمعرفیچارچوب
اگر عبارت Startup Metrics را در گوگل ســرچ 
کنید، مقاله های بســیاری پیدا می کنید که هر 
کدام ســنجه های مختلفی را ارائه داده اند. من با 

مشورت هایی که گرفتم و تحقیقاتی که کرده ام، 
چارچــوب AARRR را پیشــنهاد می دهــم. در 
این چارچــوب 5 معیار و ســنجه در نظر گرفته 
می شــود که می تواند برای استارت آپ ها بسیار 
مفید و موثر واقع شــود. می توانید این معیارها و 
چارچوب ها را به صورت نرم افزاری پیاده ســازی 
کنید )مثال در یک فایل اکســل، یــا اینکه واقعا 
برنامه نویســی کنید و یک صفحه اختصاصی در 
بخش مدیریت وب سایتتان برای هریک از آن ها 
داشته باشید(. AARRR عبارتی است که از حروف 
اول 5 اصطالح کــه در ادامه توضیح خواهیم داد 

تشکیل شده است.
چند نکته:

1. هریک از معیارهایی که در ادامه توضیح داده 
می شــوند مهم هســتند. اهمیت برخی از این 
معیارها بسته به شرایط و مرحله ای که استارت آپ 
در آن قرار دارد، متفاوت است. قبال توضیح دادیم 
که یک استارت آپ سه مرحله همخوانی مسئله و 
راهکار، همخوانی محصول و بازار و درنهایت رشد 
را طی می کند. در هر مرحله باید روی یکســری 
از ســنجه ها تمرکز کرد که در آینده در مورد آن 

بیشتر توضیح خواهیم داد.
2. می توانید با جســتجوی ســاده ای در گوگل 
مثال های فراوانی از هر ســنجه به دســت آورید 
.)Acquisition Example مثال جستجوی عبارت(

سنجهکسبوجذبکردن
با چــه نرخی کاربر جذب می کنیــد؟ به گونه ای 
این معیار، عیار جذب مشــتری استارت آپ شما 
را نشان می دهد. یعنی چه میزان Signup دارید؟ 
چقدر ویزیت دارید؟ ســوال مهمی که باید به آن 

فکر کنید این اســت که در چه مرحله ای باید بر 
روی این معیار تاکید کنید. اینکه اســتارت آپ 
شــما 2 میلیون کاربر ثبت نامی داشته باشد ولی 
فقط ســه نفر از خدمات و ارزش ارائه شــده شما 
استفاده می کنند  هشداری جدی است، آیا شما 

موفق هستید؟

سنجهفعالسازی
کاربران سیستم به چه میزان از امکانات ارائه شده 
توسط اســتارت آپ شما اســتفاده می کنند؟ به 
عبارتی چه تعداد از این 2 میلیون کاربر ثبت نامی 
از سرویس شــما واقعا اســتفاده می کنند؟ این 
مسئله بسیار مهم اســت. سرویس و فیچر اصلی 
استارت آپ شما چیست؟ چند درصد از کاربران 
از آن استفاده می کنند؟ آیا اولین تجربه ارائه شده 
در وب سایت شــما آنقدر جذاب است که کاربر 
شــما عالقه مند به اســتفاده از ســرویس شما 

شود؟ اینجاست که اهمیت بحث تجربه کاربری 
مشخص می شود. این مســئله را بررسی کنید. 
اینکه شما کاربران زیادی داشــته باشید ولی از 
سرویس اصلی شــما استفاده نکنند، یک هشدار 
است. شاید نیاز باشــد تغییراتی در روند تجربه 

کاربری و حتی ایده خود بدهید.

سنجهبازگشتواستفادهمجدد
آیا کاربران بعــد از فعال ســازی )معیار قبلی( 
برمی گردند و دوباره از آن امکان و یا سایر امکانات 
فراهم شــده توسط استارت آپ شــما استفاده 
می کنند؟ بــرای مثال، شــبکه های اجتماعی 
موفق از امتیاز باالیی در این زمینه برخوردارند. 
هرروز وارد می شوند و از خدمات این شبکه های 
اجتماعی و سیســتم های پیام رســان استفاده 
می کنند. مثالــی دیگر، بــرای درک بهتر این 
مسئله، اپ اســتورها هستند. شما هرچند وقت 
یک بار به کافه بازار یا اپ اســتور، برای بررســی 
نرم افزارهای جدید، مراجعه می کنید؟ مهم ترین 
وب سایتی که روزانه آن را بررسی می کنید و به 
آن سر می زنید چیست؟ این مراجعه روزانه و یا 
هفتگی به چه دلیل اســت؟ در استارت آپتان به 
این نکته توجه کنید که چه چیزی باعث می شود 
کاربران در یک بازه زمانی به وب سایت یا اپ شما 

مراجعه کنند.

ســنجه)معیار(Referral)دعوتکردناز
سایردوستانبرایحضور(

چند نفر از کاربران میلیونی استارت آپ فرضی ما 
به دوستانشان پیشنهاد می دهند که از سرویس 
ارائه شده توسط استارت آپ ما استفاده کنند؟ آیا 

ســازوکاری برای اندازه گیری این معیار در نظر 
گرفته اید؟ آیا در وب سایتتان بخشی برای دعوت 
از دوستان برای کاربرانتان در نظر گرفته اید؟ اینکه 
بتوانند ایده استارت آپی شــما را به دوستانشان 
معرفی کنند و یا از آن ها دعوت کنند؟ البته حتما 
نباید شــما ابزاری ویژه در نظر بگیرید. بررســی 
کنید ببینید در شــبکه های اجتماعی چقدر در 
مورد ایده استارت آپی شما بحث شده است؟ آیا 
مقاله ای در مورد شما نوشته شــده یا خیر؟ اگر 
ویدئویی برای استارت آپ خودتان تهیه کرده اید و 
آن را به اشتراک گذاشته اید، بررسی کنید ببینید 
میزان بازنشر آن چقدر بوده؟ آیا اصال افراد تمایلی 

به معرفی سیستم شما دارند؟

سنجهدرآمد
خیلی خالصه و خودمانی اگر بخواهیم بگوییم، این 
معیار این مسئله را نشان می دهد که واقعا چقدر 

درآمد دارید؟ میزان درآمد شما چقدر است؟ چند 
نفر حاضر به پرداخت پول شده اند؟ این روند رو به 

رشد است یا خیر؟

چــهچیــزیــکســنجهخــوبرا
 میسازد؟

همه سنجه ها یکســان به وجود نیامده اند. برای 
موثر بودن، یک ســنجه می بایســت معیارهای 
خاصی داشــته باشــد. در غیر این صورت برای 
کسب وکار شما بدون فایده خواهد بود. در ادامه 

به بیان و بررسی این معیارها خواهیم پرداخت.

قابلیتدستیابی
اگر افراد شــما نمی توانند معنی سنجه را درک 
کنند، این ســنجه بدون فایده است. سنجه باید 
طوری باشد که افراد بتوانند درباره آن بحث کنند، 
آن را به خاطر بسپارند و در کارهای روزمره خود به 
کار گیرندش. این به معنی داشتن اسامی ساده و 
قابل خواندن برای انسان نیست، بلکه به این مفهوم 
است که ســنجه باید توضیح شفاف و قابل درکی 
از نحوه محاسبه داشــته باشد. سنجه همچنین 
می بایست در زمینه محصول و کاربر شما معنی 
داشته باشد، و طبیعتا برای هر کسب وکاری باید 

سنجه های خاص آن طراحی و تدوین شود.

عملیاتیوواقعیبودنسنجه
زمانی می گوییم یک سنجه کاربردی و عملیاتی 
اســت که بتوانید بر اســاس نتیجه آن تصمیم 
بگیرید. نقطه مقابل آن، سنجه فریبنده  است که 

بعدا به شرح آن می پردازیم.

قابلیتمقایسه
اگر نتوانید ســنجه را با دوره زمانی و یا نســخه 
دیگری از محصــول خود مقایســه کنید، هیچ 
چارچوب و مرجعی نخواهید داشــت. پس باید 
بتوانید ســنجه را با موقعیت های زمانی متفاوت 
مقایسه کنید، مثال نرخ تبدیل کاربران به مشتری 

نسبت به ماه پیش 10 درصد رشد داشته است.

نرخهاونسبتها
محاسبه ارقام خاصی می تواند سودمند باشد. اما 
نظارت بر نرخ تغییرات این ارقام و یا نســبت این 
اعداد به یکدیگر باارزش تر است. دانستن سرعت 
یک ماشین خوب است، اما دانستن اینکه در حال 
شتاب گرفتن یا ترمز کردن است سودمندتر است. 

پس باید نرخ ها را مد نظر داشته باشید.

سنجههایعملیوفریبنده
ســنجه های عملی سنجه هایی هســتند که به 
تصمیم گیری های شــما کمک می کنند. این ها 
سنجه هایی هســتند که باید واقعا دنبال کنید. 
ســنجه های فریبنده ســنجه هایی هستند که 
موجب می شوند احســاس خوبی به کارتان پیدا 
کنید، اما هیــچ ارزش واقعی برای کســب وکار 

شما ندارند.
قبول کنیم یا نکنیم، همه دوست داریم خودنمایی 
کنیم. مثال دوست داریم به دوستانمان بگوییم که 
اپ ما هفته گذشته یک میلیون بار دانلود شده و 
این رقم عالی است. سنجه های فریبنده برای خود 
در اســتارت آپ ها جایگاهی دارند و برای زمانی 
هســتند که می خواهید اغراق کنید و افرادی که 
اهمیت چندانی به پیشــرفت اســتارت آپ شما 
نمی دهنــد را تحت تاثیر قرار دهید. اما زمانی که 
بخواهید داده ها شما را به حرکت وادارند، به شما 
در مورد تصمیماتتان آگاهی دهند و به شــرکت 
شما اجازه دهند هوشمندانه تر مدیریت شود، باید 

سنجه های عملی را به کار گیرید.

بررسی چارچوب AARRR در قالب یک مثال 
در این نوشــته قصد دارم در قالب دو مثال 
کاربــردی نحــوه به کارگیــری چارچوب 

AARRR را با هم بررسی کنیم.
توضیحاتمثالیک: فــرض کنید قصد 
داریم یک اپلیکیشــن کاربردی موبایل، با 
موضوع اشتراک گذاری عکس تولید کنیم، 
چیزی مشــابه اینســتاگرام. بیایید ببینیم 

هریک از این سنجه ها چه می تواند باشد.
تعداد  :)acquisition(معیارجــذب
افرادی که در سیستم ثبت نام کرده اند. این 
افراد اپلیکیشــن را نصــب کرده اند و در آن 

حساب کاربری ایجاد کرده اند.
گرفتن  :)activation(معیارفعالسازی
حداقل یک عکس با این نرم افزار و ویرایش 
آن. ایــن مهم ترین خواســته و هدف این 
اپلیکیشــن اســت که تجربه ای متفاوت از 
عکاسی و ویرایش عکس را به کاربران منتقل 
می کند. پس این معیار مناســبی می تواند 
باشد و بیانگر این است که آیا کاربران حاضر 
به استفاده از کلیدی ترین فعالیت و یا ارزشی 
که اپلیکیشن به آن ها منتقل می کند هستند 
یا خیر! این مورد را با فعال ســازی حســاب 

کاربری اشتباه نگیرید.
معیاربازگشــت)retention(: باز کردن 
اپلیکیشن به تعداد دوبار در یک بازه زمانی 
مشخص )مثال روز یا هفته( می تواند در مورد 

این اپلیکیشن یک معیار مناسب باشد.
refer� )معیارپیشنهادوتوصیهبهدیگران

ral(:به اشتراک گذاری تصاویر تهیه شده با 
این نرم افزار در شبکه های اجتماعی می تواند 
معیاری مناســب برای ترغیب سایرین به 

استفاده از این سرویس باشد.
ودرنهایتمعیاردرآمد)revenue(:شاید 
عدم استفاده از اپلیکیشــن و خروج از آن و 
عدم بازگشت به آن بیانگر معیاری برای عدم 
درآمدزایی این اپلیکیشــن باشد )معیاری 
تلخ(. چرا از این معیار اســتفاده می کنیم؟ 
فرض کنید مدل درآمدی شما مدل تبلیغات 
است، پس هرچقدر کاربران بیشتری حضور 
داشــته باشــند، می توانید درآمد بیشتری 
کســب کنید و عدم وجود کاربران به معنی 

عدم وجود درآمد خواهد بود.
توضیحات مثال دو: فرض کنید قصد تولید 
یک سیستم مدیریت پروژه به صورت آنالین 
را دارید، چیزی مشابه ترلو )Trello(. بیایید 
با هم بررسی کنیم در این مثال معیارها چه 

می توانند باشند؟
معیار جذب در این اپلیکیشن تعداد افرادی 
است که در سیستم ثبت نام کرده اند، یعنی 

به آن عالقه نشان داده اند و مراحل ثبت نام 
را طی کرده اند.

معیار فعال ســازی، در این سرویس آنالین، 
ایجاد یک کار )task( اســت، معموال شما 
در سیســتم های آنالین مدیریــت پروژه 
باید یکســری کار تعریف کنید، این کارها 
را به افراد مختلف تخصیــص دهید و روند 
پیشــرفت و اتفاقات مربوط به آن را بررسی 
کنید. لذا در این مثال ترغیب شدن افراد به 
ایجاد یک کار معیار مناســبی است. یادتان 
باشد این معیار )منظورم معیار فعال سازی 
اســت( یکی از معیارهایی است که به اولین 
تجربه کاربر از سیستم بسیار مربوط است و 
طراحی برای تجربه کاربری در اینجا بسیار 

مفهوم پیدا می کند.
معیار بعدی، معیار بازگشــت است. در این 
ســرویس، انتقال یــک کار از یک بخش به 
بخش دیگر معیار مناسبی است، یعنی اینکه 
افراد در حال استفاده واقعی از محصول شما 
هســتند. فرض کنید کاربران وارد سیستم 
شوند و تعداد زیادی کار تعریف کنند و یک 

ماه به آن سر نزنند، این نشانه بدی است.
در معیار پیشنهاد و توصیه به سایرین در این 
سرویس، که یک سیســتم مدیریت پروژه 
اســت و معموال پروژه در قالــب تیم انجام 
می شــود، دعوت کردن شما از سایر اعضای 
تیم برای حضور در پروژه و اســتفاده از این 
ابزار جهــت راهبری پروژه مقیاس بســیار 

مناسبی می تواند باشد.
و درنهایت معیار درآمــد، اینکه چند نفر از 
کاربران شما حساب کاربری خودشان را از 
رایگان به ویژه ارتقا داده باشند معیار مناسبی 

می تواند در نظر گرفته شود.

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

8
نیدو کیوبین

هیچ چیز بــه اندازه تمرکز انــرژی روی تعداد 
محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی 

بیشتر نمی دهد. 

 سنجه ها 
نقشی حیاتی 

در موفقیت 
استارت آپ ها 

دارند. این 
سنجه ها مانند 
یک داشبورد 

اطالعاتی، 
هرلحظه 
وضعیت 

استارت آپتان 
را به شما 

گزارش 
می دهند و 
می توانید 

مشکالت را 
تشخیص 

دهید و 
برای آن ها 
برنامه ریزی 

کنید. در 
دنیای 

استارت آپ ها 
هم مهم 
است که 

سنسورهای 
درستی را 

در مکان های 
درستی تعبیه 

کنید و هر 
لحظه )مثال 

هر هفته( 
به بررسی 
وضعیت 

خودتان و 
چاره اندیشی 
در مورد آن 

بپردازید

سنجه ها و معیارهایی که می تواند به شما بگوید روبه رشد هستید یا درحال درجا زدن!
عیار استارت آپتان را محک بزنید

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

وقتی شما 
قصد ورود به 

بازار و رسیدن 
به اهداف 

موردنظر خود 
را دارید، باید 
ابزاری برای 
اندازه گیری 

میزان 
دسترسی به 
این اهداف 

داشته باشید

AARRRبررسیچارچوب
بایکمثال

واژهنامهاستارتآپی:
شاخصهایکلیدیعملکرد

9

نمونه

KPI: Key Per� )شــاخص های کلیدی عملکرد 
formance Indicator( به استارت آپ ها کمک 
می کند تا فرآیند دستیابی به اهداف خود را تعریف 
و اندازه گیری کنند. وقتی شما قصد ورود به بازار و 
رسیدن به اهداف موردنظر خود را دارید، باید ابزاری 
برای اندازه گیری میزان دسترسی به این اهداف 
داشته باشید. شاخص های کلیدی عملکرد این 

ابزار را فراهم می کنند.

KPI پارامتری قابل اندازه گیری است که می تواند 
منعکس کننــده فاکتورهای حیاتــی موفقیت 
استارت آپ باشد. این پارامترها از هراستارت آپی 
به اســتارت آپ دیگر متغیرنــد. مثال های زیر 

نمونه هایی از KPI هستند:
KPI یک کســب وکار ممکن است درصد سود 

حاصل از مشتریان وفادار باشد.
یک مدرســه ممکن اســت از میزان موفقیت 

دانش آموزان در کنکور ورودی دانشگاه به عنوان 
KPI استفاده کند.

تعداد مشتریانی که در اولین دقیقه تماس، پاسخ 
خود را دریافت می کنند، در بخش خدمات پس از 

فروش یک شرکت KPI است.
KPI در یک ســازمان خدمات اجتماعی تعداد 
افرادی است که در ســال از خدمات آن استفاده 

کرده اند.

جدای از اینکه KPI ها چگونه انتخاب می شوند، 
باید اوال منعکس کننده اهداف یک استارت آپ یا 
سازمان باشند، ثانیا در موفقیت استارت آپ نقش 
کلیدی داشته باشــند و ثالثا قابل اندازه گیری 
باشــند. در اســتارت آپ ها از چارچوب هــا و 
روش های مختلفی در انتخاب این شــاخص ها 
اســتفاده می شــود که یکــی از مهم ترین این 

چارچوب ها، چارچوب AARRR است.

KPI

S a m p l e

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم



برایان تریسی
در انجام کارها برای پاداش دادن به خودتان نیز 
برنامه ریزی داشــته باشید. هر قسمت کوچکی 
از کار کــه تمام می شــود پــاداش کوچکی به 

خودتان بدهید. 

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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 شنزن، با 
جمعیتی 

حدود 
حداکثر 17 
میلیون نفر 

هنوز نوپاست 
و دوسوم از 

جمعیت آن 
را افراد زیر 34 
سال تشکیل 

می دهند. 
این جمعیت 

تحصیل کرده 
سعی می کند 

دید افراد 
را نسبت 
به کلیشه 
»ساخت 

چین« تغییر 
دهد

چشمانداز
L a n d s c a p e

تیمرومروکارشناساکوسیستمژاپنهمازخودشمیگویدهمازفضاینوآوریاینکشور

شنزن چین، جایی که ممکن است دستگاه بعدی شما طراحی و ساخته شود 

»تیم رومرو« اطالعات زیــادی درباره موفقیت و 
شکست دارد. او شرکت هایی را تاسیس کرده، شاهد 
ورشکستگی دیگران بوده، سعی کرده وارد حیطه 
موسیقی شــود، مدتی در خودروی خود زندگی 
کرده، اســتارت آپ های زیادی ســاخته، آن ها را 
فروخته و روی استارت آپ های دیگر سرمایه گذاری 
کرده است، و اکثر این سرمایه گذاری ها در ژاپن یا 
لس آنجلس بوده است. اما او هرگز دست از لحظات 
خوش خود نشسته است و می گوید که زندگی اش 

شامل سه چیز است: »آبکشی، شستن و تکرار«. 
رومرو که از واشــنگتن دی ســی آمــده، یکی از 
مشــهورترین اعضای انجمن اســتارت آپ توکیو 
است. او هنوز روی اســتارت آپ ها سرمایه گذاری 
می کند و به عنوان مشــاور ارشــد در بازار شرکت 
سان بریج  که به شرکت های دیگر در ورود به بازار 
ژاپن کمک می کند، مشغول فعالیت است. به عالوه، 
رومرو دوبار در ماه مدت زمانی را صرف نوشتن بالگ 
 ،Disrupting Japan ،خود و میزبانی یک پادکست
می کند. در این بالگ و پادکســت او با کارآفرینان 
دربــاره اینکه چگونه اکوسیســتم اســتارت آپی 
می تواند دنیای کســب وکار ژاپن را به لرزه درآورد 

و آینده ژاپن چگونه خواهد بود، مصاحبه می کند.

چهچیزدروهلهاولباعثشدهشمابهژاپن
بیایید؟

ابتدا من به عنوان یک موســیقی دان در اواخر دهه 
80 به ژاپن آمدم اما شــغل من در حیطه موسیقی 
موفق نبــود. بنابراین روزهای خود را به نوشــتن 
ســخنرانی برای تجار ژاپنی می گذراندم، عصرها 
موسیقی می نواختم و شب ها نیز تا رسیدن اولین 
قطار در کافه ها بودم. بعد از دو سال، به لس آنجلس 
بازگشتم تا شغل خود را به عنوان یک موسیقی دان 
زنده کنم، اما تالش من به جایی نرســید و مجبور 

شــدم مدتی در خودروی خود زندگی کنم. پس 
از آن یک شــرکت واردات/صــادرات ژاپنی من را 
اســتخدام کرد، و در نتیجه به ژاپن بازگشتم. آنجا 
کار می کردم و بدهی هایــم را می پرداختم. حدود 
سال 1998 بود. بعد از آن، استعفا دادم و یک شرکت 
اینترنتی به نام Vanguard  را راه اندازی کردم که 
در آن طراحی وب و برنامه نویسی انجام می شد. این 
شرکت را به دیجیتال گاراژ فروختم. در پنج سال 
آینده، حداقل دوازده پروژه انجام دادم و دو شرکت 

راه اندازی کردم.

فکــرمیکنیددرحالحاضــرراهاندازی
استارتآپدرژاپندرمقایسهبا10یا15سال

گذشتهآسانتراست؟
قطعا آسان تر است. در سال 1998، وقتی ون گارد  
را راه اندازی کردم، مردم شرکت هایی از این قبیل 
را تاسیس نمی کردند. من در جذب نیرو با مشکالت 
بســیاری مواجه بودم. یکــی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه واسادا می خواست به عنوان برنامه نویس 
کامپیوتر به شرکت من بپیوندد اما مادرش نگران 
بود. بنابراین مجبور شــدم چندین بــار به دیدار 
مادرش بروم. از نظر او، کل ایده ما بی فایده بود. اما 
او درنهایت به من ملحق شــد. اما حاال این شرایط 

تغییر کرده است.
هنوز برخی افراد دربــاره عوامل فرهنگی صحبت 
می کننــد، امــا همه چیز بــه ریســک و پاداش 
بســتگی دارد. در دهه 90، جنبش هوشــمندانه 
فارغ التحصیالن ملحق شدن به یک شرکت بزرگ 
بود. زیرا حقوق این شرکت ها باالتر بود و پس رفتی 
وجود نداشت. راه اندازی شــرکت خود، حتی اگر 
موفق بودید، به کلی ریسک محسوب می شد. این 
شرایط االن تغییر کرده است. افرادی که از دانشکده 
فارغ التحصیل می شوند می دانند که استخدام دائم 

وجود ندارد مگر اینکه وارد کارهای دولتی شوند.
یکی دیگر از تفاوت هایی که مشاهده می کنم این 
است که در حال حاضر تعداد زیادی کارآفرین وجود 
دارد و بیشــتر این کارآفرینان مردم ژاپن به ویژه 
زنان هستند. در برخی از رویدادهای استارت آپی 
در توکیو، 25 تا 30 درصد از شرکت کنندگان زن 

هستند. کارآفرینی حرفه خوبی برای زنان در ژاپن 
است و به آن ها امکان می دهد تعصبات و فرهنگ 

سنتی را از بین ببرند.

بهنظرشمااستارتآپهاچگونهمیتوانند
دنیایشرکتهارادرژاپنتغییردهند؟

استارت آپ ها به شرکت های بزرگ فشار می آورند 
تا آن ها نیز خود را تغییر دهند. البته ژاپن هنوز به 
شــرکت های بزرگ نیاز دارد، اما نوآوری، سرعت 
تغییــر و از بین بردن ســاختار سلســله مراتبی 
چیزی اســت که اســتارت آپ ها انجام می دهند. 
درگذشته اگر یک شرکت در ژاپن شرکت دیگری 
را خریداری می کرد، در کل برای این بود که شرکت 
فروخته شــده مشکالتی داشــت. در حال حاضر، 
شــرکت هایی را می بینیم با سئوی 20 یا 30 ساله 
که روی نسل بعدی استارت آپ ها سرمایه گذاری 
می کنند. با این قدرت مالــی، تغییرات اجتماعی 
زیادی ایجاد می شود و کارآفرینان از منابع و اعتبار 
الزم برای انجــام کارها و اجــرای ایده های خود 

برخوردار می شوند.

بهنظرشمامتداولترینمشکلیکهباعث
شکستاستارتآپهامیشودچیست؟

متداول ترین اشتباه آن است که ایده خود شما زود 
تایید نشود. بسیاری از افراد ایده های فوق العاده ای 
دارند و روی آن ها کار می کنند، محصول را می سازند 
و بعــد آن را به مشــتری بالقوه نشــان می دهند. 
مشــتری نیز به آن ها می گوید: »خوب اســت، اما 
اگر می توانست فالن کار را کند بهتر بود.« بنابراین 

پروژه آن ها به بن بست می رسد.

دربارهپادکستخودبگویید.
ایــن پادکســت Disrupting Japan نام دارد که 
تابســتان گذشــته ایده آن به ذهن من رسید. در 
تمام دنیا دیدگاه افراد نسبت به کارآفرینان ژاپنی 
آن اســت که آن ها افراد حقوق بگیری هســتند. 
اما واقعیت این اســت که تفاوت بسیار کمی بین 
موسسان استارت آپ در توکیو، سان فرانسیسکو، 
نیویــورک، لندن و جاهــای دیگر وجــود دارد. 

موضوع دیگر اینکه در ژاپن شرکت های کارآفرین 
مانند هوندا، ســونی، راکوتان، سافت بانک توسط 
کارآفرینان واقعی تاسیس شده بودند. اما این تصور 
وجود داشت که این کســب وکارها فقط به دلیل 
وجود این کارآفرینان مشهور و واقعی به موفقیت 
خواهند رسید و موفقیت آن ها هیچ ارتباطی به ایده 
آن ها ندارد. به همین خاطر من فکر کردم که یک 
پادکست می تواند رسانه خوبی برای صحبت درباره 
این موضوع و شنیدن توضیحات کارآفرینان ژاپنی 
از زبان خودشان باشــد. این کارآفرینان می توانند 
بگویند که چگونه تصمیــم گرفته اند از فرصت ها 

استفاده کنند.

شــمانســبتبهاقتصادژاپنخوشبین
هســتید؟نظرشــمادربارهسیاستهای

اقتصادیژاپنچیست؟
به نظر من این سیاست پولی سست است. ما شاهد 
تورم دارایی و افزایش بازار هستیم. با این حال من 
به اقتصــاد ژاپن بدبین هســتم و معتقدم که این 
تغییرات برای ژاپن مخرب اســت. نسل کارآفرین 
امروز با مشــکالت بیشتری نســبت به 10 سال 

گذشته روبه رو است.
ژاپن در 100 ســال گذشته با دو معجزه اقتصادی 
مواجه شده است؛ احیای میجی و بازسازی پس از 
جنگ. در هردو دوره زمانی این کشور همه چیز را 
از صفر شــروع کرد. مردم ژاپن بسیار انعطاف پذیر 
هستند و توانایی باالیی در حفظ شرایط دارند. ما 
این خصوصیات را بعد از لیمن شــوک و زلزله در 
مردم مشاهده کرده ایم. به یاد می آورم که در شب 
زلزله 5 میلیون نفر به خانه بازمی گشتند بدون اینکه 
هرج ومرج ایجاد شود و کسی از فروشگاه ها دزدی 
کند. این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نخواهد داد. 

همه مودب و منظم بودند.
با توجه به این ویژگی های مثبت مردم کشور ژاپن، 
با ورود اکوسیستم کسب وکارهای استارت آپی این 
کشور دچار تحوالت اساسی و مثبت خواهند شد. 
این اکوسیستم جدید شــرایط اقتصادی ژاپن را 
متحول می کند و موجب موفقیت هرچه بیشــتر 

اقتصاد و کسب وکار ژاپن می شود.

اکوسیســتم نوآوری شــنزن، با اســتعدادهای 
فوق العــاده و توانایی رشــد ســریع و کم هزینه، 
طراحان و تولیدکنندگان جهانی را ترغیب می کند 
تا به سرعت لوازم الکترونیکی مشتریان جدید را به 
بازار عرضه کننــد. در میان بازار جنوب چین، یک 
اکوسیســتم نوآوری جدید در حال شکل گرفتن 
اســت. به لطف ترکیــب بی نظیر اســتعدادهای 
مهندسی و کارآفرینی، آنجا به مکانی تبدیل شده 
که آینــده فناوری را با ســرعت فوق العاده ای رقم 
می زند. در حال حاضــر در این بازار محصوالتی از 
شرکت ها، هواوی، ZTE  و تی سی ال که در شنزن 
واقع شده اند، وجود دارند. به عالوه مراکز تحقیق و 
توسعه برای برندهای فناوری غربی بزرگ نیز در این 
 )CTE( منطقه قرار دارند. اکوسیستم فناوری چین
با اینکه به شناخته شده ترین شهر این کشور یعنی 
شنزن نســبت داده می شــود، اما این اکوسیستم 
چیزی بیشتر از یک شهر اســت. این اکوسیستم 
در سراسر حاشیه شــهری از هنگ کنگ گرفته تا 
شنزن و دونگوان تا گوانگژو و فوشان گسترده است 
و شعبه های آن در هویژو، ژوهای و ماکائو نیز واقع 

شده است. این شهر مهم مرکزی که به کالن شهر 
»دلتای رودخانه مروارید« نیز شناخته شده است، 
صدها مایل وســعت دارد و بیش از 80 میلیون نفر 
در آنجا زندگی می کنند. اما بــرای انجام کارهای 
مربوط بــه فناوری اطالعات، شــنزن مرکز اصلی 

محسوب می شود.
یکی از متخصصان در حوزه محاســبات می گوید: 
»چین می توانــد طراحی پیشــرفته انجام دهد. 
درست است که تعداد زیادی محصول ارزان قیمت 
با کیفیت های نه چندان خوب دارد، اما محصوالت 
باکیفیت زیادی نیز هســتند که به ســرعت رو به 
بهتر شــدن می روند. هر فردی که این موضوع را 
کم اهمیت جلوه دهــد یا نادیده بگیــرد، درواقع 
کوتاه فکر است.« نواکوویچ تجربه ای دست اول دارد. 
در طول سال ها، او به ساخت هر چیزی از تبلت های 
پیشرفته تا ایستگاه های کار و ابررایانه ها در منطقه 
کمک کرده اســت. او می گوید: »وقتی تشریفات 
اداری از مسیر برداشته شوند، سرعت اجرا به شدت 
افزایش می یابد.« CTE در حال حاضر پیشــروان 
شناخته شــده ای دارد.هواوی، ZTE  و فاکسکان 

تعدادی از آن ها هســتند. مدت طوالنی است که 
CTE مرکز طراحی برای صاحبان برندهای غربی 
بوده اســت، اما تقاضا برای تبلت در سراسر دنیا در 
حال حاضر یــک محصول کامال جدید از بازیکنان 

CTE را معرفی کرده است.
 Xiaomi شــرکت های خارج از محدوده ماننــد
به ســرعت در حــال افزایش هســتند. نواکوویچ 
پیش بینی می کند که بسیاری از برندهای قدرتمند 
جدید از چین ظهور خواهند کرد اعم از شرکت هایی 
از قبیــل Changhong، Konka،Skyworth  و 
TCL. نام شرکت TCL در حال حاضر در تئاتر چینی 
هالیوود وجود دارد. با توجــه به اینکه محصوالت 
تبلت االن محصوالت جدیدی هستند، و بسیاری 
از محصوالت ارزشمند و مهم CTE در فضای چندین 
میلیارد دالری عرضه می شوند، چرا فقط درباره این 

محصوالت خبرهایی را می شنویم؟
نواکوویچ می گوید که با پشــتیبانی شرکت های 
چندملیتی مانند اینتل و سایر شرکت ها، بازیکنان 
CTE در حال ظهور به ســطحی از بلوغ و پختگی 
می رســند که به آن ها امکان می دهد وارد عرصه 

جهانی شوند. آن ها هرروز بیشــتر از دیروز به این 
نکته توجه می کنند که پیشرفت چیزی ورای قیمت 
اســت، و مهم آن است که محصوالتی تولید شوند 
که بتوانند در ســطح جهانی رقابت کنند. برخی از 
آن ها هنوز متوجه نشده اند که کیفیت حرف اول را 

می زند. ولی باید به زودی به این نکته برسند.
 شنزن، با جمعیتی حدود حداکثر 17 میلیون نفر 
هنوز نوپاست و دوسوم از جمعیت آن را افراد زیر 34 
سال تشکیل می دهند. این جمعیت تحصیل کرده 
سعی می کند دید افراد نسبت به کلیشه »ساخت 
چین« را تغییر دهد. این نیروی کار نسبت به سایر 
مناطق ارزان به شــمار نمی روند. یک مهندس در 
شــنزن به اندازه یک مهنــدس در تایوان حقوق 
می گیرد. بعضــی اوقات نیز حقوق آن ها بیشــتر 
است. نواکوویچ می گوید: »اگر شما به 600 مهندس 
ماهر برای انجام سریع یک پروژه نیاز دارید مشکلی 
نیســت.« این ترکیب منحصربه فــرد می تواند با 
یک اطالعیه کوتاه محقق شــود و به شرکت های 
تاسیس شده و استارت آپ ها کمک می کند با سرعت 

زیاد در کار خود نوآوری داشته باشند.«

قلباکوسیستمنوآوریچینرابشناسید

حامد رسولی
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بهتریناکوسیستم
استارتآپیآسیا؟

اخیرا برای بنیاد اســکولکوو، که یک سازمان 
دولتی روســی اســت، دوســتی با چین به 
شــکل بودجــه 200 میلیون دالری شــکل 
گرفته است. این دوستی به منظور حمایت از 
استارت آپ های روسی و نیز مرکز روبات های 
مشــترک در چین همراه با مرکز روبات های 
اســکولکوو صــورت گرفته اســت. ابرقدرت 
اینترنتی چینی به نام علی باب نیز با اسکولکوو 
همکاری می کند. آن ها چالش علی اکسپرس  
را راه انــدازی کرده انــد، کــه در آن بهترین 
استارت آپ ها را در استارت آپ ویلج در مسکو 
انتخاب می کنند تا در پلتفرم جهانی قرار بگیرند. 
چین به عنوان شــریک راهبردی اصلی برای 
کمک به تقویت اقتصاد روسیه، پشتیبانی خود 
را دوچندان کرده است و اخیرا نیز یک قرارداد 
مالی 25 میلیارد دالری از بانک های چینی برای 
پشتیبانی از شرکت های روسی به امضا رسیده 
است. این معامله مفید خواهد بود زیرا روسیه 
به چیزی فراتر از نفت برای بهبود اقتصاد خود 

فکر می کند.
رئیس گــروه فناوری اطالعات اســکولکوو 
می گوید: »دولت روســیه تصمیــم گرفته 
اقتصاد را متنوع کند تــا از اقتصادی مبتنی 
بر منبع طبیعی به ســمت اقتصادی مبتنی 
بر خالقیــت و بنگاه های کوچک  پیش برود. 
به همین دلیل اســت که دولت پنج اولویت 
راهبردی برای اقتصاد روسیه در نظر گرفته 
است که شامل فناوری اطالعات، هسته ای، 
زیســت فناوری، فضا و انرژی می شود.« پس 
از آن بنیاد اســکولکوو مطابق با این طرح ها 
ایجاد شد. طرح اصلی سوق دادن تمام ایده ها 
به سمت نوآوری بود تا با شرکت ها گفت وگو 
شــود و تیم های فناوری بالقوه که می توانند 
فناوری های نوآورانه ایجاد کنند، جســتجو 
شوند. امروزه اکوسیستم نوآوری اسکولکوو 
از بیش از هزار شرکت تشــکیل شده است. 
برخالف ســایر انکوباتورهای ســنتی که از 
اســتارت آپ های نوپــا حمایــت می کنند، 
شرکت های تشــکیل دهنده اسکولکوو باید 
طرح های منحصربه فردی برای پیش بردن 

روسیه به جلو در دست داشته باشند.
رئیس این اکوسیستم می گوید: »هدف ما پیدا 
کردن تیم های حرفــه ای باتجربه در صنعت 
است که بتوانند بهترین فناوری را خلق کنند، 
بــه همین دلیل اســت که ما خودمــان را بر 
اساس تعداد استارت آپ ها و جلسات ارزیابی 
نمی کنیــم، بلکه به تعداد ثبــت اختراعات یا 
IP های ایجادشده توســط شرکت های خود 
خودمان را می ســنجیم. به عالوه رشد درآمد 
را با تعداد شــغل های ایجادشده اندازه گیری 

می کنیم.«

کره به لطف فناوری توانسته است اقتصاد خود 
را دگرگون کند. به لطف دولت و سرمایه گذاری 
خارجی در فناوری های جدید و نوآورانه، کره 
به یکی از بهترین اکوسیستم های استارت آپ 
در تمام آسیا تبدیل شده است. ممکن است 
برخی افراد بگویند هند و چین در صدر جدول 
قرار دارنــد اما با نگاه دقیق تــر می توان دید 
وقتی صحبت از شتاب دهندگان استارت آپی 
و انکوباتورها می شــود، این کره اســت که 
مهم ترین نقش را در اکوسیستم ایفا می کند.

آنچه کره را برای ســرمایه گذاران خطرپذیر 
جالب کرده، اندازه بازار و محیط کره اســت. 
این محیط بســیار به بازارهایی مانند چین 
و ژاپن شــباهت دارد و درواقع آن ها در مرکز 
بازار فناوری آســیا قرار گرفته اند. مردم کره 
بســیار تحصیل کرده و ماهرند و هرسال به 
جمعیت آن ها اضافه می شود. اقتصاد کره به 
دلیل ظهور سامســونگ و سایر شرکت های 
فناوری مهم در دهه گذشــته بســیار عالی 
بوده است. این موفقیت توجه سرمایه گذاران 
خارجی و دولت کره را به خود جلب کرده است. 
رئیس جمهور این کشور در خط مقدم ایجاد 
انکوباتورهای استارت آپی و شتاب دهندگان 
و نیز ارائــه وام به اســتارت آپ های مربوط 
به فناوری اســت. تعداد کمک های مالی به 
استارت آپ ها هرسال بیشــتر می شود. وی 
همچنین بــا کارآفرینان پیشــرو در حوزه 
اســتارت آپ مانند مارک زاکربرگ مالقات 
کرده تا توجه افراد را به استارت آپ کره جلب 
کند. کره در حوزه فناوری بسیار خوب عمل 
کرده اســت. درواقع این کشــور شبکه های 
اجتماعی و موتورهای جستجوی مخصوص 
به خود را دارد. فیس بــوک و گوگل مدت ها 
تالش کردند تا بتوانند وارد بازاری شوند که 
در آن Kakao و Naver حرف اول را می زدند. 
تنها نقطه ضعف کره عدم توسعه جهانی آن 
اســت. با این حال، این شرایط تغییر خواهد 
کرد و اســتارت آپ های کره ای بیشــتری با 
شرکای جهانی همکاری خواهند کرد. وقتی 
استارت آپ های کره ای یک برنامه کاربردی 
یا پلتفرم را می سازند، فقط مخاطب کره ای 
و زبان کــره ای را در نظر می گیرند. اگر آن ها 
چشم انداز وسیع تری داشته باشند، می توانند 
به شرکتی یک میلیارد دالری تبدیل شوند. 
پتانسیل این شــرکت ها برای جهانی شدن 
نامحدود است. نسل بعدی کارآفرینان در کره 
این چشم انداز جهانی را در ذهن خود دارند. 
این دیدگاه کلید اصلی ورود محصوالت کره 

به بازارهای آمریکا و اروپا خواهد بود.

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم
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حضور گسترده فناوری های دیجیتال در فضای 
اقتصادی جوامع باعث شده برنامه های زیادی 
در راســتای آن ها طراحی و تولید شــوند، در 
این میان برنامه های فروش یکی از مهم ترین 
ابزارهای کســب وکارهای امروزی به شــمار 
می روند که در قرن حاضر کامال پذیرفته شده اند 
و بسیاری از فروشــگاه ها و خرده فروشی ها در 
سطح جهان از آن ها استفاده می کنند. در ادامه 
پنج دلیل اصلی استفاده از برنامه های فروش در 
خرده فروشی ها و ضرورت استفاده از آن ها را در 

بازاریابی مدرن را توضیح می دهیم.
 سفارش و خرید آسان

گزینه ســفارش ها و پرداخت از طریق تلفن 
همراه، یکی از نقاط قوت نرم افزارهای فروش به 
شمار می رود که با صرفه جویی در وقت خریدار و 
فروشنده، امکان خریدی آسان را فراهم می کند. 
به این معنا که با استفاده از برنامه سفارش کاال 
از طریق تلفن همراه، دیگر نیازی به ایستادن 
در صف های طوالنی خرید و پرداخت پول نقد 
نیست، تنها کافی است محصول مورد نظر را در 
فضای آنالین تلفن همراه خود سفارش دهید 
و در مدت زمان کوتاهی هزینه آن را پرداخت 
کنید، پس از آن به زودی محصول در دسترس 
شما خواهد بود. همچنین سفارش و پرداخت 
آنالین این امکان را به مشــتریان می دهد که 
بتواننــد اطالعات خرید خــود را ذخیره و آن 
را کنتــرل کنند. بر این اســاس، اســتفاده از 
برنامه های فروش می تواند یکی از نکات کلیدی 
بازاریابی در خرده فروشــی ها به شمار رود که 
مشتریان زیادی را به سوی خود جلب می کند.

 خرید راحت تر برای مصرف کنندگان
بازاریابان به این اصل کلی معتقدند که هرچقدر 
نحوه خرید آسان تر باشــد، مشتریان بیشتر 
به آن جذب می شوند.  بســیاری از ما خرید از 
فروشــگاه های خلوت تر را ترجیح می دهیم. 
در یک فروشگاه آرام، کمتر تنه می خوریم، در 
صف نمی ایستیم، وقت بیشتری برای انتخاب 
داریم. حاال تصور کنید اگــر در منزل خود، با 
لباس راحتی نشســته باشــید و خرید کنید، 
چقدر راحت تر خواهید بود. نرم افزارهای خرید 
این امکان را به مشــتریان می دهند که در هر 
محیطی که هستند، بتوانند محصول مورد نظر 

خود را پیدا کنند یا سفارش دهند. 
 باال بردن تجربه مشتریان در خرید

یکی از عوامل مهمی که در نرم افزارهای فروش 
امروزی به چشــم می خورد، تالش برای باال 
بردن تجربیات مشــتری است. به این معنا که 
با تعریف گزینه های مختلفی مانند دسترسی 
مشتریان به معامالت، ایجاد لیست های خرید، 
پر کردن نســخه های خرید و... هرچه بیشتر 

مصرف کنندگان را در فرایند خرید شــرکت 
می دهند و بــا ایجاد برنامه هــای متنوع تر و 
کارآمدتر، کیفیت خرید را نیز باالتر می برند، 
ضمن اینکه با چنین اقداماتی، اعتماد مشتریان 
نیز بیشتر جلب می شود و به برنامه های فروش 
بیشتر عالقه مند می شوند. با ارتقای نرم افزاهای 
فروش، احســاس رضایت مندی نیز افزایش 
می یابد. به روز بــودن نرم افزارهای فروش نیز 
از دیگر نقاط قوت این برنامه هاســت که باعث 
می شود مشتریان به صورت آنالین در جریان 
محصوالت جدید، قیمت های آن ها و همچنین 
تخفیف هایی که از سوی فروشگاه در نظر گرفته 

می شود، باشند و آن را چک کنند.
 امکان پاداش دادن به مشتریان

یکی از شــیوه های قدیمی و البتــه موثر در 
بازاریابی، در نظر گرفتن تخفیف ها و پاداش های 
مختلف برای مشتریان اســت. نرم افزارهای 
فروش امروزی نیز بــه چنین گزینه ای مجهز 
هســتند و با در نظر گرفتن میــزان خرید و 
حضور مشتریان در برنامه فروش، برای آن ها 
پاداش هایی در نظــر می گیرند. به طور مثال، 
یکی از محصــوالت کوچک فروشــگاه خود 
مانند یک بسته قهوه را برای روز تولد کاربران 
این نرم افزار در نظر می گیرند. در نظر گرفتن 
چنیــن پاداش هایــی باعث گرایش بیشــتر 
مصرف کنندگان به نصب برنامه های فروش بر 
روی تلفن های همراه می شود. همچنین تعداد 
دفعات خرید نیز می تواند یکی از راه های تعیین 
پاداش برای کاربران برنامه فروش باشد، مثال 
به ازای هر ده خرید آنالین، یک تخفیف چند 

درصدی برای آن ها در نظر گرفته می شود.
 افزایش بهره وری در فرایند خرید 

اینکه یک فروشگاه بتواند تمام اطالعات خرید 
و پاداش مشتریان خود را در یک نرم افزار داشته 
باشد، تنها برای مشتریان سودمند نیست، بلکه 
خرده فروشی نیز از این فرایند سود می برد. انجام 
خرید بدون ایســتادن در صف های طوالنی، 
باعث صرفه جویی در وقت فروشگاه ها و افزایش 
بهره وری آن ها نیز می شــود. ضمن اینکه در 
خریدهای آنالین با وجود رسیدهای دیجیتال، 
کاهش چشــم گیری نیز در هزینه های کاغذ 
اتفاق می افتد. بنابراین استفاده از نرم افزارهای 
فروش فرایندی دوجانبه را شکل می دهد که در 
آن هم خریدار و هم فروشنده به خریدی بهینه تر 
دســت می یابند و از طرفی قــدرت بازاریابی 
و تبلیغات خرده فروشــی ها نیز از طریق این 

برنامه های فروش باالتر می رود.

شوپنهاور 
ایده ها الگوهایی ازلی هستند که در قلمرو ذات ها 
یا هستی های حقیقی وجود دارند و آدمیان تنها 
هنگامی که خود را از توجه به جزئیات، مکان و 

زمان فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند.

پنج دلیل برای استفاده از 
نرم افزارهای فروش

طبق یک اصل 
تعریف شده در 

این شرکت، 
افرادی که 

درآمد آن ها 
باالی 25 
هزار پوند 

باشد، به عنوان 
مصرف کنندگان 

این برند 
هدف گیری 

می شوند و بر 
اساس عالیق و 
نیازهای آن ها 

برنامه های 
تبلیغاتی این 

شرکت پی ریزی 
می شود

صنعت خودروسازی یکی از صنایع بزرگ دنیای 
امروز به شــمار می رود که برندهای مختلف آن 
در یک فضای رقابتی بــه تولید محصوالت خود 
می پردازند. در اینجا سعی می کنیم راهکارهای 
بازاریابی برند »بی ام و« را به منظور حفظ برتری خود 
در این فضای رقابتی بررسی کنیم. برند الکچری 
بی ام و نامی آشــنا در صنعت خودرو است که با 
استفاده از راهکارهایی مانند شناخت بازارهای 
مختلف، درجه بندی مشتریان، حفظ موقعیت و 
نام تجاری خود، سعی در شناساندن هرچه  بهتر 

محصوالت خود در میان دیگر رقبا دارد.

کمپانی بی ام و یکــی از بزرگ ترین شــرکت های 
تولیدکننده اتومبیل و موتورسیکلت در جهان بوده و 
در حال حاضر این شرکت آلمانی از شناخته شده ترین 
و تحســین برانگیزترین برندهای اتومبیل به شمار 
می رود. کیفیت مناســب محصوالت این برند باعث 
ایجاد اعتماد روزافزون مشتریان به آن شده، به طوری 
که در سال 2013 یک میلیون و 90 اتومبیل و 115 
هزار موتورســیکلت آن به فروش رفته است. بی ام و 
در کنار دو برند آشنای دیگر آلمانی، مرسدس بنز و 
آئودی، یکی از سه کمپانی تولیدکننده ماشین های 
لوکس در سطح جهان است. بی ام و کار خود را در دهه 
1900 با ساخت موتورسیکلت شروع کرد و با اینکه در 
حال حاضر یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو 
به شمار می رود، اما تولید خودرو را کمی دیرتر آغاز 
کرده اســت. این شــرکت به طور مشخص در سال 
1913 توسط »کارل فردریک رپ« تاسیس شد و در 
حال حاضر با داشتن بیش از یک میلیون کارمند در 
بیش از 40 کشور جهان نمایندگی دارد و کارخانه های 
زیادی را در آلمان، ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، 
مصر، چین، آفریقای جنوبی، برزیل و... بر پا کرده است. 
این نام تجاری سه شرکت مهم بی ام و، »مینی کوپر« 
و »رولزرویس« را تحت لوای خود دارد و این سه غول 
صنعت خودرو در کنار یکدیگر، با تولید محصوالت 
متنوع و متفاوت خود، نام تجاری بی ام و را بیش ازپیش 

مشهور و محبوب می کنند.

 تبلیغ با نام تجاری
گاهی نام یک برند تجاری به اندازه ای قوی می شود که 
خود به تنهایی می تواند عامل تبلیغاتی به شمار رود. در 
همین راستا می توان گفت یکی از استراتژی های مهم 
برند بی ام و در زمینه بازاریابی محصوالتش، داشتن نام 
تجاری قدرتمند است، به گونه ای که این استراتژی 
پایه و اســاس موفقیت این گروه تولیدی را تضمین 
می کند. تمام کارکنان این شرکت یک هدف اصلی 
دارند و آن نیز حفظ ارزش ها و اهداف کمپانی است. 
فن آوری، نوآوری، عملکرد، کیفیت، قابلیت اطمینان، 
انحصار و رضایت مشتری ازجمله اهداف اصلی این 
شرکت است که سعی دارد در بهترین حالت ممکن 
آن ها را ارائه دهد. گروه بی ام و برای حفظ جایگاه برند 
خود در میان دیگر تولیدکنندگان، چند هدف اساسی 
را دنبال می کنند که عبارت اند از شناخت پتانسیل ها 
و تشویق روند رشد، آگاهی کامل از آنچه کمپانی در 
پی ارائه آن است، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف 
شرکت و استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده.

درونی شدن عوامل فوق برای کارکنان این شرکت، 
نکته مهمی در حفظ موقعیت و برتری این کمپانی 
به شمار می رود، به این معنا که اگر هدف برای تمام 
اجزای یک سازمان به صورت واحد تعریف  شده باشد 
و از همه مهم تر این هدف بــرای آن ها کامال درونی 
شده باشد، تمام سازمان به صورتی یکپارچه در پی 
تحقق آن است و با این وصف موفقیت شرکت حتمی 

خواهد بود.

 شعارهای مشتری محور
دو شعار اصلی این کمپانی عبارت اند از »لذت رانندگی 
محض« و »نهایت رانندگی« که نشان دهنده تالش 
بی وقفه این گروه تولیدی در جهت ارائه محصوالتی 
باکیفیت و مشتری محور است که تمرکز اصلی آن بر 
قابلیت های رانندگی قرار داده شــده است. در اینکه 
رانندگی لذت بخش اســت هیچ شکی نیست، اگر 
رانندگی صرفا به خاطر خدمات حمل ونقل خود در 
میان مردم محبوبیت داشته و وسایل نقلیه عمومی 
می توانستند تا حد زیادی این نیاز را برطرف کنند، 
اما می بینیم کــه در بازار صنعت خودرو هرســاله 
اتومبیل های مدرن تر و خاص تری تولید می شــوند 
و مصرف کنندگان زیادی نیز در سطح جهان دارند، 
بر همین اســاس کمپانی بی ام و نیــز به خوبی لذت 
رانندگی را دریافته و آن را تبدیل به یکی از شعارهای 

مهم و تاثیرگذار خود کرده است. به بیان دیگر، یکی 
از مهم تریــن اقداماتی که در هر فرایند تبلیغاتی رخ 
می دهد، توجه به عالقه و ســلیقه مصرف کنندگان 
است، در همین راستا نیز گروه بازاریابی بی ام و با خلق 
شعارهایی مانند »لذت رانندگی محض« و »نهایت 
رانندگی« در پی ارائه تصویری متفاوت از خودروهای 
خود به مشــتریان است. به این معنا که ماشین های 
تولیدی بی ام و کیفیتی را در رانندگی به مشــتریان 
خود ارائه می دهند که با دیگر ماشین ها آن را تجربه 

نخواهند کرد.

 هنرپیشه هایی که بی ام و سوار می شوند
چهره های سینمایی همیشه یکی از بهترین ابزارهای 
تبلیغاتی برندهــای تجاری به شــمار می رفتند و 
این روند خصوصا در برنــد الکچری بی ام و به خوبی 
مشــهود اســت.  مصرف کنندگان وقتــی ببینند 
چهره های سینمایی محبوب آن ها چه نوع ماشینی 
سوار می شــوند، به صورت ناخودآگاه به سوی برند 
مذکور سوق داده می شــوند و هنگام خرید ماشین 
چهره سینمایی و ماشینی که بر آن سوار بود را از یاد 
نمی برند. محبوبیت هنرپیشه ها می تواند تا حد زیادی 
بر سلیقه مصرف کنندگان تاثیر بگذارد و در این میان 
کمپین های بازاریابی بی ام و نیز به خوبی این تاثیر را 
دریافته و از چهره های شاخص سینمایی مانند تام 
کروز، یــا بازگران نقش  جیمز باند و... برای معرفی و 

تبلیغ محصوالت این کمپانی استفاده می کند.

 استراتژی بخش بندی بازار
بخش بندی، هدف گیری و تثبیت موقعیت سه مرحله 
مهم در استراتژی های بازاریابی بی ام و به شمار می روند 
که تاثیر مهمی در موفقیت این شرکت داشته اند. این 
سه مرحله نشان دهنده برنامه ریزی دقیقی است که 
تیم های بازاریابی این کمپانی در راستای اهداف خود 
طرح ریزی می کنند. در مرحله بخش بندی، استراتژی 
شناختن مشتریان به لحاظ موقعیت جغرافیایی آن ها 
اهمیت زیادی پیدا می کند، به این معنا که با شناختن 
بازارهای مناطق جغرافیایی مختلف، گروه تولیدی 
بــی ام و می تواند نوع محصوالتی کــه برای مناطق 
مختلف تولیــد می کند و درجــه و کیفیت آن ها را 
تعیین کند. طبق آمارهای گرفته شده توسط تیم های 
بازاریابی این شرکت، بیش از 70 درصد از خودروهای 
این برند در اروپا و آمریکای شــمالی به فروش رفته 

اســت و بر این اســاس، این کمپانی تمرکز اصلی 
تبلیغات خود را در مناطق مذکور خواهد گذاشت که 

بیشترین میزان مصرف کننده را دارند.

 استراتژی هدف گیری
در این روش، گروه تولیدی بی ام و مشتریان مخصوص 
به خود را در نظــر می گیرد؛ به این معنا که تولیدات 
این شرکت برای همه گروه های قومی و شهروندان 
طراحی و تولید نمی شــود و گروه مخاطبان خاص 
خود را دارد. از آنجایــی که بی ام و برندی الکچری و 
لوکس در جهان به شمار می رود، مصرف کنندگان 
آن نیز نمی توانند تمام افراد باشند و بنابراین گروه های 
تبلیغاتی این شرکت، هنگام ارائه پیام های تبلیغاتی 
خود، مصرف کنندگان خاصی را مد نظر دارند. به طور 
کلی گروه ســنی 25 تا 40 سال ازجمله هدف های 
این شرکت به شمار می روند که عالقه و سلیقه آن ها 
با محصوالت مدرن و امــروزی بی ام و کامال منطبق 
است و شاید بهتر باشد بگوییم بی ام و محصوالتش را 
مطابق با سلیقه مدرن آن ها عرضه می کند. همچنین 
یکی دیگر از راهکارهای بازاریابی بی ام و در هدف قرار 
دادن مشــتریان، توجه به میزان درآمد آن هاست. 
طبق یک اصل تعریف شــده در این شرکت، افرادی 
که درآمد آن ها باالی 25 هزار پوند باشــد، به عنوان 
مصرف کنندگان این برند هدف گیری می شوند و بر 
اساس عالیق و نیازهای آن ها برنامه های تبلیغاتی این 

شرکت پی ریزی می شود.

 استراتژی موقعیت یابی
شــناخت موقعیت خود در میان دیگر برندها یکی 
از اســتراتژی های مهم بازاریابی بی ام و محســوب 
می شود. این شرکت با توجه دقیق به میزان عملکرد 
و موفقیــت خود، باالتر بــردن کیفیت محصوالت، 
پیشــرفت در فناوری های جدیــد، حفظ رضایت 
مشتری و درک درست از جایگاه انحصاری خود در 
میان دیگر تولیدکنندگان، سعی در حفظ موقعیت 
خود دارد. اگرچه بی ام و یکی از بهترین و مشهورترین 
تولیدکنندگان خودرو در ســطح جهان اســت، اما 
اســتراتژی موقعیت یابی باعث می شود این شرکت 
همیشه به دنبال حفظ این موقعیت باشد و در فضای 
رقابتی شــدیدی که با دیگر برندها دارد، جایگاه و 
موقعیت خود را فراموش نکند و سعی در نگه  داشتن 

آن جایگاه داشته باشد.

فهیمه خراسانی

گزارش
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راهکارهای تبلیغاتی »بی ام و«  به عنوان یک 
برند الکچری و محبوب در جهان

ابربرندها 
این گونه تبلیغ می کنند

بازاریابی آمیخته )Mix Marketing( اصطالحی است که 
برای تبلیغات یک برند از طریق چهار فاکتور محصول، 
قیمت، ترویج و موقعیت به کار می رود. برند بی ام و نیز از 
این استراتژی به خوبی استفاده کرده در حدی که می توان 
گفت یکی از راهکارهای تبلیغاتی موفق بی ام و  استفاده از 
بازاریابی آمیخته است. در زمینه تولید محصول، تمرکز 
عمده این کمپانی بر ارائه محصوالتی اســت که نوآورانه 
هستند و در راستای توسعه شرکت تولید می شوند. در 
این میان فضای رقابتی که در صنعت خودروســازی در 
میان تولیدکنندگان به چشم می خورد، عاملی مهم در 
جهت تالش بیشتر این کمپانی برای عرضه محصوالت 
جدیدتر و باکیفیت تر اســت. به طور مثال در سال های 
اخیر، ساخت خودروهای کوچک تر و همچنین استفاده 
از فناوری هــای نوین برای ارائه خودروهای ســازگار با 

محیط زیست ازجمله اقدامات نوآورانه بی ام و در فضای 
رقابتی این صنعت بوده اســت. استراتژی قیمت گذاری 

در برند بی ام و نیز تاحــدی راهکارهای خاص 
خود را دارد. تفاوتی که در خدمات هریک 

از خودروها و دیگــر محصوالت این 
کمپانی دیده می شود، باعث تغییر 
در قیمت آن ها می شود. به این معنا 
که هرچقدر یک خودرو کیفیت بهتر 
و خدمات متنوع تــر و کارآمدتری 
داشته باشــد، قطعا قیمت بیشتری 

خواهد داشــت. اندازه موتور، ســطح 
دنده، سوخت مصرفی و... ازجمله عواملی 

هستند که سیاست های قیمت گذاری این برند را 
تحت الشعاع قرار می دهند. بر این اساس می توان گفت 

نوع قیمت گذاری در این کمپانی به صورتی اســت که 
مشتریانی که ســطح خاصی از درآمد را داشته باشند، 
می توانند محصــوالت آن را خریداری کنند و 
هنگام خرید نیز تنوع انتخاب بیشتری 
را دارند، یعنی با توجه به تفاوت های 
کاربردی که میان انــواع مختلف 
محصوالت وجود دارد، مشتریان 
می توانند با توجه به قدرت خریدی 
که دارند، ماشــین مورد نظر خود 
را انتخاب کنند. اســتراتژی ترویج 
بیشــتر بــه راهکارهــای تبلیغاتی 
مســتقیم این کمپانی می پردازد. حضور 
 WCRS آژانس های تبلیغاتی مشــهوری مانند
که از سال 1979 با بی ام و همکاری می کند، نشان دهنده 

قدرت باالی بازاریابی این برند است. انتخاب شعارهای 
تبلیغاتی مناسب، ساختن ویدئوهای تبلیغاتی تاثیرگذار 
که هنرپیشگان مشــهور در آن حضور دارند و عواملی از 
این دســت ازجمله راهکارهای تبلیغاتی تاثیرگذار این 
شرکت به شمار می روند. استراتژی موقعیت و مکان یابی، 
بیشتر بر فروش محصوالت این برند تمرکز دارد. بی ام و 
سعی می کند با داشتن نمایندگی های فروش مختلف در 
بسیاری از مناطق جهان، کار فروش خود را آسان تر کند 
و از همه مهم تر، خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارائه 
دهد. ارائه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، پیگیری 
مشکالت احتمالی مشتریان و... ازجمله اقداماتی است که 
در استراتژی مکان یابی این برند صورت می گیرد. به این 
معنا که با شناختن موقعیت های مناسب فروش، خدمات 

بهتری را به مشتریان خود ارائه خواهد داد.

»بازاریابی آمیخته« برند بی ام و
لوکس ساز محبوب دنیای خودرو از طریق چهار فاکتور محصول، قیمت، ترویج و موقعیت، بازار را قبضه کرده

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
اگر دنبال شغل مناسب می گردید

اگر دنبال نیروی با مهارت خوب می گردید
اینجا جای شماست



دستمزدهای نجومی، حجم کار اندک و تعطیالت 
بی انتها لزوما از عوامل شاد نگه داشتن افراد نیست. 
در ایاالت متحده آمریکا کارمندان بیشترین اعتبار 
را برای یک شــغل در وجود انگیزه، مزایای کافی، 
برنامه های پیشرفت شغلی و تعادل معقول بین کار 
و زندگی می دانند. در سال های اخیر شرکت هایی 
که موارد فــوق را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده اند و در ترویج و پیشرفت آن ها کوشیده اند در 

زمینه کاری خود اوج گرفتند و پیشرفت کردند.
)careerbli( وب ســایت شــغل یابی کریربلیس

با بررســی و مطالعه بیش از 70 هزار رتبه بندی 
و ارزش دهی مشــاغل در سرتاســر کشــور، ده 
شــرکت برتر را که بزرگ ترین قدم ها را به سوی 
خوشحالی کارمندان برداشته اند شناسایی کرده 
است. این ارزیابی ها مربوط به سال های 2012 و 
2013 اســت. برای افزایش اعتبار این لیست در 
مورد هر شــرکت حداقل 10 نوع پژوهش صورت 

گرفته است.
کریربلیس از پاسخ دهندگان در شرکت ها خواست 

ده فاکتور کلیدی در خوشــحالی کارمندان خود 
را ارزش گذاری کنند؛ شــامل تعادل بین شــغل 
و زندگــی، رابطه بین مدیــر و کارمندان، محیط 
کار، منابع شــغلی، پاداش، موقعیت پیشــرفت، 
فرهنگ شغلی، اعتبار شــرکت، وظایف روزانه و 

استقالل شغلی.
پاســخ دهندگان هریک از معیارهــای فوق را بر 
اســاس میزان تاثیر آن ها بر رضایت و خوشحالی 
کارمندان از یک تا پنج نمره دهی کردند. از اعداد 
فوق میانگین  گرفته شد تا یک عدد که نشان دهنده 
امتیاز آن شــرکت در خوشحالی کارمندان است 
حاصل شود. این اعداد هرسال با یکدیگر مقایسه 
شدند تا میزان پیشرفت یا تنزل هریک از شرکت ها 

در زمینه خوشحالی کارمندان مشخص شود.

 شرکت های برتر از نگاه کریربلیس 
شماره یک در این رتبه بندی شرکت  »کوالکام«  
)Qualcomm( است. فعالیت این شرکت مستقر 
در ساندیگو در زمینه نیمه رساناها است. امتیاز این 
شرکت در سال گذشته از 5 امتیاز با 30/2 درصد 

صعود از 3/6 به 4/7 افزایش  یافته است.
بر اســاس گفته »مت میلر« ، مدیــر تکنولوژی 
کریربلیس، شــرکت کوالکام در سال های اخیر 
اعتبارات زیادی کسب کرده است. کارمندان این 

شرکت در امتیازدهی به روابط بین خود و مدیران 
از کلمه بسیار عالی استفاده کرده اند. این افزایش 
30 درصدی در نمره آن ها نشان می دهد که این 
شرکت در حال پیشرفتی رویایی در رضایتمندی 
کارمندان اســت. در این ســال ها کوالکام رشد 
چشــمگیری در بازار تجارت داشــته که از نتایج 

پیشرفت در رضایت کارمندان است.
رتبه هــای 2 و 3 متعلــق به فیلیپس شــرکت 
معروف هلندی و اینســایت گلوبال یک شرکت 
آمریکایی خدمات استخدامی الکترونیک است. 
کارمندان فیلیپس نسبت به سال گذشته 15/6 
درصد خوشحال ترند. در حالی که این رقم برای 
کارمندان اینســایت گلوبال برابــر 12/5 درصد 

است.
میلر همچنین افزود: »کارمندان شرکت فیلیپس 
مدیریت این شــرکت را عامل اصلی این موفقیت 
دانســته اند. آن ها همچنین روش انجام گرفتن 
کارها در شرکت و روشن بودن وظایف را از دالیل 
دیگر فرهنگ شادی در این شرکت نام برده اند.« 
کریربلیس با توجه به آمارهای خود نشان داده که 
شیوه برخورد صحیح مدیران با کارمندان از عوامل 
مهم در شکل گیری احساسات مثبت کارمندان 

نسبت به شغل خود است.
از شــرکت های مشــهور دیگر در این تورنمنت، 

شماره چهار اوراکل، شــماره هفت شبکه کابلی 
تایم وارنر، و شماره 9 مایکروسافت  هستند.

میلر می گوید: »رضایت و خوشــحالی کارمندان 
تاثیر چشــمگیری بر راندمان کار ایــن افراد در 
شرکت دارد. این عامل مثبت از مهم ترین عوامل در 
وفاداری کارمندان به شرکت و ابقای آنان است.« 
او همچنین در جمله ای اضافه می کند: »رضایت 
کارمندان به موفقیت کسب وکار و آرامش در یک 

رابطه جمعی منجر می شود.«
نقطه شروع ایجاد یک محیط کار شاد وجود یک 
تیم مدیریت است که تحمل شنیدن صحبت ها و 
نیازهای کارمندان را داشته باشد. میلر می گوید: 
»مدیران یک شرکت بایستی گزارش ها را به دقت 
مطالعه کنند و از نیازهــای کارمندان خود آگاه 
شوند. مدیر با این روش می تواند با برطرف کردن 

این نیازها موجبات شادی افراد را فراهم آورد.«
میلر هسته اصلی ماموریت کریربلیس را خوشحال 
نگه داشتن کارمندان می داند. او می گوید: »فراهم 
آوردن شادی در محل کار در تمامی قسمت های 
زندگی افراد نفوذ می کند و کارمندان را به افرادی 
شــاد تبدیل می کند. این افراد بــا روحیه باال و با 
رضایت از شــغل خود توانایی انجــام کارهایی را 
دارند که در حالت عادی نیاز به انجام آن را در خود 

احساس نمی کنند.«

کارمندان 
شرکت 

فیلیپس 
مدیریت این 

شرکت را 
عامل اصلی 

این موفقیت 
دانسته اند. 

آن ها همچنین 
روش انجام 

گرفتن کارها 
در شرکت و 
روشن بودن 
وظایف را از 
دالیل دیگر 

فرهنگ شادی 
در این شرکت 

نام برده اند

مریم تجلی
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رتبه شادی فیلیپس، اوراکل و مایکروسافت چقدر است؟
کمپانی های پیشرو در عرصه »خوشحالی کارمندان«

ستون
C o l u m n

هنری میلر
هر چیزی که چشممان را به رویش می بندیم، 
هر چیزی که از آن فرار می کنیم، هر چیزی که 
تکذیب می کنیم، نادیده می گیریم و یا به حساب 

نمی آوریم، در پایان بر ما غلبه می کند. 

کارمندانتان دزدی 
می کنند؟ شرکت باحالی 

دارید؟!

تقسیم کار، خوب یا بد؟

 پاسخ کوتاه
بر اساس گزارش روزنامه یو اس ای تودی ، سرقت 
اشیا توسط کارمندان از نشانه های مثبت یک 
اقتصاد است. چراکه این مسئله نشان دهنده 
راحت بودن این افراد در محل کار برای انجام 
چنین اعمالی است. از طرفی متخصصان تاکید 
دارند کــه این عمل از نشــانه های منفی یک 
اقتصاد اســت. زیرا تالش برای زنده ماندن و 
زندگی کردن آن ها را مجبور به انجام این گونه 

اعمال می کند.

 پاسخ کامل
 یو اس ای تودی به این نکته اشاره می کند که 
کارمندانی که در وضع نابســامان اقتصادی به 
سر می برند و از معدود کارمندان اخراج نشده 
و مشغول به کارند، ممکن است به دلیل اضافه 
کار ناشــی از اخراج کارمنــدان در محل کار 
احساس خستگی بیش ازحد کنند. این احساس 
درماندگی ممکن است به نقطه ماکزیمم خود 
برسد که منجر به سرقت از محل کار می شود. 
بر اســاس تحقیقات این مجله، کارمندانی که 
از طرف مدیر تشویق نمی شوند یا برای مدت 
طوالنی ترفیع رتبه نمی گیرند، از افراد محتمل 
بــرای ســرقت از دارایی های مدیر شــمرده 
می شــوند. همچنین به تعویق افتادن حقوق 
برای زمان طوالنی نیز می تواند از دیگر عوامل 

این نوع اعمال باشد. 
اما مجله خبری ای بی سی نیوز، در گزارشی از 
»انجمن بازرسان سرقت های ثبت شده«، در 
سال 2008 شرکت های آمریکایی 7 درصد از 
درآمد ساالنه خود را به دلیل این گونه سرقت ها 
از دست داده اند. این گونه سرقت ها می تواند از 
فروش اقالم دزدی از طریق اینترنت تا استفاده 
از اعتبار شرکت برای سود شخصی طبقه بندی 

شوند.
وال استریت ژورنال اعتقاد دارد، این سرقت ها که 
شامل برداشت وجه نقد یا جعل اسناد هستند به 
دلیل وجود اقتصاد ضعیف و بیمار است که خود 
موجب پرورش سرقت های کارمندی می شود. 
متاســفانه شــرکت های کوچک در این گونه 
موارد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. اقتصاد 
بیمار همچنین موجب می شــود کارمندان با 
هدف رســاندن سطح زندگی خود به سطحی 
معقول دست به چنین حرکتی بزنند. این گونه 
کارمندان گاهی نسبت به زندگی مجلل رئیس 
خود احساس حسادت می کنند. این در حالی 
اســت که این افراد بایستی برای انجام اعمالی 
ابتدایی مانند تنظیم وقــت مالقات با رئیس، 

مدت ها منتظر بمانند.

 پاسخ کوتاه
از مزایای تقســیم کار در یک پروژه، افزایش 
بازده کارگران و کاهش هزینه های تولید است. 
از معایب آن نیز می توان وابسته بودن کل پروژه 
به عملکرد هریک از اعضای تیم را نام برد. مفهوم 
»تقسیم کار« نخستین بار توسط آدام اسمیت 
و با هدف افزایش رشد اقتصادی یک تجارت به 
کار برده شد. او معتقد بود با تقسیم یک هدف 
به اهداف کوچک تر و سپردن هر قسمت به یک 
نفر می توان با سرعت بیشتری به نتیجه مورد 

نظر دست یافت.

 پاسخ کامل
یکی از کلیدی ترین مزایای تقسیم کار افزایش 
بازده کار است. با این روش خروجی کارگران 
به طرز چشمگیری و به صورت نمایی افزایش 
می یابــد. اگر یک کارگر هــر روز به انجام یک 
وظیفه خاص بپــردازد، پس از مدتــی او در 
این زمینه تبدیــل به فردی خبره و متخصص 
می شود. در نتیجه انجام این کار زمان کمتری 
از او می گیرد و این کارگر می تواند در یک زمان 
معین تعداد بیشــتری محصول تولید کند یا 
به انجام وظیفه بپردازد. همچنین از نگاه یک 
کارفرما، این نوع کارگران به منابع آموزشــی 
کمتری بــرای به روزرســانی اطالعات خود 
احتیاج دارند. چراکه این افراد تمایلی به تغییر 
نقش و وظیفه خود ندارند، زیرا در آن متخصص 

هستند.
اما تقسیم کار می تواند باعث بی انگیزگی نیروی 
کار نیز شود. چراکه در این گونه کارهای گروهی 
شانس کمتری برای پیشرفت شغلی افراد وجود 
دارد. همچنین انجام یــک وظیفه به صورت 
مکرر موجب تکراری شدن کار و کسل کننده 
بودن آن می شــود که این نیز موجب تشدید 
بی انگیزگی می شود. از دیگر معایب این مفهوم 
این است که هر کارگر وظیفه قسمتی از خط 
تولید را به عهده دارد و این ســبب می شود که 
اگر اشتباهی توسط هریک از کارگران صورت 
بگیرد، تاثیر آن کل خط تولید را تحت تاثیر قرار 
دهد و انجام وظیفه دیگر افراد را نیز با اختالل 

مواجه کند.

»پیشرفت شما در اقتصاد توانایی تان را برای حفظ 
کارمندان افزایش می دهد.«

هرچه بیشتر در عرصه تجارت پیش می روید، تجربه 
شما از باال و پایین های اقتصاد بیشتر می شود. در این 
میان با توجه به شــرایط اقتصادی، شما همواره در 
تالش هســتید تا در صورت امکان نیروی کار خود 
را به کمترین میزان الزم برســانید و از طرفی به هر 
وسیله ممکن تالش می کنید تا کارمندان خبره خود 
را در شرکت خود نگه دارید. اما به طور کلی و خارج 
از نگرانی های موجود در عرصه تجارت و پیش از هر 
چیزی، سازوکار استخدام، مشخص کردن پاداش ها، 
روش های تقویت روحیه و همچنین مشخص کردن 
سیاست ها و روند حفظ و ابقای کارمندان از ضروریات 

یک کسب وکار است.

 اقتصادهای قدرتمند
زمانی که یک اقتصاد منطقه ای یا جهانی تبدیل به 
اقتصادی قدرتمند می شود به کارمندان بیشتری 
برای ارضای نیازهای خــود احتیاج پیدا می کند. 
این به معنای کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد 
است. اگر رشــته ای که تجارت شما در آن جریان 
دارد هم پای اقتصــاد حرکت نکند در رقابت هایی 
مانند منابع انسانی، تکنولوژی اطالعات، امور مالی 
و بازاریابی دچار مشــکالت جدی خواهید شد. در 

تاثیر وضعیت اقتصادی منطقه یا کشور در بقا یا رفتن کارمندان شما
چرا باید حواستان به دورو برتان باشد؟

این گونه موارد جهت کمک به حفظ کارمندانتان 
بایستی آنان را با پیشنهاد پرداخت هزینه و مزایای 
بیشتر و همچنین ترفیع رتبه در شرکت خود نگه 
دارید. برای مثال زمانی که اقتصاد منطقه اقتصادی 
قوی باشد، به دلیل رونق ساخت وساز، یک شرکت 
محوطه سازی برای حفظ کارمندان خود بایستی 
حقــوق و مزایای آنان را به طور رقابتی در ســطح 
قابل قبولی نگاه دارد. این در حالی اســت که اگر 

در آن منطقه بر اثر خشکســالی یا رکــود نیاز به 
محوطه سازی کم شود، این شرکت خیلی آسان تر 
می تواند کارمندان خود را اســتخدام کند و برای 

حفظ آن ها نگرانی نداشته باشد.

 اقتصاد ضعیف
زمانی که یک اقتصاد در حال تقال و دســت وپا زدن 
است، صاحبان شرکت شــروع به اخراج کارمندان 

اضافه خود می کنند. در این زمان استخدام افراد شبیه 
به بازار خریدوفروش می شود. در این هنگام کارمندان 
شما به ترک شرکت شما فکر نمی کنند و شما هیچ 
اســتعفای داوطلبانه ای نخواهیــد دید. همچنین 
توانمندی شــما برای اخراج و جایگزینی کارمندان 
بیشتر خواهد شد. بنابراین باید در حوزه مدیریت منابع 
انسانی همیشه نیم نگاهی هم به اقتصاد منطقه ای که 

در آن فعالیت می کنید داشته باشید.

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

زمانی که 
اقتصاد منطقه 
قوی باشد، به 

دلیل رونق 
ساخت وساز، 
یک شرکت 

محوطه سازی 
برای حفظ 

کارمندان خود 
بایستی حقوق 
و مزایای آنان 

را به طور 
رقابتی در 

سطح قابل 
قبولی نگه 

دارد

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
نیازمندی های خود را برایمان در 100 کلمه بنویسید 
و به آدرس اینترنتی job@shanbemag.ir ارسال کنید

اختصاصی

ستارت آپ ها
 ا



خوش پوش و برندباز هم اگر نباشید احتماال نام این 
برند مشتری پسند اروپایی را شنیده اید. البته ما در 
شماره های قبلی در صفحه برند و تبلیغات برایتان 
از شیوه های تبلیغاتی و بازاریابی زارا گفته بودیم، 
اما نام برند »زارا« به گــوش بدلباس ها هم حتی 
خورده و احتماال بارها از مقابل فروشــگاه های آن 
در گوشه و کنار شهرها رد شده اند؛ خوش تیپ ها 
هم حتما از این فروشــگاه ها خریــد کرده اند. زارا 
بــه خاطر جنس الیــاف، رنــگ و طراحی خاص 
لباس هایــش ســومین برند محبــوب لباس در 
دنیاست و بنیان گذارش را هم تبدیل به چهارمین 
مرد ثروتمند جهان کرده است. لباس هایی که در 
خط تولید کوچکی در اسپانیا دوخته شدند و ورود 

آن ها به بازار مد جهانی، سرنوشت دیگری برایشان 
رقم زد. آمانسیو اورتژا در سال 1963 سرمایه اش 
را برای راه اندازی کارخانه تولید لباس در اســپانیا 
به کار گرفــت. او که هرگز فکــرش را نمی کرد، 
لباس هایش روزگاری شــهرت جهانی پیدا کنند، 
برای اینکه واسطه های فروش را کم کند، تصمیم 
گرفت فروشگاهی با نام »زوربا« در شهر الکورونا 
برای فروش لباس های تولیدی اش اجاره کند. یک 
سال بعد به گفته خودش بدون هیچ دلیل خاصی 
نام فروشــگاه را به »زارا« تغییر داد و اینجا بود که 
یکی از بزرگ ترین برندهــای تولید لباس جهان 
متولد شد. پیشــرفت های زارا در آغاز بسیار کند 
و مولکولــی بود. بعد از راه اندازی 5 فروشــگاه در 
اسپانیا، زارا برای اولین بار وارد کشور پرتغال شد. 
در سال 1990 این برند راهش را به آمریکا باز کرد 
و به دنبال آن تقاضا برای بازگشایی فروشگاه های 
زارا در اروپا زیاد شــد. امروز برند زارا نزدیک به 6 
هزار و 500 فروشگاه لباس در 88 کشور دنیا دارد.

یکی از دالیل موفقیت این برند در میان برندهای 
بی شــمار مد و لباس، همگام بودنــش با مدهای 
خیابانی و پوشــش های روزمره جوانان دنیاست. 
زارا در طراحی هایش نگاهی به پوشــش جوانان 
در تمــام کشــورهای مخاطبش دارد و ســرعت 
طراحی و تولید در آن به قدری باالست که تقریبا 
هر هفته یا هردو هفته کالکشــن ها و طراحی های 
جدید وارد فروشگاه هایش می شوند؛ در حالی که 
عموما برندهای پوشــاک هر شــش ماه یک بار از 
طراحی های جدید خود رونمایــی می کنند. زارا 
از لباس هایش با عنوان »لباس هــای تازه از تنور 
درآمده« یاد می کنــد. لباس هایی که آنقدر گران 
نیستند که هر کســی نتواند آن ها را بخرد و آنقدر 
متنوع هستند که همه می توانند آن ها را بخرند. زارا 
پوشاکش را داغ داغ به بازار می آورد و کسی که یک 
هفته دیرتر به سراغ فروشگاه هایش می رود، اثری 
از آن طراحی نمی بیند.اورتژا بنیان گذار این برند 
باور دارد که پابه پای ســرعتی که در دنیای امروز 

وجود دارد، خطوط تولید و طراحی کارخانه او نیز 
مشغول به کار هســتند. برند زارا در دنیا به عنوان 
یکی از کارخانه های دوســتدار محیط زیست هم 
شناخته شده است. بخش زیادی از انرژی تولیدی 
این کارخانه در اسپانیا توسط انرژی خورشیدی و 
توربین های بادی تامین می شود. عالوه بر آن زارا 
یکی از معدود برندهایی است که 100 درصد بدون 
مواد پالستیکی و الیاف سرطان زا تولید می شود. 
شاید آنچه زارا را از برندهای رقیب متمایز می کند، 
بی توجهی آن به تبلیغات باشد. یکی از اصول کاری 
این برند تبلیغ نکردن اســت. اورتــژا هم تاکنون 
به ندرت درباره برندش گفت وگو کرده است. او که 
این روزها چهارمین مرد ثروتمند جهان شده و تمام 
این سرمایه را مدیون زاراست، هیچ کجا نامش در 
کنار برند زارا به چشم نمی خورد. نه خودش را تبلیغ 
می کند و نه محصوالتش را. در وب ســایت رسمی 
این برند هم نوشته شــده: »ما به تبلیغات نیازی 
نداریم، کیفیت به تنهایی کار خودش را می کند.«

شیرین عسل نسبت به خوراکی های دیگری که نام 
خود را در فهرســت برندهای ارزشمند ایرانی ثبت 
کرده اند، عمر کوتاه تری دارد. شــکالت هایی که از 
کارخانه ای تولیدی در شهرک صنعتی تبریز، که آن 
روزها رونق چندانی نداشت، با تنها یک فر دست ساز 
پختش را آغاز کرد و طولی نکشــید که توانست در 
کنار تولید شکالت و بیســکویت های رنگارنگش، 
کار بسته بندی و فروش آن ها را هم در دست بگیرد 
و شیرینی اش از مرزهای ایران فراتر برود و به دیگر 
کشــورهای خاورمیانه و جهــان راه پیدا کند. حاال 
خوراکی های شیرین عســل با بســته بندی هایی 
که توسط همین شــرکت انجام می شــود هم در 
سوپرمارکت ها و هم در فروشگاه های محصوالت این 
برند پیدا می شوند. گروه صنایع غذایی شیرین عسل 
از صفر تا صد تولید و توزیع خوراکی هایش را بر عهده 
گرفته و به همین خاطر است که شــعار »از دانه تا 

قفسه« را برای برندش برگزیده است.

تولدبیسکویتهایدهتومانی
تولد اولین نسل بیســکویت های شیرین عسل به 

اردیبهشــت 1371 بازمی گردد. زمانی که »یونس 
ژائله سعدآباد« که جوانی 30ســاله بود، به همراه 
سه شریک دیگرش شرکتی به همین نام را در تبریز 
به ثبت رســاند. یکی از آهنگــران تبریز برای آن ها 
یک دستگاه فر دست ساز ســاخت و شیرین عسل 
با همیــن تکنولوژی کوچــک کارش را آغاز کرد و 
اولین بیسکویت های خوراکی ساده و بعد کرم دار را 
روانه بازار کرد، بیسکویت هایی که 10 تومان قیمت 
داشتند. حاال بیش از دو دهه از تولد اولین محصوالت 
شیرین عسل می گذرد و فر دست ساز اولیه جایش را 
به تجهیزات آخرین مدلی داده که کارشان فرآوری 

دانه های روغنی و کاکائو است.
کارخانه این برنــد ایرانی در حال حاضر بزرگ ترین 
مجموعه تولیدکننده پودر و مشــتقات کاکائو در 
خاورمیانه اســت که مواد اولیــه کارخانه های مواد 
غذایی و صنایع شیرینی و شکالت پزی در آن تامین 
می شــوند. مجموعه ای که از کارگاهی در شهرک 
نوپای صنعتی تبریز تبدیل بــه فضایی تولیدی به 
وسعت 36 هزار متر شده است. حاال تقریبا می توان 
گفت شیرین عسل صنایعی بی همتا در عرصه مواد 
خوراکی کشــور به وجود آورده است. بسته بندی 
بیســکویت هایش زمانی در ترکیه آماده می شــد، 
اما حــاال روزانه ظرفیــت چاپ و بــرش 30 تن از 

بسته بندی هایش را دارد.
یونس ژائله در مرز 55 ســالگی کارآفرینی است که 

برندش بارها نام صادرکننده نمونه را از آن خود کرده 
است. او ســال 62 وارد دانشگاه شد، گذراندن چند 
واحد از درس های رشته بیهوشی کافی بود تا بفهمد 
این رشته، با روحیه کارآفرینی اش همخوان نیست. از 
کودکی به شیرینی و شکالت عالقه مند بود و هنوز هم 
طعم جدیدی که قرار است به خانواده شیرین عسل 
اضافه شود، پیش از همه باید مزه اش به دهان مدیر 
این صنایع تولیدی خوش بیاید. اما آنچه ژائله را یکی 
از کارآفرینان برتر ایران کرده، عالقه اش به شکالت 
نیست؛ بلکه روحیه ای اســت که او را به کسب وکار 
تولیدی واداشته است. خودش در این باره می گوید: 
»ما دو راه بیشتر نداریم. یا باید برویم، یا باید بمانیم و 

بسازیم. من راه دوم را انتخاب کرده ام.«

قاقالیلیهایصادراتی
اما همه ما می دانیم وقتی برندی جهانی می شود و 
فراتر از مرزهای جغرافیا پیش می رود، در کنار سرمایه 
مادی، خالقیت، پشتکار، آینده نگری و هزاران عنصر 
دیگر دست به دســت هم می دهند تا آن نام، به دنیا 
سرایت کند و به نظر می رسد بخت با شیرین عسل 
آنقدر یار بوده که اعتبار برندش به کشورهای اروپایی 
و آسیایی هم رسیده است. حتی آتش سوزی بخش 
عظیمی از کارخانه در سال 86 که خسارتی حدود 
26 میلیارد تومان برای شیرین عسل بر جای گذاشت 
نتوانست این برند را از پا درآورد. ژائله درباره این بحران 

که می توانست برندش را برای همیشه به زمین بزند، 
می گوید: »آن آتش سوزی ضرر زیادی به مجموعه ما 
زد، اما قطار در حال حرکت را نمی شود به این آسانی 
متوقف کرد و شش ماه بعد توانستیم با همت نیروهای 

خود مجموعه را مجددا راه اندازی کنیم.«
اگر به قــول ژائلــه روزگاری به تولید شــیرینی و 
شکالت در ایران بها نمی دادند و به آن »قاقالی لی« 
می گفتند، در حال حاضر صنایع غذایی و شیرینی 
و شــکالت با بهره جستن از کارآفرینان ایرانی رشد 
بسیاری یافته و صادرات این محصوالت از صادرات 
صنایع خودروسازی ایران پیشی گرفته است. آمار 
و ارقام موجود می گوینــد از صادرات 500 میلیون 
دالری شیرینی و شکالت ایران، 20 درصد مربوط 
به صادرات محصوالت شیرین عســل اســت که به 
65 کشــور جهان صادر می شوند. شیرین عسل که 
مدت ها در قفسه های خوراکی با شکالت، بیسکویت 
و تافی هایش به چشم می خورد، این روزها محصوالت 
تازه تری چون نوشــیدنی های گازدار، انواع سس و 
شیرهای طعم دار را به سبد تولیدی اش اضافه کرده 
است. این برند که تنها 24 سال از حیاتش می گذرد، 
تاکنون 8 هزار و 500 شــغل در 15 شرکت تحت 
تصدی اش ایجاد کرده و در کنــار دیگر واحدهای 
صنعتی تولید شیرینی و شکالت، توانسته منطقه 
آذربایجان را به یکی از مهم ترین قطب های صنایع 

غذایی خاورمیانه تبدیل کند.

چگونه زارا با اعتمادبه نفسی که از کیفیت محصوالتش آب می خورد سومین برند محبوب پوشاک در دنیا شد؟
کیفیتبهتنهاییکارخودشرامیکند!
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تونی رابینز

زمانی تصمیم واقعی گرفته می شــود که کاری 
در راســتای احقاق آن انجام شــود، اگر کاری 
انجام ندهید درواقع تصمیم واقعی را نگرفته اید. 

ستون
c o l u m n

پیشرفت های 
زارا در آغاز 
بسیار کند 
و مولکولی 
بود. بعد از 

راه اندازی 5 
فروشگاه در 
اسپانیا، زارا 

برای اولین بار 
وارد کشور 

پرتغال شد. 
در سال 1990 

این برند 
راهش را به 

آمریکا باز کرد 
و به دنبال آن 

تقاضا برای 
بازگشایی 

فروشگاه های 
زارا در اروپا 

زیاد شد. 
امروز برند 

زارا نزدیک 
به 6 هزار و 

500 فروشگاه 
لباس در 88 

کشور دنیا 
دارد

یونس ژائله، 
بنیان گذار 

شیرین عسل، 
از کودکی 

به شیرینی 
و شکالت 

عالقه مند بود 
و هنوز هم 

طعم جدیدی 
که قرار است 

به خانواده 
شیرین عسل 
اضافه شود، 
پیش از همه 
باید مزه اش 

به دهان مدیر 
این صنایع 

تولیدی خوش 
بیاید

برنداستوری
B r a n d S t o r y

بیسکویت های 10تومانی گرانقیمت!

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

داستان برند شیرین عسل که 20 درصد صادرات شکالت ایران را در اختیار دارد و 8هزار و 500 شغل ایجاد کرده است

»اســتیو بلنک« که در دنیــای کارآفرینان 
به توسعه شــیوه های برندینگ شرکت های 
تکنولوژی مشهور اســت، تجربه ای سی ساله 
در دنیای استارت آپ ها دارد. او تاکنون مشاوره 
خدمات مشتری هشت شرکت استارت آپ را بر 
عهده داشته و خودش مالک یکی از آن ها به نام 
کمپانی »اپیفانی« است که محوریت فعالیتش 
را ارائه و طراحی نرم افزارهای مدیریت مشتری 
تشکیل می دهد. در کنار تجربه کارآفرینی و 
تجارت، او به تدریس رشته مدیریت در دانشگاه 

استنفورد آمریکا مشغول است.
بلنک تجربیات کارآفرینی اش را در کتابی به 
نام »راهنمــای کارآفرینان: هدایت گام به گام 
برای ساختن شرکتی موفق« جمع آوری کرده 
است. کتابی که امروز به 18 زبان دنیا ترجمه 
شده و منبعی ارزشمند برای کسب وکارهای 
نوپا، ســرمایه گذاران و کارآفرینان محسوب 
می شود. این اثر، قدم به قدم با کارآفرین همراه 
می شود و فرآیند کشف مشتری و روند حفظ 
رضایت بلندمــدت او را آمــوزش می دهد و 
ترجمه آن به زودی در بازار کتاب کشــور نیز 
منتشر خواهد شــد. استیو بلنک، که خودش 
در جوانی از دانشــگاه میشیگان اخراج شده و 
به نوعی در تجربه تحصیلی اش شکست خورده 
است، امروز در دانشگاه به عنوان معلمی موفق 
در کالس هایش از رویارویی کســب وکارها با 
شکست و چگونگی کنار آمدن با آن صحبت 
می کند. او در سخنرانی مشهورش در دانشگاه 
استنفورد برای کارآفرینان جوان از تیغ دولبه 
شکســت می گوید و اینکه چگونه شکســت 
مقدمــات خالقیت و نابودی یک شــرکت را 

فراهم می کند:
»یکی از مزایای کسب وکارهای جوان نسبت 
به شــرکت های غول پیکر و صاحب نام، ترس 
این دو گروه از شکســت است. در یک شرکت 
بزرگ، ترس از شکست مانع خالقیت می شود، 
از ورود تجربیات جدیــد جلوگیری می کند 
و خطرپذیــری را کنترل می کنــد، چراکه 
در صورت شکســت، سیســتمی عظیم فرو 
می پاشــد و زمین خوردن از ارتفاع بلند، جان 
شــرکت را می گیرد. اما یــک بیزینس جوان 
همیشه پویاست و حتی ترس از شکست او را 
جلو می برد. برای کارآفرینان جوان، شکست 
بن بست نیست، چراکه در همان هم راهی برای 
خالقیت و نوآوری پیدا می کنند و مسیر را ادامه 

می دهند. آن ها با شکست، نمی شکنند، تنها 
جراحت هایی می بینند که قابل درمان است.«

»قبول دارم که استارت آپ ها معموال منابع مالی 
محدودتری نسبت به شرکت های پیشکسوت 
دارند. آن ها بایــد در کوتاه ترین زمان ممکن، 
ایده های خود را طراحی کنند و به آن ها جامه 
عمل بپوشــانند، باید در زمانی محدود بازار 
محصول و مشــتری خود را شناسایی کنند؛ 
پیش از آنکه منابع مالی شان تمام شود. بنابراین 
سرعت در کار و بهره وری در تصمیم گیری یکی 
از اصول بنیادین استارت آپ های نوپاست. اما 
بهره وری به معنای ممانعت از خالقیت و کشف 
مدل های متنوع کسب وکار نیست. خالقیت 
محصول محدودیت است و اگر استارت آپی از 
آغاز راه متفاوت بودن را در پیش نگیرد، هرگز 
نمی تواند امید داشته باشد که در آینده ایده های 
خالقش را عملی کند. هرچه ســرمایه افزوده 
می شود، ترس از دست دادن آن هم بیشتر از 
قبل خواهد بود.هر چقدر یک بیزینس کالن تر 
باشد، اشــتباهاتش عمیق تر می شود. در یک 
شرکت بزرگ نرسیدن به اهداف تولید، ناکامی 
در خدمات مشتری و ناکارآمدی یک محصول، 
برای سیستم قابل تحمل نخواهد بود. هرچند 
یک کسب وکار بزرگ توان مالی جبران شکست 
و اشــتباهاتش را دارد، اما از درون شکننده تر 
است. شرکت های قدیمی در عرصه کارآفرینی، 
کمتر می توانند بار ناکامی را به دوش بکشند، 
آن ها سالیان دراز تنها خدمات رسانان به مردم 
بوده اند و با حذف رقیبان کوچک به حیات خود 
استمرار بخشیده اند. اما این روزها، بزرگ ترین 
تهدید علیه آن ها کارآفرینان جوانی هستند 
که با انرژی و بی ترس از فروپاشی پا به عرصه 
نوآوری گذاشته اند و در کسری از ثانیه، ایده های 
خود را وارد بازار می کنند. بازار استارت آپ های 
تکنولوژی به مغزهای جوان و خالق نیاز دارد 
و شرکت های باهوش تر، همان هایی هستند 
که ایده های شــما را جذب می کنند. هرگز از 
نام های بزرگ و سابقه های طوالنی شرکت ها 
نترسید، بگذارید آن ها از ایده های بزرگ شما 

بترسند.«

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

راهکارهایاستیوبلنکبرای
استارتآپهایجوان

تیغدولبهایبهنامشکست

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم



کارگاه
W o r k s h o p

سهدلیلکهنشانمیدهدپولمانعیبرسرراهشروعکسبوکارشمانیست

ابزارهایمفتیرادریابید!

چینگ
هرگــز نمی توانیم صفت خوبــی را در دیگران 

بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم. 

ستون
c o l u m n

راه انــدازی اســتارت آپ سرشــار از موانع و 
مشکالت اســت و باید راجع به آن ها صحبت 
کنید. اما موردی که باید به خاطر بسپارید این 
است که مشتریان شما بسیار مهم هستند. هر 
کاری می توانید انجام دهید تا به مشــتریان 
بفهمانید چقدر برای شما اهمیت دارند. باید 
عالقه مندی آن ها را بفهمید و به آن ها بفهمانید 

چیزی بیش از یک استارت آپ هستید.
مراقبآنهاباشید

بهتریــن راه برای مراقبت از مشــتریان بیان 
کردن اســت. به آن ها خیلی توجه کنید. باید 
هر کاری کنید تا مطمئن شــوید آن ها راحت 
هستند و لذت می برند. اگر بتوانید از مشتریان 
خود مراقبت کنید و هرچه می خواهند را دقیقا 
برای آن ها فراهم کنید شما را به خاطر خواهند 
سپرد. این باعث می شود نسبت به شما وفادار 

بمانند و بیشتر به سمت شما برگردند.
حملونقل

زمان زیادی را باید صرف حمل ونقل مشتری 
کنید. می توانید آن ها را از فرودگاه سوار کنید 
که در این صورت باید با یک شــرکت کرایه 
خودرو کار کنید. برخی از مشــتریان بسیار 
گرفتارند و نمی خواهند برای مسافرت چندان 
وقت تلف کنند. وقتی به مســافرت می روند 
می خواهند همه چیز بسیار اصولی باشد. شاید 
نتوانید حمل ونقل بسیار شیک و گران قیمتی 
برای مشتریان خود فراهم کنید اما سعی خود 
را بکنید و برای مشــتریان خود و برای حس 

راحتی و احترام آن ها هزینه کنید.
بیشازحدنرمالخدماتارائهدهید

به اینکه به مشتریان خود صد درصد خدمات 
خــود را ارائه کنید، قناعت نکنید. همیشــه 
سعی کنید بیشــتر فراهم کنید. چیزی که 
می خواهند را بدهید. ســایت زیر را ببینید؛ 
یک ســری نکته برای رضایت مشــتری به 

شما می دهد.

بهمشتریانخودنشان
دهیدکهبیشازیک
استارتآپهستید
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حتی 
بااستعدادترین 

افراد نیز 
نقاط ضعف 
خاص خود 

را دارند. یکی 
از آسان ترین 

اشتباهاتی که 
یک مدیر ارشد 
اجرایی مرتکب 

می شود 
نادیده گرفتن 
کاستی هاست

تصمیم گیری 
درباره دادن 

یا ندادن 
جایزه سپرده 
همیشه برای 

کارگزاران 
دشوار بوده 

است.  با ارائه 
حدود 20 تا 
30 درصد از 

جایزه سپرده 
به مشتری، 

کارگزار 
می تواند 
به آسانی 
مشتریان 

بیشتری جلب 
کند
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اسکار وایلد، نویســنده معروف، ماهیت تجربه را 
خالصه کرد و گفت: »تجربه به معنای ساده همان 
اسمی است که روی اشتباهاتمان می گذاریم.« و 
این قضیه هم عادی است که هر شخصی تجارتی را 

شروع کند و مرتکب اشتباهاتی شود.
تجارت هــای جدیــد نیازمند طیف وســیعی از 
مهارت های متنوع هســتند که از حســابداری و 
اســتراتژی گرفته تا بازاریابی و قانــون و از منابع 
انسانی گرفته تا طراحی محصول یا خدمات را شامل 
می شود. همان طور که تجارت ها بین مردم و منابع 
رشــد می کنند، تاسیس کنندگان شرکت مهارت 
کســب می کنند تا بعضی از این نقش ها را تفویض 
کنند. اما در شروع اکثر مدیران ارشد اجرایی به طور 
مجازی درگیر همه جنبه های تجارت خود هستند. 
اگر شما یکی از آن ها هستید و در این زمینه تخصص 
دارید باید به یک ســری سواالت پاسخ دهید. و اگر 
در این زمینه ســابقه نداشته باشید با چالش های 
بسیاری مواجه خواهید شد. پس تعجبی ندارد که 
80 درصد از تجارت ها در هجده ماه اول با شکست 
مواجه شوند. برای هر کارآفرینی که با این مسائل 
رقابت می کند، هیچ چیز ضروری تر از این نیست که 
منحنی یادگیری را کوتاه کند و تجارت را بر روی یک 
وضعیت ثابت مالی قرار دهد. در اینجا شش اشتباه 
رایج که صاحبان مشاغل در اولین تجربه کاری خود 

باید از آن ها اجتناب کنند بیان شده است:

غرورخودراپشتدربگذارید
موفقیت در تجارت اغلب چیزی بیشتر 

از یک سری تصمیمات خوب نیست. 1
نکته این است که انتخاب های مستمر 
و بدون نقض آسان نیست. با وجود اینکه این گونه 
تصور می شــود که یکی از بزرگ ترین موانع برای 
حصول نتیجه خوب، کمبــود اطالعات یا مهارت 
است، این گونه نیســت بلکه برای یک رهبر کنار 

نگذاشتن غرورش عدم مهارت محسوب می شود.
به طور خالصه، رهبران برجســته عالقه مندند 
اشتباه کنند. آن ها این مهارت را در خود پرورش 
می دهند که صرف نظر از منبــع بهترین ایده را 
انتخاب کنند. اگر می خواهیــد در تجارت خود 
موفق باشــید با فکر باز کار کنید و ذهن خود را 
همیشــه باز نگه دارید. اگر قادر به انجام این کار 
باشید احتمال اینکه تجارت خود را به طور درست 

پیش ببرید بیشتر می شود.

باهمهیکسانرفتارنکنید
یاد گرفتن مدیریت افراد مهارتی است 

که برای اکتساب آن نیاز به زمان است. 2
این چیزی نیست که شما با آن متولد 
شــده باشــید. یکی از تصورات غلط و رایج درباره 
مدیریت این است که رهبران باید استایل خاصی 
داشته باشند و دیگران هم تاییدش کنند. هیچ چیز 
نباید فراتر از واقعیت باشد. در نظر داشته باشید که 
صرف نظر از تجارتتان، کارمندان شــما مهم ترین 
دارایی شما هســتند. به عنوان رهبر، شغل شما از 
طریق آن ها حاصل می شــود و بهتریــن راه برای 

فهمیدن آن ها به طور فردبه فرد این است که برای 
آن ها وقت صرف کنید تا متوجه شوید هر فرد چطور 
انگیزه پیدا می کند و اینکه آن شخص به صحبت های 
شما چه واکنشــی نشان می دهد. اگر شما استایل 
خود را با کارکرد هر فرد تطبیق دهید اساسا کارایی 

او را تحت تاثیر قرار خواهید داد.

خیلیسریعاستخدامنکنید
منابــع  بــزرگ  شــرکت های 

چشمگیری دارند که به آن ها اجازه 3
می دهــد در فرآینــد اســتخدام 
ســرمایه گذاری کننــد. آن ها معمــوال برای 
داوطلبــان چندیــن مرحله مثال هشــت  تا نه 
مصاحبه می گذارند. چرا برای یک مصاحبه ساده 
زمان زیادی صرف شــود؟ این شرکت ها درک 
می کنند که هزینه اســتخدام شــخص غلط، در 
آینده اتالف چشمگیری از پول و زمان را به همراه 
خواهد داشت. برخالف آن ها شرکت های کوچک 
استخدام را محدود به یک مدیر یا مثال مدیر ارشد 
اجرایی می کنند و در این پروسه قرار نمی گیرند. 
وقتی شــرکت شما کوچک اســت، هر فرد تاثیر 
نامتجانســی بر تجارت شما خواهد داشت. نحوه 
تناســب این افراد با تیم شما، تطابق بین مهارت 
آن ها و ملزومات شغل آن ها و اینکه آیا چشم انداز 
شرکت برای آن ها مهم اســت یا خیر، همه این 
موارد برای ایجاد یک تیم پویا و قوی ضروری است. 
بنابراین داوطلبان خود را کامال بررسی کنید و اگر 
می توانید برای آن ها دوره آزمایشــی بگذارید تا 

استخدام نهایی صورت بگیرد.

ضعفخودراقبولکنید
حتی بااستعدادترین افراد نیز نقاط 

ضعف خاص خــود را دارند. یکی از 4
آسان ترین اشتباهاتی که یک مدیر 
ارشــد اجرایی مرتکب می شــود نادیده گرفتن 
کاستی هاست. شاید شما در ریاضیات خوب باشید 
پس می توانید حسابداری شرکت را درک کنید. یا 
اگر کالس تجــارت و قانون را همــراه با مدیریت 
گذرانده باشید، می توانید قراردادها را بررسی کنید.

تخصصکسبکنید
اکثر تجارت های جدید به این دلیل 

شروع می شوند که موسس یا تیم قوی 5
و متخصصی در زمینه خاصی دارد. 
این مزایای بزرگی است زیرا زمان یادگیری شما را 
کوتاه می کند. اما جهش از سمت مهندس تولید به 

مجری کل شرکت چشمگیر است.

بهکارتانعشقبورزید
مالحظه فرمایید که انطباق مهم است و 

نه توافق. تیم های موفق رفتارهای زیادی 6
را نشــان می دهند. چند مورد از آن ها 
عبارت اند از نظر به اشتراک گذاشته شده، عشق به کار و 
ارتباطات صادقانه. اما بسیاری از تیم های کوچک به طور 
غلط تصور می کنند اینکه افراد با یکدیگر موافق باشند، 
بهترین حالت در یک شرکت است. آن ها سعی می کنند 
برای توافق راه حل ارائه دهند که این غلط است. درواقع 
بحث های بزرگ که در آن تفاوت ایده و نه رضایت عموم 

مهم باشد روش صحیح است.

راهکار
S o l u t i o n

پنجنکتهقابلتوجهبرای
استخدامسئویمناسب

اکثر وبالگ نویس ها و مالکان به فکر افتاده اند 
یک شرکت سئو استخدام کنند تا انواع مختلفی 
از خدمات بازاریابی برای وب سایت هایشــان 
فراهم شود. این اتفاق وقتی صورت می گیرد 

که حجم ترافیک وب سایت ها کاهش یابد.
خدمات سئو یکی از بهترین راه ها برای افزایش 
ترافیک وب بر روی وب ســایت شماست. اما 
هر بازاریاب اینترنتی سئو چطور می تواند به 
هرکدام از مشتری هایش قول دهد که خدمات 
آن ها وب سایتشان را به اولین صفحه در صفحه 
جســتجوی گوگل می برد؟ پاسخ این است 
که بعضی از ســئوهای فراهم کننده خدمات 
می توانند این کار را انجام دهند. در اینجا بعضی 
از نکات وجود دارد که به شــما کمک می کند 

بهترین شرکت سئو را استخدام کنید.
1. یک شرکت ســئو را با طراحی وب سایتش 

قضاوت نکنید
بــه جمله »کتــاب را از روی جلدش قضاوت 
نکنید« کمی فکر کنید. بر این اســاس سعی 
کنید شرکت ســئو را نیز از روی وب سایتش 
قضاوت نکنید. تقریبا همه شــرکت های سئو 
وب ســایت هایی دارند که حرفــه ای به نظر 

می رسند تا مشتریان را شیفته خود کنند.
2. شــرکت های ســئوی بزرگ همیشه هم 

خوب نیستند
بسیاری از افرادی که می خواهند از سئو کمک 
بگیرند، تحت تاثیر شرکت های بزرگ که دارای 
صد یا هزار کارمندند قرار می گیرند. اما این به 
این معنا نیست که شرکت های سئوی کوچک 

خدمات خوبی ندارند.
3. همیشه دنبال شرکت سئویی نباشید که در 

حد باال ارزیابی  شده
شرکت های ســئو که در صفحه جستجوی 
گوگل در اولین صفحه ظاهر می شــوند لزوما 

بهترین شرکت ها نیستند.
4. برای مقایسه چندین مشاوره انجام دهید

به طور حضوری یا تلفنی و یا از طریق ایمیل 
مشاوره بگیرید.

5. مرجع تقاضای شغل
این بهترین روش است تا بفهمید یک شرکت 
سئو قادر به انجام کار مورد نظر شما هست یا 
فقط پول خود را هدر می دهید. بررسی کنید 
که این شرکت ها برای دیگر مشتریان موفق 

شده اند کار انجام دهند یا خیر.

هرروز افراد بیشتری به نسبت گذشته کسب وکارهای 
جدیدی را آغاز می کنند. این بدان دلیل نیســت که به 
طور ناگهانی افراد بیشــتری با ایده هایی بیشتر از سال 
گذشته ظاهر می شــوند. درواقع موانع بر سر راه ایجاد 
کســب وکار جدید هیچ وقت کم نبوده اســت.فناوری 
دیوارهای موجود را درهم شکسته است و به تمام افراد 
این قدرت را داده تا کســب وکار خود را شــروع کنند.

انعطاف پذیری، مخارج و پویایی پایه و اساس محکمی 
برای کارآفرینی ایجاد کرده تا در سال های آتی با رشد 
بیشتری مواجه شــود. در اینجا به سه دلیل اصلی که 
نشــان می دهد هر فرد می تواند کارآفرین باشد اشاره 

می کنیم.

نقدینگیزودهنگام
داشــتن تحصیالت بــاال می تواند مانعی بر ســر راه 
کســب وکار باشــد. گاهی این موضوع باعث می شود 
افراد به دلیل نیاز به پول برای پرداخت وام به مشــاغل 
کارمندی روی بیاورند و با رویای کارآفرینی خود برای 
همیشه خداحافظی کنند. عدم نقدینگی یا دسترسی 
به ســرمایه دلیل مهمی برای شروع نکردن کسب وکار 

است.
جوانان با توجه به تحصیالت مناســب و ساختاربندی 
مالی خود روی خودشان ســرمایه گذاری می کنند و 
برای شروع کســب وکار انعطاف پذیرند. اگر ایده ای در 
سر داشته باشند، مسائل مالی جلوی آن ها را نمی گیرد.

مشاورهحقوقیوبازاریابیمقرونبهصرفه
برخالف ســال های گذشته، نیاز نیســت از دوست یا 
خانواده خود بخواهید وکیل به شــما معرفی کند تا به 
مسائل حقوقی شرکت خود بپردازید. می توانید یک  نهاد 
حقوقی راه اندازی کنید و برای دریافت کمک حقوقی 
بیش از 50 دالر هزینه نکنید. این مسئله شرایط را برای 

کارآفرینان مشتاق تغییر داده است.
وقتی کسب وکار شــما راه اندازی شــود، پیدا کردن 
مشتری مانند سابق کار دشواری نیست. آیا کسب وکار 
خدمات محلی دارید؟ خودتان را در یلپ، هوم ادوایزر، 

یا توم تک معرفی کنید.
نرم افزار می فروشــید یا کســب وکار دیگری دارید؟ 

مشتریان خود را در لینکدین پیدا کنید. سخت افزار 
می ســازید؟ در کیک اســتارتر مخاطب خود را پیدا 
کنید یا بــا ادُوردز مصرف کنندگانی را که از صفحه 
جستجوی گوگل اســتفاده می کنند به سایت خود 
هدایت کنید. هنر پیدا کردن مشتری به شکل آنالین 

درآمده است.

پویاییکسبوکار
روزگار خرید در محل تمام  شــده است. دیگر نیازی به 
فضای بزرگ و لوازم کار در شرکت ها نیست. این روزها 
متخصصان کســب وکار همراه را بر کســب وکاری که 

مبتنی بر مکان فیزیکی است ترجیح می دهند.

صنایع مالی همیشه چالشی بزرگ برای بازاریاب ها 
بوده است. نه تنها باید هزاران مقررات را رعایت کنید 
و هشدارهای ریسک متعددی را مدنظر داشته باشید، 
بلکه مجبورید کاری کنید تا تبلیغات شما جذاب باشد 
و این در حالی است که هزینه تبلیغات بسیار باالست. 
به عبارت دیگر، راه اندازی یک کمپین برندسازی برای 
صنعت مالی مستلزم تالش های فراوان و هزینه  زیاد 
است. در سال های اخیر، همه چیز به سمت استفاده از 
اینترنت و شیوه های آنالین کشیده شده و درنتیجه، 
کارگزاران بســیاری وجود دارند که فقط در فضای 
آنالین مشغول به کارند. کارگزاران باید یک سرویس 
را روی وب قرار دهند و مشتری نیز باید برای دریافت 
خدمات تجــاری آنالین از طریق مرورگر خود تقاضا 
دهد. با این حال موضوع به این سادگی هم نیست و 
باید موارد منختلفی را برای رسیدن به موفقیت در این 
حوزه مدنظر قرار داد. کارشناسان می گویند سه عنصر 

بسیار مهم در خصوص برندسازی موفق وجود دارد.

دامنه
دامنه همان هویت وب شماســت که 

نقش بسیار مهمی در برندسازی شما 1
ایفا می کنــد. در برخی از تجارت های 
آنالین، قیمت دامنه ها ممکن است سر به فلک بکشد 
چراکه منبع اصلی برندسازی شما به شمار می رود. در 

کل، نام های دامنه در صنعت تجارت آنالین باید کوتاه 
باشد و معموال مخفف نام شرکت است.

جایزه
تصمیم گیری دربــاره دادن یا ندادن 

جایزه سپرده همیشه برای کارگزاران 2
دشــوار بوده است. از یک ســو، با ارائه 
حدود 20 تا 30 درصد از جایزه ســپرده به مشتری، 
کارگزار می تواند به آسانی مشتریان بیشتری جلب کند. 
از سوی دیگر، این کار برای برندسازی بسیار خطرناک 
اســت، زیرا چنین موسسات تجاری آنالینی معموال 
به عنوان ســازندگان بازار شناخته می شوند. معموال 
کارگزاران سعی می کنند به ازای مقدار مشخصی پول 
در سپرده های تجار، به آن ها جایزه دهند. قبال از این 
روش در صنایع قمار استفاده می شد. بهترین کارگزاران 

سعی می کنند از چنین پیشنهاد هایی دوری کنند.

تعدیل
در صنعت تجارت آنالین قوانین ساده 

است؛ هرچقدر مسئوالن سازمان شما 3
را تعدیل کنند، بهتر خواهد بود. به عالوه 
این کار بســیار هزینه بر است. در کل برای ایجاد یک 
برند تجاری آنالین و موفق، همه چیز با نام دامنه شروع 
می شــود زیرا مشتریان بیشتر مشــتاق هستند به 
کارگزاری اعتماد کنند که نامش کوتاه و هوشمندانه 
است. ســپس، تعادل بین ارائه خدمات به مشتری و 
ایجاد محبوبیت و شــهرت اهمیت دارد. در آخر نیز، 
اعتماد نقش مهمــی را ایفا می کند و بهترین کار آن 

است که با مشتری منصفانه برخورد شود.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

سه عنصر اصلی برای ایجاد یک برند تجاری آنالین موفق در حوزه مالی
رازورمزکارگزاریمالیدروب

اگر می خواهید در 18 ماه اول کله پا نشوید حتما بخوانید
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حتما شما هم شــنیده اید که ویتامین A به 
سالمت بینایی کمک می کند و نمی گذارد 
زیاد کار کشــیدن از چشمتان، به پیر شدن 
آن و آسیب دیدنش بینجامد. اما تنها فایده 
مصرف ویتامین A مراقبت از چشم ها نیست. 
اگر خوراکی هایی که این ویتامین را به بدن 
می رسانند را مصرف کنید، سیستم ایمنی 
بدن شــما تقویت می شــود و بــه احتمال 
کمتری گرفتار سرطان هایی مثل سرطان 

ریه می شوید.
برای رســاندن این ویتامین به بدنتان باید 
سراغ ســبزیجاتی که رنگ نارنجی و قرمز 
دارند بروید. البته خوردن سیب زمینی پخته 
و طالبی هــم می تواند این نیــاز را برطرف 
کند. در صورتــی که آزمایش هــا از پایین 
بودن ســطح ویتامیــن A در بدنتان خبر 
می دهند، سراغ ماهی ســالمون، اسفناج، 
مانگو، لوبیا چشــم بلبلی، بروکلی و زردآلو 
بروید. اما یادتان نرود که همیشه نمی توانید 
هرچقدر که خواســتید ویتامین A مصرف 
کنید. اگر باردار باشــید، مصــرف زیاد این 
ویتامین به جنینتان آســیب می زند و اگر 
بدنتان با کمبود ویتامین A روبه  رو نباشــد، 
با مصرف بیش از اندازه اش به سالمت خود 
آسیب می زنید. یادتان نرود که حتی مصرف 
پمادهای چشــمی حاوی ویتامین A هم در 
دوران بارداری می تواند دردسرهایی را برای 

مادر و جنین ایجاد کند.
اگر ســبزیجاتی که حاوی بتاکاروتن باشد 
را مصرف کنید، می توانید امیدوار باشــید 
که بعد از وارد شــدن این مــاده به بدنتان، 
کمبود ویتامین A بدن شما هم جبران شود. 
هویج، سیب زمینی، فلفل دلمه ای نارنجی 
ازجمله سبزیجات حاوی بتاکاروتن هستند 
اما با خوردن محصوالت حیوانی مثل زرده 
تخم مرغ هم می توانید این ماده را به بدنتان 

برسانید.

سبک زندگی
Life Style

14

رنه دکارت
هر مسئله ای را که حل کردم تبدیل به قانونی شد 
که در آینده برای حل مسائل بعدی کمکم کرد. 

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

کم تحرکی می تواند عضالت شــما را هر روز 
ضعیف تر کنــد و آرام آرام توان انجام کارهای 
ساده را هم از شــما بگیرد. برای اینکه سبک 
زندگی کم تحرک شــما را در اوج جوانی، پیر و 
ناتوان نکند، با هر روز انجام دادن این تمرین های 

ساده، توانایی عضالتتان را باال ببرید.
  دست هایتان را تکان بدهید

وقــت راه رفتــن دســت هایتان را بی حرکت نگه 
ندارید. تکان دادن دســت ها در زمــان راه رفتن 
می تواند ورزشــی آرام برای عضالت دست باشد. 
پس زمانی که قدم می زنید، آرام آرام دست هایتان 

را هم تکان دهید.
  کف خانه را دستمال بکشید

به جای استفاده از بخارشورهای برقی، کف خانه تان 

را با دستمال تمیز کنید. گذشته از این، اتاق کارتان 
را هم هر روز گردگیــری کنید تا در همان ابتدای 

روز، کمی از عضالتتان کار کشیده باشید.
  دیوار را هل دهید

تمرین های فشــاری می توانند عضالت شــما را 
تقویت کنند. کافی اســت مقابل دیوار بایســتید، 
پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کنید و سعی 
کنید با دست هایتان به دیوار فشــار بیاورید. این 
کار را شش تا هشــت ثانیه انجام دهید و بعد کمی 
استراحت کنید. می توانید هر روز 10 بار این تمرین 

را در یکی از گوشه های اتاق کارتان انجام دهید.
  ماشین را در کوچه پارک کنید

به جای آوردن ماشین به پارکینگ، آن را در کوچه 
پارک کنید و کیســه های خرید را در دو دستتان 

بگیرید و با خود بــه خانه بیاورید. این وزنه برداری 
روزانه می تواند ماهیچه هایتان را تقویت کند.

  لباس ها را بچالنید
بــرای گرفتــن آب لباس هــا همیشــه از برنامه 
خشک کن ماشین لباس شویی اســتفاده نکنید. 
گاهی بد نیست یک تکه از لباس هایتان را با دست 
بشویید و آب آن را با زور بازویتان حسابی بچالنید.

  نان بپزید
درست کردن خمیر نان و حسابی ورز دادن آن می تواند 
به سالمت دست هایتان کمک بزرگی کند. برای خنثی 
کردن تاثیر تایپ کردن های روزانه، می توانید شب ها 
یک نان خانگی خوشمزه بپزید و درحالی که خمیر را 
با انگشتانتان ورز می دهید، آسیب های احتمالی که به 

دست هایتان وارد شده را خنثی کنید.

باز هم می خواهیم به عوارض مدام نشســتن اشــاره 
کنیم. عوارضی که شــیوه کار کردن شــما می تواند 
برای ســالمتتان ایجاد کند و با جان شما بازی کند. 
بررسی های پژوهشگران نشــان می دهد کسانی که 
ســاعات طوالنی از روز را بی حرکت می نشــینند، به 
بیماری های مختلفی دچار می شــوند که فشارخون 
یکی از آن هاست. اگر شما هم به خاطر کارتان مجبور 
به زیاد نشستن هستید، الاقل از ورزش های پشت میزی 
که هر شماره معرفی می کنیم برای مراقبت کردن از 
سالمتتان کمک بگیرید و از مصرف خوراکی هایی که 
در ادامه معرفــی می کنیم پرهیز کنید و در تمام روز، 

تنها 6 تا 8 گرم نمک مصرف کنید.

 سویا سس
مرغ و خوراک های سبزیجاتی را که درست می کنید با 
سویا سس طعم دار می کنید. اگر فشارخونتان باالست، 
این چاشنی برایتان مثل سم می ماند. در هر 100 گرم 
از این ســس 15650 میلی گرم نمــک وجود دارد و 
با خوردنش زمینه را برای باالتر رفتن فشــارخونتان 

فراهم می کنید.
 

 عصاره مرغ و گوشت
بــرای طعــم دار کردن ســوپ و 
خورشــتتان ســراغ عصاره های 
صنعتی و آماده نروید. عصاره های 
مرغ و گوشــت بسته بندی شده و 

ســوپ های آماده سرشــار از نمک 
هستند. گفته می شود که در هر 100 

گــرم از این عصاره هــا 47750 میلی گرم 
نمک وجود دارد و خوردنش باعث افزایش فشارخون 

می شود.

 گوشت فراوری شده
اگر فشارخونتان باالست، خوردن پیتزا و ساندویچ های 
سوســیس و کالباس را فراموش کنید. گوشت های 
فراوری شده سرشــار از سدیم هســتند و از آنجا که 
در هر 100 گــرم از آن ها حــدود 2675 میلی گرم 
نمک وجود دارد، مصرفشان باعث افزایش فشارخون 

می شــود. یادتان نرود که با خوردن مواد 
غذایی گوشــتی آماده، مثل ناگت و 
کباب تابه ای های بسته بندی شده 
هم میزان زیادی نمک به بدنتان 

وارد می کنید.

 سبزی منجمد
برای نگه داشــتن فشارخونتان در 
وضعیت تعادل، تا آنجا که می توانید 
از سبزی تازه یا ســبزی خشک، به جای 
ســبزی های یخ زده اســتفاده کنید. ســبزی های 
بسته بندی شده ای که از فریزر فروشگاه ها برمی دارید، 
احتمال باال رفتن فشارخونتان را باال می برند. چراکه 
در این محصــوالت بسته بندی شــده، میزان زیادی 

نمک وجود دارد.

 پنیر
خوردن پنیر در وعده صبحانه و مصرف غذاهایی که با 
پنیر پیتزا و انواع دیگر این ماده درست می شوند، برای 

فشــارخونی ها ممنوع است. در هر 100 گرم از برخی 
از پنیرها 2092 میلی گرم نمــک وجود دارد. پس با 

خوردنشان حالتان را بدتر از این نکنید.

 سس های آماده
به جای اینکه غذایتان را با سس های آماده مثل سس 
گوجه طعم دار کنید، خودتان دست به کار شوید و در 
خانه سسی خوشمزه با گوجه و آب لیموی تازه درست 
کنید. فراموش نکنید که ســس های آماده هم نمک 
باالیی دارند و می توانند فشارخون آماده نوسان شما 

را باالتر ببرند.

 کنسروها
خورشــت های آماده، کنســرو کله پاچه یا دیگر مواد 
غذایی کنسروشده می توانند فشارخون را باالتر ببرند. 
از آنجا که مواد غذایی کنسروشده ممکن است مدت 
طوالنی در بسته بندی شان بمانند، تولیدکنندگانشان 
میزان زیادی سدیم به آن ها اضافه می کنند تا احتمال 

فاسد شدن مواد موجود در کنسروها کمتر شود.

عضله سازی در خانه

خوراکی های ممنوعه برای فشارخونی ها 

مرگ مصنوعی را 
تجربه کنید 

او فقط دوست 
چشم شما نیست

برای خالص شدن از دردهایی که به خاطر 
سبک زندگی نادرســت سراغتان آمده اند، 
همیشــه نباید ســراغ حرکات ورزشــی 
خاص بروید و با تکــرار برخی تمرین های 
جبران کننده، عضالتتــان را تقویت کنید. 
گاهی به جــای ســاختن عضالتتان، الزم 
است به آن ها آرامش بدهید و به جای انجام 
هر حرکتی، بهتر اســت بدنتان را در حالت 
آرامــش قرار دهید. حرکت جســد تمرین 
خوبی برای ســاعات پایان روز است. وقتی 
خســته از کار روزانه به خانه برمی گردید، 
می توانیــد ایــن حرکت را انجــام دهید و 
خســتگی را از عضالت و استخوان هایتان 
بیرون کنید. بــرای انجام حرکت جســد 

کافی است:
 به پشــت بخوابید و پاها را به عرض شانه 

باز کنید.
 دســت هایتان را کنار بدنتان دراز کنید و 

بگذارید بدنتان استراحت کند.
 برای هرچند دقیقه که می خواهید در این 
وضعیت قرار بگیرید و ریتم دم و بازدمتان را 

هماهنگ کنید.
 شــنیدن یک موســیقی آرامش بخش با 
صدای کم می تواند ایــن تمرین را برایتان 

لذت بخش تر کند.
 درست اســت که قصد شما خالص شدن 
از خستگی و دردی است که در استخوان ها 
و عضالتتــان خانه کرده، امــا برای گرفتن 
بهترین تاثیــر از چنین تمرینــی، باید به 
ذهنتان هم استراحت دهید و با آرام کردنش 
بدنتــان را آرام کنید. پس فکر و خیال های 
مربوط به ساعات گذشــته را دور بریزید و 
دغدغه های فــردا را هم برای فردا بگذارید. 
فقط چشــم هایتان را ببندید و تصور کنید 
چیزی در ســرتان نیســت که بخواهید و 

بتوانید به آن فکر کنید.

نوشیدن چای داغ ممنوعراهنمای مصرف مولتی ویتامین
اگر خوردوخوراکتان نیاز بدن شما به ویتامین های مختلف را 
تامین نکرد، برای خالص شدن از خستگی مزمن و مشکالت 
جســمی تان، چاره ای جز مصرف مکمل های مولتی ویتامین 
نخواهید داشــت. اگر متخصصان مکمل خاصی را برای شما 
تجویز کردند، حواســتان به ســاعاتی که مصرفش می کنید 
باشد. بهتر است دز مولتی ویتامینی که متخصص برایتان تجویز 
کرده را در دو نوبت صبح و شــب میل کنید؛ حتی اگر هرروز 
یک قرص ویتامین بایــد بخورید، می توانید آن را نصف کنید. 
 A، D، در صورتی که مکمل مورد نظرتان حاوی ویتامین های
E، و K است، باید آن را همراه غذاهای چرب میل کنید. چراکه 
این ویتامین ها محلول در چربی هستند و در این صورت بهتر 

جذب بدنتان می شوند.
از طرف دیگر، در صورتی که مکمل دارویی شــما حاوی آهن 
اســت، از خوردنش همراه با لبنیات پرهیــز کنید. چراکه در 
صورت خوردن قرص آهن با خوراکی های حاوی کلسیم، مانع 

جذب شدن آن می شوید. 

برای چای دوست ها، گاهی هیچ چیز لذت بخش تر از نوشیدن 
یک لیوان چای لب ســوز نیست. اما محققان می گویند عادت 
به خوردن چای لب ســوز، می تواند عمر را کوتاه کند و مرگ 
دردناکی را برایتان به همراه بیاورد. آن ها طی بررســی هایی 
که روی تاثیر مصرف نوشیدنی های داغ انجام دادند، دریافتند 
که مصرف کنندگان نوشــیدنی های داغ، بیشــتر به سرطان 
مری دچار می شوند. با توجه به بررسی های آن ها، چای داغ و 
نوشیدنی هایی از این دست دیواره و الیه پوششی دهان، زبان 
و گلو را از بین می برد و خطر ابتال به سرطان را بیشتر می کند. 
پیش از این بررسی ها نشان داده بود که سرطان مری هشتمین 
نوع سرطان شایع در سطح جهان است و یکی از دالیل اصلی 
مرگ ومیر ناشــی از ســرطان به حســاب می آید. با توجه به 
آمارهای موجود در ســال 2012 حدود 400 هزار مورد فوت 
ناشی از این ســرطان گزارش شده است و محققان می گویند 
اگر افراد از مصرف نوشیدنی های داغ خودداری کنند، این آمار 

به شکل قابل توجهی پایین تر می آید.

توصیهتوصیه
T i pT i p

یکی از عوارض پشت میزنشینی فشارخون است؛ اما این توصیه ها می تواند جلوی خطر را بگیرد  

از نام این تمرین نترسید، حالتان را 
خوب می کند

استرس کارهای ناتمام، خوردوخوراک نامناسب و ناکافی، خستگی چشمی، نور زیاد مانیتور و کم آبی بدن 
می تواند خستگی چند ساعت کار کردن را چند برابر کند. اما باور کنید همه کسانی که مثل شما از صبح تا 
غروب مشغول کارند به اندازه شما خسته نمی شوند و به آسیب دیدگی های متعدد بدن هم دچار نمی شوند. 
اگر به این نکات توجه کنید و هرروز در ساعات کاری تان، آن ها را رعایت کنید، با خستگی کمتری از محل 

کارتان بیرون می زنید و به احتمال کم تری دچار آسیب های اسکلتی می شوید.

تنها شانه درد نیست که پشت میزنشین ها 
را آزار می دهد. ساعت ها نشستن روی 
صندلی، رها شــدن کمر در موقعیتی 
نامناسب و نداشتن صندلی استاندارد، 
قوز کردن و خمیده شدن کمر در طول 
ســاعات نشســتن یا حتی در زمان راه 
رفتن، حرکات تکــراری و تغییر ندادن 
موقعیــت بدن برای ســاعات طوالنی، 
می توانند این افراد را دچار کمردردهای 
آزاردهنده کنند و حتی بعد از مدتی به 

ناتوان شدنشان منجر شوند.

قرار گرفتن بدن در موقعیت نامناســب، 
ســاعت ها در یک وضعیــت ماندن، میز 
بیش ازاندازه بلند و غیراستاندارد، صندلی 
غیراســتانداردی که بیش ازاندازه پایین 
است و رها شدن دست و آرنج در موقعیتی 
نامناسب، از اصلی ترین دالیل دچار شدن 
به شانه درد هستند. نشستن طوالنی روی 
صندلی، بدون انجام هیچ تمرین اصالحی، 
باعث خوردگــی و ســاییدگی مهره ها 
می شــود و نمی گذارد کــه خون به طور 

مناسب در بدنتان جریان داشته باشد.

صفحه نمایشی که بیش ازاندازه باال قرار 
گرفته، قــرار دادن گــردن در موقعیت 
نامناسب مانند نگه داشتن گوشی تلفن 
بین گردن و شانه و قوز کردن شما را گرفتار 
گردن درد می کنند و حتی آسیبی جدی را 
به مهره های گردنتان وارد می کنند. برای 
قرار گرفتن بدنتان در وضعیت مناســب 
ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که 
بتوانید کف پایتــان را صاف روی زمین 
بگذاریــد و زانوهایتان هم در راســتای 

ران هایتان قرار بگیرد.

3( کف دســت راســتتان را به آرامی روی 
سرتان بگذارید و بدون آنکه موقعیت باسن 
و کمرتان را تغییر دهید، سعی کنید به آرامی 
سرتان را هم به سمت راست خم کنید. این 
حرکت را با دســت چپ هم انجام دهید و 
ســرتان را با کمک دســت چپ، به سمت 

چپ خم کنید.

موس را درست بگیرید!
موقعیت نامناسب دســت شما روی کیبورد و موس می تواند آسیبی جدی به عصب های دست و تاندون هایتان وارد کند. برای جلوگیری 
از چنین آســیبی باید حواستان به موقعیتی که دستتان در آن قرار می گیرد باشد. خمیدگی مچ دست، معلق نگه داشتن دستتان و ایجاد 
زاویه های غیرمعمول در مچ دســتتان می تواند زمینه را برای چنین آسیبی فراهم کند. برای اینکه کارتان به درمان های سخت، دردآور و 

پرهزینه نکشد، به این تصویر توجه کنید و شیوه درست در دست گرفتن موس و روش درست قرار دادن دست روی کیبورد را یاد بگیرید.

خستگی زانوهایتان را کم کنید
صندلی تان را کمی از میزتان عقب تر بکشــید تا بتوانید پایتان 
را همان طور کــه در تصویر می بینید صاف کنید. برای انجام این 
حرکت صاف روی صندلی بنشینید و قسمت پایین کمرتان را به 
پشتی صندلی بچسبانید. سپس زانوی راستتان را صاف کنید و 
پایتان را در حالت موازی بــا زمین باال بیاورید. چند ثانیه در این 
وضعیت بمانید و بعد به حالت آرامش برگردید. سپس این حرکت 

را با پای چپ انجام دهید.

کمرتان را تا کنید
برای انجام این حرکت باید کمرتان را از پشتی صندلی جدا کنید و 
شکم خود را به قسمت روی ران هایتان بچسبانید. سعی کنید تا آنجا 
که می توانید دست هایتان را پایین بیاورید و در صورتی که احساس 
درد نمی کنید، نوک کفشتان را با دستتان لمس کنید. نیازی نیست 
این حرکت را بالفاصله بعد از تمرین صاف کردن زانو انجام دهید. 
می توانید هر زمان که امکانش را دارید، هرکدام از این تمرین ها را 

که انجام دادنش برایتان ممکن و آسان است انجام دهید.

با استخوان هایتان
بازی کنید

اگر می خواهید در طول روز احساس خستگی نکنید 

2( شانه هایتان را تا جایی 
که می توانید باال بکشید 
و چند ثانیه بعــد پایین 
بیاوریدشان. این حرکت 
آســان تر از آن است که 
بتوانید برای انجام دادنش 
در ساعات مختلف بهانه ای 

بیاورید.

1( دســتتان را به همین 
شکل کنار سرتان بگذارید 
و سعی کنید بدون تکان 
دادن باسنتان از قسمت 
کتف به جهــت برعکس 
خم شــوید. این کار را به 
ترتیب با هر دو دســتتان 

انجام دهید.

آسیب را جبران کنید
همان طور که پشت میز کارتان نشسته اید و به ایده های تازه برای توسعه کسب وکارتان فکر می کنید، این 
حرکات را هم انجام دهید. تصور نکنید که یک بار انجام دادن این حرکات می تواند همه آسیب هایی که به 
گردن، کمر و شانه تان واردشده را از بین ببرد. پس در هرلحظه از روز که یادتان آمد، بی بهانه انجامشان دهید.

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم
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بخش فین تک 
جهانی با 
سرعتی 

شگفت انگیر در 
حال رشد است 
و ساالنه 200 

درصد رشد 
مالی دارد و 

طبق اطالعات 
»سی بی 

اینساینس«، 
در سال 2014 
میالدی 12/2 

میلیارد دالر 
رشد سرمایه 
داشته است. 

در سال 2014 
در بریتانیا، 

حوزه فین تک 
به تنهایی 20 
میلیارد پوند 

سودآوری 
داشته است

سیلیکون ولی، میامی، نیویورک و آستین در آمریکا، 
پاریس، لوکزامبورگ، وین، دهلی و ســنگاپور این 
روزها به هــاب اســتارت آپ های فین تک جهان 
تبدیل شده اند. بســیاری از استارت آپ های مالی 
و بانکی در این شهرها رشد کرده اند و خدماتشان 
را گسترش داده اند. مراکز فین تک مانند لندن این 
روزها بسیاری از توجه ها را جلب کرده است. شرایط 
مطلوب حوزه فین تک در فرانسه موضوع بسیاری 
از صحبت هاســت و هلند، به عنوان اکوسیســتم 
یکپارچه شــده فین تــک، زیر ذره بین اســت. از 
لوکزامبورگ تا اتریش، هند، و ســنگاپور، هرکدام 
ویژگی های منحصربه فرد خود را دارند که می توانند 
به عنوان یک پیشتاز در حوزه فین تک تبدیل شوند. 
در این گزارش که ترجمه ای از مقاله »کلِر کاِکرتِن«، 
مدیرعامل و رئیس »ای اِن تی آی کیو« است، نگاهی 
انداخته ایم بــه اینکه چرا لنــدن مهم ترین هاب 

فین تک جهان شده است.

 پرورش جوامع نوظهور فین تک
در بریتانیا شــاهد حرکتی عظیــم از یک تحول و 
انتقال فناورانه بوده ایم. مشابه اتفاقی که در صنایع 
موسیقی، مسافرت و رسانه افتاد، فین تک در حال 
ایجاد یک انقالب دیجیتالی در حوزه مالی است و 
در حین این فرآیند، در حال خلق کسب وکارهای 
کوچک و متوســط با رشد باال، مشــاغل و توسعه 
اقتصادی فراگیرتر اســت. خوشــه های فین تک 
و تراکم اســتارت آپ ها می تواند عالوه بر شــتاب 
 بخشیدن به این تحول و توسعه در بخش مالی، در 
غلبه بر چالش های معمول کمک کند. شناســایی 
جزئیات این خوشــه ها و بهتریــن روش ها برای 
تحریک این خوشه های فین تک، برای حرکت رو 
به جلوی این صنعت حیاتی است و به نظر من یکی 
از مهم ترین برنامه های کاری اســت که یک دولت 

می تواند پیگیر آن باشد.
بخش فین تک جهانی با ســرعتی شگفت انگیر در 
حال رشد است و ســاالنه 200 درصد رشد مالی 
دارد و طبق اطالعات »سی بی اینساینس«، در سال 
2014 میالدی 12/2 میلیارد دالر رشــد سرمایه 
داشته اســت. در ســال 2014 در بریتانیا، حوزه 
فین تک به تنهایی 20 میلیارد پوند سودآوری داشته 
است. خوشه های جدید در سراسر دنیا در حال ظهور 
هســتند و به نوآوران )بانک های بزرگ و به همین 
صورت استارت آپ ها( دسترسی به مجموعه ای از 
کارآفرینان، سرمایه گذاران، دانشگاهیان، فناوران 
و متخصصان صنایع داده اســت، که ترکیب تمام 
این ها می توانــد عامل یادگیری ســریع تر، تکرار 
محصول و فرصت هایی برای همکاری و رشد باشد. 
مقررات، موانــع و تغییرات پیش روی آن، به عالوه 
پیچیدگی های موجــود و پیش نیازهایی که برای 
حفاظت مصرف کننده عام در مقابل احتمال وقوع 
یک بحران دیگر ضروری است، نیازمند همکاری از 

نوعی جدید بین ذی نفعان است.
سرمایه گذاران، از حامیان حوزه فین تک گرفته تا 
متخصصان سرمایه گذاری مخاطره ای )وی سی( در 
سراسر دنیا این خطر محاسبه شده را می پذیرند، با 
عالقه و دانشــی منحصربه فرد در حوزه پرداخت، 
محاســبات ابــری، زنجیره بلــوک، نرم افزارهای 
شرکتی، امنیت ســایبری و تحلیل های داده ای - 
چالش های عمده و فرصت های عمده. قانون گذاران 
به گونه ای در حال شکل دهی به قطب های نوآوری 
هستند که دسترسی استارت آپ ها به این قطب ها، 
شفافیت حول فرآیندهای مجوزدهی، و کمک به 
اعمال اصالحات را افزایش می دهند. دانشگاه ها در 
حال بازنگری در برنامه های درســی خود هستند 
تا بر زبان هــای دیجیتالی و یادگیــری کاربردی 
تمرکز کنند، و در حال ساخت مجراهای ارتباطی 
بین دانشــجوها و این قطب های فین تک هستند 
تا بتوانند پــس از فارغ التحصیلی مســتقیما کار 
را به دســت گیرند. کدنویس های دانش آموخته 
و »تفریحی« در حال نام نویســی برای مسابقات 
برنامه نویســی در حوزه خدمات مالی هســتند، و 
در عمل اثبــات می کنند که اســتعدادها لزوما از 
آسمان یا کالن شــهرها نمی آیند. سیاست گذاران 
در حال گشــودن درهای خود به روی این جوامع 
فین تک هســتند، از نوآوران بازخورد می گیرند و 
در رونمایی های حوزه فناوری و میزگردها شرکت 
می کنند. همچنین توسعه دهندگان حوزه مشاور 
امالک، مانند »ِکِنری ُورف گروپ« نقش مهمی در 
تامین فضای دفتری مورد نیاز ایفا می کنند، که از 
همجواری با این بازیگران قدرتمند صنعتی ســود 
می برند و موقعیتی برای رشــد این شــرکت های 
در حــال گســترش ایجــاد می کنند. بــا وجود 
اقدامات متنوع و پویا و چالش های بزرگ موجود، 
قدرتمندترین خوشه های فین تک در حال تسهیل 
مذاکرات بین سهام داران هستند، که توسط نتیجه 

محتمل آن برای صنعت قوت می گیرد.
لنــدن و نیویــورک در حال حاضــر از قطب های 
شناخته شده و جهانی فین تک هستند، اما جوامع 
اســتارت آپ درحال ظهــور مانند چیــزی که در 
سیدنی، لیدز، سنگاپور، دوبلین، و سئول می بینیم 
چگونــه می توانند از موفقیــت قطب های موجود 

فین تک درس بگیرند؟
با فاصله گرفتــن از دیدگاه باال بــه پایین مایکل 
پورتِر نســبت به خوشــه های کســب وکاری، و با 
توجه به کتــاب تاثیرگذار بَرد فِلــد با نام »جوامع 
استارت آپ« به تعدادی از نمونه قطب های موفق 
فین تک می پردازیم و می بینیــم چگونه می توان 
قطب های جدیــد فین تک را خلق کــرد. چگونه 
می شود یک خوشه جدید از ترکیب منحصربه فرد 
خود از کارآفرینان، فناوران، متخصصان صنعتی، 
و متصدیان ظهــور و نمو کند، و چگونه این جوامع 
کنار هم می آینــد تا تعامالتی ســازنده و روایتی 
منسجم برای پیشــرفت و ترقی در صحنه جهانی 

داشته باشند؟

  درس هایی از یک پیشرو
لندن »موفق ترین قطب فین تک سال 2015 اروپا« 
نام گذاری شد و اولین و بارزترین نمونه برای توسعه 

این بخش در آینده است. اما چه چیز لندن را در این 
رقابت از دیگران متفاوت می کند؟

لنــدن برای قرن هــا قلب تجارت جهانــی بوده و 
صنعت خدمات مالی شناخته شــده و مستحکمی 
در اختیــار دارد. همان طــور که انتظــار می رود، 
بانک های بــزرگ بــا ســرمایه های مخاطره ای 
جدید، حامیانی که متمرکز بر فین تک هســتند، 
و سرمایه داران مخاطره ای موجود در لندن حضور 
دارند، و همچنین گزینه های جایگزین مالی مانند 
سرمایه گذاری جمعی و وام دهی نظیربه نظیر، که 
همه این ها برای تامین ســرمایه اولیه کاری برای 
استارت آپ های فین تک ضروری است. مالیات های 
شــرکتی با نرخ های پایین، قوانیــن کار، حمایت 
از کارآفرینان، برنامه هایی برای ســرمایه گذاری 
شــرکتی، بازیابی مالیاتی امور تحقیق و توســعه، 
و ســهولت راه اندازی کســب وکار، تماما اقدامات 
قابل توجه دولتی اســت که بریتانیــا را به مکانی 
مطلوب بــرای کارآفرینان و نــوآوران بدل کرده 
اســت. مجاورت نزدیک با سرمایه گذاران از طریق 
برپایی برنامه ها و رویدادهای مشترک و دورهمی، 
میزگردهایــی که از جانب دولت برپا می شــود، و 
ارائه مشاوره های جامع و فراگیر به کسب وکارهای 
کوچک و متوســط که به عنوان بخشــی از قانون 
اصالح مقرراتی است، همگی عامل تشویق فعالیت 
در این بخش اســت. همه این ویژگی ها لندن را به 
جایی تبدیل می کند که می توانید یک صندلی در 
آن برای خود داشته باشــید، بدون در نظر گرفتن 

پیشینه یا اندازه کسب وکارتان.
مجاورت و ایجاد نقاط و فرصت های گردهمایی به 
جامعه فین تک اجازه تمرکز می دهد. افراد ذی نفع 
قادرند مســافت مالقات با بسیاری شرکت ها را به 
حداقل برسانند و ارتباط با اکوسیستم را به حداکثر 
افزایش دهند. یک پرواز به ســیلیکون ولی، به طور 
مثال، برای ســرمایه گذاران ارزشــش را دارد زیرا 
می دانند با توجه به وجود صدها شــرکت فناوری 
که تنها در ســی مایلی یکدیگر قرار دارند، تنها در 
چند روز می توانند چندین شرکت را مالقات کنند. 
این مجاورت اثری طبیعی مبنی بر اشتراک دانش 
و اثر شــبکه ای خواهد بود، جایی که یک نشست و 
مالقات به آشنایی تکمیلی دیگری منجر می شود 
که می تواند به ادغام دو شــرکت، سرمایه گذاری 
مشــترک، یا مشارکت منتهی شــود. این خوشه 
همچنین عامل رقابت می شــود کــه در آن یک 
شــرکت، محرک ارتقای محصــوالت و خدمات 
شــرکتی دیگر می شود. اســتعداد چندزمینه ای 
و چندملیتــی موجود در این شــهر نیز یکی دیگر 
از عوامــل موفقیت لندن اســت. منابعی عمیق از 
اســتعداد در اینجا وجود دارد، نه تنها بانکدارهای 
مجربــی که به دنبال حرکت به ســمت خوشــه 
»درحال ظهور« فین تک هســتند، بلکه فرهنگی 
پیشرو از نوآوری های فناوری که توسط باشگاه های 
کدنویســی و توســعه دهندگانی زیرزمینی ارائه 
می شود. این با برخی سازمان های آموزشی برتر دنیا 
جمع می شود، مانند دانشگاه کالج لندن و ایمِپریال 
کالج، و زمینــه را برای مطالعــات فنی تخصصی 
و دانشــگاهی فراهم می کند. موسســه اوپِن ِدیتا 
و برنامه هــای علوم رایانــه ای از طریق برنامه های 

کارآموزی و آموزشی در این جامعه استارت آپ با 
هم مرتبط می شوند. کسب وکارها تشنه استعدادها 
هستند و استعداد، عامل تســریع رشد و نوآوری 
اســت. به عنوان یک صنعت این وظیفه ماست که 
این استعدادها را کشف کنیم و پرورش دهیم و وارد 
دنیای فین تک کنیم. فرصت های پیشرفت شغلی 
را به آن ها نشان دهیم؛ مهارت هایی که می توان در 
این زمینه و در کســب وکارهای درحال رشد ارتقا 
داد. و البته ما اینجا تنها از استعدادهای فناوری یا 
مالی صحبــت نمی کنیم، صنعت فین تک نیازمند 
طراحــان، رابط ها، بازاریاب ها، کارشناســان امور 
انسانی، و مهارت های تبلیغاتی است. چندفرهنگی 
و تنــوع نیــز از عوامل کلیدی دیگــر در موفقیت 
درازمدت و صعودپذیر اســت. افرادی که به تازگی 
وارد لندن می شــوند با خود دانشــی از بازارهای 
خارجی می آورند و این تنوع کسب وکاری سالم تر 
و محصوالتی بهتــر برای تمام مصرف کنندگان در 
پی خواهد داشــت. لندن این خاصیت ذاتی را در 
ریشه هایش دارد و باید به پرورش و به عمل آوردن 
آن ادامه دهد، که این برای حاشیه رقابتی ما حیاتی 
است. لندن همچنین ذی نفع شرایط منفی است. 
اگر ضرورت، مادر اختراع اســت، پس لندن یقینا 
صاحب بســتری مناســب برای تغییر بوده است. 
بحران مالی سال 2008 عامل کاهش شدید تعداد 
شــاغالن، تغییرات فوری در مقررات، تغییر اقبال 
عمومی به بانکداری، و افزایش ناگهانی کارآفرینی 
شد. بحران اعتباری عامل تولد شکل های جایگزین 
وام دهی شد، مصرف کنندگان نیز تمایل به تغییر 
ارائه دهنده خدمات خود را داشــتند، و بســیاری 
از کارکنان ســابق شــرکت ها به دنبال استفاده از 
اطالعات بــازاری خود برای خلــق محصوالت و 
خدمات جدید به بانک هایــی بودند که اکنون زیر 
فشاری جدید برای اصالحات قرار داشتند. صنعت 
بانکی شــاهد یک دگرگونی ســازمانی شد، و این 
تغییر بود که به دنبال بحران، پایه گذار ظهور بازاری 

متنوع تر و پویاتر شد.
به منظور تایید و تســریع این تغییر، بریتانیا شاهد 
بدنه ای جدید در حوزه فین تــک به نام »اینوِویت 
فایَننس« بوده اســت، ســازمانی میان بخشی و 
عضومحور که با هدف توسعه و ثبات جایگاه پیشتاز 
بریتانیا در خدمات مالی در ســطح جهان به نقطه 
دسترسی تمام اکوسیستم خدمات مالی و فناوری 
بدل شد. نقش اینوِویت فایَننس این گونه طراحی 
شده که تک صدای بی طرف انقالب فین تک باشد. 
این ســازمان پذیرای شرکت های بزرگ و کوچک 
اســت، با خزانه داری همــکاری می کند و هدفش 
تحقق رقابت، تنوع، و انتخاب مشتری است. نقشی 
کلیدی در رســاندن صدای تمــام طرف ها بدون 
تعصب و جانب گیــری دارد و مجراهایی ارتباطی 
در میــان ذی نفعــان مــورد بحث در بــاال ایجاد 
می کنــد. تمام این ویژگی ها با هم جمع شــده اند 
تــا موفق ترین قطب فین تک اروپــا را ایجاد کند، 
بنابراین یادگیری درس هایــی از لندن به منظور 
توسعه خوشه های مشابه در سرتاسر دنیا ضروری 
است. اگر شرکت ها به استعداد، فناوری، و سرمایه 
در فضایــی درهم تنیده و نزدیک، مولــِد ارتباط، 

نوآوری، و تجارت دسترسی داشته باشند،

چه ویژگی هایی پایتخت انگلستان را به مهم ترین هاب فناوری  مالی دنیا تبدیل کرده است و چرا سرمایه گذاران از این 
موضوع استقبال کرده اند؟

ترجمه احسان روحی

گزارش
R e p o r t

آیا تهران می تواند هاب 
فین تک خاورمیانه شود؟

اتمســفر کارآفرینی در ایران پرچالش است و 
هنوز بلوغ آن به حد قابل قبولی نرسیده است. 
نسبت به چند سال گذشته اتفاق های خوبی 
افتاده. سروشکل آدم ها عوض شده و لباس های 
باحال می پوشند. حاال دیگر دیدن آدم هایی که 
با تیشرت سر کار می روند چندان عجیب نیست. 
ما اکنون شــهرک فناوری پردیس را داریم و 
بسیاری شرکت که شــبیه تصاویری هستند 
که ســال های گذشــته از گوگل و فیس بوک 
و توییتــر و یوتیــوب می دیدیم. شــرکت ها 
غذاهــای رنگارنگ می دهند و ممکن اســت 
کافی شاپ هم داشــته باشند. حاال شرکت ها 
وب سایت های قشــنگ دارند، از طراحی فلت 
اســتفاده می کنند و رنگ های فلت را همه جا 
می توانی ببینی. اپلیکشــن های اندروید زیبا 
هســتند. حتی بسیاری موفق شــده اند برای 
اپ استور اپل اپلیکیشن »ریلیز« کنند. حجم 
اتفاق های خوب فوق العاده است. وب سایت ها 
فونت های زیبای فارســی دارند. تصاویری که 
از شــرکت ها گرفته می شود عالی و چشم نواز 
است. فیلم های تبلیغاتی شرکت ها معموال با 
همان شیوه ای ســاخته می شود که فیلم های 
تبلیغاتی شــرکت های معــروف. ظاهرا ما در 
آستانه انقالب بزرگی قرار گرفته ایم و همه چیز 
آماده »النچ« شدن است. متاسفانه همه چیز به 
همان شیرینی و خوشمزگی که تصور می شود 
نیســت. یک جای کار می لنگــد. چون اینجا 
صفحه فین تک است، پس در ادامه فهرستی از 
مسائلی که مربوط به استارت آپ های فین تک 

می شود بیان می کنم.
1. معضل منابع انســانی: هنوز ســازمان 
تامین اجتماعی ما به نیروی انسانی )یا منابع 
انســانی یا اگر بخواهیم خیلی پیشرو باشیم، 
ســرمایه های انســانی( می گوید کارگر. من 
به عنوان کسی که مرتکب استارت آپ کوچکی 
شدم و تالش کردم تیمی از آدم های حرفه ای 
را دور خودم جمع کنم، شرکا و سرمایه هایم را 
به عنوان کارگر به مهم ترین سازمان حامی منافع 
انسان ها در شرکت ها باید معرفی کنم. هرروز با 
مشکالتی مثل عدم دسترسی به منابع انسانی 
حرفه ای و عالقه مند دســت به گریبان هستم. 
شرکت های بزرگ که وضعشان اسف بار است.

2. معضل مســائل حقوقی و مالیاتی: در 
ایران شما برای پرداخت مالیات »علی الراس« 
می شوید مگر اینکه خالفش ثابت شود. اینجا 
همه چیز پیچیده اســت و بر ضد شــرکت ها. 
شرکت های استارت آپ دچار این مصیبت هم 
هســتند که مالیات آنها را نمی فهمد. مالیات 
در ایران اساسا ساخته شده برای شرکت های 
بازرگانی. شرکت هایی که بدون داشتن مواد و 
مصالحی ملموس پول درمی آورند و برای مالیات 

یک جعبه سیاه هستند.
3. کارمــزد: ایــن یکی بیشــتر بــه ضرر 
اســتارت آپ های فین تک است. تا زمانی که 
در ایران کارمزد بانکی و پرداختی مرســوم 
نشده، رشد و توسعه استارت آپ های فین تک 
به سختی صورت می گیرد. قبال هم گفتم که 
فین تکی ها آمده اند که هزینه کارمزد را برای 
مردم کم کنند. وقتی کارمزدی وجود ندارد 
و مردم هزینه کارمزدها را به شکل سود بانکی 
به مردم تحمیل می کنند، اســتارت آپ های 

فین تک چندان نمی توانند رشد کنند.
4. زبان انگلیســی: ما به زبان فارسی کار 
می کنیــم و معمــوال نام هایی کــه انتخاب 
می کنیم به زبان انگلیسی قابل درک نیستند. 
حجــم تولید محتوای ما به زبان انگلیســی 
اندک اســت و بخش قابل توجهی از جهان 
نمی تواند با ما ارتباط برقرار کند. این در حالی 
است که بســیاری از استارت آپ های عربی، 

زبان پیش فرضشان انگلیسی است.
5. مشکالت تعامل و رفت وآمد: هرچند 
پسابرجام باعث شــده بتوانیم با دنیا بهتر از 
قبل ارتباط برقرار کنیم اما خیلی چیزها فعال 
بالقوه است و بالفعل نشده است. هنوز جهان 
تغییر را نپذیرفته و می ترســد اوضاع دوباره 
تغییر کند. این در حالی اســت که جاهایی 
مثل ترکیه و کشورهای عربی به سختی تالش 
می کنند خودشــان را هاب فین تک منطقه 
کنند. عالوه بر این عدم تعامل مالی ما با جهان 
در سال های گذشته هم ما را به جزیره ای در 
فضای بانکی و پرداخــت تبدیل کرده که به 
این راحتی نمی توان از ســد آن گذشــت. 
این ها دالیلی بود که چرا تهران نمی تواند هاب 
فین تک خاورمیانه شود. هفته آینده به سوال 
اصلی این یادداشت می پردازم که چرا تهران 

می تواند هاب فین تک خاورمیانه شود.

لندن؛ پایتخت فین تک جهان

فین تک
FinTech

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

فین تک
FinTech

5 تیر 1395 . سال اول .  شماره شانزدهم

ستون
C o l u m n

رضا قربانی

اگر به خوشــه های دیگر فین تــک نگاهی بیندازیم، 
جامعه فین تک سیدنی را می بینیم که حول قطب های 
فناوری مانند »تایرو« و »اســتونند چاک« گرد هم 
آمده اند، که هدفش خالقیت و نوآوری در این بخش 
اســت. تیم ویلیامز، رئیس کمیته سیدنی، می گوید: 
»اگر ســیدنی می خواهد در زمین بــازی فین تک از 
دیگران پیشی بگیرد این یک ضرورت محض است.« 
و آن را »فرصتی یک در هزار« تعبیر کرده است که در 
آن فناوری اطالعات و رایانه )آی سی تی(، بانکداری، و 

استارت آپ ها در کنار هم جمع می شوند.
همانند لندن، سیدنی نیز خدمات فین تک قدرتمند 
و قابل تحســینی دارد. در حال حاضــر تخمین زده 
شده تا ژوئن سال 2015، بیش از 500 شرکت در آن 
وجود دارد که می توانند به استارت آپ های فین تک 
طبقه بندی شوند که در سطح شهر مستقرند، و شامل 
بازیگران حوزه داده ها، پرداخت، سرمایه، و بازارهای 
ســرمایه گذاری می شــوند، و در این میان بانک ها از 

سودآورترین آن ها در جهان هستند.
به همین صورت، لیــدز که قطب نوظهور دیگر حوزه 
فناوری های مالی در بریتانیاست سرمایه فوق العاده ای 
در بخــش اداری و بخش های عملیاتــی مجزا برای 

بانک هــای بزرگ دارد، و با این حال به جذب ســود 
و ســرمایه در این حوزه ها ادامــه می دهد. بنابراین، 
شناســایی توانمندی های یک شهر اهمیتی کلیدی 

در خلق اکوسیستمی پایا، باکیفیت، و 
تخصصی دارد تا بتواند در سطح 

جهانی شناخته شود.
اهمیــت موقعیت مکانی 

یک قطــب فین تک را 
دســت کم  نمی توان 
ز  ا بایــد  گرفــت. 
ی  یه ها ما ســر
تاریخــی و محلــی 
برای ســاخت قطبی 

تخصص گرایــی  بــا 
بهره  مخصوص خــود 

به منظور موفقیت  گرفت. 
چنیــن قطب هایــی طیــف 

گســترده ای از صنایع و سازمان ها 
بایــد در آن شــرکت کننــد - طراحان، 

نویســندگان، و گروه هــای تجاری - و مــا باید این 
قطب ها را به دانشــگاه ها، آزمایشــگاه ها، بدنه های 

تجاری، مراکز داده، ارائه دهندگان حرفه ای خدمات، 
و جوامع مشاوران ارشد متصل کنیم.

قطب های ســوئدی فین تــک از »قانــون جانتی« 
می گوینــد؛ ایده تاکید بر ســودآوری 
جمعی، تا موفقیــت فردی. این 
بــه معنای ایجــاد فرهنگی 
همکارانــه و باز اســت، 
فرهنگی کــه پذیرای 
پتانســیل و تازگــی 
باشد، تا اینکه بر پایه 
روابط و سلسله مراتب 
باشد. تشویق مداوم 
فعــال کارکنــان  و 
برای خلــق مفاهیم و 
ایده هــای جدید نه تنها 
برای افزایش روحیه و حفظ 
سرعتی برابر در میان کارکنان 
بسیار عالی اســت، بلکه می تواند 
به عنوان تسریع کننده ای قوی عمل کند که 
استعدادهای نهفته و تخصص های گروه کاری را بیدار 
می کند. برخی از بهترین ایده ها از »کف فروشــگاه« 

آغاز می شوند، از خطوط اول یک کسب وکار؛ بنابراین 
یک شرکت باید راهبرد نوآوری را با سرمایه های خود 
شــروع کند، با کارکنانش. عالوه بر روحیه همکاری 
و مشــارکت، رقابت نیز نیروی محرکه سالمی برای 
شتاب دهِی رشد جوامع فین تک در سطح جهانی است. 
این اصلی بســیار مهم برای قانون گذاران، دولت ها، و 
جامعه دانشگاهی است. رقابت فعاالن این حوزه را وادار 
می کند موقعیت خود را نســبت به مشتریان به طور 
مداوم بررســی کنند، خیلی آســوده خاطر نباشند، 
و در یک فرآیند پیشــرفت مستمر ســرمایه گذاری 

داشته باشند.
با وجــود در نظر گرفتــن این سازوکارهاســت که 
توانسته ایم نقشه اجزای قطب های پیشروی فین تک 
را مشخص کنیم. اکنون می بینیم که با تقویت جوامع 
متخصــِص فین تک، امــکان تحقق تحولی بســیار 
بزرگ تر در فنــاوری وجود دارد. این موضوع فقط در 
مورد اســتارت آپ ها، نوآوران، و کارآفرینان نیست، 
بلکه آوردن دیدگاه، چابکــی، و قدرت آن ها در کنار 
هم اســت تا در حضور دیگر افراد ذی نفع مورد نیاز، 

تغییری پایا شکل بگیرد.



بازار
M a r k e t

16

برگزیدهها

Coco یکی از برنامه های کاربردی پرطرفدار 
در بین برنامه های موجود در پلی استور است 
که رتبه باالیی را نیز کســب کــرده و تعداد 
دانلودهای آن در این فروشــگاه بســیار باال 
رفته اســت. این برنامــه از قابلیت های زیر 

برخوردار است:
 برقراری تماس تلفنی در سراسر دنیا
 ارسال پیام با پست صوتی تصویری

 ارسال پیام های صوتی فوری
 ایجــاد چت هــای گروهی با دوســتان یا 
پیوســتن به اتاق های چــت عمومی برای 

دوست یابی
 اشــتراک گذاری عکس، موقعیت مکانی و 

اطالعات تماس 
 مالقــات با افراد بــا قابلیت های اجتماعی 
از قبیل مردم/گروه هــای نزدیک من، تکان 

دادن دستگاه و... 
 برقراری ارتباط بدون اینکه تبلیغات درون 

برنامه ها مزاحمتی ایجاد کنند.

Purify برنامه ای  اســت کــه رتبه کامل را 
در بین ســایر برنامه ها کســب کرده است. 
پیوریفای ابزار کوچکی اســت که به شــما 
امکان می دهد سرعت اجرا و عملکرد کلی 
دســتگاه تلفن همراه خود را بهینه سازی 
کنید. این برنامــه می تواند به طور خودکار 
برنامه هایــی را که کمتر از آن ها اســتفاده 
می شــود در حالت خواب قرار دهد، انرژی 
بیشتری را ذخیره کند و عمر باتری دستگاه 
شــما را افزایش دهــد. به عالوه،پیوریفای  
می تواند اعالن های شــما را مدیریت کند و 

آن ها را در یک جا نمایش دهد.
از قابلیت هــای مهم این برنامــه کاربردی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ذخیره باتری: وقتی از برنامه ها اســتفاده 
نمی کنید،پیوریفــای آن هــا را در حالت 
خواب قرار می دهد. به عبارت دیگر، حافظه 
بیشــتری را بــه برنامه های در حــال اجرا 
اختصاص می دهد. این قابلیت به طور مداوم 
طول عمر باتری و عملکرد اجرایی دستگاه را 

تقویت می کند.
تقویت ســرعت اجرا: بعد از شناســایی 
برنامه هایی که معمــوال به طور خودکار در 
پس زمینه شــروع به کار می کنند )به ویژه 
برنامه هایی که از شــما اجازه نمی گیرند(، 
پیوریفای به طور خودکار آن ها را در حالت 
خواب قرار می دهد و اولویت اجرای آن ها را 
حذف می کند تا حافظه سیســتم ذخیره  و 
سرعت اجرا بهینه سازی شــود. پیوریفای 
می توانــد عملکرد برنامه هایی را که شــما 
به طور منظم از آن ها اســتفاده می کنید، از 
طریق مدیریت مقدار حافظه ای که مصرف 

می کنند، افزایش دهد.
مدیریــت اعالن ها: بــا دسترســی به 
روت،پیوریفــای  می تواند بــه طور کارآمد 
تمــام اعالن ها را مدیریت کنــد و یک نوار 
اعــالن تمیز و مرتــب به شــما ارائه دهد. 
می توانید اعالن های بی استفاده را حذف و 
اولویت نمایش را مدیریت کنید. بدون اینکه 
اعالن های ناخواســته مزاحم شــما شوند، 
عملکرد تلفن شما بهینه سازی خواهد شد. 
توجه کنید که برای دستگاه های بدون روت، 
سیستم اندروید مجوز مدیریت نوار اعالن را 

در حال حاضر ارائه نمی دهد.

وقتی فیلم 
مورد نظر 
را انتخاب 

می کنید، وارد 
صفحه ای 

می شوید که 
در آن نام 
فیلم، نام 

کارگردان و 
بازیگران و نیز 
تیزر تبلیغاتی 
آن گنجانده 
شده است. 

در پایین نیز 
سینماهایی 

که این فیلم 
را اکران 

می کنند ذکر 
شده اند  

سینما تیکت هم برنامه اکران فیلم ها را به شما می دهد و هم صندلی تان را رزرو می کند

اپلیکیشن های این هفته هم وب گردی را راحت تر می کنند هم امکان تعداد محدودی تماس رایگان را برایتان فراهم می کنند

گیشه هنر هفتم در گوشی شما

برنامــه کاربــردی »ســینما تیکــت« یکــی از 
پرکاربردترین برنامه های نرم افزاری اســت که در 
حوزه سینما و فیلم مورد اســتقبال عالقه مندان 
به فیلم و سینما قرار گرفته است. با استفاده از این 
برنامه، کاربران می توانند به آسانی و بدون هیچ گونه 
محدودیت از هر سینمایی که می خواهند بلیت تهیه 

کنند و جای صندلی خود را نیز مشخص کنند.
این برنامه با هدف اطالع رســانی اخبار و حواشی 
اکران سینماها و برنامه نمایش فیلم های سینمایی 
ایران از اســفندماه 1390 راه اندازی شــده است. 
از اهــداف اصلی ایــن برنامــه رزرو آنالین بلیت 

سینماست.
امکان پیگیری و مطالعه آخرین اخبار ســینمای 
ایران نیز در برنامه ســینما تیکت وجود دارد. این 
برنامه تمام فیلم های در حال اکران در سینماهای 
تهران و سایر شهرستان ها را به کاربر ارائه می دهد. 
از ویژگی هــای این برنامه که کاربران را تشــویق 
می کند به جای رفتن به گیشــه و خرید بلیت، از 
طریق این برنامه بلیــت تهیه کنند ارائه تخفیف و 

بلیت ارزان تر است.

این برنامه برای اجرا شدن به مجوزهای زیر از سوی 
کاربران نیاز دارد:

 خواندن حافظه ذخیره سازی خارجی  دریافت 
داده از اینترنــت  جلوگیــری از خــواب رفتن 
صفحه نمایش  پیدا کردن حســاب ها در دستگاه 
 تغییر/حذف محتوای کارت حافظه  دسترسی 
به خدمات مبتنی بر وب گوگل  مشاهده اتصاالت 
شبکه  خواندن وضعیت و هویت تلفن  دسترسی 
کامل به اینترنت  خواندن پیامک های شما )اعم از 
اس ام اس و ام ام اس(  دریافت پیامک ها )اس ام اس(

پس از دانلود و نصب برنامه، وقتی ســینما تیکت 
را اجرا می کنید ابتدا از شــما خواســته می شود 
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. سپس مانند 
برنامه های کاربردی اجتماعی مانند تلگرام و غیره، 
کد فعال ســازی از طریق پیامک برای شما ارسال 
می شــود که با وارد کردن آن، حســاب شما فعال  

می شود و وارد صفحه اصلی برنامه خواهید شد.
در صفحه اصلی فیلم ها در دسته بندی های مختلف 
نمایش داده شــده اند و شــما می توانید با لمس 
هریک برای خرید بلیت فیلم موردنظر خود اقدام 
کنید. این دسته بندی ها عبارت است از فیلم های 
در حال اکــران، فیلم های هنر و تجربه، ســینما 
تک، نمایش های ویژه و تئاتــر کمدی، فیلم های 
انیمیشن، در آخر نیز گزینه خرید بلیت کنسرت ها 
وجود دارد )که البته هنوز به طور کامل راه اندازی 

نشده و خدماتی در این زمینه ارائه نمی دهد(.

درواقع این برنامه مجموعه ای از آثار سینما و تئاتر 
را که در حال حاضر روی پرده ها اکران می شوند، 
در اختیار کاربر قرار می دهد. اما برای تهیه بلیت 
چه باید کــرد؟ وقتی فیلم مورد نظــر را انتخاب 
می کنید، وارد صفحه ای می شــوید که در آن نام 
فیلم، نام کارگردان و بازیگران و نیز تیزر تبلیغاتی 
آن گنجانده شده است. در پایین نیز سینماهایی 
که ایــن فیلم را اکران می کنند ذکر شــده اند که 
شامل سینماهای تهران و شهرستان ها می شود. با 
انتخاب سینمای مورد نظر، روزها و ساعات اکران 
فیلم به همراه مبلغ بلیت نمایش داده می شــود. 
اگر سبد کنار هر گزینه خاکستری رنگ باشد، به 
این معناست که فیلم در آن روز و ساعت پر شده یا 
زمان آن گذشته است. با انتخاب روز و ساعت مورد 
نظر، در مرحله بعدی باید تعداد بلیت و مشخصات 
خود را وارد کنید و سپس از طریق سه گزینه )بانک 
پارسیان، بانک سامان، و گزینه مخصوص دارندگان 
سینماکارت( مبلغ بلیت را پرداخت کنید. یکی از 
گزینه های جالب این قســمت »مشاهده پالن« 
است که با انتخاب آن می توانید ترتیب چیدمان 
صندلی هــا و صندلی های موجود بــرای رزرو را 
مشــاهده کنید. صندلی هایی که بــه رنگ قرمز 

درآمده اند از قبل فروخته  شده اند.
در منوی اصلی این برنامه، به غیر از جستجوی فیلم 
بر اساس دســته بندی فیلم ها، کاربران می توانند 
ســینمای مورد نظر خود را انتخــاب و فیلم های 

در حــال اکران آن را مشــاهده کننــد. به عالوه 
عالقه مندان ساکن در شهرهایی غیر از تهران نیز از 
این قسمت می توانند برای جستجوی سینماهای 
شــهر خود که با این برنامه همــکاری می کنند و 
خدمات فــروش اینترنتی بلیــت ارائه می دهند، 

استفاده کنند.
همچنین کاربران می توانند از طریق منوی اصلی 
وارد قســمت اخبار شــوند. اخبار این برنامه تمام 
خبرهای داغ و مهم در حوزه سینما و هنر را تشکیل 
می دهد که برای هواداران سینما و بازیگران بسیار 
هیجان انگیز خواهد بــود. به عالوه آن ها می توانند 
خبرهای روز را از یــک منبع موثق دریافت کنند. 
یکی دیگر از قابلیت های منحصربه فرد این برنامه 
»پیگیری خرید« است. در صورتی که هنگام خرید 
بلیت صندلی خود را انتخاب نکرده باشید، می توانید 
در این قســمت صندلی خود را انتخاب کنید و از 
وضعیت خرید خود مطلع شوید. برای این کار باید 

کد رزرو خرید اینترنتی خود را وارد کنید.
بــرای اطالع کاربــران از میزان فــروش فیلم ها، 
جدول فروش نیز در دسترس است. در این قسمت 
کاربران می توانند تعداد فروش بلیت برای هریک از 
فیلم های در حال اکران را مشاهده کنند و ببینند 
پرفروش تریــن فیلم های اخیر کدام ها هســتند. 
راه های ارتباطی این برنامه نیز در بخش ارتباط با ما 
ارائه شده که شامل ارتباط تلفنی، حضوری، ایمیل، 

و سایر رسانه های اجتماعی می شود.

برنامه دوربین سیستم عامل اندروید نرم افزاری  
اســت که از تمــام مزایای تلفن یا تبلت شــما 
استفاده می کند. با استفاده از این برنامه می توانید 
به ســرعت و به راحتی از لحظات خود در قالب 
عکس یا ویدئو تصویربرداری کنید اچ دی کامرا 
جزو برنامه هایی است که در پلی استور بیشترین 
امتیاز و رتبه را کسب کرده و تعداد زیادی کاربر 
دارد. از قابلیت های اصلی این برنامه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 ویژگی های دوربین و ویدئو 

 سه  حالت دوربین، ضبط کننده ویدئو و پانوراما 
 جمع کــردن انگشــتان روی صفحــه برای 

بزرگ نمایی
 عکس برداری پانورامای هوشمند

  تایمر با شمارش معکوس
  رابط کاربر پویا )تلفن و تبلت(

  تصاویر با صفحه واید 
 تنظیم کیفیت تصویر 

 تنظیمات تعادل رنگ سفید 
 تنظیمات حالت صفحه نمایش

  نوردهی
  موقعیت مکانی

  کلیدهای صدای قابل پیکربندی
با اینکه در بــازار کنونی انواع بســیار زیادی از 

برنامه های دوربین وجود دارد، هنوز این برنامه 
بومــی و اندرویدی کارآمدترین برنامه اســت و 
می تواند تمــام نیازهای کاربــر را در این زمینه 
برطرف کند. اچ دی کامرا  می تواند موقعیت مکانی 
تمام عکس ها و ویدئوهای شما را در صورت تمایل 
شما به خاطر بسپارد. ســایر برنامه ها می توانند 
به ایــن اطالعات از طریق تصاویر ذخیره شــده 
دسترسی داشته باشــند. بعد از گرفتن عکس، 
می توانید آن را با دیگران به اشــتراک بگذارید. 
اچ دی کامرا  باید اجازه دسترسی به مخاطبان را 
داشته باشد تا بتوانید عکس ها را از طریق ایمیل، 

پیامک یا سایر برنامه ها ارسال کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

رایگان به خانه تان زنگ بزنید

WhatsCall - FREE Global Calls
ایــن برنامه کاربردی رایگان بیش از 200 هزار کاربــر دارد و هر کاربر می تواند 
بدون هزینه اضافی بیش از 2 هزار بــار در روز از طریق این برنامه تماس برقرار 
کند و بیش از 30 دقیقه به طور رایگان با خانه تماس بگیرد. با اســتفاده از این 
برنامه کاربران می توانند به طور رایگان با تلفن های داخل و خارج از کشور تماس 
بگیرند. این برنامه کامال رایگان است. واتس کال پیشنهاد های زیادی به کاربران 
خود می دهد. فقط کافی است کاربران از طریق کلیک روی تبلیغات، تماشای 
ویدئو و دعوت دوستان خود اعتبار جمع کنند تا بتوانند هرروز 30 دقیق مکالمه 
رایگان داشته باشند. تماس آنالین از طریق واتس کال با دوستان رایگان است. 
به عالوه شما می توانید از طریق اعتبار تماس رایگان خود با خطوط ثابت و تلفن 
همراه افراد در بیش از 230 کشور در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنید.با این برنامه 
می توانید برای دوستان و آشنایان خود پیام های ویدئویی ارسال کنید. اگر دوستان 
شما نمی توانند به تماس شما پاسخ دهند، می توانید برای آن ها پیغام ویدئویی و 
زنده بگذارید تا وقتی فرصت پیدا کردند آن ها را تماشا کنند و اهمیت پیغام شما 
را بیشتر درک کنند. این برنامه امکان تماس های صوتی با کیفیت باال را فراهم 
می کند و در آن از بهترین و پیشرفته ترین فناوری های صوتی استفاده شده است. 
در نوآوری و بهینه سازی کیفیت تماس هایIP-PSTN  پیشرو است و به کاربران 

امکان می دهد با نرخ ارزان تماس های تلفنی و ویدئویی باکیفیت برقرار کنند.

Barcode Scanner
برنامه بارکد اســکنر، بارکدهای روی محصوالت، ماتریس داده و کدهای 
QR حاوی URL، اطالعات تماس و... را اسکن می کند. با اسکن این موارد، 
اطالعات مربوط به هریک نمایش داده می شود و کاربر می تواند آن اطالعات 
را به اشــتراک بگذارد. این برنامه یکــی از پربازدیدترین و پرطرفدارترین 
برنامه های اســکنر بارکد اســت که رتبه باالیی را در پلی استور از آن خود 
کرده اســت. کاربران باید قبل از اســتفاده از این برنامه مفید به این موارد 
دقت کنند: هیچ کس اطالعات شما را نمی دزدد. این برنامه به شما امکان 
می دهد تا با مخاطبان برنامه ها و نشــانک های موجود در یک کد QR  را به 
اشتراک بگذارید. به همین دلیل اســت که ابتدا از شما برای دسترسی به 

مخاطبان اجازه گرفته می شود.
اگر دستگاه شــما اسکن نمی کند، ابتدا ســعی کنید ایرادهای موجود در 
دستگاه را از طریق تنظیمات رفع کنید. با این برنامه هم خرید راحت تری 
خواهید داشت و هم اطالعات کاالها را بهتر و آسان تر دریافت خواهید کرد.

HD Camera for Android

با کوکو؛
تماس بگیرید!

پیوریفای؛ عملکرد 
بهتر تلفن شما

جان لویس
مهم تر از اینکه کجای مسیر باشی این است که 

در مسیر باشی. 

CM Browser - Fast & Secure
این برنامه کاربردی در بین موتورهای آنتی ویروس رتبه اول را کسب کرده 
و به عنوان بهترین برنامه در بین برنامه های مشــابه شناخته شــده است. 
سی. ام بروزر ســه اصل امنیت، ســرعت و حجم کم را دنبال می کند. این 
برنامه از دستگاه شــما در برابر فایل های مخرب و تقلب محافظت می کند. 
جســتجو در وب را بهینه ســازی می کند و اندازه کوچک و حجم کم این 
برنامه تضمین کننده آن است که دســتگاه شما بدون ایجاد مشکل برنامه 
را اجــرا خواهد کرد. از قابلیت های این برنامــه پرطرفدار می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 شــتاب دهنده سرعت جســتجو  جلوگیری از تقلب، به این صورت که 
وقتی وارد وب سایت مخرب یا متقلب می شــوید، به شما هشدار می دهد. 
 حفاظــت در برابر دانلودهای مخــرب؛ دانلودهای فایل apk را اســکن 
می کند تا بدافزارها را پیدا کند.  عامل کاربر: برای دسترسی به سایت های 
دسکتاپ، از عامل کاربر پشتیبانی می کند.  شماره گیری سریع  امنیت 
و حریم خصوصی: گزینه ای برای حفاظــت و ذخیره تاریخچه، کوکی ها و 
رمزهای ورود  ترجمه صفحه  جســتجوی متــن  تنظیم اندازه فونت 
 نشانک های شخصی سازی شــده  کنترل حرکتی برای پخش ویدئو  
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