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کارشناسان اعتقاد دارند گوگل 
نتوانسته کارکنانش را در 

موفقیت های شرکت سهیم کند

برگزاری فین استارز، بزرگترین 
رویداد استارت آپ های مالی 

خاورمیانه در تهران

فرار مغزها آن هم در 
گوگل؟

روایت 103 سال
برندبودن!

آیا صدای انقالب 
فین تک شنیده 

 شده است؟

هجوم سرمایه گذاران 
خطرپذیر به خاورمیانه
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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گردهمایی 
استارت آپ های 

ستاره دار

زمان بندی ایونت های
تا 14 تیر را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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خستهشدیمازبسداستانمقایسهایرانخودروو
هیونداراگفتیموشنیدیم،اینکهروزگاری...

ادامهدرصفحه15 

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبرهاشمی
سردبیر

استارت آپ های ایرانی به 
کجا می روند؟

نمایشگاه و فیلم های کوتاه 
مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی و 

بازاریابی شانل هستند

بررسی فعالیت چهار شرکت 
فناپ، توسن، خدمات 

و ارتباط فردا

نیازمندیهایاستخدامی
اختصاصی استارت آپ ها

آ:آهنگری،ر:ریختهگریوج:جوشکاری
برند80سالهایکهخداحافظیمیکند

ارج، از اوج
تا سقوط یک برند

12

ارجکهدرآستانهانقالبقریببه5هزارنفردرآن
مشغولبهفعالیتبودند،درسال57باملیشدن
کارخانجات،بخشعمدهایازسهامشاز
آنصنایعملیایرانشدوبعدهادرسال

74سازمانصنایعملیسهمیرابهکارکنانارج،
مردموبانکملیایرانواگذارکرد...

ازایران هیچگاه
نمیروم
نرگس شایق، بنیان گذار سایت آرانیک
کارآفرین جوانی که می خواهد صنایع دستی 
روستاییان و عشایر را اینترنتی به 
همه جهان بفروشد

 با 700 کارگاه در کل ایران همکاری 
می کنیم که در هر کارگاه حداقل 5 نفر 
مشغول به کارند، یعنی به طور میانگین 
برای بیش از 3 هزار و 500 نفر به طور 
غیرمستقیم ایجاد اشتغال شده است. 
چشم انداز ما برای 10 سال آینده فروش 
روزانه یک میلیارد تومان است

خوشایندترین وجه کارمان این بوده 
که از طریق حوزه تجارت الکترونیک به 
صادرات کاالهایی کامال سنتی رسیده ایم 
و االن گالری پاریس به گرانیگاه صادرات 
ما در اروپا تبدیل شده و از هر کشور 
اروپایی و آمریکایی دیگر که سفارش 
کاال داشته باشیم برایشان ارسال 
می کنیم

می
اما
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گردهماییاستارتآپهایستارهدار
فیناستارز،بزرگترینرویداداستارتآپهایمالیخاورمیانهنیمهدومتیرماهدرتهرانبرگزارمیشود

تیرماه95فرصتیاســتثناییبرایکسبوکارهای
مالیپایتختاست؛فرصتیکهدرآناستارتآپهای
مالیایران،خاورمیانهوشمالآفریقاقراراستدور
همجمعشــوندودرفضایــیتعاملیفرصتهای
کارآفرینیپیشرویشــانرامعرفــیکنندویک
شبکهســازیبزرگوبینظیرجهانیرارقمبزنند.
»فیناستارز«قراراستفرصتیفراهمآوردتامرزهای
استارتآپهایمالیراازمرزهایجغرافیاییفراتر
ببردواستارتآپهایبزرگوکوچکدنیاراباهم
آشناکند.رویدادفیناستارزکهعنوان»بزرگترین
رویداداســتارتآپهایمالیایــران،خاورمیانهو
شــمالآفریقا«راباخودیدکمیکشد،قراراست
صاحباناستارتآپها،شتابدهندهها،فرشتگان
ســرمایهگذاروصندوقهایسرمایهگذاریراکنار
همحاضرکندتاضمنشــکوفاکردنظرفیتهای
موجود،بهظرفیتآفرینیبپردازند.فیناســتارزرا
درواقعمیتوانفرصتیبرایفرصتســازینامید.
شبکهســازیودیالوگســازندهایکهدراینفضا
صورتمیپذیرد،اینرویدادرابهیکیازشاخصترین
رویدادهایاستارتآپیمالیتبدیلمیکند.منظور
ازاســتارتآپهایمالیمشخصااستارتآپهایی
استکهدرزمینههایمرتبطبابانک،بورسوبیمه
فعالیتمیکنند.اینرویدادهمزمانبانمایشــگاه
فاینکــس2016ودرچندپنلدرقالبهایمتنوع
برگزارخواهدشدوسخنرانانمتعددیدرموضوعات

مختلفبهسخنرانیخواهندپرداخت.

بخشهایفیناستارز
کانترهایاســتارتآپی:اســتارتآپهای
حــوزهمالــی)بانک،بــورسوبیمــه(فرصت
خواهندداشتدرفیناستارز2016ازکانترهای
درنظرگرفتهشــدهدرایننمایشگاهبرایمعرفی
فعالیتخوداســتفادهکنند.هدففیناســتارز
معرفی50استارتآپموفقمالیایرانومنطقه
خاورمیانهبهشــرکتکنندگاناســت.اگرشما
نیزموسساســتارتآپیدرحوزهمالیهستید،

میتوانیدبرایکانتراقدامکنید.
صندوقهایســرمایهگذاریجســورانه:
صندوقهایسرمایهگذاریجسورانهبرایمعرفی
خدماتوپورتفولیویخوددررویدادفیناستارز
غرفههایــیدراختیــارخواهندداشــت.هدف
فیناستارزمعرفی10صندوقبرترکشوردراین
رویداداست.اینسازمانهامیتوانندتمایلخودبه
حضوردرفیناستارزراازطریقوبسایترویداد

بهدبیرخانهفیناستارزاعالمکنند.
جلساتمربیگری:مربیانفیناستارزساعاتیاز
زمانخودرابهمشاورهاختصاصدادهاند.اینمربیان
اشخاصیباسابقهدرصنعتمالی،کسبوکاریو
سرمایهگذاریکشورهستند.اگربرایاستارتآپ
خودبهدنبالسرمایههستید،پیشنهادفیناستارز

دروهلهاولمشاورهبامتخصصاست.
جلســاتخصوصیســرمایهگذاری:این
رویــداددرتالشاســتتافضایــیتعاملیبرای
فرصتهایســرمایهگذاریایجادکند.بههمین
منظورصندوقهایســرمایهگذاریوفرشتگان

همخواندهم
دهمیــنرویدادهمخوانبــامحوریتنقدو

30
خرداد

بررسیکتاب»ایدهعالیمســتدام«برگزار
میشــود.اینرویدادباحضورســیدرامین
هاشــمی،مترجــمکتــاب،30خردادمــاهدرمحل
شــتابدهندهتکبرگزارمیشــود.همخوانازسری

برنامههایکافهکتاباستارتآپیاستکهدرهربرنامه،
دربارهیکیازکتابهایمرتبطبادنیایاســتارتآپها

گپوگفتمیکند.

دورهمیوبمسترها
دومینرویدادماهانهدورهمیوبمستران

1
تیر

باهدفشبکهسازی،انتقالتجربیاتبرای
توســعهدهندگانوبایرانیکتیرماه95
برگزارمیشود.دراینجلسهقراراستشرکتکنندگان
درموردمشــکالتپیــشرویفریلنســرهاونحوه
قیمتگذاریوزمانبنــدیپروژههاباهمهمفکریو

تبادلنظرکنند.

رزومهنویسیبهروشگوگل
انجمنعلمیمهندسیصنایعدانشگاهصنعتی

3
تیر

شــریفکارگاهآموزشرزومهنویسیرابرگزار
میکند.اینکارگاهبهســبکمدیرمنابعانسانی
گوگل،بهمخاطبانخودروشهاینوشتنیکرزومهکاری
موفقراآموزشمیدهد.تاریخاینکارگاهپنجشنبه3تیراست.

هفتمینجامعهآزادرایانشابریاصفهان
هفتمینرویــدادجامعــهآزادرایانشابری

3
تیر

اصفهانباموضوع»داکر«برگزارمیشود.در
اینرویدادکاربران،پژوهشگرانوصنعتگران
حوزهرایانشابریدورهمجمعمیشوندوباهمبهگپ

وگفتمیپردازند.اینرویداد3تیرماهدرخانهریاضیات
اصفهانبرگزارمیشود.

راهاندازیفروشگاهاینترنتی
شــایدتابهحالبهاینفکرافتادهباشــیدکه

14
تیر

مغازهایاجارهکنیدوکاسبیخودتانراشروع
کنیدولیبامشــکالتیازقبیلنبودفضای
مناســبوهزینههایاجارهباالمواجهشدهاید؛آکادمی
تجارتالکترونیکدورههاییراباعنوانراهاندازیفروشگاه
اینترنتیبرگزارمیکندودرآنبهشمایادمیدهدچگونه
بدونمواجههبااینمشکالتبتوانیدکسبوکارخودرا

راهبیندازید.ایندوره14تیرماهبرگزارخواهدشد.

استارتآپیهابخوانند!

کارگاهمدیریتتدارکاتدرپروژههایبزرگ
پنجشنبه27خردادماهبرگزارشد.اینکارگاه
ازســویمرکزpmpiranوباهدفآشنایی
شرکتکنندگانبافرآیندهایکلیتدارکاتبر
اساسدانشروزمدیریتپروژهوبرپایهنگارش
پنجمکتــابPMBOKبههمراهشناســایی
تکنیکها،ابزارهاوفعالیتهایمربوطهبرگزار
شــدومخاطبانآنمدیرانعامــل،مدیران
پروژه،مدیرانتــدارکات،مدیرانبخشهای
مختلفوکارشناســانشــرکتهایدرگیر
پروژهاعمازکارفرما،مشــاور،پیمانکاروسایر
ارکانپروژهبودند.باوجوداینکهاینفرآیندها
درطیفگســتردهایازپروژههاکاربرددارند،
دراینکارگاهتــالشبرآنبودتافعالیتهای
الزمبــرایتدارکاتپروژههــایبزرگمانند
احداثنیروگاهها،پاالیشگاهها،مجتمعهای

پتروشیمیو...ارائهشود.

پنجاهوسومینرویدادبیستتاسیباحضور
علیرضاصائبی،مشــاورومــدرسدرزمینه
توســعهکاربردهایفناوریاطالعاتبرگزار
شد.اینرویدادپنجشنبه27خردادباهمکاری
موسســهآیندهبرتروفاندورانودرحمایتاز
کمپین»یهلقمهمهربونی«برگزارشــد.این
کمپینخیریهبرایکمکبهساکنانمناطق

حاشیهایوافرادبیخانماناست.
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اچ.جکسونبراون

نگوییــدزمانکافیندارید.شــمادقیقاهمان
مقدارزماندرروزداریدکهبههلنکلر،پاستور،
میکلآنژ،مادرترزا،لئوناردوداوینچی،توماس

جفرسونوآلبرتانیشتیندادهشدهبود.

علیکاکادزفولی

گــزارش
R e p o r t

استارتآپهای
حوزهمالی

فرصت
خواهند

داشتدر
فیناستارز
2016از
کانترهای

درنظر
گرفتهشدهدر
ایننمایشگاه
برایمعرفی
فعالیتخود

استفاده
کنند.هدف
فیناستارز
معرفی50
استارتآپ
موفقمالی

ایرانو
منطقه

خاورمیانه
است

مدیریتتدارکات
درپروژههایبزرگ

پنجاهوسومین
بیستتاسی

29خرداد1395.سالاول.شمارهپانزدهم

سرمایهگذار،زمانهاییرادرفیناستارزبهجلسات
خصوصیسرمایهگذاریاختصاصمیدهند.اگر
بهدنبالســرمایهگذارهســتید،دراینجلسات

میتوانیدازاینفرصتطالییاستفادهکنید.
ارائههایاستارتآپی:اگراستارتآپیدرصنعت
مالی)بانک،بورسوبیمه(هستید،میتوانیدبرای
معرفیاســتارتآپخودازتریبونفیناســتارز
اســتفادهکنید.ارائههایاســتارتآپیدر4روز
برگزاریایننمایشگاهبرقراراستوهراستارتآپ
زمانی10دقیقهایبرایمعرفیکســبوکارخود

خواهدداشت.
سخنرانیها:فیناســتارزبادعــوتازبزرگان
صنعتمالیوبهخصوصحوزهاســتارتآپیاین
صنعت،درتالشاستتافضایاکوسیستممالی
درحوزهاســتارتآپهارابهدرســتیبهنمایش
بگذارد.سخنرانانفیناســتارزباموضوعاتروزو
ارائهروندهایایرانوجهان،تالشخواهندداشت

اینفضارابهتصویربکشند.
میزگردهایتخصصی:صنعتمالیکشــورو
حوزهاستارتآپیآنروندهاییجذاببرایبحثو
چالشدارند.موضوعاتینظیرقوانینسرمایهگذاری
جسورانه،فرشــتگانســرمایهگذار،ارزشیابی
استارتآپهاو…موضوعاتیهستندکهدرجامعه
استارتآپیایرانبحثهاییداغوجذابساختهاند.

موضوعسخنرانیهاومیزگردها

ســرمایهگذاریخطرپذیروصندوقهای
جسورانه

ســازمانبورسبهتازگیاقدامبهاعطایمجوزبه
VCهایایرانیکردهاســت.پیشازاینبرخیاز
شرکتهایخصوصییادولتیبهعنوانVCخود
رامعرفــیکردهاند.چالشهایایــنبازیگراندر
اکوسیستمکارآفرینیایران،رویکردسازمانبورس
وچشماندازپیشرویصندوقهایسرمایهگذاری

خطرپذیرموضوعاتیهستندکهدراینپنلمورد
بحثخواهندبود.

فرصتهاوچالشهایجذبسرمایهگذار 
خارجیدراستارتآپهایایرانی

درشاخصهایاکوسیستمهایاستارتآپی،ایران
نسبتبهجذبسرمایهخارجیدررتبههایپایین
جدولدرخاورمیانهقراردارد.دلیلریسکپذیری
پایینســرمایهگذارانبرایورودبهبــازارایران
چیســت؟چهراهکارهاییمیتــوانبرایبهبود
شــرایطفعلیاتخاذکرد؟درپنلسرمایهگذاران
خارجی،تالشخواهدشــدبهاینسواالتپاسخ

دادهشود.

نحوهارزشیابیاستارتآپها
»اســتارتآپمنچقدرارزشگذاریمیشود؟«
اینسوالبسیاریازاستارتآپهایایرانیاست.
دراینپنلباحضورمتخصصانسرمایهگذاریو
کارشناساناقتصادیبهبررسیروشهایمختلف

ارزشگذاریپرداختهمیشود.

نقشفرشــتگانســرمایهگذاردرتوسعه
اکوسیستماستارتآپیکشور

فرشــتگانســرمایهگذاردراکوسیســتمهای
استارتآپیکشــورهایتوســعهیافتهبازیگران
مهمیدرجذبسرمایههستند.درایراننیزچند
سالیاستاینفرشتگانمشغولسرمایهگذاریاند.
اماقوانینحمایتیازفرشتگان،راهکارهاینظارتی
برسرمایهگذارانفرشتهایوچالشهایایننوع
سرمایهگذاریمیبایستباشرایطفعلیمنطبق
باشــند.دراینمیزگردبهاینموضوعاتپرداخته

خواهدشد.

APIبانکیوبازیگرانانحصاریآن
توســنوخدماتانفورماتیکبهعنواندوشرکت
مادرخدماتبانکیبهAPIبانکیدسترسیدارند.

شرایطرقابتیفعلیونحوهتعاملایندوسازمان
بااستارتآپهایبانکیموضوعیاستکهدراین

پنلبررسیمیشود.

فرهنگســرمایهگذاریمشارکتیبخش
دولتیوخصوصی

راهکارهاینوینســرمایهگذاریمشــارکتیاز
سمتبخشدولتیجهتتشویقبخشخصوصی
وسرمایهگذارانخارجیموضوعیاستکهدراین

میزگردبهبحثگذاشتهمیشود.

بررسیشرایطتحققتامینسرمایهجمعی
)CrowdFunding(

قوانینســرمایهگذاریواســالمیدرروشهای
Crowd Fundingدچــارچالشهاییهســتند.
بهروزرســانیقوانینتجــارتالکترونیکیاقطع
فعالیتسایتهایCrowd Funding؟اینموضوع

دراینمیزگردبررسیخواهدشد.

ســرمایهگذارخوبکیســت؟وچهزمانی
استارتآپمابهسرمایهنیازدارد؟

پولهوشــمند)Smart Money(چیســت؟چه
سرمایهگذاریخوباســت؟چگونهبهمذاکرهبا

یکسرمایهگذاربپردازیم؟
ازکجــابدانیمکهچهزمانیبرایجذبســرمایه
مناسباســت؟چهمیزانبایستیسرمایهجذب
کنیم؟اســتراتژیخروجبرایاستارتآپالزامی
است؟پاسخاینســواالترادراینپنلخواهید

شنید.

جزئیاتبرگزاری
زمان:20الی23تیرماه1395

مکان:نمایشگاهبینالمللیتهران
تلفندبیرخانه:64084852-3

info@finstars.ir:ایمیل

وبسایتخودراحرفهایآنالیزکنید!
یکیازمســائلیکهبرایمدیرانوبسایتهاووبمســترهااهمیتزیادیدارد،

تجزیهوتحلیلســایتومحتوایقرارگرفتهبررویآناست.آماروارقامبازدید
یکسایتورتبهجهانیومنطقهایآنازجملهاعدادیهستندکهکنترلو
بهبودآنهابرایمدیراناهمیتکلیدیدارد.شایدشماهمجزوکسانیباشید
کهدرفکرایجادسایتشخصییاکاریخودتانهستیدویااینکهسایتتانرا
ایجادکردهایداماازآمارکمبازدیدهاوناشناختهماندنآنبرایگوگلناراضی
هستید.شرکتگوگلبرایآنالیزسایتشماابزارهایمتعددیراتدارکدیده
کهازطریقآشناییباآنهامیتوانیدسایتمعمولیتانرابهسایتیشاخص

تبدیلکنید.ابزارهاییمانندگوگلترند،گوگلوبمستروگوگلآنالیتیکازجمله
ابزارهاییهستندکهدانستننحوهکارباآنهاتاثیربهسزاییدرمدیریتسایتدارد.

آشناییباعناوینیمانندایجادکمپینبرایتبلیغات،آنالیزوبسایتهایورودی،آنالیزموتور
جستجوگرگوگل،تحلیلمدتزمانماندگاریمخاطبانبررویسایتو...میتواندبهارتقایکیفیتوبسایتشماکمک
شایانیکند.درکارگاه»معرفیابزارهایگوگلبرایوبمستران«امیرحسینامیری،کارشناسارشدمدیریتکارآفرینی
کسبوکارهایجدید،بهمدیرانسایتهاروشهایبهینهسازیسئووارتقایکیفیتمحتوایبارگذاریرویسایتهارا
آموزشخواهدداد.اینکارگاهکهازسریکارگاههایابزارهایگوگلبرایوبمستراناست،11تیرماهبرگزارخواهدشد.

برایاطالعاتبیشتروثبتناممیتوانیدبهآدرسکانالتلگرامیseo20@مراجعهکنید.

داستانپیچکدررشدینویسوم
بعدازرشدینویدومکهمخصوصبنیانگذاراناستارتآپهابرگزارشد،حاالتیم

رشدینوسومینبرنامهخودرابامحوریتدواستارتآپ»پیچک«و»فولفکر«
برگزارمیکند.دربخشاولاینبرنامهقراراستمرتضیعلمالهدیداستان
رکوردیمراتعریفکندوچگونگیصعودبهصدراپاســتوررادرکشورهای
متعدددنیابرایمخاطبانشرحدهد.رکوردیماپلیکیشنآیاواساستکه
توانستدر110کشوردنیادراپاستوردرلیست10برنامهبرترقراربگیردو
هماکنوننیزفــروشآنادامهدارد.علمالهدیدراینبخشتوضیحمیدهد
کهچگونهمیتوانواردبازاربینالمللیاپهاشــدورکوردیمدراینمسیربا

چهمسائلیمواجهبودهاست.اگرجزوبازاریابهاییهستیدکهمیخواهنددر
بازاراپهایبینالمللیکارکنندویاتیماســتارتآپیداریدوبهدنبالایدههاینو

میگردید،حتمادراینبرنامهشرکتکنید.ازرشدینویدومبهبعدقراراستدرهربرنامه
کتابیمعرفیشودکهدررشدینویسومکتابقالبشده)hooked(درقالبکلیپی13دقیقهایمعرفیخواهدشد.

دربخشدوماینبرنامهوحیدکریمانه،یکیازبنیانگذارانفولفکر،خواهدگفتکهفولفکرازکجاشروعکردوچگونه
توانستجایگاهخودشرادرمارکتهایایرانیپیداکند.فولفکرپلتفرمیاستکهدرعرضکمترازسهماهتوانستهبیش
از70هزارنفرکاربررابهخودجذبکندوبه10میلیونتوماندرآمدرســیدهاســت.بازاریابهاوبرنامهنویسهایبازار

اپلیکیشنمخاطباناصلیاینبخشهستندومیتوانندازتجربیاتمطرحشدهبیاموزندواستفادهکنند.

همایششــیوههایقیمتگذاریمحتوای
صوتیعصــرچهارشــنبه26خردادماهدر
حسینیهارشــادبرگزارشــد.دراینبرنامه
ازسلســلهنشســتهایعلــماطالعــاتو
دانششناسیدکتربهروزرسولیازپژوهشگاه
علوموفناوریاطالعاتایرانومهندسعلی
سبزهچمنیازکسبوکارشادنپژواکحاضر
شــدندودربارهروشهــایارزیابیمحتوای
صوتیتولیدیسخنرانیکردند.شادنپژواک
وبسایتیویژهنشــرکتابهایصوتیاست
کهبهصورترســمیدرزمینهنشرمحتوای

شنیداریوتصویریفعالیتمیکند.

نشستمدیریت
محتوایصوتی

ارائههای
استارتآپی
در4روز

برگزاریاین
نمایشگاه

برقرار
استوهر
استارتآپ

زمانی
10دقیقهای
برایمعرفی
کسبوکار

خودخواهد
داشت

SALAMATSHO.ir
کلیککن،خــوشحالزندگیکـن!
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گذشتهبرایآناستکهانسانتوشهایازعبرتبرای
آیندهخودبردارد.

29خرداد1395.سالاول.شمارهپانزدهم

مشاورهآنالینبه
شرکتهایدانشبنیان

رئیسصنــدوقنوآوریوشــکوفاییبابیان
اینکهمجتمعشکوفاییرابرایارائهخدمات
بهشرکتهایدانشبنیانراهاندازیکردهایم،
گفت:»اینمجتمعدرآیندهنمادفناوریبرتر

وایرانیخواهدبود.«
بهگزارشروابطعمومیصنــدوقنوآوریو
شکوفایی،بهزادسلطانیدرنشستصمیمانه
خودبــااصحابرســانهدرخصــوصآمار
شــرکتهایدانشبنیاناظهارداشت:»در
حــالحاضر2هــزارو409شــرکتدارای
تاییدیهدانشبنیانهســتندکهازاینتعداد
205شــرکتبهصندوقطرحارائهکردهاند
و1600طرحتعیینتکلیفشــدهاند.«ویبا
بیاناینکهدرحالحاضر400طرحدردست
بررســیاســت،گفت:»اکنون1050طرح
مصوبشــدهاند؛ایناولینباراستکهتعداد
طرحهایمصوبازمــرزهزارطرحمیگذرد
وایننشاندهندهحرکتجدیشرکتهای

دانشبنیاناست.«
رئیسصندوقنــوآوریوشــکوفاییاظهار
داشــت:»یکیازایندفاتــرکاریمربوطبه
شتابدهندههاستودیگری،باعنوانمجتمع
شــکوفاییشــرکتهایدانشبنیان،اکنون

میتواندبهشرکتهاخدماتدهیکند.«
ســلطانیدرخصــوصراهانــدازیدرگاه
توانمندسازیشرکتهایدانشبنیانگفت:
»ازهماکنونتمامیشرکتهایدانشبنیان
درسراســرکشــورمیتواننددراینپورتال
ثبتنامکنندوبهصورتآنالیندرحوزههای
مختلفدانشبنیانآموزشببینندتابتوانند
خــودرادراینزمینهتوانمندکنند.«بهگفته
وی،دورههایآموزشــیایندرگاهبهصورت
آنالینوزندهبرگزارمیشــوندوشرکتهای
دانشبنیــانمیتواننــددرخصوصفناوری
موردنظرخودمشــاورهبگیرند.همچنیندر
اینپورتالاستانداردســازینیزآموزشداده
میشود.اگربتوانیمیکشرکتورشکستهو
بحرانزدهرااحیاکنیم،میتواندبهاندازه10

شرکتنوپااثربخشیداشتهباشد.«

خبرســرمــقالــه
N e w s

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورگفت:»شرکتهای
دانشبنیــانراهــیرارفتهاندکــهدرآندولــتراکنار
گذاشــتهاندوباتوجهبهوجودحجمباالینیرویانسانی
درایرانمیتوانگفتپایهاقتصادآیندهکشــورماهمین

راهخواهدبود.«
بهگزارشایســنا،سورناســتاریدرنشستشرکتهای
دانشبنیانحوزهصــادراتاظهارکرد:»کشــورمایک
زیســتبومغلطرادنبالکردهواقتصادنفتیسیســتم
فکریوفرهنگیماراازبینبردهاست.زیستبوماشتغال
وکارآفرینیموضوعمهمیاســتکهبایدراهدرستخود

راپیداکند.«ویافزود:»اینهامواردیهستندکهفقطبا
پولدرستنمیشــوند.اگرباپولمیتوانستیمزیستبوم
وفرهنگراتغییردهیم،عربســتانامروزنخبگانزیادی
رابهجهانعرضهکردهبــود.درحالیکهباتوجهبهصرف
هزینههایباالواعزامدانشجویانزیادیکهبهکشورهای

ردهاولداشته،هنوزبهاینامردستنیافتهاست.«
ستاریباابرازخوشــحالیازحضوردرمیانشرکتهای
دانشبنیانصادرکننده،افزود:»شــماراهیرارفتهایدکه
درآندولتراکنارگذاشــتهایدوایننکتهبســیارمهمی
است.باتوجهبهوجودحجمباالینیرویانسانیدرایران

پایهاقتصادآینده،راهشرکتهایدانشبنیاناست خبر
News

حمایتازشبکههای
پیامرسانداخلی

دبیرشــورایعالیفضایمجازیازتصویب
ســندحمایــتازشــبکههایاجتماعــی
پیامرســانداخلیدرجلساتآتیاینشورا
خبــرداد.ابوالحســنفیروزآبــادیدرباره
سیاســتگذاریواقداماتشــورایعالی
فضایمجازیدرحوزهشبکههایاجتماعی
گفت:»امیدواریمسندحمایتازشبکههای
پیامرساناجتماعیداخلی،کهدرجلسهاخیر
شورایعالیفضایمجازیموردبررسیقرار
گرفت،درجلســاتآتیبهتصویببرسد.«
بهگزارشمهر،ویادامهداد:»همچنینبه
دنبالارائهتعرفهمناســببرایشبکههای
داخلیهستیمکهیکچهارمتعرفهاستفاده
ازاینترنتباشدوامیدواریمدرزمینهتولید

محتوانیزگامهاییبرداریم.«
دبیرشــورایعالیفضایمجــازیدرمورد
شــبکهملیاطالعاتنیزگفت:»مشخصات
شــبکهملیاطالعاتدرشورایعالیفضای
مجازیبهتصویبرســیدهواسنادمربوط،
اصولحاکم،جدولزمانیوفازهایاجرایی
آنمشخصشــدهاست.«دبیرشورایعالی
فضایمجازیابــرازامیدواریکردســند
حمایتازشــبکههایاجتماعیپیامرسان
داخلیدرجلساتآتیاینشوراتصویبشود.

میتوانگفتپایهاقتصادآیندهکشورماهمینراهخواهد
بود.«ویادامهداد:»بایداکوسیستمکارآفرینیواشتغال
درستشود،اگرایناتفاقبیفتدصندوقهایسرمایهگذاری
خطرپذیر)VC(،بخشپژوهشــیو...همدرستخواهند
شــدوامااگرایناتفاقنیفتد،نمیتوانیمموفقشــویم.«
معاونعلمیرئیسجمهوربابیاناینکهدردوســالاخیر
درسیســتماقتصاددانشبنیانتمامتالشبراینبودهکه
بهکشوربگوییمسرمایهاصلیایرانفقطنفتوگازنیست،
توضیحداد:»بایداقتصادکشورراازسیستمنفتیدورکنیم
کهدیدشنسبتبهآدمهاواقتصادمناسبنیستوازبرند

واقتصاددانشبنیانذهنیتیندارد.«
ســتاریخاطرنشــانکرد:»مااحســاسکردیموقتی
میخواهیمدانشگاههاراارتقادهیم،بایدرویشرکتهای
دانشبنیانکارکنیم.اینتغییرباشرکتهایدانشبنیانی
کهاساتیددانشگاههاودانشجویانتاسیسمیکنند،اتفاق
افتادهاست.«ویادامهداد:»همینامروزاگرکسیبخواهد
زمینیرااطرافدانشــگاهصنعتیشریفخریداریکند،
حدود1/5میلیونتومانگرانتراززمینهایدیگرمنطقه
قیمتدارد.اینتغییریاستکهدرمحیطدانشگاههارخ

داده.دانشگاهیانبهدنبالکارآفرینیرفتهاند.«
ستاریاظهارکرد:»بایدمحیطیراتعریفکنیمکهدرآن
بهکارآفریناهمیتدادهشود،کارآفرینقرارنیستدرگیر
کاغذبازیهایدولتیشود،بایدهمهبهاوافتخارکنند.این
همانزیستبومیاستکهبایدتالشکنیمشکلبگیرد.«
ویادامهداد:»البتهتااینجابااینایدهآلفاصلهداریمچون
کشوریکهعادتبهفروشنفتدارد،تمامسیستمدولتی
وپایهگذاریاشبههمانشکلاست؛اماماتمامسعیخود

رامیکنیمتاایناتفاقبیفتد.«

فرازهاییازبیاناترهبرمعظمانقالباسالمیدرخصوصتوجهویژهبهاقتصاددانشبنیان
شرکتهایدانشبنیانهمعلماند،هماقتصاد

یکمســئلهبســیارمهم،پرداختنبهشرکتهای
دانشبنیاناســت؛اینمــاراپیــشخواهدبرد.
شرکتهایدانشبنیان،همعلماند،هماقتصادند.
پرداختنبــهشــرکتهایدانشبنیــانیکیاز
اساســیترینکارهاســت؛اینجزواولویتهاست
وبایدبهاینپرداخت.البتهبعضیازشــرکتهای
دانشبنیانمیآیندشــکایتمیکننــدوگزارش
میدهندبهما.مســئولینتوجهکنندبهایننکته...
یکمسئلهمهمدیگرمســئلهجلوگیریازواردات
مضراستکهبندهچندباردرایناواخرتکرارکردهام؛
یعنیآنوارداتیکهیامشابهداخلیداردیااگرهم
مشابهداخلینداردجزونیازهایفعلیکشوریاجزو
نیازهایدرجهیککشورنیست.مثالفرضبفرمایید
بهماشــینهایآنچنانییاخودروهــایکذاییبا
سرعتآنچنانیچهنیازیاست؟میگویندبخش
خصوصیمــیآورد؛خب،دولتمیتوانــدباانواع
روشهاییکهدارد-تعرفهوغیرتعرفه-جلویشرا
بگیرد.منابعکشور-انواعفاینانسهاوپولهاییکه
آزادمیشود-نبایستیهدربرود.صنایعتعطیلشده،
بخشاقتصاددانشبنیان،بخشتبدیلماشینهای
فرسودهصنایعمان،اینهاجزواولویتهاست...تولید
باالینفتدرفرهنــگنفتوفروشنفتوبازارنفت
چیزمثبتیاست.تولیدراباالببریم،صادراتنفترا
همافزایشبدهیم،چیزخوبیاست،کشورهمبهآن

احتیاجدارد؛دراینشکینیست،منتهابهترازآن،این
استکهمانفترادارایارزشافزودهکنیم.ایننفتی
کهماازچاهدرمیآوریم،میفرستیمبیرون،پولشرا
میگیریم،هیچارزشافزودهایندارد؛روزبهروزهمنفت
کممیشود.اگربتوانیمماایننفترایاآنگازراتبدیل
کنیمبهکاالییکهدارایارزشافزودهباشدبرایکشور،
اینخوباست.سیاسترااینقراردهید-بهموازات
کارهاییکهبرایتولیدنفــتوفروشنفتوکارآمد
شدنچاههاینفتوامثالاینهاانجاممیگیرد-کهما
بتوانیمفرآوردهتولیدکنیم،فرآوردهصادرکنیم...این
جوانهاییکهدرسطحکشورهستند؛وظیفهماست.
مانمیتوانیمازلحاظارزشی،یکسانبدانیمآنجوانی
راکهجوانیاشرا،توانشرا،نیرویشرا،انگیزهاشرا
صرفاهدافعالیهکشــورمیکند،باآنجوانیکه
دنبالشهوترانیواشرافیگریوماننداینهاست.
بله،ازلحاظحقوقاجتماعیهمهشانیکسانانداما
ازلحاظارزشیبههیچوجهیکساننیستند.آنجوانی
کهکارمیکند،تالشمیکند،وقتخودشرا،نیروی
خودشرا،گاهیاوقاتپولناچیزخودشرا-کهاین
راهمســراغداریم-صرفهدفهامیکند،صرف
مجاهدتمیکند،خبمعلوماستاینهایکجور
نیستند.بندهازآنهاهمیشهحمایتکردهام،بعداز
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فیزیکدانان کوانتوم قطعات سازگار با لگوی جدیدی را ساخته اند 
که می تواند با افزودن اتصال به اینترنت، حسگرهای الکترونیکی، 
موتور و نور به مجموعه لگوی فعلی، اسباب بازی های ساخته شده 
از لگو را به ساخته های فوق العاده ای تبدیل کند. این دستگاه های 
جدید از قطعاتی با صفحه کرومی که رســانای برق هستند برای 
اتصال باتری ها به دستگاه های الکترونیکی استفاده می کنند. این 
قطعات را می توان درســت مانند باتری در دست گرفت و از نظر 
ایمنی مورد تایید هســتند. این فیزیکدانان کوانتوم می گویند: 
»بدن انسان با اینکه مقاومت الکتریکی باالیی دارد از عبور جریان 
الکتریکی جلوگیری می کند. در ولتاژهای پایین تر، کمتر از 15 
ولت، تقریبا هیچ جریانی در اثر تماس وارد بدن انسان نمی شود 
و در نتیجه خطری نخواهد داشــت.« در حــال حاضر چهار نوع 
قطعه الکتریکی وجود دارد. عالوه بر قطعه رابط با صفحه کرومی، 
محققان قطعه دیگــری تولید کرده اند که یــک باتری 9 ولتی 
معمولــی را در خود جای می دهد، جریان بــرق را به طور منظم 
کنترل می کنــد تا از ایجاد مدار کوتاه جلوگیری شــود، و وقتی 
از اسباب بازی های ساخته شده استفاده نمی شود برای طوالنی 
کردن عمر باتری، انرژی را ذخیره می کند. ســایر قطعه ها که به 
آن ها قطعه های عملیاتی می گویند دارای موتورهایی هستند که 
این اســباب بازی ها یا چراغ های ال ای دی را که می تواند طراحی 
لگو را روشن کند، حرکت می دهند. این قطعه های محرک دارای 
حسگرهای صوتی، نور و نزدیکی هســتند تا اسباب بازی بتواند 
نســبت به محیط اطراف خود واکنش نشــان دهد و همچنین 
می توان از اتصال بلوتوث نیز در این اسباب بازی ها استفاده کرد. 
با استفاده از تکه های لگو که از چرخ، میله و سایر قطعات پیچیده 
تشکیل می شــوند، می توان ماشین هایی مانند جرثقیل ساخت. 

به عالوه اتصال بی سیم به افراد امکان می دهد ساخته های خود را 
از طریق تلفن هوشمندشــان یا حتی از راه دور و به طور خودکار 
از طریق اینترنت کنترل کنند. برای مثال می توان در خانه خود 
فقط با فشار یک دکمه لوازم خانگی هوشمند را روشن کرد. این 
فناوری به سازندگان امکان می دهد تا دستگاه های اینترنتی را با 
حداقل انحنا و انعطاف پذیری باال از نظر مکانیکی و الکترونیکی 
تولید کنند. آلموگ در سال 2013 درباره ایده ساخت این قطعات 
الکتریکی فکر کرد. پسرش یک بسته الکتریکی را سیم کشی کرد 
و آن را به پدر نشــان داد، اما وقتی آلموگ از پسرش پرسید که 
مدار کجا بود، او فهمید که پسرش نمی تواند آن را از بین جنگل 
انبوهی از سیم ها ببیند. ســپس پسر به بازی با اسباب بازی های 
مورد عالقه اش مشــغول شد و اینگونه بود که ایده این قطعات به 
ذهن او رســید. این فناوری جدید به نام بریکســو در 11 مارس 
به تولید نهایی خواهد رســید و از پاییز امســال نیز به مشتریان 
عرضه خواهد شد. 6171 پشتیبان مالی بودجه این فناوری را به 
مبلغ 716.791 دالر تامین کرده اند. بریکســو با دستورالعمل و 
توصیه هایی برای ساخت مدل های اولیه مانند ماشین، هلیکوپتر، 
ساعت زنگ دار و غیره به بازار عرضه خواهد شد. این فناوری یک 
جامعه آنالین نیز خواهد داشت که در آن افراد آماتور و حرفه ای و 
نیز توسعه دهندگان می توانند دستورالعمل ساخت مدل ها را به 
اشتراک بگذارند و یاد بگیرند که چگونه دستگاه های جدید ساخته 
می شوند. ممکن است در قطعات آتی که به بازار عرضه می شود، 
قطعاتی وجود داشته باشد که قادرند صدا را تشخیص بدهند و صدا 
تولید کنند. در حال حاضر این شرکت یک رابط برنامه کاربردی 
را در دست ســاخت دارد که به برنامه نویســان امکان می دهد 
برنامه هایی را که از این فناوری استفاده می کنند، به وجود آورند.

لوگوهایی که با ما حرف خواهند زد
طراحی قطعات هوشمندی که لگو را به اسباب بازی های متصل به 

وب تبدیل می کنند

زنان باردار بیشــتر به آنچه در بدنشان رخ 
می دهد توجه می کنند، زیرا نگران هستند 
که این تغییــرات روی کودکشــان تاثیر 
بگــذارد. این نگرانی دلیــل اصلی طراحی 
دستگاه های پوشــیدنی است که سالمت 
انسان را کنترل می کند. بلوم شرکتی واقع 
در سان فرانسیســکو است که یک دستگاه 
پوشیدنی برای زنان در سه ماهه سوم دوران 
بارداری ساخته اســت. این محصول به نام 

بِلی به زنان بــاردار کمک می کند تا 
متوجه شوند بدن آن ها چگونه 

برای زایمان آماده می شود. 
با یک حسگر کوچک که به 
طور مجزا زیر لباس پوشیده 
می توانــد  می شــود،بِلی 
تعداد دفعــات و مدت زمان 

انقباضات را اندازه گیری کند و 
آن داده ها را با تلفن همگام سازی 

کند. به عالوه بِلی می تواند به طور خودکار 
انقباضات را شــمارش کند. این اطالعات 
بسیار مفید هستند زیرا نشانه اولیه درباره 
ســالمت نوزاد و مادر به شمار می روند. بِلی 
تنها محصول در بازار برای زنان در سه ماهه 
ســوم بارداری نیست. دستگاه های دیگری 
مانند تینی کیدز  نیز وجود دارد. تینی کیدز 
دســتگاه کوچک و انعطاف پذیری است که 
در طول سه ماهه ســوم بارداری روی شکم 
قرار می گیرد. این دستگاه می تواند لگدهای 
کودک را حس کند و آن ها را از حرکات بدن 

مادر مجزا کند.
این لگدها به طور مداوم بررسی می شوند و 

اطالعات به طور خودکار در تلفن هوشمند 
آپلود می شــوند تا اســترس و نگرانی زنان 
باردار کاهش یابد. بیبی پــاد یکی دیگر از 
دستگاه های پوشیدنی مربوط به سالمت در 
دوران بارداری است. تحقیقات نشان داده 
موســیقی مزایای بسیاری برای مغز انسان 
دارد. بنابراین بیبی پاد  ابزاری ایجاد کرده که 
به مادران امکان می دهد سلول های عصبی 
در ســاقه مغز جنین را تحریک کنند. این 
دستگاه کوچک به طور مستقیم برای 
جنین موسیقی پخش می کند. 
اضافه وزن در دوران بارداری 
می توانــد تاثیری منفی بر 
سالمت مادر و نوزاد داشته 
باشــد؛ بنابراین مدیریت 
وزن هنگام بارداری ضروری 
اســت. هپی فورک به مادران 
کمک می کند رژیم غذایی خود 
را مدیریت کنند. این چنگال هوشــمند 
یک صفحه نمایش دارد که نشــان می دهد 
فرد باید غذای خــود را در چه مدت زمانی 
تمام کند. یکی دیگر از این نوع دســتگاه ها 

کارین نام دارد.
این دســتگاه به زنان کمک می کند دوباره 
نســبت به بدن خود احســاس خوبی پیدا 
کنند. به کمک کاریــن زنان عضالت کف 
لگــن را بعــد از زایمان تقویــت می کنند. 
این دستگاه یک حسگر پوشیدنی دارد که 
پیشرفت شما را پیگیری می کند. به عالوه 
یک برنامه ورزش کف لگن نیز دارد که شما 

را به ورزش تشویق می کند.

پوشیدنی هایی برای مادران باردار

 هر کسب وکاری برای بقا نیاز دارد به اینکه دخل وخرجش 
بچرخد، سودآوری داشته باشد و محصول یا خدماتش تلنگر

مشتری جذب کند. اما آن ها که در تاریخ تکنولوژی و نوآوری 
نامی دست وپا کرده اند و میراثی به یادگار گذاشته اند، فراتر از این سودآوری، 
گامی در راه بهبود زندگی و ارتقای انسانیت برداشته اند. فارغ از نژاد و 
مذهب و ملیت، توانسته اند کمکی به بهبود شرایط هم نوعانشان 

کنند. گاندی، از بزرگ ترین منادیان صلح، می گوید: »اعتقادتان به 
انسانیت را از دست ندهید. انسانیت یک اقیانوس است، اگر 
چند قطره از آن آلوده باشد اقیانوس آلوده نخواهد شد.«

اقیانوس انسانیت

افرادی که عاشق بیرون رفتن از خانه و گردش 
در حیات وحش هستند اما می خواهند همچنان 
با دوســتان و عزیزان خود در خانه در ارتباط 
باشند، می توانند از دســتگاه های پوشیدنی 
اســتفاده کنند که برای فعالیت های مختلف 
 Suunto Ambit3 Peak .ساخته شــده اند
ساعتی هوشــمند اســت که عمر باتری آن 
حداکثر 30 ساعت اســت. این ساعت ضدآب 
است و بنابراین برای اســتفاده ورزشکاران و 
در مسابقات ســه گانه گزینه مناسبی است. 
این ســاعت  می تواند برنامه های آموزشــی و 
زمان ریکاوری را ارائه دهد تا از سالمت و دقت 
تمرین های تک نفره اطمینان حاصل شود. از 
این ساعت هوشــمند می توان در کوهنوردی 
اســتفاده کرد زیرا یک قطب نمــا، اطالعات 
هواشناسی، و اندازه گیری های مربوط به ارتفاع 
را ارائه می دهد. بنابراین اگر در جنگل گم شوید، 
ساعتی هوشمند دارید که شما را به سمت خانه 
راهنمایی می کند. Garmin Fenix ســاعتی 
مردانه اســت زیرا قابلیت هایی دارد که آن را 
بزرگ کرده اســت. فنیکس می تواند عملیات 
جی پی اس را در هر کشــوری انجام دهد. این 
دســتگاه برای افرادی مناســب اســت که از 
ماجراجویی در دور دنیــا لذت می برند. عالوه 
بر جی پی اس، این دستگاه پوشیدنی می تواند 
فعالیت های اولیه را ضبط کند و مسیرها را نشان 
دهد. درست مانند سایر دستگاه های پوشیدنی 
در این حوزه، شما می توانید مسیری را که یک بار 
روی تلفن هوشمند خود جفت سازی کرده اید، 
مشاهده کنید. کاسیو ساعتی هوشمند برای 
پیاده روی، دوچرخه سواری و ماهیگیری است 
که مجهز به شارژ خورشیدی است. این ساعت 
جهت، ارتفاع، و فشار جو را اندازه گیری می کند. 
در پایان روز، می توانید مدت زمان سپری شده در 
زمان واقعی را مشاهده کنید. یکی از قابلیت های 
جالب ساعت کاسیو آن است که طلوع آفتاب 
یا غروب خورشید را شمارش معکوس می کند؛ 
بنابراین می توانید مطمئن شوید که در زمان 

مناسب در مکان درست قرار گرفته اید.

 در دوردست ها 
کوهنوردی کنید

کاله های ایمنی هوشمند

تازهها
N e w s

وقتی در حال دوچرخه ســواری هستید یا در 
یک محل تحت تعمیــر کار می کنید، باید از 
ســر خود محافظت کنید. کاله ایمنی نه تنها 
شما را در امان نگاه می دارد، بلکه فناوری های 
مختلفی در آن ها تعبیه شده که تجربه بسیار 
متفاوتی را بــرای مصرف کنندگان به ارمغان 
می آورد. الیف بیم کاله ایمنی هوشمندی است 
که ضربان قلب شما را کنترل می کند، کالری 
شما را می شــمارد، عملکرد شــما را به دقت 
تجزیه وتحلیل می کند، و از سر شما محافظت 
می کند. حسگر ضربان قلب این دستگاه داخل 
کاله ایمنی قرار گرفته و درنتیجه نیازی به نصب 
تسمه روی قفسه سینه نیست. الیف بیم ابتدا 
برای مصارف نظامی تولید می شد و کم کم وارد 
بازار مصرف کنندگان معمولی شد. موهاوک 
دوربینی عملیاتی اســت که می توان آن را به 
هر نوع کاله ایمنــی وصل کرد. این دوربین به 
شما امکان می دهد یک ویدئو را ضبط کنید یا 
عکس بگیرید، فعالیت خود را پیگیری کنید و 
نیز می تواند سیستم اورژانس شما نیز باشد. این 
دستگاه به یک برنامه کاربردی متصل می شود 
که به شما امکان می دهد ماجراجویی های خود 
را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. به عالوه به 
شما می گوید که چقدر سریع حرکت می کنید، 
چه مســیرهایی را طی کرده ایــد و غیره. یک 
جنبه جالب درباره این محصول جعبه سیاه آن 
است که به شما امکان می دهد تمام اطالعات 
و فعالیت های خود را که در 2 دقیقه قبل از یک 

حادثه رخ داده اند، مشاهده کنید.
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ردیاب سالمت پوشیدنی برای اسب ها راه رفتن با دمپایی هوشمند
مسابقه اسب سواری یکی از ورزش های چالش برانگیز 

است. به خصوص وقتی بدن اسب ها به مانع 
برخورد می کند و موجب جراحت اسب 
می شــود. با این حال، جــای نگرانی 
نیست، چراکه دستگاه های پوشیدنی 
برای بازار اسب و اسب سواری طراحی 

شده است. اگر اسب سواری آماتور هستید 
یا شرکت کننده ای حرفه ای در مسابقات یا 

مربی هستید، این دستگاه های پوشیدنی می توانند 
به بهبود ســالمت و عملکرد اسب شما کمک کنند. 
اکیوسنس شــامل یک حسگر، یک قطعه ضمیمه و 
یک شارژر است. در شروع جلسه، حسگر اکیوسنس  

خود را روشن می کند تا شــدت، کیفیت حرکت و 
مدت زمان سپری شــده را تجزیه وتحلیل 
کنــد. می توانیــد در طول جلســه هر 
زمان کــه بخواهید داده ها را بررســی 
کنید تا تمرین خود را بهتر با اســبتان 
منطبق کنید. در هر جلســه، داده های 
جمع آوری شده تاریخچه ای از تمرین های 
شــما و تندرستی هر اســب را ارائه می دهد. 
به عالوه به شما امکان می دهد سابقه مراقبت پزشکی 
و یادآورهای برنامه را بدانید. اکیوسنس تحلیل های 
دقیقی ارائه می دهد تا به شما در دستیابی به نمایی 

از موانع پرش و هر تمرین دیگر کمک کند.

دمپایی باعث می شود ایســتادن، راه رفتن و دویدن 
آســان تر شــود. به عالوه، دمپایــی می تواند 

راه حل خوبی برای تسکین درد قسمت های 
مختلف پا شــود. تعداد کمی از مهندسان 
می گویند دمپایی می تواند مکان خوبی برای 
دستگاه های پوشیدنی باشد تا از طریق آن 

داده های مفیدی به دست آید. اگر می خواهید 
فعالیت های روزانه خود را پیگیری کنید، دستگاه 

پوشیدنی اسمارت موو گزینه خوبی برای شما خواهد 
بود. اسمارت موو دمپایی هوشمندی است که می تواند 
حرکت شما را پیگیری کند. می توانید وقتی ایستاده اید، 
راه می روید یا می دوید حرکت بدن خود را بررسی کنید. 

این دستگاه یک نمایشگر فیزیکی دارد که به افراد 
کمک می کند فعالیت فیزیکی روزانه خود 
را افزایش دهند. این دستگاه در قوس، 
زیر پاشــنه و برآمدگی کنــار پا چند 
حسگر دارد. داده ها نیز به طور بی سیم 
به تلفن هوشمند شما منتقل می شود.

یکی دیگر از این دستگاه های پوشیدنی 
Evalu است که کنار پای شما قرار می گیرد 
و دوندها از آن اســتفاده می کنند. این دستگاه به شما 
کمک می کند با تمرینات مقاومتی، آموزش فاصله، و 
ورزش های سرعتی مهارت دو را در خود تقویت کنید. 

ه وتحلیل های زنده را ارائه می دهد.

سفر جاده ای امن تری داشته باشید!

بهترین باتری ها برای دستگاه های پوشیدنی

محافظت از سالمندان با کیسه هوای پوشیدنی

وقتی تصمیم می گیرید به سراسر دنیا سفر کنید، باید به یک موضوع مهم توجه کنید: 
چمدانتان. می توانید یک کوله پشتی با تمام لوازم مورد نیاز را همراه داشته باشید. نباید 
کوله شما سنگین باشد. به همین دلیل دستگاه های پوشیدنی می توانند بسیار مفید 
باشند. این دستگاه ها کوچک، هوشمند، سبک و نوآور هستند. یکی از مهم ترین موارد 
در طول سفر دوربین است. می توانید با دوربین Camera DxO ONE از بهترین لحظات 
خود تصویربرداری کنید. این دوربین 32 میلی متر ارتفاع دارد و کیفیت عکس هایش پنج 
برابر باالتر از دوربین های معمولی است. یکی از ویژگی های برتر این دوربین پوشیدنی 
آن است که می توان با اتصال به تلفن هوشمند یا بدون اتصال به آن تصویربرداری کرد.

در حال حاضر فناوری های پوشــیدنی بر روی ارزیابی بازار برای باتری هایی که از آن ها 
در دستگاه های پوشیدنی استفاده می شود، کار می کنند. باید روند شیمیایی، تولید، و 
ظرفیت شارژ این باتری ها را در نظر گرفت. لیتیوم یا پلیمر لیتیوم سیستم هایی هستند که 
در ساخت باتری روی آن ها تمرکز می کنیم. این ماده ویژگی های برتری دارد اعم از اینکه 
ظرفیت باتری باالتر است به طوری که شرکت های ال جی و سامسونگ از باتری لیتیومید 
با آمپر 3300 تا 3400 میلی آمپر ساعت استفاده می کنند. اما اگر می خواهید یک باتری 
سبک داشته باشید باید از پلیمر لیتیوم استفاده کنید. برای دستگاه های پوشیدنی از 

سلول های کوچک LiPolymer یا سلول های قابل شارژ LiCoin استفاده می شود.

چیزی که در صنعت اتومبیل یک اســتاندارد محسوب می شود می تواند در زندگی 
روزمره ما نیز حداقل برای افراد سالمند و در ورزش هایی با خطر افتادن باال، متداول 
شود. کیسه های هوای پوشیدنی وســیله فوق العاده ای هستند که به افراد سالمند 
کمک می کنند به طور مستقل مدت زمان بیشتری زنده بمانند. طبق آمار، هرسال 
2.5 میلیون ســالمند در بخش اورژانس به دلیل جراحت ناشــی از افتادن درمان 
می شوند. بیش از 700 هزار بیمار در سال به دلیل این جراحت به بیمارستان می روند. 
از سوی دیگر این کیسه های هوای پوشیدنی برای دوچرخه سواران، موتورسواران، 

اسکی بازان و غیره بسیار کاربرد دارد و می تواند زندگی آن ها را نجات دهد.
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گردش مالی 
صنعت چاپ در 

جهان از 750 
میلیارد دالر در 
سال 2014 به 
980 میلیارد 
دالر در سال 

2018 افزایش 
یافته است و 

این می تواند به 
معنی افزایش 

تقاضا در حوزه 
چاپ دیجیتال 
و کامرشیال و 
روند رو به رشد 
کسب وکارهای 

مرتبط باشد

Nikprint.ir با دریافت فایل کاربر در بســتر 
وب، پروســه چاپ آن را به همــراه نظارت بر 
کلیه مراحل تا لحظه تحویل برعهده می گیرد. 
نیکو نیکنام، بنیان گذار نیک پرینت در مورد 
استارت آپش، بیشتر برای ما توضیح داده است.

 اصوال پایین بودن ســطح دانش عمومی 
برای رسیدن به کیفیت مطلوب در چاپ در 
بسیاری موارد باعث نارضایتی پس از چاپ و 
هنگام تحویل می شود. نیک پرینت توانسته 

این مشکل عمومی را برطرف کند؟
نیک پرینت پلتفرم دریافت آنالین ســفارش های 
چاپ اســت که حتی برای کاربرانی که آشــنایی 
بــا چــاپ و گرافیــک ندارنــد قابل اســتفاده و 
اطمینان بخــش اســت. چراکــه عالوه بــر ارائه 
آموزش های الزم در این حوزه کاربر را در انتخاب 
گرافیک مطلــوب راهنمایی می کنــد و عهده دار 
مراحل چاپ باکیفیت و تحویل آن به وی می شود.

 
 در حال حاضر بیشتر دفاتر چاپ خود مجهز به 
دریافت سفارش های آنالین نیز هستند. شما چه 
مزیتی تعریف کرده اید که کاربر از طریق بستر 

شما سفارش خود را ثبت کند؟
به جرئت می توانم بگویم سایر دفاتر چاپ حتی آن ها 
که مجهز به ثبت آنالین ســفارش ها هستند صرفا 
سفارش ها را دریافت، چاپ و آماده تحویل می کنند 
و نظارتی بر روند چاپ ندارند. چنانچه طرح و رنگ 
سفارش داده شده دارای مشکلی در طرح گرافیکی 
باشد مسئولیت بر عهده ســفارش دهنده خواهد 
بود که بعضا بعد از تحویل متوجه آن خواهند شد. 
اما نیک پرینت بعد از آپلود شــدن فایل گرافیکی 
مشــتری ابتدا طرح را بررسی می کند و مشکالت 
احتمالــی آن را یا شــخصا برطــرف می کند یا به 
ســفارش دهنده جهت اصالح اطالع می دهد. طی 
روند چاپ نیز نماینده شرکت در محل چاپ حضور 
دارد تا هرگونه ایراد احتمالی را بررســی کند و در 
همان لحظه اصالحات الزم را انجام دهد. درنتیجه 
پس از تحویل سفارش خوشــبختانه تا این لحظه 
کوچک ترین انتقاد و ایرادی بــه کار وارد نبوده و 
تمامی مشــتریان ما با رضایت کامــل از کیفیت 

محصول چاپی خود را تحویل گرفته اند.

 بعد از چاپ، مسئولیت تحویل به مشتری نیز 
از خدمات نیک پرینت اســت و هزینه ارسال 

جداگانه محاسبه می شود؟
بله، ما سفارش چاپ شده را در هر نقطه ای از سراسر 
کشور به دست مشتری می رسانیم که هزینه ثابت 
7 هزار تومان برای هر ارسال در داخل شهر تهران 

در نظر گرفته شده است.
 از دیگر مشکالت رایج عمومی در بحث چاپ 
بحث طراحی و فوریت های زمانی است. در این 

خصوص سرویس خاصی ارائه می دهید؟
اتفاقا در خصوص طراحی درخواســت های زیادی 
داشــتیم اما متاســفانه به دو دلیــل فعال چنین 
سرویسی را راه اندازی نکرده ایم. یک اینکه به علت 
نبود قوانین حمایت کننــده کپی رایت چنانچه ما 
نمونه طراحی های مورد نظــر را به صورت آماده و 
پیش فرض در اختیار عموم بگذاریم مطمئنا فردای 
آن روز باید کپی تمامی این طرح ها را در سایت های 
مشابه خود ببینیم! و اگر هم سیستم قبول سفارش 
طراحی راه اندازی کنیم اصال به صرفه نخواهد بود، 
چراکه دستمزد مصوب طراحی در کشور ساعتی 
60 هزار تومان اســت و هر طراحی پایه ای اگر 20 
دقیقه هم طول بکشد شما برای هر طراحی و قبول 
تمام دردسرها و زحماتش دستمزدی معادل 20 

هزار تومان را باید در نظر بگیرید.
در خصوص فوریت ها نیز ما مشتریانی داشتیم که 
7 شب ســفارش دادند و برای جلسه ای در ساعت 
7 صبح فردای آن روز سفارش های خود را تحویل 
گرفته اند و ایــن یکی از مزیت هــای رقابتی مهم 

نیک پرینت در تحویل فوری سفارش هاست.
 

 مجموعه مجهز به دستگاه های چاپ است یا 
این ضمانت های کیفی صرفا به واسطه ضمانتی 

است که شــما از مراکز چاپ طرف قراردادتان 
گرفته اید؟

خیر، ما هیچ دستگاه چاپی نداریم و صرفا با سه الی 
پنج مرکز چاپی معتبر توافــق همکاری داریم که 
موارد چاپی کاغذی و غیرکاغذی شــامل استیکر، 
پرچم، کارت، بند کارت و... را برای مشــتریان ما 

تولید می کنند.

 با توجــه به افزایــش رویکــرد آنالین  و 
تصاویر دیجیتال شــما چه ضمانتی برای رشد 
کسب وکارهای حوزه چاپی در نظر گرفته اید که 

دست به اجرای چنین ایده ای زده اید؟
درســت می فرمایید، اما شــاید درخواست چاپ 
موضوعاتی مثل ســربرگ و تراکت و بروشــور رو 
به کاهش باشــد ولی گردش مالــی صنعت چاپ 
در جهان از 750 میلیــارد دالر در 2014 به 980 
میلیارد دالر در 2018 افزایش یافته اســت و این 
می تواند بــه معنی افزایش تقاضــا در حوزه چاپ 

دیجیتال و بازرگانی باشد.

 شــما به عنوان یک کســب وکار واســطه 
سرویس محور، بیشترین هزینه ای که تا االن 
صرف کرده اید مربوط به کدام بخش از بیزینس 

بوده است؟
ما قبل از تبلیغات بیشــترین هزینــه را در بخش 
دوالپ کردن پروژه داشــتیم چراکه موضوع آپلود 

فایل ها یکی از معضالت اصلی ما در بســتر وب بود 
و 5 ماه از مــدت زمان اجرای پــروژه صرفا صرف 
هماهنگی ها و آزمون و خطاهای الزم در خصوص 

انتخاب سرور مناسب و خدمات مرتبط با آن شد.

 بعد از این آزمون وخطاها تجربه ای به دست 
آوردید که چنانچه بخواهید کسب وکار دیگری 

را راه اندازی کنید حتما از آن استفاده کنید؟
بله، قطعا. یکی از مهم ترین تجربیات من به عنوان 
بنیان گذار، پروژه بررسی و ایجاد تقاضا در مارکت 
)بازار( و شناخت مدیاهای )رسانه های( تاثیرگذار بر 
روی مارکت حتی قبل از استخدام نیروی متخصص 
مارکتینگ و پیش از آغاز اجرای پروژه است. و دوم 
پرهیز از هرگونه تصمیم گیری  احساســی. به این 
معنا که اگر زمــان و هزینه ای را صرف کردید و در 
نقطه ای از زمان به این نتیجه رســیدید که مسیر 
را اشــتباه رفته اید نیاز نیســت به علت احترام و 
دلسوزی نســبت به این هزینه و مدت صرف شده 
مسیر را همچنان ادامه دهید چراکه جلوی ضرر را 
هر زمان بگیرید مطمئنا منفعت است.  همچنین 
پرهیز از پرداخت دستمزدهای باال به اعضای تیم را 
یکی دیگر از تجربیاتم می دانم چراکه عضوی که تا 
پایان کار قرار باشد با پروژه همکاری کند بهتر است 
در ابتدای راه به منفعت پــروژه و تیم فکر کند، در 
غیر این صورت ادامه همکاری با وی در ادامه مسیر 

سخت و سخت تر خواهد شد.

فایل بدهید، پرینت تحویل بگیرید

مهاتما گاندی
بخشیدن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته 

نیست، تغییر آینده است! 

بازار آنالین خودرو

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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 پی پینگ یک فین تک تازه وارد است که می خواهد حساب وکتاب های مالی شما را سروسامان دهد

نیک پرینت بر فرآیند چاپ فایل های گرافیکی نظارت دارد و به دنبال این است که با کیفیت و سرعت 
مطلوب آن ها را چاپ کند و به دست سفارش دهنده آنالین خود برساند

هرچند ما 
متاسفانه هزینه 

بسیاری را به 
جای صرف 
در توسعه 

کسب وکارمان، 
در هزینه های 

اقامت در تهران 
صرف می کنیم، 

حقیقت این 
است که با 

ورود بخش های 
دولتی به این 

حیطه مخالفیم 
چراکه تجربه 

ثابت کرده روند 
سلسله مراتبی 
و بوروکراسی 

اداری به 
معنی واقعی 

کلمه مانع 
سرعت حرکت 
استارت آپ ها 

می شود

پی پینگ )Payping.ir( با هدایت مشــتریان 
و بدهکاران شــما به پروفایلتان و ایجاد ارتباط 
مستقیم آن ها با حساب بانکی شما روند پرداخت 
بدهی ها و اطالعات مربوط به آن را در کانال مورد 
نظرتان در اختیار شــما قرار می دهد. سعید و 
مسعود مشهدی بنیان گذاران پی پینگ بیشتر 

برای ما گفته اند.

 ایده پی پینگ از کجا شکل گرفت؟
مــا در ابتدا بیــت وام را راه انــدازی کردیم که طرح 
مدیریت وام های خانوادگی بود ولی به علت نرسیدن 

به نتیجه مورد نظر آن را به پی پینگ تغییر دادیم.
ایده بیت وام شامل به اشــتراک گذاری پول در یک 
شــبکه اجتماعی بود که اعضا بعد از پرداخت رقمی 
به صورت ماهانــه می توانســتند در موعدی مقرر 
درخواســت وام کنند. رســیدگی به این پروسه از 
جمع آوری مبالغ ماهانه تا پرداخت وام و بازپرداخت 
آن توسط بیت وام انجام می شد. ما بعد از محقق نشدن 
نتیجه دلخواه پی پینگ را که بستری آنالین جهت 
پرداخت، واریز و خدمات مربوط به این حوزه است، 

راه اندازی کردیم.

 چه تجربه ای را از بیت وام با خود به پی پینگ 
آوردید؟

ما در بیت وام دو ماه را صرف تولید اپلیکیشــن مورد 
نظرمان کردیم و بعــد از ورود آن به بازار تازه متوجه 
گپ های آن شدیم، در حالی که می توانستیم ابتدا بر 
روی بستر وب آن را تولید و تست کنیم. بنابراین در 
پی پینگ ما سعی کردیم بالفاصله بعد از تولید یک 
ام وی پی ساده آن را وارد بازار کنیم و طبق فیدبکی 
که از مشتریان و کاربران می گیریم مرحله به مرحله 

کار را کامل تر کنیم.

 اگر در حال حاضر من عالقه مند به استفاده از 
خدمات این وب سایت باشم از کجا باید شروع 
کنم؟ و چه خدمتی را می توانم از شــما دریافت 

کنم؟ 
شما ابتدا وارد پی پینگ می شوید و ثبت نام می کنید. 
این ثبت نام به معنی ایجاد یک اکانت شخصی است 
و یک صفحه کاربری برای شما ایجاد می کند. در این 
مرحله از نام شخصی یا نام برند محل کسب وکارتان تا 
عکس شخصی یا عکس از فروشگاه یا مجموعه مورد 
نظرتان را می توانیــد وارد کنید. از این پس هرگونه 
تعامل مالی شــما با این اطالعات ثبت شده صورت 
می پذیرد. و در آخر نیز شــماره کارت بانکی خود را 

برای واریز پرداخت های مرتبط وارد  کنید.
بعد از ثبت تمامی این 
مراحــل، می توانیــد 
به  پرداخت کنندگان 
حســابتان را دعوت به 
بازدیــد از پروفایلتان 
در پی پینــگ کنید و 
اطالعــات  هرگونــه 
شــامل نــام و تاریخ و 
پرداخــت  موضــوع 
پرداخت کننــدگان را 
در اختیار داشته باشید.

یکی دیگــر از خدمات 
جذاب ما این اســت که می توانید پولــی را از افراد 
درخواست کنید و به صورت یک لینک تقاضای خود 
را برای آن ها ارســال کنید. شخص دریافت کننده 
لینک بعد از باز کردن لینک مســتقیم بدون نیاز به 
داشتن شماره کارت شما به صفحه پرداخت هدایت 

خواهد شد.

 برخورداری از این ســرویس بــرای کاربران 
رایگان است؟

این حجم از ســرویس برای همه رایگان است ولی 
افزایش ایــن خدمات تحت عنــوان ارائه آیتم های 
مالی که غالبا برای مشتریان تجاری ما بیشتر کاربرد 
دارد بــا پرداخت کارمزد و درصــدی از هر تراکنش 

امکان پذیر است.

 این سرویس رایگان شامل چه سقفی از تراکنش 
می شود؟

شامل سقف 3 میلیون تومان در ماه، 800 هزار تومان 
در روز، و 5 پرداخت در روز.

 آیتم های غیرعمومی که اصوال به مشــتریان 
تجاری خود ارائه می دهید شــامل چه مواردی 

می شود؟
 بخش آیتم های مالی مختص کسانی است که اکانت 
خود را به اکانت کسب وکار )تجاری( ارتقا داده اند. آن ها 
پس از ســاخت یک آیتم تجــاری می توانند به طرق 
مختلف آن را در دسترس کاربران یا مشتریان خود قرار 
دهند و از طریق کانال هایی که معرفی می کنند اطالعات 
پرداخــت مشــتریان 
خود را مشــاهده کنند 
و یا با آنــان در ارتباط 
باشــند. به طور مثال 
اگر فروشنده ای هستید 
که در اینســتاگرام هم 
فعالیت می کنید با این 
ســرویس می توانیــد 
افزونه اینســتاگرامتان 
را به محصولی که قصد 
فــروش آن را داریــد 
متصل کنید. و یا با فعال 
کردن بخش پیامک می توانید برای پرداخت کننده های 
هر آیتم متن پیامکی را آمــاده کنید تا بعد از تکمیل 
پرداخت برای فرد فرستاده شود. برای این بخش ما از 
سرویس پیامک »کاوه نگار« استفاده می کنیم. یا اگر 
قصد ارسال فاکتور یا پیامی مخصوص به مشتریان و 
Mail�  پرداخت کننده ها را دارید ســرویس یکپارچه

erLite  نیاز شــما را برطرف می کند. همچنین ما این 
امکان را به کاربران تجاری مان داده ایم تا اگر کاربری روی 
صفحه شخصی یا فرم های پرداخت آیتم های مالی آن ها 
قرار گرفت بتواند به طور مستقیم با آن ها چت کند و ارتباط 
داشته باشد. برای فعال کردن این سرویس نیاز است در 
 Slack ثبت نام کنید. با اتصال Smooch.io ســایت
به پی پینگ نیز می توانید تمام گزارشــات دریافت و 
پرداختی هایتان را روی یک کانال Slack تان داشــته 

باشــید. برای مثال اگر پرداختی انجام می شود و نیاز 
است اعضای گروه از آن مطلع شوند می توان سرویس 

پی پینگ را روی کانال مورد نظر تنظیم کرد.

 در ازای ارائــه این خدمات چــه هزینه ای از 
مشتریان تجاری خود می گیرید؟

ما یک درصد از هر تراکنــش و نهایتا 5 هزار تومان 
کارمزد برای تراکنش های بــاالی 500 هزار تومان 

می گیریم.

 من در وب سایت شما نماد الکترونیکی را ندیدم.
متاســفانه در یک مرحله به این علت که ما را درگاه 
واسط ندانستند و صرفا یک مارکت پلیس دیدند موفق 
به دریافت نماد نشدیم که بعد از اعمال اصالحات و 
رایزنی های متمادی در حال حاضــر به غیر از اخذ 

امضای پایانی مراحل دریافت نماد را طی کرده ایم.

 مشــتریان تجاری شــما از اینکه اطالعات 
تراکنش های مالی شــان به وضوح در این بستر 
قابل رویت و رسیدگی است و متعاقبا شامل قوانین 

پرداخت های مالیاتی می شوند نگران نیستند؟
خیر، خوشبختانه اداره مالیات به این شکل بر این روند 
تعریفی از پرداخت مالیات نداشته و تهدیدی برای 
مشــتریان تجاری ما نیز نخواهد بود، چراکه چیزی 
شبیه به کارت به کارت کردن های آنالین است که تا 

به امروز مورد توجه اداره مالیات نبوده است.

 از آنجا که شما شهروند استان خراسان هستید 
و برای اجرای استارت آپ خود به تهران مهاجرت 
کرده اید، نظرتان در خصوص اینکه دولت خبر از 
جاگذاری یک شــتاب دهنده در هر استان داده 

است چیست؟
هرچند ما متاسفانه هزینه بسیاری را به جای صرف 
در توسعه کســب وکارمان، برای هزینه های اقامت 
در تهران پرداخت می کنیم، حقیقت این اســت که 
با ورود بخش های دولتی بــه این حیطه مخالفیم، 
چراکه تجربه ثابت کرده است روند سلسله مراتبی و 
بوروکراسی اداری به معنی واقعی کلمه مانع سرعت 

حرکت استارت آپ ها می شود.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

infocars.ir پایگاهی است که برای معرفی و 
انجام فعالیت های بازرگانی خودرو و صنایع 
وابسته خودرویی طراحی شده که ارتباطی 
پایدار بین گروه های مختلف صنایع خودرو 
برقرار می کند. از طریق این شبکه می توانید 
با خریداران و فروشندگان و ارائه دهندگان 
خدمات از طریق ایمیل، فکس، پیام کوتاه و 

ارسال پستی ارتباط برقرار کنید.
بنیان گذار اینفوکارز می گوید: »این بهترین 
ابزار برای فروشندگان، شرکت ها و صاحبان 
صنایع است تا بتوانند با مشتریان خود در 
سراسر ایران ارتباط برقرار کنند و بازار کار 
خود را بهبود بخشــند. از طریق این سایت 
می توانید محصوالت خود را در آگهی های 
فروش درج کنید، پیشنهاد های خرید خود 
را مطرح کنید، خریداران، فروشــندگان و 
مشــتریان اصلی خود را شناسایی کنید و 
همچنین در قسمت جستجو، مطالب مورد 

نظرتان را بیابید.«
اینفوکارز کــه گروه های خریــد و فروش 
خــودرو، لوازم یدکی و قطعــات، خدمات 
تعمیرات و ســرویس خودرویــی و... را در 
دسته بندی انواع آگهی خود دارد خدمات 

زیر را به کاربر آنالین خود ارائه می دهد:
 ایجــاد صفحــه وب مجــزا بــرای هر 
آگهی دهنده با قابلیــت معرفی محصول، 
خدمات، گالری عکس و فیلم، نقشه موقعیت 

جغرافیایی و فرم تماس و...
 امکان جســتجو بر اســاس پارامترهای 
مختلف مانند نوع آگهی، نــوع خودرو، بر 

اساس منطقه، قیمت
 اضافــه، ویرایش کردن، به روزرســانی و 
حــذف آگهی و اطالعات مربوطه توســط 

صاحب آگهی
 معرفی و ثبت آگهی کاربر در موتورهای 

جستجوی گوگل و یاهو
 سیستم ارسال پیام شخصی بین کاربران

 مشــخص کردن نوع آگهی ســتاره دار، 
تصویر، لینک و مدت آگهی برای هر پکیج

 روش های پرداخت آنالین توسط شبکه 
شتاب جهت استفاده از بسته های خدماتی 

مختلف
 نسخه موبایلی ایران اینفوکارز قابل نمایش 

بر روی سیستم های آیفون، آی پد، اندروید
 منابع خودرویی شامل فیلم و کتب

 قیمت روز خودرو
 آخرین اخبار خودرو و صنایع وابسته

این وب سایت ضمن معرفی مراکز تجهیزات 
و لــوازم تزئینی خــودرو،  خدمات پس از 
فروش، مراکز فــروش خودرو،  نمایندگان 
انحصاری خودرو،  بیمه خودرو، و لیزینگ 
خودرو اطالعاتی نیــز در خصوص کرایه و 
اجاره خودرو، امــداد خودرو، حمل و نقل و 
بازرگانی خودرو،  انجمن ها و اتحادیه های 
خودرو ، نشریات، مجالت و رسانه خودرو،  
مراکــز عمومی خودرویی،  ماشــین آالت 
ســنگین، جمعه بازار، قیمت روز خودرو و 
آگهی های همکاری مرتبط در اختیار کاربر 

قرار می دهد.
همچنین بــا ارائه نقشــه ترافیکی آنالین 
کل کشور و نمایش محدوده های ترافیک 
و میزان ترافیک لحظه ای شــهر تهران در 
حــال تبدیل به مرجعی برای دسترســی 
بهینه کاربران به اطالعــات مربوط به این 
حوزه است. همچنین این وب سایت قصد 
دارد امکان استعالم خالفی خودرو و نمرات 
منفی را نیــز از طریق همین وب ســایت 

امکان پذیر کند.
اینفوکارز با ارائه چهار پک نقره ای، طالیی، 
ویژه و جامع درخواست آگهی های مرتبط 
را نیز پوشــش می دهد و در این وب سایت 

درج می کند.

اینترنتی پول قرض بگیرید

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w
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چقدر بود؟
ما با سرمایه اندک شــخصی کار را شروع کردیم و با 
همان ســرمایه اندک اقدام به راه اندازی نسخه اولیه 
سایت و ارائه و معرفی محصوالت موجود در گنجینه 
شخصی مان به صورت کامال تخصصی کردیم. هم زمان 
جستجو و سفرهایمان برای شناسایی صنایع دستی 
اصیل ایرانی ادامه داشت و روزبه روز گنجینه ما از آثار 
خریداری شده و گاها تصاویر تهیه شده از محصوالت 
در مراحل نخستین کار تکمیل تر می شد. همچنین 
تعلق خاطر ما به جامعه هنری و داشتن تخصص در این 
زمینه موجب می شد که اعتماد تولیدکنندگان به من 
و همکارانم بیشتر شود و در روزهای شروع کار برخی 
کاالهایشان را امانی برای انجام عکاسی و معرفی در 
سایت در اختیار ما قرار دهند. البته ناگفته نماند که 
همواره اعتقاد ما در این راه بر خرید محصوالت بیشتر 
خصوصا از آثار تولیدکنندگان روستایی و عشایری با 
هدف تقویت مالی و ترغیب آنان به تولید بیشتر و از 
سوی دیگر گسترش گنجینه و انبار محصوالت متنوع 
سایت بوده است. از طرفی دیگر کمک دو نهاد دولتی 
یعنی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
کشور و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز که 
زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری نهاد ریاســت 
جمهوری است، کار ما را پیش انداخت. به طوری که 
با دریافت تسهیالت 100 میلیون تومانی از معاونت 
صنایع دســتی کار را پیش بردیم و خــود معاونت 
هم دفتری در عمارت کوشــک خیابان فردوسی در 
اختیار ما قرار داد که یک ســال و نیم اســت در آن 
فعالیت می کنیم. قبل از اینکه به اینجا بیاییم در خانه 
فعالیت می کردیم و جلسات کاری مان را در دفتر کار 
برادرم پیش می بردیم. درواقع این مســئله نشان از 
اهمیتی است که دولت یازدهم برای کسب وکارهای 
آنالین قائل اســت و من فکر می کنم یکی از بهترین 
رویکردهای این دولت به شمار می رود، چون ما هم 
درنهایت باید راه سایر کشورها را در این حوزه برویم.

  شیوه همکاری شما با هنرمندان و آغاز فروش 
اینترنتی صنایع دستی چگونه بود و در حال حاضر 
با چه تعداد هنرمند همکاری می کنید؟ درواقع 
می خواهم در همین ابتدا اشاره ای داشته باشید 

به میزان اشتغال زایی آرانیک.
بعد از شش ماه که با آزمون وخطا پیش رفتیم، روند 
ثابت کاری مان با هنرمندانی که کارشان از کیفیت 
باالیی برخوردار بود، شــکل گرفت و در حال حاضر 
با 700 کارگاه در کل ایــران همکاری می کنیم که 
در هر کارگاه حداقل 5 نفر مشــغول به کارند، یعنی 
به طور میانگین برای بیــش از 3 هزار و 500 نفر به 
طور غیرمســتقیم ایجاد اشتغال شده و اهمیت این 
اشتغال زایی این اســت که برای افرادی در روستاها 
و مناطق دورافتاده درآمدزایی ایجاد شده است. اما 
اشتغال زایی مســتقیم آرانیک در حال حاضر 5 نفر 

است.
شــیوه کارمان با تولیدکنندگان هم به این صورت 
است که آثارشان را به صورت یکجا از آنها خریداری 
می کنیم و در انبار دپو می کنیــم. به هیچ عنوان به 
صورت امانی کار نمی کنیم. یعنی نمی گوییم جنستان 
را بگذارید هروقت فروش رفت پولش را می دهیم. البته 
اگر احتمال بدهیم که کاری به فروش نمی رسد یا از 
فروشش مطمئن نباشیم تنها عکسش را در سایت 

قرار می دهیم و جنس پیش هنرمند می ماند. 

  با توجه به اینکه از دیربــاز تاکنون صادرات 
صنایع دســتی در ایران رواج داشته، شما هم 
برنامه ای برای حضور در بازارهای خارجی دارید؟

خوشبختانه ما تجربه خوبی از صادرات صنایع دستی 
داریم و توانسته ایم میزان قابل توجهی از صنایع دستی 
را طی ســه مرحله به پاریس صــادر کنیم. خریدار 
کاالهای مــا یک گالــری دار ایرانی اســت که کل 
گالــری اش را کــه در نزدیکی برج ایفل اســت، با 
محصوالت ما تجهیز کرده و از طریق سایت آرانیک با 
ما آشنا شده است. درواقع در حال حاضر نمایندگی 
توزیع صنایع دستی آرانیک در پاریس شده است و ما 
تاکنون طی سه مرحله صنایع دستی برایش ارسال 
کرده ایم. در مرحله اول 500 کیلو، در مرحله دوم 400 

کیلو و در مرحله سوم هم حدود 400 کیلو.

  صادرات شما چگونه و با چه هزینه ای انجام شد؟
از ارسال هوایی استفاده کردیم. مثال برای یک بخش 
که 500 کیلو بود، یک میلیــون و 400 هزار تومان 

هزینه ارســال پرداخت کردیم که چون ارزش بار تا 
400 میلیون تومان بود به صرفه است.

  چه کاالهایی را صادر کردید؟
بیشترین صنایع دستی که به پاریس ارسال کرده ایم، 
صنایع دســتی فلزی بوده است. مانند فیروزه کوب، 
مینا، قلم زنی، ملیله کاری، شیشه، سفال و... اما حجم 
بیشتر کار فلز بوده اســت. فرش و تابلوفرش هم در 
آنجا بازار خوبی دارد و مدام از ما خریداری می شود. 
همچنین کارهای فیروزه کوب و ملیله کاری مس و 
نقره با استقبال زیادی در پاریس مواجه شده و این 
نخستین باری است که کارهای ملیله در این حجم به 

اروپا صادر می شود.

  با وجود چنین صادراتی درواقع می توانیم از 
صادرات استارت آپی حرف بزنیم؟

بله و این خوشایندترین وجه کارمان بوده که از طریق 
حوزه تجارت الکترونیک به صادرات کاالهایی کامال 
سنتی رســیده ایم و االن گالری پاریس به گرانیگاه 
صادرات ما در اروپا تبدیل شده و از هر کشور اروپایی 
و آمریکایی دیگر که ســفارش کاال داشته باشیم از 
طریق همین فروشگاه برایشــان ارسال می کنیم. 
چون خودمان هنوز با مشکالت پستی برای ارسال 
دســت وپنجه نرم می کنیم. البته چــون از ایران به 
پاریس پرواز مستقیم داریم، برای ارسال به فرانسه 
مشکلی نداریم اما در مورد سایر کشورها این مشکل 

وجود دارد.

  آماری هم دارید که نشــان دهد این صادرات 
برای تولیدکنندگان شما چه آورده مالی به همراه 

داشته است؟
برای تهیه بار ارسالی به فرانسه، به حدود 12 کارگاه 
سفارش کار دادیم که از بین آن ها برای شش کارگاه 
به طور کلی 50 میلیون تومان درآمدزایی داشــت. 
همچنین باید به این نکته اشاره کنم که 60 درصد از 
شاغالن کارگاه هایی که با آن ها همکاری می کنیم، 
بانوان هســتند. درواقع ایــن درآمدزایی به نوعی 
ارزش آفرینی اجتماعی را هم برای این زنان به همراه 

دارد و سامانی به زندگی شان می دهد.

خوشایندترین 
وجه کارمان این 
بوده که از طریق 

حوزه تجارت 
الکترونیک 
به صادرات 
کاالهایی 

کامال سنتی 
رسیده ایم و االن 

گالری پاریس 
به گرانیگاه 

صادرات ما در 
اروپا تبدیل 
شده و از هر 

کشور اروپایی و 
آمریکایی دیگر 

که سفارش 
کاال داشته 

باشیم از طریق 
همین فروشگاه 
برایشان ارسال 

می کنیم
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نرگس شایق، بنیان گذار سایت آرانیک کارآفرین جوانی که می خواهد صنایع دستی روستاییان و عشایر را اینترنتی به همه جهان بفروشد

  داستان کسب وکار شما از کجا آغاز می شود؟
داســتان ما از آنجایی آغاز می شــود که بعد از اتمام 
دوره کارشناســی ارشــد به خاطر عالقه شخصی 
همراه همســرم و یکی از دوستانم ســفرهایمان را 
به روســتاها و مناطق عشــایری ایران آغاز کردیم. 
خانه به خانه به روستاهای دورافتاده ایران و چادرهای 
عشــایر ســر می زدیم و هدفمان تنها عالقه مندی 
به حوزه صنایع دســتی بود. تاکید می کنم که ابتدا 
هیچ  هدف اقتصادی از این کار نداشــتیم و صرفا به 
دلیل عالقه مندی به حوزه هنرهای ســنتی ایران 
به جمع آوری صنایع دســتی سنتی و بومی مناطق 
مختلف ایران می پرداختیم. از کارگاه هایشان عکس 
می گرفتیم و از کارهایشــان به عنوان نمونه خرید 
می کردیم. چون این صنایع دستی بومی و سنتی در 
حال نابودی و کمرنگ شدن است، می خواستیم از 
هرکدام نمونه ای داشته باشیم تا در صورت نابودی 
حداقل بتوانیم با کمک آن ها موزه صنایع دســتی 
ایجاد کنیم و کلکسیون و موزه صنایع دستی شخصی 
تشکیل دهیم. هدف ما کار اقتصادی نبود و در ادامه 
به فکر نوشــتن یک دائره المعارف صنایع دســتی 
روســتایی- عشــایری افتادیم و این موجب شــد 
عالقه مندی مان به سفر بیشتر شود. ماهی یک یا دو 
سفر به استان های مختلف داشتیم و در این سفرها 
38 رشته صنایع دســتی را که در حال از بین رفتن 
بود، شناسایی کردیم. بنابراین به دنبال پیدا کردن 
علت این روند نابودی و فراموشــی هنرهای سنتی 
رفتیم. علتش ساده بود؛ عدم خرید آثارشان و مهجور 
ماندن و درواقع غیراقتصادی بودن تولید این آثار که 
همگی در روستاهای دورافتاده، قبایل عشایری و دور 
از بازارهای بزرگ تولید می شدند. یعنی هم به بازار 
شهرهای بزرگ دسترسی نداشتند و هم اینکه چون 
اغلب از قومیت های مختلف بودند گاه حتی بعضی از 
آن ها به زبان رایج فارسی هم مسلط نبودند. بنابراین 
امکان برقراری ارتباط با بازارها را نداشتند. بنابراین 
این افراد گردش مالی بســیار محدودی از آثارشان 
نصیبشان می شد و اطرافیانشــان هم به این آثار و 
آموختن این مهارت ها مبادرتی نمی کردند. همین 
امر درنهایت به کاهش تولید و فراموشی این هنرهای 
بومی و سنتی منجر می شد. پس هنرها منحصر به 
یک یا دو نفر می ماند که سازندگانشــان چون اغلب 
سنین باالیی هم داشته و دارند، با مرگ هرکدام، یک 
هنر اصیل و ناب ایرانی به زیر خاک می رفت و می رود. 
اینجا بود که بعد از سه سال کار پژوهشی جرقه کار 

اقتصادی به ذهنمان رسید.

  می توانستید صنایع دستی رایج کشور را که 
اتفاقا دسترسی به آن ها هم بیشتر است، به صورت 
آنالین بفروشید. چرا اینقدر روی صنایع دستی 

روستایی و عشایری تاکید دارید؟
در حال حاضر ما در دوره ای به ســر می بریم تحت 
عنوان پســا مدرن که وجهی از آن به معنای رجوع 
به سنت ها و تلفیقشان با روزگار فعلی و مدرن است. 
مردم رو آورده اند به آنچه بکر و دست نخورده است و 
اتفاقا صنایع دستی روستایی و عشایری ایران صبغه 
پســت مدرنی دارند و با ظاهر سنتی با سلیقه مردم 
امروز هماهنگ می شــوند. این صنایع قابلیت های 
زیادی برای عرضــه به بازار دارنــد و ما باید چرخه 
و گردش مالی برایشــان ایجاد کنیم. مانند ســفال 
کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان که اغلب 
بانوان به ســاخت این سفال اشــتغال دارند و نوع 
ساختشان هم با سفال گری منطقه همدان و اللجین 
متفاوت است که در کل سختی های زیادی دارد. اما 
حاصل این تولید کاالیی بی نظیر است که مشتریان 

خاص دارد.

  چرا فروش آنالین را انتخاب کردید؟
دقیقا ابتدای سال 92 بود که ایده فروشگاه اینترنتی 
به ذهنمان رسید. قبل از آن بررسی ها و به اصطالح 
باال و پایین های زیادی کردم که به راه حلی برســم 
تا به واســطه آن بتوان جایی یا مکانی یا امکانی برای 
فروش صنایع دستی سنتی و بومی ایران پیدا کنم. 
یکی از گزینه ها احداث فروشــگاه فیزیکی و عرضه 
سنتی این آثار بود که قاعدتا من سرمایه اولیه اش را 
نداشتم، چون کارمند فرهنگستان هنر بودم با حقوق 
کارمندی. دلیل دیگر این بود که ما نمی خواستیم به 
یک خیابان، یک منطقه یا یک شهر محدود شویم. 
فروشــگاه فیزیکی ما را محــدود می کرد اما فروش 
اینترنتی ما را به افراد مختلف متصل می کرد. در ذهن 

من هیچ گاه بازار محدود جایی نداشت.

  فروش اینترنتی صنایع دستی یعنی کاالیی که 
نیاز اولیه انسان را برطرف نمی کند و در سبد خرید 
روزمره خانوارها جایی ندارد. با توجه به بی سابقه 
بودن عرضه چنین کاالهایی در اینترنت، ترسی 

از شکست در بازار ایران نداشتید؟
بازار ایران برخالف فکر عامه، بازار بسیار خوبی برای 
سرمایه گذاری است و مردم ایران بیشتر از مردم هر 
کشوری برای صنایع دستی پول خرج می کنند. در 
حالی که تجربه ما در سایر کشورها نشان می دهد که 
برخالف تصور عموم مثال اروپاییان از ایرانی ها خرید 
بیشــتری از این حوزه ندارند. بسیاری از متصدیان 
صنایع دســتی فکر می کنند که اگر جنسشان را به 
اروپا بفرســتند، روی هوا آن را می برند، در حالی که 
به واقع اینطور نیست. اما بازار ایران با جمعیت جوان 
و عالقه مندی که دارد، ظرفیت های بســیاری برای 

فروش صنایع دستی دارد.

  سرمایه اولیه شما برای راه اندازی این کسب وکار 
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آلبرتانیشتین
از همه افــرادی که در زندگی ام دســت رد به 
سینه ام زدند سپاسگزارم. به همان علت بود که 

کارهایم را خودم انجام دادم. 

داســتان از جای خوبی شروع می شود. یعنی 
از میدان فردوســی و بعد خیابان فردوســی 
و بعد خیابان کوشــک. نام ها مــن را به عصر 
نخستینه های نوستالژیک می برد. روی تابلوی 
کوچه ها دقیق می شوم. کوچه ارباب جمشید، 
بن بســت خبرنگاران! ساختمان شماره 4 قوه 
قضاییه، روبه روی فروشــگاه البســکو و نبش 
کوچه مهّنا. اینجاست که عمارت کوشک نمایان 
می شــود. عمارتی که منزل مسکونی خانواده 
شقاقی نامی بوده و حاال خانه هنر و صنایع دستی 
شده اســت و به نوعی زیر نظر سازمان میراث 

فرهنگی اداره می شود. 
در کوچک چوبی اش که بوی نم آب پاشی باغبان 
عمارت را می دهد، روی پاشــنه می چرخد و 
کناری می رود. برای ورود باید سرم را کمی خم 
کنم. باغبان راهنمایی ام می کند تا پا به عمارتی 
بگذارم که کاج ها و ســروهای زیادی سر روی 
شانه هایش خم کرده اند و انگار با طمانینه ای 
تاریخی به کف حیاط خیره شده اند. می ایستم، 
کمی نگاهشــان می کنم که پــر از واژه های 
تاریخی اند. کمابیش آثاری از صنایع دســتی 
هم در این محل به چشــم می آید. رنگ های 
فیروزه ای، راهروهای باریک و در های کوچک 
همگی نشان از فضایی متفاوت دارند. در دفتر 
»آرانیک« روی اثری موج بافی می نشینم و به 
آثار مینای روی سفال اللجین چشم می دوزم. 
مینای اصفهان هم ســمت راســتم ایستاده 
و دســت بافت های روســتایی و عشایری هم 
هستند. سفال کلپورگان درون بوفه جا خوش 
کرده که یادآور عصر نخستینه هاست. هنوز هم 
می توان آثار سرانگشتان زنان آن منطقه را بر 
روی بدنه سفال ها حس کرد. نوعی سحرآمیزی 
از جنس خاک رس در نگاهشان موج می زند. 
شاید تصور حضورشان در بازارهای جهانی برای 
خیلی ها ناممکن بوده اما امروز داســتان رنگ 
و روی دیگری به خود گرفته اســت. چون به 
کسب وکار دختری تبدیل شده اند که از کودکی 
می خواسته تاجر بزرگی شود. در این گزارش 
»نرگس شــایق« به چند سوال پینگ پنگی، 

پاسخ های نه چندان پینگ پنگی داده است.
 بچه که بودید، می خواســتید چه کاره 

شوید؟
همیشه دوست داشتم تاجر بزرگی شوم و کار 

اقتصادی گسترده ای داشته باشم.
 می خواستید تاجر شوید و به دنیای هنر 

آمدید؟
من هنر را با موســیقی و ســاز تنبک شروع 
کردم و در دانشــگاه هم هنر خواندم، چون 
در خانــواده ای هنری بزرگ شــده ام. پدرم 
حدود سال 48 تحصیل کرده دانشگاه تهران 
در رشته روان شناسی بود و در جوانی  سنتور 
می زد و بسیار من را تشویق می کرد که ساز 
بزنم. به همین دلیل هم من ساز می زنم، آن 
هم تنبک. البته موافق نبود که من رشته هنر 
را انتخاب کنم و دوست داشت پزشک شوم. 
اما من از همــان بچگی به مباحث اقتصادی 
عالقه نشــان می دادم و شاید هیچ گاه دقیقا 
در ذهنم تصویری از شغل خاصی نداشتم که 
بخواهم به آن بپــردازم اما زمانی که کارمند 
فرهنگستان هنر بودم همیشه به این موضوع 
فکر می کردم که نمی خواستم کارمند باشم 
و آن شــغلم را نمی پســندیدم. درواقع کار 
پشــت میزی را دوست نداشــته و ندارم. به 
همین دلیل از شرایطی که االن دارم، بسیار 

راضی هستم.
 گاه تغییرات مالی ممکن است افراد را به 
رفتن از ایران و به طور کلی مهاجرت ترغیب 

کند؛ ممکن است روزی از ایران بروید؟
من هیــچ گاه از ایران نمی روم و به شــغلم و 
خانواده ام بســیار وابسته ام. از طرفی این کار 
هویت من اســت و من بدون کار اصال وجود 
ندارم. کارم را به راحتی به دست نیاورده ام که 
با رسیدن به نقطه مالی مشخصی آن را کنار 

بگذارم و بروم.
 وقتی با کارآفرینــان صحبت می کنیم، 
همیشــه از منابع الهام بخش خود حرف 

می زنند. چه چیزی به شما الهام می دهد؟
سرگذشت آدم های موفق به من الهام می دهد. 
مثال در مطالعاتی که داشتم با برادران امیدوار 
آشــنا شــدم و یک بار موزه آن هــا را دیدم و 
شعارشــان را خواندم که به این مضمون بود: 
»همه متفاوت، همه خویشاوند.« با این جمله 
خیلی احســاس نزدیکی می کردم. چون در 
سفرهایم به روستا و مناطق، انگار به این جمله 
رسیده بودم اما کلماتش در ذهنم نبود. بنابراین 
از آن ها خواستم این شــعار، شعار آرانیک هم 

باشد که قبول کردند.
 چه چیزی ناامیدتان می کند؟

وضعیــت بد اقتصــادی مردم مــن را ناامید 
می کند، چون کاالی ما نیاز اولیه نیست و باید 
سبک زندگی به حدی برسد که مردم بتوانند 
صنایع دستی بخرند. اما مسئله ای که تیم ما را 
امیدوار نگه داشــته، این است که دروازه های 
اقتصاد جهانی به روی کشــورمان باز شــود و 
مراودات حرفه ای و تجاری بیشــتری با جهان 
برقرار کنیم. یکــی از نتایج مهم تحقق چنین 
امری، ورود گردشــگر به ایران اســت. چون 
گردشگران مهم ترین خریداران صنایع دستی 
ایران هســتند و اگر زیرســاخت های بانکی و 
ارســال کاال را با جهان برقرار کنیم، به راحتی 
می توانیم به گردشگرانی که بعدا به کشورشان 
برمی گردند، به صورت آنالین صنایع دســتی 

بفروشیم.
 هنوز هم  به سفر می روید؟

بله، ما تاکنون 90 درصد ایران را گشــته ایم و 
هنوز 100 درصد نشده است. مثال هفته بعد به 

کردستان و منطقه اورامانات می رویم.

عمارت نشین مینافروش 
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طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

 در حال حاضر 
با 700 کارگاه 

در کل ایران 
همکاری 

می کنیم که 
در هر کارگاه 
حداقل 5 نفر 

مشغول به 
کارند، یعنی به 
طور میانگین 
برای بیش از 

3 هزار و 500 
نفر به طور 

غیرمستقیم 
ایجاد اشتغال 
شده و اهمیت 

این اشتغال زایی 
این است که 
برای افرادی 
در روستاها 

و مناطق 
دورافتاده 

درآمدزایی 
ایجاد شده است

فروشــگاه آنالین آرانیک به عنوان نخستین پایگاه تخصصی فروش 
و معرفی صنایع دستی تقریبا به سه ســالگی خود نزدیک می شود. 
فروشگاهی که عالوه بر فروش در بازار ایران توانسته به کشورهای دیگر 
صادرات هم داشته باشد و به نوعی نخستین های صادرات استارت آپی 
در ایران را رقم بزند. آرانیک طی این سه سال، به رکورد بازدیدکننده 8 
هزار کاربر در روز رسیده و روزانه 80 ثبت خرید دارد. خریدی که از بین 
کاالهایی با قیمتی بین 2 هزار تومان تا 50 میلیون تومان صورت می گیرد. 
این فروشــگاه خواهان هم پیدا کرده و پیشنهاد خرید یک میلیارد 
تومانی هم داشته که مدیرعاملش سفت وسخت آن را رد کرده است. 
در این گزارش نرگس شایق، مدیرعامل آرانیک، داستان کسب وکار، 
برنامه هایش برای فروش بیشتر در ایران و صادرات بیشتر به سایر نقاط 

جهان را با »شنبه« در میان گذاشته است.

می
 اما

یار
سات

س: 
عک



  غیر از فرانســه کشــور دیگری هم بوده که 
مستقیما برایشان کاال ارسال کرده باشید؟

به اســترالیا و کانــادا هم در حجم کمتــر صادرات 
داشته ایم. به استرالیا بیشتر کارهای سفال و به کانادا 
بیشــتر کارهای ترمه صادر کرده ایم. سفارشی هم 
جدیدا از چین گرفته ایم )در این لحظه با چهره ای شاد 
رو به همکارش می گوید: آقای... باالخره سفارش داد.(

  سفارش چین چه کاالهایی را دربرمی گیرد؟
این ســفارش 200 کیلو بار صنایع دستی است که 
حجم عمده آن سفره قلمکار است. کار فلز و کار سفال 
و آثار خاتم هم در آن وجود دارد. این برای شروع کار 
اســت و هدف ایجاد زیرساخت اولیه برای همکاری 
بلندمدت است. البته امیدوارم برای ارسال به چین 
مشکل حمل ونقل نداشته باشیم. چون برای کانادا و 
استرالیا دچار مشکل شدیم. مثال برای کانادا درنهایت 
مجبور شدیم با پست کاالها را ارسال کنیم و از یک 
بسته صنایع دســتی 13تایی، 8 عددش شکست و 
طبق قوانین تجارت آنالین جبران خسارت شکستن 
کاالی ارسالی با فروشنده است و نه مشتری. یعنی 
پست ضرر زیادی در این مورد به ما وارد کرد. ارزش 
ریالی کل حجم بار ارسالی به کانادا 5 میلیون تومان 
بود که با این شکستگی ها حدودا 2 میلیون تومان ضرر 

کردیم. چون حجمش باال نبود با پست ارسال کردیم 
وگرنه از طریق هوایی اقدام می کردیم.

  وقتی صحبت از صادرات به میان می آید، در 
کنارش آورده های کسب وکارها برجسته می شود. 
آورده ای به نام ارزآوری. مسئله ای که بیشتر از 
حوزه های سنتی کسب وکار انتظار می رود و به 
نظر می رسد صادرات صنایع دستی جزو نخستین 
صادرات استارت آپی ایران محسوب می شود و 
این مســئله از اهمیت باالیی برخوردار است. با 
توجه به صادراتی که تاکنون داشته اید، آماری 

از میزان ارزآوری آرانیک می توانید ارائه کنید؟
ارزآوری صادرات ما به فرانســه حدودا 700 میلیون 
تومان بود و برای ما که خودمان را در آغاز راه می دانیم، 
پیروزی بزرگی بود. صریح تر بگویم این رقم برای جیب 

ما هم بسیار مفید بود.

  در حال حاضر روزانه آرانیک چه تعداد کاربر 
دارد؟

روزانه 8 هزار بازدیدکننده داریم.

  آمار ثبت فروشتان در هرروز چقدر است؟
باید اشاره کنم؟

 بله. چون شــفاف کردن این حوزه به نفع 
کل اکوسیستم اســت. آمار از فواید چنین 
کسب وکارهایی می گوید. بنابراین بیان این 
آمارها می تواند حــوزه را برای عالقه مندان 
ملموس تــر کند تا رســیدن بــه چنین 

کسب وکارهایی را دور از ذهن ندانند.
به طور میانگین روزی 80 ثبــت خرید داریم. البته 
باید به این نکته هم اشــاره کنم که ما فصل رکود و 
فصل های پرفروش داریم، مثال شب عید ما زودتر از 

ساعت 12 شب از دفتر بیرون نمی رفتیم.

  ارزان ترین کاالی آرانیک چقدر قیمت دارد؟
2  هزار تومان.

  گران ترین کاالی آرانیک چه قیمتی دارد و چه 
اثری است؟

50 میلیون تومان که مجســمه ای چوبی است. ما 
روی ســایت کارهای گران زیادی داریم که فروش 
خوبی هــم دارند. مثــال کار 20 میلیون تومانی هم 
روی سایت داریم که هم در ایران و هم خارج از ایران 

فروش داشته است.

  عمده خریداران شما چه کسانی هستند؟
مردم عادی طیف وسیعی از مشتریان ما را تشکیل 
می دهند. در ایــن میان ســفارش های زیادی هم 
از ادارات، ســازمان ها و ارگان هــا داریم. االن حتی 
بچه مدرسه ای ها به ما ســفارش می دهند و آدرس 
مدرســه را ثبت می کنند. خانم های خانه دار و حتی 
فروشگاه های فیزیکی صنایع دستی هم از خریداران ما 
هستند، چون ما واسطه را حذف کرده ایم و مستقیما 
از تولیدکننده کاال را می خریم، با قیمت منصفانه تری 

آن را به مشتری ارائه می کنیم.

  کاالهایی که در سایت عرضه می کنید چه وجه 
تمایزی با کاالهای موجود در بازارهای فیزیکی و 

سنتی دارند؟
جنس روی ســایت ما قیمت مناسب تری نسبت به 
بازار تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران دارد. از طرفی 
بعضی از صنایع دستی تنها از طریق سایت آرانیک به 
فروش می رسند. مثال نوعی کوزه سفالی هست که 
سازی محلی هم به شمار می رود به نام »جهله« که 
تنها دو نفر در یکی از روستاهای میناب بندرعباس 
آن را می سازند و اگر آن ها از دنیا بروند، دیگر برای این 
ساز سازنده ای نداریم. تنها راه فروش این ساز کوبه ای 
کوزه مانند، که در قدیم وسیله حمل آب هم بوده، در 
حال حاضر سایت ماست. این دو هنرمند که برادر هم 
هستند، حتی غرفه ای برای فروش آثار خود ندارند و 
ما تنها مشــتری آن ها هستیم و از آن ها می خواهیم 
که هر بار به اصطالح یک کوره برای ما بزنند و ما همه 
آثارشان را یکجا می خریم. فعال بخش زیادی از آن ها 
را انبار می کنیم تا این ساز از بین نرود. هر کوره ای که 
برای ما می زند 700 هزار تومان دستمزد می گیرد که 
در رونق کارش تاثیرگذار است. در حالی که قبال این 
هنرمند با یک عمر کار سفال زیر یک چتر و کنار یک 
دیوار آثارش را می فروخت. مخاطبان این ساز کوبه ای 
نوازنده ها هستند و قیمتش تنها 35 هزار تومان است 
که هر کسی توان خرید حتی چندین باره اش را دارد.

  به آرانیک می توان سفارش کار هم داد؟ یعنی 
مشتری می تواند اثری را برای ساخت سفارش 

بدهد؟
اگر کار هنری و به اصطالح تک کار و باقیمت باال باشد، 
سفارش ســاخت تک آن را قبول می کنیم اما برای 
کارهای ارزان قیمت در صورتی سفارش می گیریم 
که در تیراژ باال باشند. مثال اگر کار 20 هزار تومانی را 

20 یا 30 عدد بخواهند، قبول می کنیم.

  در حال حاضر چه تعداد صنایع دســتی روی 
سایت دارید؟

به طور کلی 2 هزار محصول صنایع دستی داریم که 
این تعداد در حال افزایش اســت. مثال خرداد سال 
گذشــته 1300 کاال روی ســایت داشتیم که االن 
تعدادشان به 2 هزار عدد رسیده و امیدواریم تا پایان 

سال 96 این تعداد به 3 هزار عدد برسد.

  در صحبت هایتان تقســیم بندی کردید بین 
صنایع دستی روستایی-عشایری مانند سفال 
کلپورگان و ســرباز و جهله روستاهای میناب و 
صنایع دستی شهری مانند قلمکاری، خاتم سازی و 
میناکاری. طی سه سالی که از راه اندازی فروشگاه 
آنالین صنایع دستی شما می گذرد، کدام نوع از 
صنایع دستی با استقبال بیشتر مشتریان مواجه 

بوده است؟
ما با هدف فروش صنایع دستی روستایی-عشایری 
این کار را آغاز کردیم اما بیشترین فروشمان مربوط 

به صنایع دستی شهری بوده است.

  دلیل آن چه می تواند باشد؟
مهم ترین دلیلش این اســت کــه تولیدکنندگان 
صنایع دستی روستایی و عشایری تعدادشان کم است 

و ما نمی توانیم روی تیراژ پایین مانور تجاری دهیم. 
همچنین تولیدکننده بسیاری از آثار از دنیا رفته اند. 
آثار تولید شهری مانند میناکاری، آثاری با پرداخت 
حرفه ای هستند که مرحله تجاری شدگی را پشت سر 
گذاشته اند و به راحتی خریدوفروش می شوند. مثال من 
حتی اگر 100 سفارش کار مینا بگیرم، هیچ گاه بابت 
تامین آن نگرانی ندارم چون تولیدکنندگان حرفه ای 
زیادی داریم و این افراد چون از فروش خود مطمئن 
هستند، تیراژ باالیی تولید می کنند اما تولیدکننده 
روستایی و عشــایری از فروش خود مطمئن نیست 
و در تیراژ انــدک تولید می کند. در حالی که این آثار 
تنوع بسیار و خواهان زیادی دارند؛ مثال ما آثار سفال 
کلپورگان را به سوئد فرستادیم که استقبال بسیاری 
از آن ها شد و در کمترین زمان به فروش رفتند. البته 
فروش باالی صنایع دستی شهری موجب نشده که 
روستایی را رها کنیم بلکه استراتژی ما این است که 
با سود حاصل از فروش کاالی شهری، صنایع دستی 
روستایی و عشایری را به اصطالح بکشیم باال. حتی اگر 
فروش نداشته باشد، آن ها را می خریم و انبار می کنیم 
تا روزی که آن را تجاری و اقتصادی کنیم و بفروشیم.

  در بازار فروش آنالین صنایع دستی چه کسانی 
را رقیب خود می دانید؟

ســایت هایی بعد از مــا راه اندازی شــدند که کار 
صنایع دســتی هم انجام می دهند و مهم ترین آن ها 
دیجی کاالست. اما دیجی کاال رقیب ما نیست چون 
کار تخصصی اش صنایع دستی نیست و ما اختصاصی 
صنایع دستی هستیم. درواقع ما کار پژوهش و معرفی 
و تولید محتوای حرفــه ای برای آثــار را هم انجام 
می دهیم و این وجه تمایز ما نســبت به سایت هایی 

مانند دیجی کاالست.

  ولی آن ها هم تولید محتوا دارند.
اما کارشان اختصاصی صنایع دستی نیست.

  ولی آن ها بیش از یک میلیون بازدیدکننده در 
روز دارند و سرمایه میلیون دالری جذب کرده اند 
و به همین دلیل می توانند سهم بزرگی از بازار را در 
اختیار بگیرند. از طرفی بنابر آمار رسمی سازمان 
میراث فرهنگی، بیش از 170 سایت خریدوفروش 
اینترنتی صنایع دستی ایجاد شده است. ترسی 

برای از دست دادن بازار ندارید؟
اصال! اتفاقا از حضور دیجی کاال خوشحال هم هستیم 
چون حضور گسترده این فروشــگاه مشهور خرید 
اینترنتی صنایع دستی را تبلیغ می کند که درنهایت 
سودش به ما هم می رسد. چون مردم می فهمند که 
صنایع دســتی را هم می توان اینترنتی خرید. زیاد 

شدن ســایت های خریدوفروش 
صنایع دســتی ما را نمی ترساند 
چون معتقدیم که بــازاری 80 
میلیونی در ایــران داریم که جا 

برای کار همه دارد.

  فروشگاه های سنتی را رقیب خود نمی دانید؟
نه، اصال.

  چرا؟
چون مخاطبان ما افراد آشــنا با اینترنت هستند و 
مخاطبان آن ها خریداری هستند که هنوز خرید از 
بازارهای سنتی را ترجیح می دهند. کسی که شامه 
خرید اینترنتی را نداشــته باشد، مشتری ما نیست. 
اغلب مشتریان ما قشــر تحصیل کرده و دارای ذوق 
هنری هســتند. از طرفی ما روی نسل دهه های 80 
و 90 برای فروش صنایع دســتی حساب ویژه ای باز 
کرده ایم. نســلی که احتماال 60 درصد کارهایش از 

طریق اینترنت انجام می شود.

  ارزش گذاری استارت آپ ها ازجمله کارهای 
رایج در اکوسیستم استارت آپی ایران و جهان 
اســت. آرانیک تاکنون ارزش گذاری مالی شده 

است؟
نه، فکر می کنم هنوز زود است.

  اما3 سال از عمر آرانیک می گذرد.
این مدت زیاد نیســت، چون حوزه بسیار تخصصی 
صنایع دســتی را انتخاب کرده ایم که حتی کاالیی 
نیست که در سبد نیازهای اولیه خانوارها قرار بگیرد. 
کاالهای فروشگاهی مانند دیجی کاال عمومی تر و به 
نیازهای روز و اولیه مردم نزدیک ترند. این فروشگاه 
از سال 85 کار خود را شروع کرد و سال 93 بیشترین 
شهرتش را به دســت آورد. از طرفی کار ما مخاطب 
خاص دارد و تولید انبوه در این کارها معنا ندارد، چون 
کار دست است و بنابراین برای قبوالندن هرچه بیشتر 
خریدوفروش صنایع دستی زمان بیشتری نیاز داریم.

  خودتان ارزش فعلی آرانیک را چقدر می دانید؟
واقعا نمی توانم رقمی بگویم.

  کسی به شما پیشنهاد ســرمایه گذاری در 
آرانیک را داده است؟

بله، اما قبول نکردیم چون ما تسهیالت گرفته ایم و 
همین تســهیالت به نوعی در مقطع کنونی برای ما 

سرمایه گذاری است.

  پیشنهاد از داخل ایران بوده است؟
 بله.

  چه رقمی پیشنهاد کردند؟
یک میلیارد تومان.

  یعنی هیچ درصدی از سهام آرانیک در اختیار 
سرمایه گذار خارج از مجموعه نیست؟

نه! همه ســهام در اختیــار شــرکت »آرایه نیک 
هزاردستان« یا همان آرانیک است.

  فکر می کنید روزی برســد که پیشــنهاد 
سرمایه گذاری را بپذیرید؟

بله. این مســئله از الزامات چنین کسب وکارهایی 
است. چون برای نسل دهه های 80 و 90 برنامه ریزی 
می کنیم و برای گســترش کار باید سرمایه جذب 

کنیم.

  روند سفارش به آرانیک چگونه است؟
هم ســفارش اینترنتی داریم و هم سفارش تلفنی. 

اما کار که گسترده تر شود، باید کامال اینترنتی شود. 
هزینه ارسال کاال هم تا 200 هزار تومان با مشتری 
است و بیش از 200 هزار تومان با آرانیک است. البته 

اغلب فروش ها روی 200 هزار تومان است.

  طی چه مدت زمانی کاالی سفارش داده شده به 
دست مشتری می رسد؟

اگر روی سایت موجودی داشــته باشیم، در تهران 
کاال نهایتا 3 تا 4 ســاعت بعد از ســفارش به دست 
مشــتری می رسد. ارسال به شهرســتان ها هم یا با 
پست پیشتاز است یا سفارشــی. با پست سفارشی 
72 ساعت و با پست پیشــتاز 24 تا 48 ساعت بعد 
کاال به دست مشتری می رسد. برای راحت تر شدن 
کار هم قراردادی با پست داریم که پول را در محل به 
پستچی می دهند. درواقع شرکتی خصوصی بین ما 
و پست وجود دارد. مشتری پول را به حساب شرکت 
خصوصی واریز می کند و شرکت خصوصی هفته ای 

یک بار با آرانیک تسویه حساب می کند.

  جنس مرجوعی هم دارید؟
بله، اما بسیار کم اســت. در این مدتی که از کارمان 
می گذرد تنها 5 قلم جنس مرجوعی داشته ایم. البته 
ما تا یک هفته حتی بدون هیچ دلیلی جنس را پس 

می گیریم.

  اگر جنس مثال لب پریده شــود یا بشکند چه 
می کنید؟

اگر عین همان جنس را داشته باشیم دوباره برایشان 
ارسال می کنیم و اگر نداشته باشیم پول جنس و پول 

پست را پس می دهیم.

  عمده مشکالت شما برای ارسال مراسالت با 
پست چیست؟

هم مشکل ارسال داریم و هم اینکه شرکت های بیمه 
کارهای صنایع دستی را بیمه نمی کنند. ما دفترمان را 
بیمه آتش سوزی کرده ایم ولی در صورت بروز حادثه 
بیمه تنها مبلغی را به عنوان خسارات می پردازد و به 
هنری بودن کاال توجه نمی کند. پست می گوید ما 
اصال نباید کاالی شکســتنی از کسی قبول کنیم و 
به شما هم لطف می کنیم و جنس را بیمه نمی کنند. 
درواقع این مســائل معضالت بزرگ برای تجارت 
آنالین در حوزه صنایع دســتی محسوب می شوند. 
چون مشتری کسب وکارهای آنالین باید در خانه اش 
بنشیند و سفارش را در خانه تحویل بگیرد اما ما به 
خاطر ضررهایی که پست به ما می زند، مجبوریم کاال 
را به باربری بدهیم و مشتری برود از باربری تحویل 
بگیرد. شاید باورش سخت باشد اما کار فلز ارسالی 
ما را هم در ارســال پســتی خم 

کرده بودند. 

  اقدام شــخصی برای رفع 
معضل ارسال نکرده اید؟

برای پنج ســال دوم کارمان این 
برنامه را داریم که سیســتم مراســالت خصوصی 
راه انــدازی کنیم اما با راه اندازی چنین سیســتمی 
تنها مشــکل خودمان حل می شــود و نه مشــکل 

کسب وکارهای آنالین حوزه صنایع دستی.

  پرفروش های آرانیک شــامل چه کاالهایی 
می شود؟

کاالهای فلزی، مینا و... البته این نکته را هم اضافه کنم 
که صنایع دستی و فروش آن حال و هوای ویژه ای دارد. 
آمار و ارقام فروشمان هم جالب توجه است. مثال گاه 
یک ماه تنها کاالی سنگی می فروشیم و در ماه بعد 
فقط کارهای مینا به فروش می رود. خودمان هم هنوز 

دلیل این نوع فروش را نمی دانیم.

  روی سایتتان پرفروش ها را قرار نمی دهید؟ 
شاید از این طریق این رفتار خرید را دارند؟

نه. فکر می کنم به رسانه ها خیلی مرتبط است. مثال 
یک وقتی فروش شــمعدان انار بسیار زیاد شده بود. 
یکی از دوســتان به من  گفت در یکی از برنامه های 
تلویزیونی که هرشب پخش می شود، دو شمعدان انار 
هست و انگار این مسئله روی خرید مردم تاثیر دارد.

  بنابراین صنایع دستی ایرانی بسیار بیشتر از 
این ها باید معرفی شوند.

فکر می کنم هرچه بیشتر معرفی شوند، مردم خرید 
بیشتری می کنند. در سریال های ترکی که اغلب ما هم 
از منتقدانشان هستیم، همه کسانی که ظاهر خوب و 
عموم پسندی دارند، فروشنده صنایع دستی هستند 
اما مــا در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی بســیاری 
از فرش فروش هــا را افرادی دغل کار و نادرســت و 
نزول خوار معرفی می کنیم. همچنین خانه های افراد 
در سریال های ترکی پر از صنایع دستی مرغوب کشور 
ترکیه است. یعنی با ســریال های آبکی هنر سنتی 
خود را تبلیغ و معرفی می کنند. یک نمونه جالب را 
به شما بگویم که مربوط به حضور ترانه علیدوستی 
در جشنواره کن است. کیف خانم علیدوستی از آثار 
هنری قلم زنی است که حدود 650 هزار تومان قیمت 
دارد. بعد از حضور ایشــان در این جشــنواره، چهار 
ســفارش از این کیف به دست ما رسید که برایشان 
تولید کنیم. یعنــی معرفی تا این انــدازه می تواند 

تاثیرگذار باشد. 

  برنامه ای که آرانیک بــرای آینده اش در نظر 
گفته، رسیدن به چه میزان فروش است؟

اوال مــا هیچ گاه خودمان را درگیر فروش ســنتی و 
فروشگاه فیزیکی نمی کنیم و همیشه تحت وب به 
کارمان ادامه خواهیم داد، من با سایر کسب وکارهای 
این چنینی مخالف هستم، این ضربه مهلکی به فروش 
آنالین است. مخالف این هستم که از فروش سنتی به 
آنالین یا از آنالین به سنتی بروند. از طرفی سایت هایی 
را می شناســم که روزی 3 میلیارد تومان تراکنش 
دارند؛ می دانیم که به دلیل تخصصی و منحصر بودن 
به یک حوزه مشخص، شــاید هیچ گاه به این میزان 
از تراکنش روزانه نرســیم اما خیلی هم دور از ذهن 
نیست که با توجه به رشد گردشگری در ایران، ورود 
گردشــگر خارجی، بهبود وضعیت اقتصادی مردم، 
طی 10 سال آینده فروش روزانه آرانیک به یک سوم 

این مبلغ برسد.

  یعنی یک میلیارد تومان فروش در روز؟
بله.

 60 درصد 
از شاغالن 

کارگاه هایی 
که با آن ها 
همکاری 
می کنیم، 

بانوان هستند. 
درواقع این 
درآمدزایی 

به نوعی 
ارزش آفرینی 

اجتماعی را هم 
برای این زنان 
به همراه دارد 
و سامانی به 
زندگی شان 

می دهد

 اتفاقا از حضور 
دیجی کاال 

خوشحال هم 
هستیم چون 

حضور گسترده 
این فروشگاه 
مشهور خرید 

اینترنتی 
صنایع دستی را 
تبلیغ می کند 
که درنهایت 

سودش به ما هم 
می رسد. چون 

مردم می فهمند 
که صنایع دستی 

را هم می توان 
اینترنتی خرید. 

زیاد شدن 
سایت های 

خریدوفروش 
صنایع دستی ما 

را نمی ترساند 
چون معتقدیم 
که بازاری 80 

میلیونی در 
ایران داریم که 

جا برای کار 
همه دارد

سلبریتی
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نرگس شایق، بنیان گذار سایت آرانیک کارآفرین جوانی که می خواهد صنایع دستی روستاییان و عشایر را اینترنتی به همه جهان بفروشد

 تندتند حرف می زنــد اما بیان خوبی دارد. 
این را به خودش هــم می گویم. می گوید 
یکــی از کارهایی که به خوبی بلد اســت، 
حرف زدن اســت و بلندبلنــد می خندد. 
لباس ســرمه ای رنگ پوشیده است. متولد 
1361 در شــهر بروجن استان چهارمحال 
و بختیاری اســت. لیسانسش کارشناسی 
فرش، گرایش طراحی از دانشگاه شهرکرد 
اســت و ارشدش صنایع دســتی، گرایش 
پژوهش در هنرهای سنتی از دانشگاه سوره 

تهران. ســال 88 فارغ التحصیل دوره ارشد 
می شود و بالفاصله از اول سال 89 در بخش 
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر به عنوان 
کارشناس پژوهشی مشغول به کار می شود. 

5 سال آنجا کار می کند. 
»روزی که می خواســتیم این ســایت را 
راه اندازی کنیم و صنایع دستی را اینترنتی 
بفروشــیم، همه به ما می خندیدند.« قصه 
کســب وکار نرگس این گونه آغاز می شود. 
البتــه می گوید: »اما ثابــت کردیم که این 

کار شــدنی اســت.« حاال این کار به وقوع 
پیوسته. شاید اعداد و ارقام آرانیک در قیاس 
با کافه بازار یا دیجی کاال و حتی فروشگاه های 
کوچک تر از آن ها خیلی به چشم نیاید، اما 
آرانیک روی حوزه ای دست گذاشته که به 
نوعی ارزش های سنتی و ملی ایران محسوب 
می شوند. ارزش هایی که با حضور در درگاه 
اینترنت برای همیشــه ماندگار می شوند و 
از خطر فراموشی نجات می یابند. از طرفی 
کارآفرینی برای تولیدکنندگان روستایی 

و عشایری که اغلب بانوان هستند، ازجمله 
مهم ترین وجوه ارزشــی این کســب وکار 
اینترنتی اســت. حاال آرانیک دغدغه های 
خیرخواهانــه زیــادی هــم دارد و به نفع 
بیماران خاص و افراد تحت حمایت نهادهای 
اجتماعی، بازارچه های فروش برپا می کند 
که همه عوایدشان به آن ها می رسد و شایق 
می گوید این بخــش کار هم جزء مهمی از 

اهداف آرانیک است و ادامه خواهد یافت. 

متولد 61، اهل بروجن، کارشناس فرش...
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در اینجا بخشــی از فرآیند بوم در قالب یک 
مثال توضیــح داده می شــود. فرض کنید 
شما به این نتیجه رســیده اید که بسیاری 
از موسســان اســتارت آپ ها و طراحــان 
اپلیکیشن های موبایل، نیاز به این دارند که 
تعدادی متخصص تجربه کاربری پروژه های 
آن ها را بررســی کنند و نظــر بدهند، و این 
یک نیاز واقعی در آن هاســت. شــما برای 
اعتبارسنجی این مسئله تصمیم می گیرید 
از تخته آزمایش استفاده کنید. پس شروع 
می کنید بــه ایده پــردازی در مورد بخش 
مشتریان. بخش مشتریان شامل موسسان 
استارت آپ ها و طراحان وب سایت می شود. 
در بخش مسئله شما تشخیص می دهید که 
گرفتن فیدبک از متخصصان تجربه کاربری 
برای این دسته از مشتریان مشکل است، و در 
مورد بخش راه حل فعال چیزی نمی نویسید. 
فرضیه شما این است که هیچ منبع مناسبی 
برای دسترسی به متخصصان وجود ندارد و 
فکر می کنید که این فرضیه دلیل به وجود 

آمدن این مشکل است.
نوبت طراحی آزمایش می رسد. باید به سمت 
راســت بوم بروید و موارد را در ستون های 
مربوطه بنویســید. مثال در بخش مشتری، 
مهم ترین مشــتری خود، یعنی موسســان 
اســتارت آپ ها را قرار می دهید )در مراحل 
بعدی بررســی خواهید کرد کــه آیا اصال 
طراحان وب ســایت با این مشــکل مواجه 
هســتند یا خیر(. در بخش مسئله هم این 
عبارت را قرار می دهید: »گرفتن فیدبک در 
مورد تجربه کاربری سخت است!« در بخش 
مربوط به راه حل فعال چیزی نمی نویســید، 
چون هنــوز مطمئن نیســتیم که چنین 
مشکلی وجود دارد. در بخش پرریسک ترین 
پنداشت می نویسید: »هیچ منبع معتبری 
برای گرفتن بازخوردهــای تجربه کاربری 
وجود نــدارد.« و درنهایت در بخش مربوط 
به متد و شرایط موفقیت می نویسید که متد 
شما مصاحبه است و اگر 6 نفر از 10 نفر بیان 
کنند که به دلیل نبود یک منبع معتبر گرفتن 
فیدبک در مورد تجربه کاربری دچار مشکل 
شده اند، شــما این فرضیه را تایید می کنید 

و خیالتان از اعتبارسنجی راحت می شود. 
حاال وقت آزمایش اســت. با چنــد نفر قرار 
مصاحبه تنظیــم می کنید و بــا آن ها وارد 
گفتگوی رودررو و نفربه نفر می شوید. بعد از 
انجام مصاحبه ها به این نتیجه می رسید که 
8 نفر از 10 نفری که با آن ها مصاحبه کردید، 
فرضیه شما را تایید می کنند، یعنی به دلیل 
نبودن یک منبع مناســب جهت دسترسی 

به متخصصان تجربه کاربــری، آن ها دچار 
مشکالت فراوانی شده اند. جالب است 2 نفر از 
مصاحبه شوندگان خودشان تصمیم گرفته اند 
که در کالس آموزشی طراحی تجربه کاربری 
شــرکت کنند تا این مشکل را برای همیشه 
حل کنند، یعنی خودشــان تصمیم گرفته 
بودند که تخصــص UX را کســب کنند، و 
تعدادی از آن ها نیز به صورت ساعتی تعدادی 
طراح تجربه کاربری را استخدام کرده بودند.

در این مرحله شــما فرضیه اولتان را یعنی 
اینکه »یک منبع مناسب برای دسترسی به 
متخصصان تجربه کاربری وجود ندارد یا نه« 
اعتبارسنجی کردید و فرضیه شما درست از 
کار درآمد. در مرحله بعدی )در ستون دوم( 
باید آزمایش دیگری ترتیب دهید. برای این 
کار، همان بخش مشــتریان و همان مسئله 
قبلــی را دوباره در بخش خــود قرار دهید 
و این بــار در بخش مربوط بــه راهکار، این 
عبارت را بنویسید: »خدمات بازخورد تجربه 
کاربری به صورت مجازی«. این همان راه حل 
استارت آپ شماســت، می خواهید به افراد 
و صاحبان اســتارت آپ ها خدمات مجازی 
مشاوره تجربه کاربری ارائه دهید. مهم ترین 
ریسک در این مرحله این است که آیا کسی 
حاضر است بابت این خدمات پول بدهد. پس 
این مسئله می شود مهم ترین ریسکی که باید 

در این مرحله به آن بپردازید.
برای انجام این آزمایــش از روش مصاحبه 
اســتفاده نمی کنید، بلکه یک صفحه وب با 
یک دکمه خرید طراحی و تعیین می کنید 
که مثال اگر از 20 نفر 10 نفر آماده پرداخت 
شــدند، این بخش هم اعتبارســنجی شده 
است، و یک بازاریابی اولیه انجام می دهید و 
می بینید کــه 15 نفر از 20 نفر عالقه مند به 
پرداخت شده اند! در اینجا نیز این موارد را یاد 
می گیرید که اگر مشــاوره ها و ارائه خدمات 
طراحی تجربه کاربری مجازی باشد مشکلی 
نیست و از طرفی قیمت پیشنهادی شما هم 

ظاهرا موردقبول مشتریان است.
ایــن روال را بــرای ســایر فرضیــات این 
پــروژه مرحله به مرحله انجــام می دهید، و 
فرضیــات خود را اعتبارســنجی می کنید. 
مثال مرحله بعدی این اســت که ببینید آیا 
اصــال متخصصان طراحــی تجربه کاربری 
عالقه ای به ارائه مشــاوره آنالیــن دارند یا 
خیــر؟ و آیا قیمت پیشــنهادی آن ها مورد 

قبول شماست یا نه؟
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آدم منطقی خودش را با جهان وفق می دهد. آدم 
غیرمنطقی اصــرار دارد جهان با او تطبیق کند. 
همین اســت که جهان پیش رفتنش را مدیون 

آدم های غیرمنطقی است.

شما برای 
انجام 

اعتبارسنجی 
باید از 

ساختمان 
بیرون بروید و 
با افراد واقعی 
در مورد این 

ایده ها صحبت 
کنید و نظر 

آن ها را بابت 
مسئله ای 

که تشخیص 
داده اید جویا 
شوید. تمام 
تالش انواع 
ابزارها این 

است که شما 
را مجبور 

کنند ابتدا یک 
مشکل واقعی 

را تشخیص 
دهید و سپس 

به سمت 
طراحی یک 
راه حل برای 
آن حرکت 

کنید. به طور 
خالصه، از 

تشخیص یک 
مشکل درست 
به سمت یک 

راه حل صحیح 
حرکت کنید

ابزار تخته آزمایش به شما کمک می کند به جای پیدا کردن مشکل برای راه حلتان، برای مشکالت راهکار پیدا کنید
همه چیز را بریزید روی دایره!

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

فرض کنید 
برق خانه ای 
قطع شده و 

صاحب خانه با 
مشکل روبه رو 

شده است. 
مسئله او این 
است که علت 

قطع برق 
چیست؟

یک مثال کاربردی 
به کارگیری تخته آزمایش
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یکی دیگــر از ابزارهای کاربــردی در جعبه ابزار 
اســتارت آپی، ابزار تخته آزمایش اســت، البته 
این ابــزار نام های دیگری هــم دارد، مانند تخته 
اعتبارسنجی. من شــخصا با این ابزار اولین بار در 
رویداد ماشین اســتارت آپ ناب آشنا شدم. یک 
خطای رایج که بسیاری از استارت آپ ها دچار آن 
می شوند، این است که معموال از راهکار به سمت 
مشــکل حرکت می کنند، یعنی یــک راه حل به 
ذهنشان می رسد و معموال این راه حل یک مشکل  
جدی را حل نمی کند. تمام تالش انواع ابزارها این 
است که شما را مجبور کنند ابتدا یک مشکل واقعی 
را تشخیص دهید و سپس به سمت طراحی یک 
راه حل برای آن حرکــت کنید. به طور خالصه، از 
تشخیص یک مشکل درست به سمت یک راه حل 

صحیح حرکت کنید.
یعنی اینکه در یک حوزه خاص )مثال ســالمتی، 
آشپزی و...( برویم ببینیم واقعا مردم در زندگی شان 
با چه مســائلی دســت وپنجه نرم می کنند. چه 
مشکالتی دارند، چه کارهایی برایشان سخت است، 
چه چیزهایی آن ها را به وجد می آورد و برایشــان 
لذت ایجاد می کند، ســپس این مسائل را لیست 
کنیم و در صورتی که واقعا حل شدن این مسائل 
برای جامعه هــدف ارزش ایجاد می کند و حاضر 
باشــند برای آن هزینه کنند دست به طراحی و 
ساخت راهکار بزنیم. نه اینکه راهکاری فانتزی و 
عجیب وغریب در ذهنمان برای مسئله ای خاص که 
»فکر می کنیم« )بله تاکید می کنم فکر می کنیم( 
مشکل خیلی هاست، طراحی کنیم و آن را بسازیم 
و مردم را به زور وادار به اســتفاده از آن کنیم! این 
اتفاق تلخ در بســیاری از پروژه های استارت آپی 

رخ می دهد.
یکی از ابزارهایی که در دنیای امروز استارت آپ ها 
در زمینه اعتبارسنجی و تشخیص درست مشکل 
و طراحی راهکاری صحیح برای آن بسیار کاربرد 
دارد، ابزار تخته آزمایش است. این ابزار مانند ابزار 
بوم مدل کســب وکار و بوم ناب که درگذشته در 
مورد آن ها توضیح دادیم، ابزاری بصری است. این 

بوم شامل دو قسمت اصلی است.

1. بخش سمت چپ بوم
در این بخش شما در مورد موضوعات مختلف به 
ایده پردازی و طوفان فکــری می پردازید، در این 
بخش از شــما خواسته شــده در مورد موارد زیر 

فرضیه سازی کنید.

 مشتریان احتمالی 
در این بخش در مورد مشتریان احتمالی خودتان 
فرضیه ســازی کنید، و حتما ایــن فرضیه ها را تا 
جایی که امکان دارد جزئــی و دقیق بیان کنید، 
یعنی مشــخصاتی دقیق از مشــتریان احتمالی 
خودتان را باید در این بخش لیســت کنید. فرض 
کنید اگر فردا بخواهید محصول نهایی را به کسی 
معرفی کنید این اولین افراد یا پذیرندگان آغازین 
که احتماال پروژه شــما برایشان مفید خواهد بود 

چه افرادی هستند.

 بخش مشکل 
مشــکل و مســئله ای که احتماال ایــن بخش از 
مشتریان دارند چیســت؟ این مسئله و مشکل را 
از زبان آن ها در این بخش بنویســید، این ها همه 

فرضیه هستند.

 بخش راهکار 
این بخش مربوط به فرضیه ســازی های شما در 
مورد راهکار احتمالی اســت، به یاد داشته باشید 
که در اولین چرخه استفاده از این بوم، این بخش 
باید خالی باشد، چون هنوز معلوم نیست که واقعا 
فرضیات شما در مورد مشکلی که حدس زده اید 
درست است یا نه، به عبارتی اصال واقعا این مشکل 
وجود دارد یا خیر، و این مشکلی که شما تشخیص 

داده اید ارزش حل کردن ندارد؟

 پنداشت ها و فرضیه ها 
در اینجا لیستی از پنداشت ها و فرضیاتی را تهیه 
کنید که ریســک باالیی دارند. اگر اثبات شود که 
صحیح هســتند، ایده اعتبارسنجی خواهد شد! 

یعنی شما مشکل درستی را تشخیص داده اید.
نکته مهم: در هریک از بخش ها که به ایده پردازی 
می پردازید، فهرســت تهیه شده را از نظر اهمیت 

اولویت بندی کنید. 
پیشــنهاد می شــود برای هر بخش بیشتر از 10 
دقیقه وقت نگذارید. باید ســریع فرضیه ســازی 
کنیم و آزمایش هــا را به انجام برســانیم. اولین 
آزمایش نتایجی را حاصل خواهد کرد که بسیاری 
از بخش های سمت چپ بوم احتماال به روزرسانی 

خواهند شد.

2. بخش سمت راست بوم
قسمت ســمت راست شامل یک ســری ستون 
اســت که هر ســتون در اصل یک آزمایش برای 
اعتبارسنجی فرضیه های ســمت چپ است. به 
عبارتی شما یک دسته مشتری و مشکالت مربوط 
به آن ها را لیست کردید و از طرفی پرریسک ترین 
احتماالت و پنداشــت های مربوط به آن ها را هم 
فهرست کردید، حاال وقت آن رسیده که در بوته 
آزمایش ببینیم که آیا این فرضیه های ما درست 

هستند یا خیر!

هر ســتون از آزمایش شامل بخش های مختلفی 
است که ما را در فرآیند طراحی یک آزمایش یاری 

می کنند. این بخش ها عبارت اند از:

 بخش مشتری 
از بخش مشتریان مهم ترین جمعیت هدف خود را 
بر اساس اولویتی که تعیین کرده اید انتخاب کنید 

و در این بخش بنویسید.

 بخش مسئله 
مهم ترین مسئله این مشــتریان را در این بخش 

یادداشت کنید.

 بخش راه حل 
ستون اول )اولین آزمایش( این بخش باید خالی 
بماند، زیرا هنوز نمی دانیم که واقعا این مســئله و 
مشکل تشخیص داده شده برای بخش مشتریان، 
واقعا ارزش حــل کردن دارد یا خیــر! پس فعال 
نیازی بــه ایده پردازی در زمینه راه حل نیســت. 
یادتان باشد تا مسئله درست را تشخیص نداده اید، 
نباید این بخش را پر کنید. ولی اگر مسئله درست 
تشخیص داده شد، می توانید راه حل را نیز در این 

بخش بنویسید.

 بخش پنداشت های پرریسک 

مهم ترین ریســک شــما در تشــخیص مسئله 
چیســت؟ این مورد را اینجا قــرار می دهید. چه 
چیزی است که شــما را نگران کرده و اگر اشتباه 
از کار درآید، به معنی این اســت که باید جدی تر 

فکر کنید؟

 متد اعتبارسنجی و شرایط پذیرش 
از چه روشی برای اعتبارسنجی و پیدا کردن جواب 
می خواهید استفاده کنید؟ یکی از بهترین روش ها، 
انجام مصاحبه با جامعه هدف احتمالی است. پس 
مصاحبه می شــود متد اعتبارســنجی. متدهای 
دیگری هم وجود دارد اما فعال شــما فقط بر روی 
مصاحبه تمرکز کنید. شــرایط پذیرش هم یعنی 
اینکه اگر چند نفر از یک تعداد مشــخص فرضیه 
شما را تایید کنند به معنی موفقیت و قبول اعتبار 
این آزمایش است. مثال اگر 15 نفر از 20 نفر مسئله 
و مشکل را اذعان کنند به معنی پذیرش این است 

که این فرضیه اثبات شده است.

 خروج از ساختمان 
شما برای انجام اعتبارســنجی باید از ساختمان 
بیرون بروید و با افــراد واقعی در مورد این ایده ها 
صحبت کنید و نظر آن ها را بابت مســئله ای که 

تشخیص داده اید جویا شوید.

 نتایج و تصمیمات 
بعد از انجــام مصاحبه ها به چه نتایجی دســت 
یافتیــد؟ چه تعداد فرضیه و حدس های شــما را 
تایید کردند؟ چه تعدادی رد کردند؟ بر اســاس 
نتایج حاصل شده چه تصمیمی باید بگیریم؟ مثال 
در صورت رد شدن مسئله تشــخیص داده شده 
باید کدام مسئله را در نظر بگیریم؟ آزمایش بعدی 

چه باید باشد؟
یا اینکه مثال در صورت پذیرفته شــدن مســئله، 
باید در مرحله بعدی چه کاری انجام داد؟ باید به 

اعتبارسنجی راه حل بپردازیم؟ و...

 آموزه ها 
آخرین مرحلــه از انجــام یک آزمایــش، ثبت 
آموزه های مربوط به آن اســت. مــا از انجام این 
آزمایش چه چیزهایی یاد گرفتیم؟ به چه یافته های 

جدیدی رسیدیم؟ این موارد باید ثبت شوند.

 فرآیند به کارگیری
قسمت های مختلف تخته آزمایش توضیح داده 
شد. در اینجا به بررســی فرآیند به کارگیری این 
بوم می پردازم. شما کار را از بخش سمت چپ بوم 
آغاز می کنید، ابتدا در مورد بخش های مختلف این 
سمت از بوم، با استفاده از تکنیک طوفان فکری 
که قبال در مورد آن توضیح دادیم، به ایده پردازی 
بپردازید و همه مواردی که به ذهنتان می رســد 
را فهرســت کنید. یادتان باشــد که به هر بخش 
زمان مشخصی را تخصیص دهید و زمان را کامال 
مدیریت کنید. در مرحله بعد به ســمت راســت 
بروید و در هر ســتون، با اولویت ترین بخش را از 
سمت چپ بردارید و در قسمت مربوط به خود در 
ستون قرار دهید، مثال مهم ترین بخش مشتریان، 
مهم ترین بخش مسئله، پرریسک ترین پنداشت، 
)گفتیم در مرحله اول نیازی به راه حل نیست(، را 
از سمت چپ به سمت راست منتقل کنید. سپس 
تعیین کنید که چطــور می خواهید این موارد را 

اعتبارسنجی کنید.
همان طور کــه گفتیم مصاحبــه بهترین روش 
است. یک معیار هم مشــخص کنید تا بر اساس 
آن تعیین کنید اعتبارســنجی انجام شــده یا 
خیر. و درنهایت به بیرون از ســاختمان بروید و 
اعتبارسنجی را انجام دهید. بعد از انجام آزمایش 
)مثال مصاحبه با 20 نفر( جلسه ای ترتیب دهید 
و نتایــج آزمایش های بازار خود را مورد تحلیل و 
بررســی قرار دهید؛ شرایط مطلوب شما حاصل 
شــده اســت؟ چیزهای جدیدی یاد گرفته اید؟ 
مشتریان به نکات جدیدی در زمینه اعتبارسنجی 
اشــاره کرده اند؟ چه چیزهایی یاد گرفتید؟ چه 
باید کرد؟ این موارد را در بخش نتایج و آموزه ها 
یادداشــت کنید و بر اساس آن آزمایش بعدی را 
طراحی کنید. یادتان باشد هدف از به کارگیری 
این بوم این است که شما پرریسک ترین ابهامات 
ذهنی خودتان را در مورد ایده ای که در حال کار 
کردن بر روی آن هستید مورد ارزیابی و بررسی 

قرار دهید.

نمونه

در تعریف فرضیه می توان گفــت: فرضیه عبارت 
است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، 
چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیا و متغیرها، که 
محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین 
راه برای کشــف مجهول کمک می کند. بنابراین، 
فرضیه گمانی اســت موقتی که درســت بودن یا 
نبودنش باید مــورد آزمایش قرار بگیرد. فرضیه بر 
اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب 

محقق پدید می آید. این شــناخت ها ممکن است 
براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد. برای روشن 
شــدن مفهوم فرضیه از مثال های ساده و روزمره 
شروع می کنیم. فرض کنید برق خانه ای قطع شده 
و صاحب خانه با مشکل روبه رو شده است. مسئله او 
این است که علت قطع برق چیست؟ در عالم تفکر و 
با استفاده از معلومات کلی و شناخت های قبلی چند 
حدس یا گمان به ذهن او خطور می کند؛ مثال امکان 

دارد فیوز کنتور دچار مشکل شده باشد )پریدن یا 
سوختن(. امکان دارد عیب از اتصال سیم های برق 
باشد. امکان دارد از کارخانه برق قطع شده باشد و 
نظایر آن. این ها همه تصورات ذهنی هستند که برای 
او به وجود می آید و منشا آن ها نیز معلومات قبلی و 
قضایای کلی هستند که نسبت به آن ها آگاهی دارد.

در دنیای استارت آپ ها نیز شــما همواره در حال 
فرضیه سازی هستید. مثال شما در مورد عدم مطالعه 

کتاب توسط افراد جامعه این فرضیه را ممکن است 
داشته باشید که گرانی کتاب یا در دست نبودن آن 
علت کم بودن مطالعه افراد است! پس بر اساس این 
فرضیه شروع به تحقیق می کنید و متوجه می شوید 
که مثال نداشــتن وقت مطالعه عامل مهمی در امر 
کمبود میزان مطالعه افراد جامعه اســت، در این 
مثال فرضیه شما رد شــده و حقیقت و یا فرضیه 

جدید دیگری حاصل شده است.
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با وجود شرایط جنگی، اکوسیستم منطقه در حال تغییرات جدی است

70 درصد مشاغل کره جنوبی را استارت آپ ها ایجاد کرده اندو رئیس جمهور دستور داده این روند ادامه یابد

فناوری به آرامی خاورمیانه را دچار دگرگونی می کند. 
فضا های اســتارت آپی پررونق و سودزا کشورهای 
عربی را تحت تاثیر قرار داده و این منطقه به مقصدی 
مناسب برای سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( تبدیل 
شده است. جزر و مدهای اقتصادی شرایط را برای 
کشورهای خاورمیانه مســاعد کرده به گونه ای که 
این کشورها از شــرکت های استارت آپی استقبال 
کرده اند و به کارآفرینان جــوان خاورمیانه امکان 
داده شده منطقه را متحول کنند. استارت آپ های 
خاورمیانه ای و سرمایه گذاران خطرپذیر بیشتر روی 
شهرهای سازگار با کســب وکار مانند دبی، عمان، 
بیروت، و قاهره متمرکز شده اند زیرا در این مناطق 
کارآفرینی به رسمیت شناخته می شود و میلیون ها 
دالر سرمایه از شهرها و سایر کشورهای خاورمیانه 

به سمت این مناطق سرازیر شده است.
در گذشــته به دلیــل هرج ومرج های سیاســی، 
زیرساخت ضعیف و بوروکراسی ناکارآمد عملیات 
اســتارت آپی در خاورمیانه بســیار دشــوار بود. 
رویدادهای مهم مانند جنگ داخلی در ســوریه، 
بازســازی در عراق، جام جهانــی 2022 در قطر و 
افزایش عملیات مخــرب گروه داعش در ذهن دنیا 
تصویری منفی از این منطقه ایجاد کرده است. این 

عوامل باعث شده اند کارآفرینی در این منطقه و از آن 
مهم تر جذب سرمایه گذار خارجی بسیار دشوار شود.

به دلیل زیرســاخت ضعیف و نرخ باالی بیکاری، 
بخش فنــاوری بــا چالش های دشــواری مواجه 
اســت. نرخ بیــکاری در بین جوانــان در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا بدین گونه اســت: 21 
درصد در خاورمیانه و 25 درصد در شــمال آفریقا. 
این مقدار بیکاری از هر منطقه دنیا بیشــتر است 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی تقریبا 30 درصد از 
جمعیت بیکار را در منطقه خاورمیانه تشکیل داده اند. 
واضح است که نیروی کار بااستعداد در این منطقه 
زیاد است و این افراد توانا می توانند در هر کجای دنیا 

اکوسیستم های استارت آپی قوی را ایجاد کنند.
با این حال، محیط اســتارت آپی نوپا و جدیدی که 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می سازد، تصویری 
کامال متفاوت است. زمانی هیچ خبری از شرکت های 
ســرمایه گذار نبود اما در حال حاضر شرکت های 
سرمایه گذاری از قبیل شتاب دهندگان استارت آپی 
و بیش از 20 سرمایه گذار خطرپذیر محلی در این 
منطقه وجــود دارد و هرروز به تعــداد آن ها اضافه 
می شود. گسترش شــرکت های سرمایه گذاری در 
سراسر منطقه نشان دهنده استعداد، انرژی و نیروی 
کاری است که استارت آپ های خاورمیانه می توانند 
ارائــه دهند. ایــن انکوباتورهای خــالق ایده های 
الهام گرفتــه از ســیلیکون ولی را ارائه می دهند، و 
فرصتی برای کارآفرینان ایجاد می کنند تا کسب وکار 
خود را راه بیندازند و با راهکارهای خالقانه مشکالت 

جامعه مدنی را حل کنند.
علت اصلی جابه جایی کارآفرینانه در استارت آپ های 
خاورمیانه و شــمال آفریقا افزایش دسترســی به 
اینترنت تلفن همراه است. در حال حاضر عرب زبانان 
بیشــتری به اینترنت وصل می شــوند و نرخ کلی 
استفاده از اینترنت توســط افراد این منطقه 52/2 
درصد یا بیش از نیمی از کل منطقه اســت. طبق 
داده های ســال 2013، نرخ نفــوذ تلفن همراه در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 109 درصد بود و 
این میزان در عربستان سعودی به 170 درصد رسید. 
به عالوه 88 درصد از جمعیت آنالین در خاورمیانه 
روزانه از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند که 
نسبت به سایر نقاط جهان آمار بسیار باالیی است. 
کاربران معموال از فیس بــوک، توییتر یا واتس اپ 
استفاده می کنند. تقاضا برای خدمات اینترنتی در 
چند سال آینده به دلیل وجود شبکه های فیبر نوری 
در سرعت های بسیار باال در شهرهای بزرگ، رشد 
محتوای اینترنتی و گســترش دستگاه های تلفن 
هوشمند، به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

همانطور که در بازارهای نوظهور مانند برزیل یا هند 
دیده می شود، وقتی پایگاه کاربر اینترنت به اندازه 
قابل توجهی رشد می کند، بالفاصله مقدار سرمایه 
در این مناطق افزایش می یابــد. با نفوذ اینترنت و 
پیشرفت آن تا آستانه حساس، منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا با رشــد بیش ازحد سرمایه گذاری 
خطرپذیــر بین المللی مواجه خواهد شــد. آن ها 
مدل های کاری مورد تایید در سطح جهانی را از سایر 

بازارهای توسعه یافته یا درحال توسعه تقلید می کنند 
و سرمایه گذاران منطقه ای یا محلی نیز دنبال روی 

آن ها خواهند بود.
مهم تــر از آن، بســیاری از اســتارت آپ های 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا مشــغول حل 
مشــکل مربوط به شکاف جنســیتی هستند که 
ســیلیکون ولی سال هاســت آن را نادیده گرفته 
اســت. با اینکه کارآفرینان اینترنتی زن فقط 10 
درصد از کل کارآفرینان دنیا را تشکیل می دهند، 
23 درصد از آن ها در این منطقه فعالیت می کنند. 
از آنجا که مصرف اینترنت برای اکثر کشــورهای 
این منطقه نسبتا جدید است، تعصبات فرهنگی 
علیــه زنان در این حوزه چندان پررنگ نیســت. 
درحالی که بیــش از نیمــی از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در خاورمیانه زنان هستند و فقط 21 
درصد از نیروی کار به این قشــر اختصاص داده 
شــده اســت. با این حال، اینترنت فضایی دور از 
مسائل جنســیتی ایجاد کرده که زنان خاورمیانه 
می توانند از طریق این فضا وارد نیروی کار فناوری 
شوند. فناوری موجب شده نوآوری جمعی و تبادل 
بین المللی ایده ها گسترش یابد و زنان را در بخش 

فناوری در خط مقدم قرار داده است.
در این شرایط، استارت آپ های فناوری به زنان در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امکان می دهند تا 
استعدادهای خود را به دنیای کسب وکار نشان دهند. 
درنتیجه زنان و مردان در خاورمیانه دسترسی بیشتر 

و آسان تری به سرمایه و بازارها پیدا می کنند.

رئیس جمهور کره جنوبی تمرکز کشــور را بر روی 
نوآوری و فناوری نســل بعد قرار داده است و این 
راهبرد کامــال در دســتور کار »اقتصاد خالقانه« 
آن مشــهود اســت. او که اولین رئیس جمهور زن 
در کره جنوبی اســت تمام راه هــا را طی می کند 
تا دوره درخشــان اســتارت آپ ها در کره جنوبی 
شــکل بگیرد. وزارت علوم، فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات و برنامه ریزی های آینده به طور وسیعی 
از اســتارت آپ های در حال شکل گیری و موجود 
حمایت می کند و به دنبال افــرادی می گردد که 
پتانسیل جهانی  شدن را داشته باشند. از آنجا که 70 
درصد از مشاغل کره جنوبی توسط استارت آپ ها 
ایجاد شــده اند، این پشــتیبانی به طور روزافزون 
ادامه خواهد داشــت. اوایل این ماه، مســئوالن و 
وزارتخانه های مربوطه درباره سیاست های موجود 
برای استارت آپ ها و چشم انداز آن ها در بازار هند 
)و کارآفرینــان آن ها( صحبت کردنــد. در حالی 
که روی مجموعه ای از مقاالت درباره چشــم انداز 
اســتارت آپ کره جنوبی کار می شود، این مطلب 
روی طرح های ارائه شده توسط یک انکوباتور به نام 

اسمارت کانتنت سنتر که از سوی دولت پشتیبانی 
می شود، متمرکز شده است.

 SCC  برای استارت آپ های هوشمند
SCC به استارت آپ های کره جنوبی که در این کشور 
رشد کرده اند، انکوباسیون، زیرساخت و پشتیبانی 
مالی ارائه می دهد. حدود 40 استارت آپ در انکوباتور 
آنیانگ ایجاد شده اند که سرمایه گذاران خصوصی و 
نیز دولت از آن ها پشتیبانی می کنند. مدیر شرکت 
SCC، هیو جین کانگ، درباره امکانات اجاره رایگان 
)و 50 درصد تخفیف روی هزینه های آب و برق( که 
قرار است به استارت آپ هایی ارائه شود که در این 
مرکز انکوبه می شوند، صحبت می کند. بودجه ای 
معادل با 43 میلیون دالر برای ســرمایه گذاری در 
این شــرکت ها موجود اســت. با ارائه این خدمات 
رایگان کمی از فشار روی استارت آپ های نوپا کم 
خواهد شــد. به عالوه برای تشویق سرمایه گذاران 
خصوصی دولت متعهد شده هنگام افزایش سرمایه 
استارت آپ ها ســرمایه گذاری خصوصی را )تا یک 
 SCC حداکثر مبلغ مشخص( منطبق کند. رویکرد

نسبت به شرکت های »زامبی-مانند« منحصربه فرد 
است. این شــرکت ها بودجه ای دریافت می کنند 
اما کاری از پیش نمی برند. در حالی که بســیاری 
از شــرکت های دیگر آن ها را از صحنه رقابت پاک 
می کنند، SCC می خواهــد روی تولد دوباره آن ها 
شــرط بندی کند و درنهایت از دانش آن ها درباره 

بازار استفاده می کند.

 چالش های پیش روی استارت آپ های کره ای
طبق گفتــه هیو جین، اندازه محــدود بازار کره و 
تفاوت هــای موجود در حوزه فرهنگ در سراســر 
مکان های جغرافیایی )در مقابــل اروپا، آمریکا، و 
شــبه قاره هند( مانع بزرگی برای استارت آپ های 
کره ای اســت تــا بتوانند به مرحلــه بعدی پیش 
بروند. یکی شدن بازی های آفالین و آنالین یکی از 
اولویت های اصلی این دولت است و از سال 2016 

تالش در این زمینه آغاز خواهد شد.

 داستان هند و کره
هیو جین معتقد است داســتان هند و کره بسیار 

طوالنی اســت و به دلیل عوامل زیر این دو کشور 
راهی طوالنی در پیش دارند:

1. حفاظت از IP و مقررات در هند برای شرکت های 
کره ای می تواند بیش از این تسهیل شود.

2. هند با اینکه کشوری آسیایی است، فرهنگ آن 
کامال با فرهنگ کره، ژاپن و چین متفاوت است.

3. مساحت وسیع و تنوع در مشتریان در هند، 
جایی که فناوری نســبتا جدید است، بازار این 
کشور را نسبت به بازار کره که یکی از پیشروان 
در توسعه فناوری اســت، بسیار متفاوت کرده 

است.
تحت شــرایط فعلی، دولت و سیاست گذاران کره 
معتقدند اروپا بعد از آمریــکا و چین بازار بزرگی 
در حــوزه اســتارت آپ ها خواهد شــد، اما آن ها 
خوش بینانه برنامه ریزی می کنند هند در این حوزه 

به جایگاه برتری دست پیدا کند.
تحلیلگران بر این باورند که هند و کره درنهایت با 
همکاری یکدیگر در زمینه استارت آپ ها به موفقیت 
خواهند رســید و در این حوزه به یکی از پیشروان 

تبدیل خواهند شد.

سیاست دولت کره برای استارت آپ ها: اشتغالزایی

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

رشد 200 درصدی اکوسیستم 
استارت آپی ترکیه

در نیمه اول سال 2015، تعداد سرمایه گذاری ها 
50 درصد افزایش یافت در حالی که مقدار کل 
ســرمایه گذاری در مراحــل اولیــه بیش از 
200 درصد رشد داشت. ســال های 2014 و 
2015 سال های رشــد روزافزون و چشمگیر 
استارت آپ های ترک بوده است.در سال 2014، 
پوزیترون  و مارکوفونی بزرگ ترین خروجی ها 
در فضای فناوری ترک بودند. در نیمه اول سال 
 Delivery .2015، اتفاقی باورنکردنی رخ داد
Hero شرکت Yemeksepeti  را به مبلغ 589 
میلیون دالر خریداری کــرد. این بزرگ ترین 
خرید در فضای سفارش غذای دیجیتال بود. 
معامالت مهم و زیــادی در این فضا رخ داد که 
باعث شــد کارآفرینان ترک و سرمایه گذاران 
به فعالیت در این منطقه تشــویق شوند. اکثر 
ایــن اســتارت آپ ها در طــول ناآرامی های 
منطقــه ای فعالیت زیادی انجــام ندادند و از 
خارج نیز تامین مالی نشدند. پس از این دوران، 
دسترسی به جایگزین های مالی بیشتر و نیز 
بازار مصرف کننده جوان دیجیتال امکان پذیر 
شد. در نیمه اول سال 2015 سرمایه گذاران و 
شبکه های کسب وکار فعال ترین قشر بودند. 
دولت ترکیه بــا ایجاد برنامه مجوز رســمی 
که از ســال 2013 آن را آغــاز کرد به افزایش 
فعالیت ها کمک شــایانی کرد. در این برنامه 
هدف آن بود که ســرمایه گذاران از طرح های 
مالیاتی منحصربه فرد استفاده کنند. عالوه بر 
این، تغییراتی نیز در قوانین دولتی ایجاد شد 
تا در ماه های بعدی اعطای کمک مالی به یک 

فارغ التحصیل نظام مندتر و گسترده تر شود.
Girvak نیز برنامه ای بود که به گسترش روحیه 
اســتارت آپی در دانشــگاه ها کمک کرد تا در 
سال های آتی کارآفرینان بیشتری از دانشگاه 
وارد بازار شوند. بهبود شرایط در ترکیه نسبت 
به بازار کشورهای توسعه یافته آهسته تر پیش 
خواهد رفت، اما کارآفرینان کار خود را به خوبی 
انجام می دهند و از ترکیه و منطقه به عنوان یک 
بازار آزمایشی استفاده می کنند تا محصوالت 
خود را در سطح جهانی راه اندازی کنند.یکی از 
ابرقدرت ها در حوزه سرمایه گذاری در مراحل 
اولیه »حســن اصالنوبا« است که در نیمه اول 
سال هفت سرمایه گذاری جدید انجام داد و از 
سال 2013 در بیش از 40 استارت آپ شرکت 
داشته است. اکوسیستم استارت آپ ترکیه در 
دو سال گذشته پیشرفت های زیادی کرده است 
و در سال های آتی نیز به موفقیت هایی گسترده 

و جهانی دست خواهد یافت.

 بسیاری از 
استارت آپ های 

منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا 

مشغول حل 
مشکل مربوط به 
شکاف جنسیتی 

هستند که 
سیلیکون ولی 

سال هاست آن 
را نادیده گرفته 
است. با اینکه 

کارآفرینان 
اینترنتی زن 

فقط 10 درصد 
از کل کارآفرینان 

دنیا را تشکیل 
می دهند، 23 
درصد از آن ها 
در این منطقه 

فعالیت می کنند

29 خرداد 1395 . سال اول .  شماره پانزدهمهجوم سرمایه گذاران خطرپذیر به خاورمیانه

چالش ایجاد یک 
اکوسیستم استارت آپی

وزارت امور خارجه آمریــکا هر ماه یا دو ماه 
یک بــار نمایندگان خود را بــرای بازدید از 
Fledge اعزام می کند. کشورهایی مانند نروژ، 
آلبانی، لهستان، رومانی، و هلند؛ عمان، دبی، 
عربستان سعودی و اردن؛ مکزیک، برزیل و 
کلمبیا؛ بنگالدش و پاکستان و سایر کشورها 
نیز حضور پیدا می کنند. نمایندگان معموال 
یا کارآفرینــان اجتماعی هســتند یا برای 
سازمان هایی کار می کنند که به کارآفرینان 
کمک می کننــد و معموال از ســوی دولت 

پشتیبانی مالی می شوند.
تمام آن ها می خواهند بدانند در کل چگونه 
باید انرژی کارآفرینی موجود در ســیاتل را 
در کشور خود ایجاد کنند و نیز چگونه یک 
شتاب دهنده استارت آپی موفق ایجاد کنند.

این پرسش بزرگی اســت و فقط یک پاسخ 
صادقانه دارد: »هیچ کس نمی داند.« ممکن 
اســت کتاب »براد فلد« کمی کمک کند. 
برخی از مقاالت نیز توضیحاتی درباره نحوه 
ایجاد و کار اکوسیســتم ها ارائه داده اند، اما 
هیچ کس دقیقا نمی داند اکوسیستم چگونه 

کار می کند.
در سال 1992 هیچ اکوسیستمی در سیاتل 
وجود نداشــت. تعداد کمی دفتر ســرمایه 
خطرپذیر که اکثرا دفاتری از سیلیکون ولی 
بودند، وجود داشت. تعدادی نیز کارآفرین 
و ســازمان های غیرانتفاعی نیز بود. اما این 
تعداد در مقایســه با سال 2015 هیچ است. 
حتی این تعداد از آنچه امروزه در اسلو، زوریخ، 

دبی یا بوگاتا یافت می شود، کمتر بود.
وقتی تمــام این نماینــدگان در فکر ایجاد 
یک اکوسیســتم کارآفرینی محلی بودند، 
می خواســتیم یــک اکوسیســتم بــرای 
شــرکت هایی ایجــاد کنیم کــه آن ها را 
شــرکت های هوشــیار می نامیــم. ایجاد 
ایــن اکوسیســتم یک چالش محســوب 
می شــود زیرا کارآفرینان و تامین کنندگان 
مالــی کافــی در ســیاتل وجود نــدارد تا 
بتوانیــم از اکوسیســتم های فنــاوری در 
سان فرانسیســکو، ســیاتل و غیــره تقلید 
کنیم. درنتیجه ما می خواهیم اکوسیستمی 
جهانی به وجود آوریم. تونیک و اینوســترز 
سیرکلز ســرمایه گذاران را در سطح جهانی 
ســازماندهی می کنند و نه در سطح محلی. 
شبکه ایمپکت هاب  در سراسر تعداد زیادی 
 SOCAP .از شهرها گســترده شده اســت
هرسال هزاران نفر را گرد هم جمع می کند 
تا موفقیت ها )شکســت های( خــود را به 

اشتراک بگذارند.
ایجاد یک اکوسیســتم پررونق مستلزم آن 
اســت که تعدادی از افراد به مدت یک دهه 
یا بیشــتر در این زمینه فعالیت کنند. هیچ 
میانبری وجود ندارد. هیچ چیز یک شــبه به 

دست نمی آید.
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بسیاری از کسب وکارهای نوپا هدف های بزرگی 
دارند و رویای برند شدن را در سر می پرورانند، 
اما باید توجه داشــت که برندســازی، یافتن 
مشتریان، شناخته شدن و فروش بیشتر، نیاز 
به برنامه ریزی های دقیــق و بلندمدت دارد، 
به طــوری که قدم گذاشــتن در این راه بدون 
برنامه ریزی مناسب راه به جایی نخواهد برد. در 
اینجا قصد داریم به پنج راهکار تبلیغاتی موثر 
برای ســاختن یک برند بپردازیم و نکته های 

مهمی از این روند را گوشزد کنیم.
 متفاوت بودن

شناختن استراتژی های بازاریابی متفاوتی که 
در دسترس کسب وکارهای مختلف است، از 
جمله نکات مهم در بازاریابی موفق است. تنوع 
در ارائه راهکارهای بازاریابی باعث می شود هر 
کسب وکاری بتواند تمام قابلیت های خود را به 
نمایش بگذارد، بنابراین در معرفی و شناساندن 
هر برندی بهتر است از شــیوه های تبلیغاتی 
متعدد مانند پوســترها و بروشورها، مجالت و 
روزنامه ها، تلویزیون، رســانه های اجتماعی، 
ایمیل و... اســتفاده شــود. با اتخاذ این روش، 
گستره مخاطبان برند مذکور نیز بیشتر شده 
و در صــورت ادامه این راهــکار، به مرور زمان 

مصرف کنندگان متفاوتی پیدا خواهد کرد.
 منحصربه فرد بودن

متخصصان بازاریابی مدعی هستند که بدون 
داشتن هویت تجاری قوی، نمی توان به موفقیت 
استراتژی های بازاریابی چندان اطمینان کرد، 
لذا قبــل از راه انــدازی کمپین های مختلف 
بازاریابی و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی، 
الزم است نسبت به محتوای آن ها در رابطه با 
ارائه هویت قوی از برند مورد نظر، دقت الزم را 
به عمل آورد؛ در واقع هدف اصلی راهکارهای 
بازاریابی باید ساختن یک هویت تجاری باشد، 
نه صرفا فروش بیشتر و یافتن مشتریان جدیدتر. 
چراکه اگر تنها به دنبال فروش و سود آنی باشد، 
نمی تواند به برند تجاری معروفی تبدیل شود. 
پس اگر نام تجاری به دنبال برند شدن است، در 
درجه اول باید به یک هویت مخصوص به خود 
دست پیدا کند و از آن پس نیز استراتژی های 
تبلیغاتی خود را در راستای آن پایه گذاری کند.

 سوال کردن از خود
ســعی کنید اگر در آغاز فعالیت تجاری خود 
هســتید، خواســته ها، اهــداف، توانایی ها و 
دارایی های خود را به خوبی بشناسید و بر مبنای 
آن ها هویت تجاری تان را شکل دهید. با خود 
صادق باشید و از خود سوال هایی از این دست 
بپرسید: چرا وارد این کســب وکار شده اید؟، 
کسب وکار شــمار به صورت دقیق چیست؟، 
مشتریان شما چه کسانی هستند؟، بزرگ ترین 
رقبای شما کیستند؟، محصوالت شما چیست؟، 
در زمینه تولید محصوالتتان چه مشــکالتی 
داریــد؟، نحوه عملکرد شــرکتتان طی چند 
سال گذشته به چه صورت بوده است؟ و... ارائه 
چنین پرسش هایی نیاز به تیم های تحقیقاتی 
قوی برای یافتن پاســخ های مناسب و دقیق 
دارد، هرچقدر پاسخ شــما به سواالت مذکور 
دقیق تر باشد، برنامه ریزی تبلیغاتی و همچنین 

هویت سازی برندتان موفق تر خواهد بود.

 مطابق با بودجه عمل کردن
بعد از شناخت نسبی جایگاهی که برای خود 
ساخته اید و یافتن هویت تجاری مخصوص به 
خود، نوبت به مرحله اصلی، یعنی پیاده سازی 
راهکارهای تبلیغاتی می رســد. در این مرحله 
تطابق برنامه های تبلیغاتی با میزان بودجه شما 
بسیار اهمیت دارد. طبیعی است که فعالیت های 
بازاریابی نیاز به هزینــه دارد و هر برندی برای 
تبلیغ محصوالت خود باید هزینه بپردازد. در 
این مرحله ســعی کنید راهکارهای متفاوت 
تبلیغاتی مانند رســانه های چاپی، تلویزیون، 
رســانه های اجتماعی، ایمیل ها و... را مد نظر 
داشته باشید و با توجه به هزینه ای که توانایی 
پرداخت آن را دارید، از تمام موارد فوق ســود 
بجویید. برنامه ریزی و زمان بندی هزینه های 
مصرفــی را بدون اینکه هــدر بروند، به هدف 

نزدیک تر می کند.
 فراموش نکردن مشتری 

شــاید بتوانید با راهکارهــای تبلیغاتی خود 
مشتریانی بیابید و محصوالت خود را به آن ها 
بفروشید، اما این پایان راه نیست؛ موفقیت واقعی 
زمانی است که بتوانید مشتری را برای خود نگه 
دارید و این هدف نیز جز با ارتباط مســتمر با 
مشتری امکان پذیر نیست. در دنیای دیجیتال 
امروزی، با ورود دنیای اینترنت به زندگی اکثر 
افراد، ارتباطات بسیار آسان تر و سریع تر صورت 
می گیرد. به این معنا که می توانید با داشــتن 
آدرس ایمیل مشتریان خود، آن ها را در جریان 
تولید محصوالت، فروش های ویژه، حراج های 
فصلی و... بگذاریــد و از این طریق نام و هویت 
تجاری خود را برای آن ها زنده نگه دارید. حتی 
می توانید با آن ها وارد تعامل دوطرفه شوید و 
با طرح پرســش نامه ها و یا برگزاری مسابقات 
سرگرم کننده، آن ها را وارد این ارتباط کنید؛ 
ضمن اینکه ممکن است بسیاری از محصوالت 
نیاز به راهنمایی و آموزش داشــته باشند و از 
این منظر نیز می توانید با پیگیری های دائم، به 
مشکالت و پرسش های مشتریان خود پاسخ 
دهید و آن ها را همراه همیشگی برند خود کنید.

ویکتور هوگو
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز 
دسترســی داشته باشــد؛ کتاب های خوب و یا 

دوستانی که اهل کتاب باشند! 

پنج گام مهم برای یافتن 
هویت تجاری  

ترویج میراث 
کوکو شانل 

ازجمله اهداف 
اصلی این 
برند است 
که توسط 

متصدیان آن 
دنبال می شود، 

به طوری که 
این میراث 
به خوبی در 
طرح های 

شانل خود را 
نشان می دهد. 
ارائه فیلم های 

کوتاه درباره 
داستان 

برند شانل 
و همچنین 

معرفی زندگی 
موسس 

آن ازجمله 
اقدامات 
خالقانه 
این برند 

در تبلیغات 
دیجیتال است

کوکو شانل یادآور عطر خوشــبو، لباس زیبا، 
ســاعت لوکس و... در دنیای مد است. تمرکز بر 
ارائه محصوالت زنانه، حضور پررنگ در مجالت 
الکچری دنیای مد، داشتن مخاطبان خاصی مانند 
چهره های معروف هالیوودی، حفظ طرح های اولیه 
و قدیمی، استفاده از دنیای دیجیتال و... باعث باقی 
ماندن برند الکچری شانل در میان دیگر رقبای 

سرسخت خود در جهان شده است.

برند فرانسوی شانل یکی از پیشروترین نام های تجاری 
در دنیای مد است که طبق ارزیابی که در سال 2013 
انجام شد، در میان برندهای ارزشمند و لوکس جهان 
رتبه ششم را به دست آورده است. تمرکز عمده شانل 
بیشتر روی دنیای مد زنان است و در زمینه مد مردانه 
بیشتر به خاطر عطرهای خود معروف است. برند شانل 
توسط یکی از معروف ترین چهره های مد فرانسه یعنی 
خانم گابریل بونور با نام مستعار کوکو شانل تاسیس 
شد. او که به افسانه مد معروف است، یکی از طراحان 
پیشتاز مد فرانسوی محسوب می شود که توانست در 
قرن بیســتم با ارائه طرح های خالقانه و مدرن خود، 
جایگاه ویژه ای در دنیای پوشاک زنانه به دست آورد. 
اولین فروشگاه کوکو شانل در سال 1913 در پاریس 
افتتاح شد و بعد از مدت زمان کوتاهی، شانل به یکی 
از برندهای موردتوجه زنان در دنیای مد و پوشــاک 
تبدیل شد. کوکو شانل با تمرکز عمده ای که بر طراحی 
لباس های زنانه داشت، به دنبال ایجاد سبک خاصی 
در پوشاک زنان مدرن قرن بیستم بود، اینکه زنان این 
دوره با چه فلســفه ای باید به دنیا نگاه کنند، چگونه 
لباس بپوشــند و چطور عمل کنند از نکات مهم در 
طرح های موسس این نام تجاری بوده است. پوشاک، 
جواهر، عطر، ســاعت، کاالهای لوکــس و... ازجمله 
محصوالت عمده این برند به شــمار می روند. بعد از 
مرگ شانل در سال 1971، یکی دیگر از چهره های 
شاخص این برند که با طراحی های منحصربه فرد خود 
جایگاه برند شانل را در جهان تثبیت کرد، کارل لگرفلد 
بود. او با الهام از طرح های قدیمی این برند و تلفیق آن ها 

با ایده های جدید، مدل های پوشاک زنانه قابل توجهی 
را برای این نام تجاری طراحی کرد.

 ترویج سبک کوکو شانل در دنیای دیجیتال
ترویج میراث کوکو شــانل ازجمله 
اهداف اصلی این برند است که توسط 
متصدیــان آن دنبال می شــود، به 
طوری که این میــراث به خوبی در 
طرح های شانل خود را نشان می دهد. کوکو شانل زنی 
بود که طرح های مردانه، رنگ های سیاه وســفید و 
پارچه های کشباف را به عنوان فاکتورهای اصلی برند 
خــود انتخاب کــرد و این میراث به خوبی توســط 
ادامه دهندگان این برند حفظ شده و در طرح های روز 
این نام تجاری دیده می شود. به همین منظور، کمپانی 
شانل برای نشــان دادن سرسپردگی خود به میراث 
کوکو شانل، اقدام به ساختن چند فیلم کوتاه درباره 
او و سبک زندگی اش کرده است. ارائه فیلم های کوتاه 
درباره داستان برند شانل و همچنین معرفی زندگی 
موســس آن ازجمله اقدامات خالقانــه این برند در 
تبلیغات دیجیتال است. این فیلم های کوتاه که در 
فضاهای مجازی پخش می شــوند، توجه میلیون ها 
مخاطب را به خود جلب کرده است. از آنجایی که کوکو 
شانل از زنان موفق در زمینه دنیای مد جهان به شمار 
می رود که طرح های پوشاک و سبک زندگی خاصی 
داشت، مورد اقبال عمومی زیادی نیز قرار می گیرند. 
در همین راستا ازجمله اقدامات خالقانه لگرفلد در 
سال 2013، کارگردانی دو فیلم کوتاه با عنوان »روزی 
روزگاری« و »بازگشت« در مورد زندگی موسس این 
برند، کوکو شانل، بوده است. فیلم دیگری نیز با عنوان 
»درون شانل« از جمله ساخته های اخیر این کمپانی 

در زمینه معرفی و شناساندن برند شانل است.

 برپایی نمایشگاه های اختصاصی
شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های 
مختلف ازجمله راهکارهای تبلیغاتی 
مناســب بــرای معرفــی برندها و 
نام تجــاری اســت، اما بــرای برند 
شناخته شده ای مانند شــانل، شرکت در نمایشگاه 
پوشاک و مد چندان جلب توجه نمی کند؛ اما در مقابل، 
برپایی نمایشــگاه های شــخصی و خاص این برند 
می تواند یکی از نقاط عطف بازاریابی آن باشد که به 

صورت اختصاصی به معرفی محصوالت برند مذکور 
می پردازد و حتی می توانــد معرفی چند محصول 
خاص، از اهداف اصلی برپایی آن باشد. در همین راستا 
ازجمله دیگر اقدامات کمپانی شانل در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات، برپایی نمایشــگاه در شهرهای مختلف 
جهان است. این اقدام که از سال 2008 با نمایشگاه 
»هنر متحرک شانل« آغاز شد، در سال های اخیر نیز 
ادامه داشته است. نمایشگاه فوق با هدف نشان دادن 
حضور برند شانل در اکثر نقاط جهان برپا شده بود و به 
همین دلیل نیز در عنوان خــود از واژه »متحرک« 
استفاده کرده است. در این نمایشگاه طرح های جدید 
و هنری این کمپانی نمایش داده شــد و در بیشتر 
شهرهای جهان مانند هنگ کنگ، توکیو و نیویورک 
برگزار شد. نمایشــگاه »ژاکت سیاه کوچک« نیز از 
دیگر نمایشگاه های این برند در سال 2013 بود که 
در سنگاپور، نیویورک، پاریس، شانگهای، دبی، مسکو 

و... به نمایش درآمد.

 ارتباط آنالین با مشتریان
دیدار با مصرف کنندگان برای برند 
شــانل تنهــا در نمایشــگاه ها و 
فروشگاه های آن معنا نمی یابد، بلکه 
شانل نیز مانند بسیاری از برندهای 
معروف جهان، از دنیای دیجیتــال غافل نبوده و 
به خوبی از فرصت هایی که این فضا برای تبلیغات 
در اختیار برندها می گذارد استفاده می کند. سایت 
اختصاصی و رسمی برند شانل، ازجمله فضاهایی 
اســت که این کمپانی برای ارتباطات بیشــتر با 
مشتریان از آن سود می جوید. به روزرسانی و ارائه 
اطالعات جدید در مورد محصوالت و تحوالت این 
برند، ازجمله اقدامات اصلی شانل در فضای آنالین 
اختصاصــی خود اســت؛ همچنین وب ســایت 
اختصاصی شــانل دارای یک کانال مستقیم برای 
تماس با مشتریان است که می توانند از طریق آن 
سواالت، نظرات و پیشنهاد های خود را با کمپانی 
مطرح کنند. تماس های مستقیم با مشتریان نیز از 
دیگر راهکارهای بازاریابی ایــن برند در ارتباط با 
مصرف کنندگان است که یا به صورت تلفنی و یا از 
طریق ایمیل در همه روزهای هفته انجام می شود 
و در نتیجــه باعث پیوندی ماندگار با مشــتریان 

می شود.

 داشتن مشتریان خاص
از آنجایی که شانل یکی از برندهای 
برتر جهــان در زمینه ارائه کاالهای 
لوکس و الکچری محسوب می شود، 
مجــالت معــروف دنیــای مد که 
مخاطبان خاص خود را دارند از دیگر فضاهای مناسب 
تبلیغاتی برای این برند به شمار می روند. شانل نیز در 
کنار دیگر برندهای الکچری جهان، جایگاه ویژه ای را 
برای خود در این مجالت حفظ کرده است. از طرفی 
برخــی چهره های معروف ســینمایی جهان نیز از 
مشتریان و مصرف کنندگان برند مذکور هستند و یکی 
از اهرم های تبلیغاتی برای آن به شــمار می روند. در 
همین راستا جشنواره های مختلف سینمایی و هنری 
فرصت های مناسبی هستند که محصوالت شانل را 
بر قامت هنرپیشگان معروف سینمای جهان نشان 
می دهند. مرلین مونرو، کایرا نایتلی، کاترین دنوو و... 
ازجمله مشــتریان معروف این برند هستند. نیکول 
کیدمن نیز ازجمله هنرپیشگان مشهوری است که 
در تبلیغات تجاری این برند حضوری فعال داشته و 
خصوصا عطر 5No این برند توسط این هنرپیشه در 

یک تبلیغ تجاری معرفی شده است.

 لوگوی ساده و الکچری کوکو شانل
 )C( لوگوی برند شانل با ادغام دو حرف
نمایش داده می شود. این دو حرف به 
هم چسبیده در اول اسم بنیان گذار و 
طراح اصلی ایــن برند یعنی گابریل 
شانل دیده می شوند و فلسفه کنار هم قرار گرفتن آن ها 
نیز همین است. ترکیب رنگ این دو حرف در فضایی 
سیاه وسفید صورت گرفته است. با کمی دقت مشخص 
می شود که دو رنگ سیاه وسفیدی که در لوگوی این 
برند به کار رفته، کامال مطابق با ســبک محصوالت 
شانل اســت، ظرافت و در عین حال اصالت ازجمله 
ویژگی های اصلی این برند اســت که به دنبال ارائه 
محصوالتی ساده و در عین حال خالص و اصیل بوده 
است. محصوالت شــانل در عین ظرافت و سادگی، 
شیک و لوکس هستند، رنگ های مات و متضاد نیز 
ازجملــه ویژگی های اصلی آن هاســت که مفاهیم 
لوکس بودن و در عین حال سادگی را به ذهن متبادر 
می کند، مانند لوگوی خالقانه این برند نیز که در عین 

سادگی، شیک و ظریف به چشم می آید.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

برپایی نمایشگاه و ساختن فیلم های کوتاه
مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی شانل هستند

روایت 103 سال
برندبودن!

پوبلیســیز یکی از کمپین های بازاریابی موفق و قدیمی 
جهان، که سابقه چندین دهه فعالیت و نمایندگی های 
زیادی در سراسر جهان دارد، رمز موفقیت خود را در گرو 
تغییر می داند. بــه این معنا که ایجاد تغییرات خالقانه و 
قابل توجه در شگردها و راهکارهای تبلیغاتی باعث معرفی 
بهتر و شناساندن بیشــتر برندها می شود. پوبلیسیز نیز 
به خوبی از این شــرایط اســتفاده کرده و با به کارگیری 
نیروی انسانی متخصص و خالق، سعی در ارائه بهترین 
و قابل تامل ترین تغییرات در شــیوه های تبلیغاتی دارد. 
خالقیت و نوآوری منجر به تغییرات متناسب می شود، 
به ارائه یک تبلیغ خــاص و جدید می انجامد و درنتیجه 
نام تجاری موردنظــر به خاطر نوآوری کــه دارد، بهتر 
در ذهن مخاطبان جای می گیــرد. یکی از بزرگ ترین 
شبکه های تبلیغاتی جهان، که بعد از جنگ جهانی دوم 
توسط مارسل بلوستین در پاریس تاسیس شد، پوبلیسیز 
)Publicis( است. این شرکت تبلیغاتی فرانسوی حضور 

بین المللی خود را از دهه 70 میالدی آغاز کرد و با ایجاد 
نمایندگی های مختلف در سراسر اروپا به یکی از بزرگ ترین 

و مهم ترین سیستم های بازاریابی جهان تبدیل 
شــد. جالب اســت بدانید اولین تبلیغ 

تجــاری تلویزیونی فرانســه که در 
مورد پنیر بورســین بود، در سال 
1968 توسط این شرکت تولید 
شد. کمپانی پوبلیسیز در حال 
حاضر بیش از 330 نمایندگی 
در 110 کشور جهان دارد و این 
تعداد نشان دهنده موفقیت این 

کمپین در ارائه اســتراتژی های 
تبلیغاتی اســت که منجر به راضی 

شدن مشتریان شده و توانسته است توجه طیف زیادی از 
برندهای جهان را به خود جلب کند. در این میان خصوصا 
نام برندهای مشهوری مانند کوکاکوال، کارتیه، اورئال و رنو 

در لیست مشــتریان این شرکت توجه هر بیننده ای را به 
خود جلب می کند و از طرفی نیز نشان دهنده قدرت این 
کمپین در ارائه فعالیت های تبلیغاتی است که 
توانســته چنین برندهای مشهوری را 

مشتری خود کند. 
آنچه گروه تبلیغاتی پوبلیســیز 
شــدیدا به آن معتقد اســت و 
به نوعی به شــعار این کمپانی 
تبدیل شــده، مسئله تغییر در 
شــیوه های معرفی برندهای 
تجاری اســت. به این معنا که 
با توجه به فضــای رقابتی که در 
میان برندهای متعدد و متنوع جهان 
به وجود آمده، ایجاد تغییرات عمده و چشــمگیر در ارائه 
اســتراتژی های بازاریابی می تواند بسیار موفقیت آمیز 
باشد. در همین راستا، یکی از شعارهای اصلی این شرکت 

بزرگ این است که تغییر به یکی از ویژگی های مشخص 
در محیط های کسب وکار امروزی تبدیل شده است، طبق 
عقیده متخصصان این کمپین تبلیغاتی، شاید نتوان آینده 
یک نام تجــاری را دقیقا پیش بینی کرد اما می توان آن را 
تصور کرد و این تصور نیز ناشــی از میزان تغییراتی است 
که برند فوق ممکن است داشته باشد. برندهای امروزی در 
رقابت شدیدی به سر می برند. فناوری های جدید، قدرت 
مصرف کنندگان، تغییــر در نگرش های عمومی، ظهور 
نام های تجاری بیشتر و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی بیشتر 
و... همه از عواملی هستند که منجر به تغییرات عمده در 
تجارت های امروز می شــوند. بنابراین پوبلیسیز به دنبال 
ایجاد ایده های خالقانه و پیشرو در جهت ماندگار کردن 
برندهای تجاری است. طبق نظر گردانندگان اصلی این 
کمپین، آرزوی اصلی همه کارکنان آن کمک به مشتریان 
در جهت باقی ماندن نام تجاری آن هاست، به طوری که 

بتوانند به تغییرات مفید و قابل توجهی دست پیدا کنند.

 راهی که پوبلیسیز پیموده
از اولین تبلیغ تلویزیونی در فرانسه تا تبلیغ برای مشهورترین برندهای جهان

29 خرداد 1395 . سال اول .  شماره پانزدهم

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
اگر دنبال شغل مناسب می گردید

اگر دنبال نیروی با مهارت خوب می گردید
اینجا جای شماست



اگر برای شــما این موقعیت فراهم می شد که به 
بخش آی تی یکی از کمپانی های بزرگ دنیا قدم 
بگذارید و از آن بازدید کنید انتخاب شما چه بود؟ 
عده زیادی با توجه به تعاریــف موجود گوگل را 
انتخاب می کردند. با توجه به این تعاریف کمپانی 
گوگل برای بسیاری محلی رویایی برای کار کردن 
است. اما بهتر است بدانید این کمپانی بزرگ نیز 
از رسیدگی نکردن به مشکالت کارمندان مصون 

نیست.

 مشکالت نیروی انسانی در گوگل
کمپانی گوگل در سال های اخیر با آنچه آن را فرار 
مغزها می نامند دست وپنجه نرم می کند. بسیاری 
از افراد نخبه و باتجربــه در حال ترک کردن این 
کمپانی و پیوستن به شرکت های مشابه دیگرند. 
 ،Tim Armstrong در سال 2009 این شــرکت
David Rosen�رئیس فروش تبلیغات و همچنین 
blatt، مسئول نمایش این تبلیغات را از دست داد، 
که از افراد نخبه این شرکت بودند. در این سال ها 
بسیاری از مهندسان کارآزموده، گوگل را با هدف 

پیوستن به فیس بوک و توییتر ترک گفتند.

 راه حل گوگل برای این مشکالت چیست؟
گوگل برای ریشــه کن کردن این هجمه خروج 
استعداد راه حل گوگلی ساده ای است. این شرکت 
اعالم کرده بــا بهره مندی از یک الگوریتم ریاضی 
قادر خواهد بود با توجه به اظهارنظرهای افرادش 
در وضعیت های مختلف، پرسش نامه ها و وضعیت 
ترفیع کارمندان و مابقی اطالعات موجود، احتمال 
خروج کارمندان مختلف خود را محاســبه کند. 
گوگل برخالف بســیاری از شرکت های مشابه از 
اطالعات و توانمندی الزم برای استفاده از چنین 

الگوریتمی برخوردار است.
گوگل با توجه به نظرسنجی ها و گزارش همکاران 
درمی یابد که از کدام یک از کارمندان اســتفاده 
کمتری می شود. شــاید کمی دور از ذهن به نظر 
برسد اما Edward Lawler، از متخصصان در این 
زمینه که مشغول فعالیت در دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی است، اذعان داشــته بیشتر کمپانی های 
بزرگ دنیا برای حل این مشکل یعنی فرار مغزها 

نهایتا به این روش گوگلی گرایش پیدا کرده اند.

 اشتباه گوگل کجاست؟
طراحی الگوریتمی برای شناســایی کارمندان 
ناراضی روشــی بســیار هوشــمندانه است. اما 
به وضوح روشن اســت که اتفاقی دیگر در گوگل 

در حال رخ دادن است که شاید این روش داروی 
مناســبی برای درمــان آن نباشــد. مصاحبه با 
کارمندان پیشین این شــرکت اطالعات جالبی 
را در مورد اتفاقاتی کــه هرروز در گوگل در حال 
رخ دادن اســت روشــن می کند. این افراد دلیل 
استعفای بســیاری از کارمندان را این گونه بیان 
کرده اند: »ایــن کارمندان که تعداد آن ها کم هم 
نیست احساس می کنند تالش آن ها در پیشرفت 
شرکت نسبت به چیزی که در زمان شکل گیری 
و شهرت گوگل انجام شده ناچیز است. اغلب این 
افراد احساس می کنند تالش آن ها بیهوده است 

یا بازده پایینی دارد.«
ترکیب این مشکالت این مطلب را روشن می سازد 
که گوگل یک برنامه شغلی مناسب برای کارمندان 
خود ندارد. این گونه اعمال اغلب جزو وظایف بخش 
منابع انسانی شرکت هاست. اما این طور که به نظر 
می رسد این دپارتمان در گوگل به صورت مستقل 

عمل نمی کند!

 پس چه راهی برای گوگل باقی می ماند؟
پاسخی بسیار جالب برای این مشکل وجود دارد. 
پاسخی که اجرای آن به همان میزان دشوار است 
که توضیح آن آسان است. پاسخ این است که این 
شرکت بایستی مشتری )مردم( را در اولویت قرار 
دهد. با آشکارســازی این موضوع برای همه افراد 
در گوگل، بسیاری از مشکالت نظیر مشکل اخیر 

رنگ می بازد، چراکه دلیل وجود این شرکت ارائه 
خدمات به مردم است.

 کالم آخر
یکی از بزرگ ترین مشکالت گوگل این است که 
نتوانسته افرادش را در موفقیت خود سهیم کند. 
شاید دلیل آن روشن باشــد. چراکه در این بازار 
پررقابت تکنولوژی گوگل تقریبا بی رقیب است و 
در زمینه فعالیت خود با اختالف زیادی از حریفان 
قرار دارد. پس شاید این گونه مشکالت کوچک اما 
کلیدی در دید تصمیم گیران این غول جســتجو 

ناچیز به نظر آمده باشد.
قرار دادن مردم در اولویت باعث می شود کارمندان 
این شرکت بتوانند روی یک هدف مشخص و واضح 
تمرکز کافی داشته باشند. این تمرکز و یکپارچگی 
در تمام قسمت های این شــرکت نفوذ می کند و 
بنیادی می شود. با این روش هریک از کارمندان 
معیاری جهت محک زدن خود می یابند. معیاری 
که با مقایســه فعالیت خود با آن می توانند میزان 
موفقیت خود را بســنجند. اما این مهم که شاید 
صحیح ترین و ضروری ترین المان برای یک شرکت 
است به آسانی قابل پیاده سازی نیست. اگر بتوانید 
راهی برای اجرای آن در شرکت خود و خصوصا در 
دپارتمان آی تی آن بیابید، خواهید دید که چگونه 
سایر بخش های شرکت به سرعت و به خودی خود 

پیشرفت می کنند.

این شرکت 
اعالم کرده با 
بهره مندی از 
یک الگوریتم 
ریاضی قادر 
خواهد بود 
با توجه به 

اظهارنظرهای 
افرادش در 

وضعیت های 
مختلف، 

پرسش نامه ها و 
وضعیت ترفیع 

کارمندان و 
مابقی اطالعات 

موجود، 
احتمال خروج 

کارمندان 
مختلف خود را 

محاسبه کند

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

تیم ورک
T e a m W o r k
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کارشناسان اعتقاد دارند گوگل نتوانسته کارکنانش را در موفقیت های شرکت سهیم کند
فرار مغزها آن هم در گوگل؟ بله حقیقت دارد!

ستون
C o l u m n

فردریش نیچه
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر 

از این هاست که ما فکر می کنیم . 

چهار ترفند برای تقویت 
فرهنگ سازمانی 

شرکت بافرهنگ 
دقیقا یعنی چه؟

تحقیقات اخیر گوگل نشان از اهمیت فرهنگ 
ســازمانی در افزایش تعهد کارمنــدان، ابقا، 
راندمان، وفاداری و رضایت آن ها در کار دارد. 
بــا توجه به ایــن نتیجه دیگر جــای تعجبی 
باقی نمی ماند، اینکه اغلــب مدیران باالرتبه 
در شــرکت های بزرگ به همان میزان که در 
تالش بــرای جذب رضایــت کارمندان خود 
هستند، به دنبال ترفندی برای تقویت فرهنگ 

 سازمانی باشند.
 فرهنگ سازمانی یعنی...

این عبارت دارای معنای کلی و جامع اســت. 
شــاید ترجمــه و توضیح آن کمــی مبهم به 
نظر برســد. همان طور که می دانید جزئیات و 
المان های بسیاری در شکل گیری یک فرهنگ 
دخیل است. همچنین فرهنگی جامع در تمام 
زمینه ها وجود ندارد، فرهنگی که بتوان آن را 
برای هر موضوعــی تجویز کرد. بااین حال من 
با مصاحبه با دو شرکت موفق که در دو صنعت 
متضاد، یکی تکنولوژی و دیگری سنتی مشغول 
به فعالیت بودند، به این نتیجه رسیدم که هردو 
این شرکت ها فرهنگ سازمانی خود را بر مبنای 
کار شرکت و دلیل موفقیت خود می دانند. در 
اینجا به بیان چهــار توصیه مهم از نگاه این دو 
شرکت موفق جهت افزایش خوشحالی و کارآیی 

کارمندان می پردازم:
1. نسبت به فرهنگی که در شرکت برقرار 

کرده اید بی اشتیاق و بی تفاوت نباشید.
داریــوش میرشــاهزاده موســس و صاحب 
نوعی شــرکت وام دهی به نام Bay Area در 
آمریکاســت. او برای نخســتین مرتبه شیوه 
وام دهی را در آمریکا بسیار قدیمی و ناکارآمد 
خوانــد و دلیل موفقیت شــرکتش را اولویت 
داشــتن فرهنگ  ســازمانی خود در شرکت 

می داند.
در عرض یک سال این فرد نوآور بدون هزینه 
کــردن حتی یــک دالر بــرای جایگزینی و 
استخدام مجدد، 200 نفر متخصص خبره را 
در شــرکت خود به کار گرفت. او از برنامه های 
بســیار متنوعی برای تشویق و الهام بخشی به 
کارمندانش اســتفاده می کند. این باعث شده 
متخصصان زیادی از سراسر کشور برای فعالیت 

در شرکت او اعالم آمادگی کنند.
2. ابزارهایی برای تشویق کردن کارمندان 

توسط خود آن ها پیدا کنید.
داریوش می گوید او مشــقت زیــادی را برای 
یافتن راهی جهت برانگیختن و پاداش دادن به 
کارمندان توسط خودشان تحمل کرده است. 
او عقیده دارد روش های سنتی که مزایا را از باال 
به پایین قسمت می کنند دیگر جوابگو نیستند.

3. تیم های طراحی با روش هایی نوین
هوم ادوایزر یک وب سایت مشاوره رایگان جهت 
طراحی، تغییر طراحی، بهبود دکوراســیون و 
موارد مشــابه دیگر برای منزل است. به گفته 
کریس تریل، شرکت او با این روش توانسته از 
ذهن هزاران طراح برای برطرف کردن نیازهای 
مردم استفاده کند. او تاکید می کند که به وسیله 
این خالقیت شرکت او توانسته شروعی پخته 
را تجربه کند. شــروعی که در عین حال با در 
برداشتن هیجان یک استارت آپ، پختگی یک 

شغل باسابقه را نیز دارا بوده است.
4. »سرگرمی« باید باعث ایجاد خالقیت 
شود، نه اینکه استعداد را نیز فریب دهد.

شــرکت هوم ادوایزر یکی از ده شــرکت برتر 
برای جذب کارمند از نگاه مجله دنورپست در 
ســال های 2012 و 2013 بوده است. کریس 
اذعان داشــته که از اصلی ترین کلیدهای این 
موفقیت ســرگرمی در کنار کار بوده است. او 
در این شــرکت محیط هایی برای بازی های 
کامپیوتری، ایرهاکــی، پینت بال و فضاهایی 
برای جمع شدن و شاد بودن همکاران در کنار 

یکدیگر طراحی کرده است.

تجربه های داریوش میرشاهزاده 
Bay Area موسس

شخصیت یک انسان مجموعه ای از ارزش ها، 
باورها، پیش زمینه  های ذهنی، عالیق، تجارب، 
اهداف و رفتارهایی است که در یک فرد وجود 
دارد. فرهنگ نیز مجموعه ای از ارزش ها، باورها، 
پیش زمینه های ذهنی، عالیق، تجارب، اهداف 
و رفتارهای گروهی است که مجموعه ای از افراد 

صاحب آن هستند.
فرهنگ یک شرکت متشکل از تجارب زندگی 
افرادی است که هریک با ورود به محیط آن را 
به همراه خود سوغات می آورند. این فرهنگ 
به طور خاص تحت تاثیر موسس، مدیران و 
مابقی اشــخاص مدیریتی است. چراکه این 
افراد نقش موثرتــری در تصمیم گیری ها و 
جهت دهی استراتژیک شرکت دارند. فرهنگ 
یک گروه در بیان، تصمیم گیری، سمبل ها، 
تجارب و داســتان ها و تمرینــات روزانه در 
سر کار تعریف می شــود. مواردی به سادگی 
نحوه چیدمــان یک میز نشــان دهنده این 
موضوع است که تا چه حد کارمندان شما به 
فرهنگ شرکت شما وفادارند. محتوای تابلو 
اعالنات و خبرنامه شرکت، تعامل کارمندان 
در جلسات و نحوه همکاری آنان با یکدیگر، 
همه از مواردی است که نشان دهنده محتوای 

فرهنگی و فرهنگ شرکت شماست.
فرهنگ اکتسابی است. افراد در برابر بهره مندی 
از پاداش یا عدم بهره مندی می آموزند که چطور 

در محیط های مختلف رفتار کنند.

تالش های بســیاری از محققان نشان داده است که 
از شش محرک زیر، ســه مورد اول موجب افزایش 
بهره وری و راندمان کارمندان یک شرکت می شود، 
و ســه مورد دیگر اثری معکــوس در این افراد بر جا 
می گذارد. این تحقیقات نشان داده اند که شرکت های 
موفق، برای مثــال از Southwest کــه از برترین 
شــرکت های هواپیمایی در آمریکاست تا فروشگاه 
ســبزیجات Trader Joe’s  که یکی از برترین ها در 
این رشته است، وجود یک فرهنگ سالم را از دالیل 
شهرت خود دانسته اند. این شرکت ها با رشد و توسعه 
محرک های مثبــت فرهنگی و کاهش محرک های 
منفی مسیر پیشرفت خود را هموار کرده اند. این شش 

محرک فرهنگی به شرح زیر هستند:
 ســرگرمی: برای زمانی اســت که شغل شما 
به خودی خود محرک شماســت. شما کار می کنید 
چراکه شــغلتان برای شما یک سرگرمی است. یک 
معلم در این وضعیت به فعالیت های جانبی مربوط 
به شغلش بسیار عالقه مند است. او برنامه های متنوع 
درســی را تدوین می کند و در طراحی سوال برای 

دانش آموزان خالقیت به خرج می دهد.
 هدف: مواردی اســت که برآیند شغلتان به طور 
مستقیم در راستای هویت و عالقه مندی ذاتی شما 

تجربه دو شرکت موفق آمریکایی در شناسایی شش متغیر تاثیرگذار در بهره وری کارکنان
محرک ها و انگیزه ُکش ها را بشناسید

قرار می گیرد. شــما کار می کنیــد چراکه از نتیجه 
انجام این کار خشنود می شوید. برای مثال معلمی 
که هدفش تعلیم و تربیت بچه هاست در این دسته 

قرار می گیرد.
 پتانسیل: برای زمانی اســت کــه برآیند شغل 
شــما به هویت و عالقه مندی شما کمک می کند. 
معلمی که شــغلش را برای ترقی و تبدیل  شدن به 
مدیر مدرسه به بهترین نحو انجام می دهد در این 

زمره قرار می گیرد.
این گونه محرک ها که به طور مستقیم با شغل شما 

مرتبط هستند را محرک های مستقیم می نامند. این 
محرک ها راندمان افراد یک شرکت را به میزان زیادی 
ارتقا می بخشد. اما سه مورد دیگر که از عوامل کاهش 
راندمان سازمان اند و آن ها را محرک های غیرمستقیم 

می نامند از این قرارند:
 فشارهای روحی: هنگامی است که دلیل فعالیت 
شما در یک شــغل خاص عاملی خارجی باشد که 
هویت شما را تهدید می کند. زمانی که شما فعالیتی 
را با هدف ناامید نکردن خود یا دیگران انجام می دهید 

در این وضعیت قرار گرفته اید.

 فشار اقتصادی: برای زمانی است که یک نیروی 
خارجی شما را مجبور به فعالیت می کند. زمانی که 
شــما کار می کنید تا پاداش بگیرید یا اینکه تنبیه 

نشوید.
 اینرسی: برای زمانی است که هدف شما برای کار 
به طور کلی از زندگی شما حذف شده است. در این 
اوان شــما نمی دانید چرا کار می کنید. زمانی که از 
کسی می پرسید چرا کار می کند، و او پاسخ می دهد: 
»نمی دانم! چون دیروز و روزهای قبل نیز همین کار 

را کرده ام.« از نشانه های اینرسی است.

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

 شرکت های 
موفق با رشد 

و توسعه 
محرک های 

مثبت فرهنگی 
و کاهش 

محرک های 
منفی مسیر 

پیشرفت 
خود را هموار 

کرده اند. 
شش محرکی 

که توجه به 
آن ها هم 

می تواند باعث 
انگیزه شود 

و هم کاهش 
بی انگیزگی
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چه باب طبعمان باشد، چه نباشد، محصوالت چینی 
پایشان را به خانه های دور و نزدیک دنیا باز کرده اند و 
روزبه روز تولیداتشان را پرشمارتر و سرمایه هایشان 
را بیشتر می کنند. هرچند ما دل  خوشی از بازار چین 
نداریم و بسیاری از محصوالت چینی را با برچسب 
بی کیفیت یاد می کنیم، اما برندهای چینی تنها با 
تولیدات ارزان و کم ارزششان شناخته نمی شوند و 
موازی با این بازار کم مایه، برندهای بزرگ و باارزشی 
هم در چین نفس می کشند. یکی از این برندها »هایر« 
است که اکنون پرسودترین تولیدکننده و فروشنده 
لوازم خانگی در دنیاســت. در ســال 2014 سودی 
معادل 2 میلیارد دالر داشته و رتبه چهارمین برند 
بزرگ تولید لوازم خانگی در دنیا را از آن خود کرده 
است در حالی که تنها 32 سال از بنیان گذاری این 

شرکت در چینگدائوی چین می گذرد.

 از کارگاه یخچال سازی تا برندی جهانی
با اینکه تاسیس رسمی کارخانه هایر در سال 1984 
ثبت شده است، شروع فعالیت های تولیدی کارگاهی 
به نام هایر به دهه 20 میالدی بازمی گردد. در آن زمان 
شــرکت کوچکی وجود داشت که تعداد محدودی 
یخچال برای بــازار داخلی چین تولیــد می کرد. 
این شرکت در ســال 1949 به دنبال شکل گیری 
جمهوری خلق چین تبدیل به تولیدات ســهامی 
عام شد و ســال ها بعد زمانی که چین دروازه هایش 
را به ســوی تجارت جهانی گشود، شــرکت هایر با 
استفاده از تکنولوژی شرکت آلمانی لیبهر تولیدات 
گســترده لوازم خانگی را در پیــش گرفت و ژانگ 
رویمین توانســت نام برنــدش را جهانی کند. تنها 
چهار سال زمان الزم بود تا محصوالت هایر به جهان 

سرازیر شوند.
هایر اولین بازار جهانی اش را در آمریکا بازگشایی 
کــرد و برای اینکــه در مقابل تنــوع محصوالت 

آمریکایی عرض اندامی کنــد، تصمیم به اقدامی 
خالقانه گرفت. هایر شروع به ساختن یخچال های 
کوچــک و ارزان در خوابگاه هــای دانشــجویی 
آمریکا کرد و پس از آن سیســتم های گرمایشی 
اتاق های خوابگاهی را راه اندازی کرد. همین اقدام 
خالق در مدت زمانی کوتاه نام هایر را بر ســر زبان 
آمریکایی هــا انداخت و هایــر به عنوان محصولی 
ارزان و مطمئن راه خودش را به بازار آمریکا، اروپا 
و بعد دیگر مختصات جهان باز کرد. در سال 2001 
مجالت لوازم خانگی آمریکا هایر را در فهرســت 
پرفروش تریــن و کم مصرف تریــن لوازم خانگی 

موجود در بازار قرار دادند.

 هایر از خالقیت دست نکشیده
امروز کارخانــه هایر محصــوالت متنوع خانگی 
از یخچال و فریزر و ماشــین لباس شــویی گرفته 
تا کامپیوتر و گوشــی موبایل تولید می کند و 29 
کارخانه تولیدی و 19 شــرکت بازرگانی در دنیا 
دارد. شاید یکی از دالیل موفقیت این برند در بازار 
رقابتی تنگاتنگ جهان تصویر مثبتی است که این 
برند از خودش ساخته است. هایر برخالف بسیاری 
از محصوالت چینی، برچســب »ساخت چین« 
را در تبلیغات بین المللی خود یدک نمی کشــد و 
به مشــتریان اجازه نمی دهد که تصور کنند هایر 
هم یکــی از هزاران محصــول بی کیفیت و ارزان 

چینی است.
در کنار آن، هایر نشــان داده از آن برندهایی نیست 
که به تولیدات و خالقیت هــای قدیمی خود اکتفا 
کند. تاکنون هایر 13 هزار مدل متنوع محصول در 
زمینه های صوتی-تصویری، لوازم خانه و آشپزخانه 
و ابزار تکنولوژی تولید کرده و تنوع خط تولید هایر 
همواره زنگ خطری برای برندهای بزرگ لوازم خانگی 
در دنیا چون الکترولوکس و بوش بوده اســت. هایر 
برای گسترش خط تولید خود، ژانویه امسال سهام 
تولیدات لوازم خانگی جنرال الکتریک را به قیمت 4 
و نیم میلیارد یورو خریداری کرد و اکنون با 60 هزار 
کارمند و کارگر قصد دارد سورپرایزهای دیگری برای 

خانه های شرق و غرب به همراه بیاورد.

هنوز مطمئن نیســتیم که شتر تعطیلی قرار است 
در کارخانه »ارج« بنشــیند یا نه، اما خبری که یک 
هفته حال ما را دگرگــون کرد، ابتدا از تعطیلی این 
کارخانه گفت و بعد تیتــرش را با واگذاری کارخانه 
ارج عوض کرد. خبری که هرچند مدیران ارج آن را 
تکذیب کردند، اما حکایت تلخ افول برندی که اولین 
تولیدکننده لوازم خانگی ایران است، خبر از حال وروز 
ناخوش تولید و برندهای قدیمــی ایرانی می دهد. 
برندی که حتی ادعای تولید 15 هزار کولر و بخاری 
در دو سال گذشته و پرداخت حقوق و معوقه تمامی 
کارکنان و بازنشستگانش، نمی تواند از عمق فاجعه 
خبر تعطیلی یا واگذاری اش بکاهد. ارج که روزگاری 
حداقل یکی از محصوالتش در خانه های ما جا خوش 
کرده بود و مردم با حواله های خریدشــان چند ماه 
منتظر می ماندند تــا یکی از تولیداتش را خریداری 
کنند، حاال کم وبیش با خانه هــای ما خداحافظی 
کــرده و از آن همه یخچال و کولر و بخاری تنها قرار 
است نوستالژی ای به نام ارج در ذهن مردم و اقتصاد 
ایران باقی بماند. اما ارج مثل همه برندهای کهنه کار 
ایرانی راه درازی برای جا کردن خودش در خانه های 
ایرانی پیموده و تالش های شــبانه روزی اش آن را 

تبدیل به برندی کرده که روزی عنوان »سوپرمارکت 
لوازم خانگی« را به خود گرفته بود.

 یک مهندس و هشت کارگر
تولد برندی به نام ارج که ســرواژه های آهنگری، 
ریخته گری و جوشــکاری نامش را ســاخته، به 
سال 1316 برمی گردد. زمانی که مهندس خلیل 
ارجمند پس از تحصیل در فرانسه به ایران بازگشت، 
تا فعالیتی تولیــدی پیش بگیرد و به تنهایی اقدام 
به تولید ماشــین آالت مکانیکی و آهنگری کرد. 
او درحالی که ســمت اســتادی در دانشکده فنی 
دانشگاه تهران را از آن خود کرده بود، به همراه 8 
کارگر ساده در کارگاهی سی متری واقع در میدان 
قزوین تولیدات ارج را تاســیس کــرد. اما اولین 
تولیدات ارج نه لوازم خانگی که در و پنجره فلزی 
بودند. تولیداتی آنقدر مســتحکم که به این برند 
تازه کار برعهده گرفتن ســاخت محصوالت فلزی 
ساختمان بانک ملی را داد. پس از آن، کارخانه ارج 
به شعبه ای برای تامین نیازهای بانک ملی تبدیل 
شد و همزمان تولیداتی چون سیم دینام، الستیک 
اتومبیل، ماشین های جوشکاری، توربین آبی برای 

آسیاب را هم به فهرست محصوالتش اضافه کرد.
اما اولین تجربه ساخت محصوالت مورد نیاز در خانه 
توسط یک برند ایرانی به زمانی بازمی گردد که ارج دو 
دستگاه تلمبه انتقال آب گرم برای گرمایش بانک های 
ملی در انزلــی و گرگان ســاخت و بعدتر تولیدات 

گرمایشی خود را به مدارس تهران وارد کرد. همزمان 
با این تولیدات تازه، کشور که دچار بحران های جنگ 
جهانی دوم شــده بود، تقریبا راه های تجاری اش با 
دنیا را مسدودشــده یافت و همین باعث گسترش 
فعالیت ارج شد. در سال 1321 با افزایش تقاضا برای 
محصوالت ارج، این کارگاه تولیدی جای خود را به 
کارخانه ای با مساحت 21 هزار مترمربع در خیابان 
شوش داد. اما عمر 34 ساله خلیل ارجمند کوتاه تر 
از آن بود که شــاهد عظمت کارخانه اش باشد، او در 
جریان آزمایش یک ماشــین فنی در کارخانه جان 
خود را از دست داد و مدیریت کارخانه به برادرانش 

سپرده شد.
ارج در سال 37 توسط سیاوش و اسکندر ارجمند و 
به همراه 40 مهندس و 600 کارگر فنی اداره می شد، 
درحالی که مساحت آن یک هکتار بود و 10 کارگاه 
تولیدی داشت. این کارخانه در دهه چهل به کیلومتر 
5 جاده مخصوص کرج انتقال یافت و در سال 1352 
در بورس پذیرفته شــد و به صورت شرکت سهامی 
عام درآمد. در همان دوران بالغ بر 2 هزار و 300 نفر 
پرسنل داشت و ســرمایه آن 550 میلیون ریال در 

اوایل دهه پنجاه بود.

 کارخانه تولیدی یا انباری در جاده مخصوص
ارج که در آســتانه انقالب قریب به 5 هزار نفر در آن 
مشــغول به فعالیت بودند، در سال 57 با ملی شدن 
کارخانجات، بخش عمده ای از سهامش از آن صنایع 

ملی ایران شــد و بعدها در سال 74 سازمان صنایع 
ملی سهمی را به کارکنان ارج، مردم و بانک ملی ایران 
واگذار کرد. اما حال وروز این برند در دهه 60 به واسطه 
ممنوعیت هایی که برای محصوالت خارجی وجود 
داشــت، خوش بود. تولیدات ارج فارغ از رقابت های 
جدی با قدرت در بازار داخلی به فروش می رسیدند 
و شــاید همین امر موجب افول تولیدات کارخانه و 
عدم رشد آن ها در سایه بی رقیب ماندن در بازار شد.

حــاال خبر تکذیب شــده تعطیلــی کارخانه ای به 
گوش می رسد، که به نظر می رسد مدتی است انبار 
کارخانه های همسایه بوده است. بخشی از زمین های 
ارج در ســال های گذشــته میزبان اتومبیل های 
ایران خودرو بودند، تا بتوانند بخشــی از منابع مالی 
مورد نیاز را تامین کنند. بســیاری هم در این میانه 
نابه سامانی احوال این برند 80 ساله را به روز نشدن 
ماشین آالت تولیدی و عدم خالقیت محصوالتش در 
بازار رقابتی می دانند. فرهاد حنیفی، مدیر شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، باور دارد هم اکنون 
هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید ارج 
هستند و می گوید: »در دو سال گذشته 20 میلیارد 
تومان به کارخانه ارج نقدینگی تزریق شــده و این 
ســرمایه در گردش از راه گروه توسعه ملی با هدف 
جلوگیری از توقف تولید صورت گرفته اســت.« اما 
به نظر می رسد زنگ تعطیلی کارخانه ارج هم، مانند 
بســیاری از دیگر برندهای تولیــدی ایرانی به صدا 

درآمده است.

هایر برخالف ارج 80 ساله فقط 32 سال عمر دارد اما محصوالتش دنیا را تسخیر کرده
چهارمین برند لوازم خانگی جهان، چینی است
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اوگ ماندینو

موانع برای رسیدن به موفقیت ضروری هستند 
زیرا در فروش و هر شغل مهم دیگری، پیروزی 
فقط بعد از مبارزات زیاد و شکست های بی شمار 

به دست می آید. 

ستون
c o l u m n

هایر 
محصوالت 

متنوع خانگی 
از یخچال 
و فریزر و 
ماشین 

لباس شویی 
گرفته تا 

کامپیوتر و 
گوشی موبایل 
تولید می کند 
و 29 کارخانه 

تولیدی و 
19 شرکت 
بازرگانی در 

دنیا دارد. 
شاید یکی 

از دالیل 
موفقیت 

این برند در 
بازار رقابتی 

تنگاتنگ 
جهان تصویر 
مثبتی است 
که این برند 
از خودش 

ساخته است

حال وروز این 
برند در دهه 

60 به واسطه 
ممنوعیت هایی 

که برای 
محصوالت 

خارجی وجود 
داشت، خوش 
بود. تولیدات 

ارج فارغ از 
رقابت های 

جدی با قدرت 
در بازار داخلی 

به فروش 
می رسیدند و 
شاید همین 
امر موجب 

افول تولیدات 
کارخانه و عدم 
رشد آن ها در 
سایه بی رقیب 
ماندن در بازار 

شد

برنداستوری
B r a n d S t o r y

ارج، از اوج تا سقوط یک برند

shanbemag
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

آ: آهنگری، ر: ریخته گری و  ج: جوشکاری، برند 80ساله ای که خداحافظی می کند

یــاد روزهای نوجوانی خیلی از مــا با نام یاهو 
مســنجر گره خورده است. روزگاری که هنوز 
خبری از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های 
گفتگو نبود و یاهو یکه تاز عالم چت در دنیای 
مجازی بود. آیکون »دو نقطه دی« زردرنگی 
که یکی از محبوب ترین ایموجی های ماست، 
نوستالژی یاهو مسنجری است که تا مدت ها 
گفتگوهــای مجازی تنها از مســیر آن عبور 
می کرد. حاال اما شــرکت یاهو اعالم کرده که 
می خواهد حیات این مســنجر پیر را متوقف 
کند و از پنجم آگوســت امسال قرار است این 
مسنجر بعد از 18 سال برای همیشه ساین آف 
شــود. هرچند در حال حاضر آخرین نسخه 
یاهو مســنجر در اپ اســتو و گوگل پلی قابل 
دانلود اســت، اما به نظر می رسد شرکت یاهو 
هم دریافته که جایگزین های جذاب تری برای 
نرم افزار کهنه اش در بازار وجود دارد و شــاید 
حتی پذیرفته باشــد که محصولش حاال در 

حضور رقبا حرفی برای گفتن ندارد.
شــرکت یاهو که در سال 1994 توسط جری 
یانگ و دیوید فیلو بنیان گذاری شد و یک سال 
بعد به ثبت رسید، در سال 1998 در حالی که 
محبوب ترین صفحــه اول وب برای کاربران 
اینترنت بود، تصمیم گرفت در کنار ایمیل های 
کاربران امکان دیگری بــه نام یاهو آی دی به 
آن ها بدهد و ویژگــی منحصربه فردی به نام 
چت دو نفره و جمعی در فضای نت برای آن ها 
فراهم کند. امکانی کــه در زمانه خود ویژگی 
خالق یک شرکت اینترنتی محسوب می شد. 
امکان دیگری چون چت روم ها که در آن دوران 
محبوبیت فراوانی به دست آورده بودند، یاهو 
مسنجر را یکی از موفق ترین محصوالت این 
برنــد تکنولوژی کرده بــود. محصولی آنقدر 
قدرتمند که حتی شبکه های اجتماعی یاهو 
چون »یاهــو 360« و »یاهوباز« که بعدها راه 
افتادند، نتوانستند به اندازه مسنجر خودشان را 
در دل کاربران مجازی و آواتارهای رنگارنگ جا 
کنند، هرچند شرکت در سال 2012 به حیات 
چت روم هایش هم رسما خاتمه داد. البته در 

این میانه بازی های شرکت مایکروسافت هم 
بی تاثیر نبود که بعد از همکاری مشــترک با 
یاهو برای استفاده از یاهو مسنجر در ایمیل های 
کاربری شــرکت خودش، ناگهــان نرم افزار 
اســکایپ را هم خریداری کرد و اســکایپ با 
ســرعت پردازش باالتر و امــکان گفتگوی 
تصویــری رقیبی جدی برای یاهو مســنجر 

محسوب می شد.
حاال نزدیک به یک هفته می گذرد از روزی که 
این شرکت اعالم کرده قصد دارد بر روی آرشیو 
گفتگوهای 18ساله کاربرانش مهر فراموشی 
بزند. البته شــاید این تصمیم چندان نابه جا 
نباشد، چراکه اپلیکیشن یاهو مسنجر توسط 
سیستم عامل های موبایل ویندوز، مک بوک ها 
و لینوکــس حمایــت نمی شــود و افزودن 
قابلیت هایی چون امــکان مکالمه ویدئویی و 
تماس تلفنی هم مزیت رقابتی ویژه ای برای آن 
خلق نکرده است. یاهو برای حمایت از محصول 
مسنجری اش کم  مایه نگذاشت و در کنار زبان 
انگلیسی، شش زبان دیگر هم به آن افزود، اما 
هیچ یک از این ویژگی ها نتوانستند سپر بالیش 
در بازار شوند و جانش را از رقبا در امان بدارند.

البته اگر بخواهیم نگاهی به روند شکل گیری 
و حیات مسنجر یاهو بیندازیم، می فهمیم که 
این شرکت با گذشــت زمان محصولش را به 
سراشیبی زوال کشــانده، مثل اینکه در سال 
2005 یاهــو بدون هیچ اعــالن قبلی امکان 
ســاختن چت روم های جدید توسط کاربران 
را غیرفعال کــرد؛ هرچند بعدها در توجیه آن 
سوءاستفاده های اینترنتی از کودکان را علت 
این اقدام ناگهانی مطــرح کرد. به هر صورت 
یاهو نتوانست مسنجر دیرپایش را که زمانی 
یگانه برنــد عرصه چت و گفتگــو در دنیای 
مجازی بود، در مقابل اپلیکیشن های پیام رسان 
جدیدتر به روز کند؛ حتی تالشی برای حفظ 
محصولی که سال ها برای ساختنش زحمت 
کشیده بود نکرد و برندی به نام یاهو مسنجر از 
چشم کاربران افتاد و احتماال به زودی به خیل 

نوستالژی های اینترنتی می پیوندد.

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

داستان محصول شکست خورده 
یک برند بزرگ

یاهو! مسنجر از نفس افتاده

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

29 خرداد 1395 . سال اول .  شماره پانزدهم



کارگاه
W o r k s h o p

پنج روش برای به روز نگه  داشتن یک کسب وکار 

از قافله عقب نمانید

تروتی ویک
مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی 

که در جیب داری، قفل را بگشاید. 

ستون
c o l u m n

افــرادی که به فکــر راه اندازی اســتارت آپ 
هستند باید به نکاتی در زمینه بازاریابی و رشد 

کسب وکار توجه کنند.
 شبکه: باید یک شبکه آنالین ایجاد کنید و در 
آن از افراد تاثیرگذار در صنعت مورد نظر خود 
استفاده کنید. اگر یک شبکه بزرگ ندارید، با 
افراد جدید آشنا شوید. فعالیت اجتماعی خود 
را بــاال ببرید. افراد تاثیرگــذار را در بالگ ها و 
شبکه های اجتماعی دنبال کنید و برای آن ها 
پست بگذارید. پســت های آن ها را با دوستان 
خود به اشتراک بگذارید. به آن ها نشان دهید 
که به آن ها اهمیت می دهید و آن ها نیز باید به 
شما اهمیت دهند. به عالوه در سایت خود یک 

لینک قرار دهید.
 از کم شروع کنید: سعی نکنید از همان ابتدا 
برای افراد زیادی بازاریابی کنید. با گروه کوچکی 
از مصرف کنندگان شروع کنید. بعد از مدتی آن 
را گسترش دهید. گاهی اوقات بهتر است فقط 

روی گروه کوچکی از افراد تمرکز کنید.
 محتوا: محتوا بسیار مهم است. باید محتوای 
شــما مفید و مناسب باشــد. محتوای خود را 
به طور منظم منتشر کنید. این محتوا می تواند 
هر چیزی باشد که به صنعت موردنظر شما و 
نیز مشتریان شــما مربوط است. به عالوه باید 
در محتوای خود از کلیدواژه اســتفاده کنید و 
تصاویر و ویدئوهایی را در آن بگنجانید. به عالوه 
ارائه راهنما درباره نحوه کار و استفاده می تواند 

مفید باشد.
 ایمیل: یک فهرســت ایمیل/اشتراک تهیه 
کنید. برای مخاطبان خود گزینه های مشوق 
ایجاد کنید تا در روزنامه شــما مشترک شوند 
یا ایمیل دریافت کنند. مسابقه برگزار کنید تا 

نشانی ایمیل آن ها را به دست آورید.
  رسانه اجتماعی: رسانه اجتماعی در دنیای 
امروز حرف اول را می زند. امــا این بدان معنا 
نیست که هر سایت شبکه اجتماعی برای همه 
مناسب اســت. برای مثال، اینستاگرام ممکن 
اســت برای یک حوزه مانند صنعت مد مفید 
باشد اما ممکن است برای یک شرکت فناوری 
کارآمد نباشد. باید شبکه هایی را پیدا کنید که 
بهترین تاثیر را روی کسب وکار شما می گذارند. 
در ابتدا با یک یا دو شــبکه اجتماعی کارتان 
را شــروع کنید تا با حجم زیادی از شــبکه ها 
مواجه نشــوید. محتوای مرتبط و محتواهایی 
را ارســال کنید که افراد دوست دارند آن ها را 
به اشتراک بگذارند. به نظرات و پیام ها به موقع 
پاسخ دهید. فعال باشید و با دنبال کننده های 
خود در تعامل باشید. الیک کنید، به اشتراک 
بگذارید، و درباره پست ها نظر بدهید. برخی از 
مشهورترین سایت های اجتماعی فیس بوک، 
توییتر، لینکداین، گوگل پالس، اینســتاگرام 
و... هســتند. تعدادی از آن ها را امتحان کنید 
و ببینید کدام یک برای شــما و کسب وکارتان 

مناسب تر است.

پنج اصل مهم برای 
رشد استارت آپ 
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استفاده از واژه 
»توانستن« 
نشان دهنده 
ممکن بودن 

است، برخالف 
واژه هایی مانند 
نخواهد شد یا 
هرگز. این واژه 
کمک می کند 

مکالمه به 
سمت مثبتی 
پیش برود و 

به شما امکان 
می دهد نتایج 

آینده را بررسی 
کنید. برای 
مثال، »من 

می توانم بیشتر 
کار کنم، 

اما ترجیح 
می دهم موعد 
تحویل کارها 

انعطاف پذیرتر 
باشد.«

از این ده واژه در مکالمات خود استفاده کنید تا به آنچه می خواهید برسید

واژگانی که ما هرروز از آن ها استفاده می کنیم 
واقعیت زندگی ما را شکل می دهند. انتخاب 
واژگان ما می تواند تاثیر قدرتمندی بر افراد 
اطراف ما بگذارد، چه در یک مکالمه غیررسمی 
در فروشــگاه یا در طول مکالمه ای رسمی در 
جلسه ای مهم با ارباب رجوع. شرایط مختلف 
و ارتباطات متفاوت مستلزم کاربرد واژگان و 
لحن متفاوت هستند، اما برخی از واژگان در هر 
شرایطی قدرت نفوذ دارند. بنابراین دفعه بعد 
که می خواهید حرف خود را به کرسی بنشانید، 
چه درخواست افزایش حقوق باشد چه هرچیز 
دیگر، ده واژه وجود دارند که می توانند به شما 

در دستیابی به خواسته هایتان کمک کنند:
چون

»چون« واژه ای اســت که از آن برای 
توضیــح انگیزه خــود در خصوص 1

درخواستی خاص استفاده می کنید. 
رابرت کیالدینی در کتاب خود توضیح می دهد که 
این واژه ترکیبی از درخواســت و دلیل اســت که 
احتمال اینکه درخواست شما مورد قبول قرار گیرد 

را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
در یک تحقیق موضوعی، از افراد خواسته شد بدون 
نوبت حرف دیگران را قطع کننــد. در این تحقیق 
مشــخص شــد که وقتی از واژه »چون« استفاده 
می شــود افراد با احتمال بیشتری به دیگران اجازه 
می دهند تا حرف آن ها را قطــع کنند تا زمانی که 
از این واژه استفاده نمی شود. برای مثال: »می شود 

حرفتان را قطع کنم؟« در مقابل »ممکن است حرف 
شــما را قطع کنم چون دیرم شــده و قرار مالقات 
دارم؟« حتی وقتی دلیل ارائه شــده مسخره به نظر 
می رســید، این اتفاق می افتاد. برای مثال: »ممکن 
اســت در نوبت خود نایســتم چون باید زودتر جلو 
بروم؟« واژه »چون« چیزی را در افراد برمی انگیزد 

که موجب می شود درخواست شما را قبول کنند.
متشکرم

یک تشکر ساده معموال نشانه قدرانی 
فوری است، و اگر مکالمه خود را با این 2

واژه شروع کنید، تاثیر مثبتی بر روند 
مکالمه شما خواهد داشت. شما نشان می دهید که 
قدردان هستید و این موجب می شود افراد با عالقه 
بیشتر و تمایل بیشتری به شما کمک کنند. چیزی 
شبیه به اینکه »از اینکه وقتتان را در اختیار من قرار 
داده اید، از شما متشکرم.« در آغاز یک جلسه یا پایان 

آن روحیه مثبتی در افراد ایجاد می کند.
شما

وقتی افراد درخواست خود را ابراز 
می کنند، معموال آن را به خودشان 3

ربط می دهنــد. معموال می گویند: 
»این را می خواهم چون به آن نیاز دارم.« و انگیزه 
شخصی خود یا دالیل منطقی را اعالم می کنند. 
اما سعی کنید مکالمه شما بیشتر به سمت فردی 
که با او صحبت می کنید ســوق داده شــود و نه 
شخص شما. درخواســت شما چگونه روی آن ها 
تاثیر می گذارد؟ برای مثال، چیزی شبیه به اینکه 
»فکر می کنم اگر این را اجرا کنید، فروش شما باال 
خواهد رفت.« شــنونده را در مرکز مکالمه قرار 
می دهــد و تاثیر مثبتی بر رونــد مکالمه خواهد 

داشت.

اگر
»اگر« واژه بسیار قدرتمندی است زیرا 

به شما فرصت می دهد یک شرایط را 4
به اجزای کوچک تری تقسیم کنید و 
نتایج را در این اجزا بررسی کنید. وقتی تمام این اجزا 
را به خوبی بررســی کنید، در شــرایط خوبی قرار 
خواهید گرفت. برای مثال، »اگــر ما گزینه الف را 
انتخاب کنیم، هزینه و بازدهی ما افزایش می یابد و 
اگر گزینه ب را انتخاب کنیــم، همه چیز به همان 

صورت قبل باقی خواهد ماند.«
می توانیم

»توانســتن«  واژه  از  اســتفاده 
نشــان دهنده ممکن بودن اســت، 5

برخالف واژه هایی مانند نخواهد شد 
یا هرگز. این واژه کمک می کند مکالمه به ســمت 
مثبتی پیش برود و به شما امکان می دهد نتایج آینده 
را بررسی کنید. برای مثال، »من می توانم بیشتر کار 
کنم، امــا ترجیح می دهــم موعد تحویــل کارها 

انعطاف پذیرتر باشد.«
ما

مانند واژه »شما« و »ما« تمرکز را از 
روی شما و عالیق شما دور می کند. 6

اولین تاثیر اســتفاده از این واژه آن 
است که باعث می شود شما خودمحوری را کنار 
بگذارید و دیگران را نیز در نظر بگیرید. تاثیر دوم 
این است که نشان می دهد هردو شما یکی و متحد 
هستید، و اینکه هرچه برای شما سود دارد، برای 

شریک شما نیز مفید است.
با هم

»با هم« به اندازه »ما« تاثیرگذار است. 
این واژه درجه ای از نزدیکی و همکاری 7

را نشان می دهد و باعث می شود هضم درخواست های 
شــما برای شریکتان راحت تر شــود. هر کاری که 
می توانید انجام دهید تا درخواست شما یک فرصت 

متقابال خوب به نظر برسد تا به شما کمک کند.
حقیقت

واژه »حقیقت« می تواند به شــما در 
تالش برای متقاعد کردن افراد کمک 8

کند. این حقایق باید واقعی باشند و 
بتوانید آن ها را با ارائه شــواهد ثابت کنید. به عالوه 
اشــاره به حقایق در مکالمه به شما کمک می کند 

جایگاه خود را تقویت کنید.
استقبال از نظرهای دیگران

در طول مکالمه، با هر چیزی که طرف 
مقابل به شــما می گویــد موافقت 9

نمی کنید، و هر درخواستی را قبول 
نمی کنید. اما اگر این درخواســت ها را با واژه هایی 
ماننــد »نه« یا »هرگــز« رد کنیــد، تاثیر منفی و 
غیرسازنده ای بر روابط شما می گذارد. در عوض نشان 
دهید به ایده دیگران فکر می کنید و از آن استقبال 
می کنید، اما قبل از اینکه کامال با آن موافقت کنید 

باید بیشتر درباره آن صحبت شود.
خواهد شد

برای موکول کردن به آینده از این واژه 
استفاده می شــود و واژه ای قدرتمند 10

است. وقتی می گویید کاری را انجام 
خواهید داد، چشم انداز واضحی را مشخص می کنید 

و سوء برداشتی صورت نخواهد گرفت.
این ده کلمه معجزه نمی کنند، تاثیر صد درصد نیز 
روی شنونده ندارند، اما اگر در بافت مناسب از آن ها 
استفاده شود، می توانند به شما در یک مذاکره متقابل 

و هدفمند کمک کنند.

راهکار
S o l u t i o n

حسین ممتاز
گردآوری و تالیف
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اهمیت آموزش مناسب 
کارمندان

وقتی عضو جدیــدی را به پرســنل خود در 
شرکت اضافه می کنید، اغلب به این نکته توجه 
نمی کنید که این فرد باید چه آموزش هایی را 
ببیند. فکر می کنید او به ســرعت کارها را یاد 

خواهد گرفت اما همیشه این طور نیست.
انواع مختلفی از آموزش بــرای کارکنان یک 
شــرکت وجــود دارد. ممکن اســت آموزش 
کارمندان زمان بر باشد اما اهمیت زیادی دارد. 
شــما باید به کارمندان جدیــد خود آموزش 
دهید کــه چگونه کار خود را بــه طور کارآمد 
انجام دهند. یقینا شما آن ها را بر اساس تجربه 
و مهارت هایشان اســتخدام کرده اید، اما باید 

آموزش های الزم را نیز به آن ها بدهید.
بــرای گذشــتن از این مرحلــه عجله نکنید 
چراکه آموزش مناســب کارمندان شما اثرات 
طوالنی مدت و مفیدی بر کل کار و شرکت شما 
خواهد گذاشت. بسیاری از مدیران کارمندان 
خود را به دلیل ناکارآمدی سرزنش می کنند در 
حالی که دلیل اصلی این عملکرد ضعیف نبود 

آموزش مناسب است.
شما نه تنها باید بر شغل آن ها تمرکز کنید، بلکه 
ســالمت و ایمنی در محل کار نیز نقش بسیار 
مهمی دارد، به خصوص اگــر نوع کار پرخطر 
باشد. باید مطمئن شــوید که تمام تجهیزات 
برای اســتفاده ایمن هســتند و به طور مرتب 
آزمایش می شوند. سپس باید همیشه مراقب 

خطرات بالقوه در حین کار باشید.
همه افراد در شرکت باید در خصوص اقدامات 
بهداشتی و ایمنی آموزش ببینند تا بتوانند در 
مواقع لــزوم از یکدیگر مراقبت کنند و از نحوه 
کار با دســتگاه ها و لوازم ایمنی مطلع باشند. 
البته موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید 
به کارمندان خود آموزش دهید. اگر کسب وکار 
شــما به گونه ای اســت که افراد در شرکت با 
ارباب رجوع سروکار دارند، باید مطمئن شوید 
که کارمندان به درستی با آن ها رفتار می کنند.

فقط یک جلسه آموزشی کوتاه می تواند برای 
اطالع رسانی به کارمندان درباره طرز برخورد 
مناســب با ارباب رجوع کافی باشد. در حوزه 
آموزش، محدودیتی وجــود ندارد. می توانید 
درباره نحوه اســتفاده ایمــن از اینترنت نیز با 
کارمندان خود صحبت کنید. حتی بهتر است 
درباره کمک های اولیه نیز به آن ها آموزش های 

الزم داده شود.

حفظ یک کسب وکار می تواند کار بسیار دشواری باشد. 
شما باید نیروهای بازار و نیازهای مشتری را همیشه در 
نظر بگیرید. یکی از سخت ترین کارها در کسب وکار به روز 
نگه داشتن آن است چراکه هرروز فناوری ها و کشفیات 
زیادی به این حوزه اضافه می شــوند. در اینجا پنج روش 

برای به روز نگه داشتن کسب وکار را معرفی می کنیم. 

 سرمایه گذاری در فناوری مقیاس پذیر
بهتر اســت روی ســخت افزار یا نرم افــزار باکیفیت 
ســرمایه گذاری کنید. ســرمایه گذاری روی بهترین 
فناوری ها می تواند به پیشــرفت شــما در میان رقبا 
کمک شایانی کند. ممکن اســت االن الزم باشد پول 
هنگفتی خرج کنید، امــا در طوالنی مدت ارزش آن را 

خواهد داشت.

 آموزش کارمندان
بهتر است روی کارمندان خود نیز سرمایه گذاری کنید. 

اگــر کارمندان احســاس کنند به نیازهایشــان 
توجه می شود، به شرکت و کسب وکار شما 

وفادارتــر خواهند بود. بــه آن ها کمک 
کنید تا تحصیل کننــد و مدرک های 

جدید بگیرند.

 با ســایر افراد در این صنعت در 
تماس باشید

به تنهایی نمی توانید راه به جایی ببرید. باید 
با سایر افراد در صنعت نیز در ارتباط باشید و ببینید 

که آن ها از چه دانش یا خردی برای موفقیت اســتفاده 
می کنند. این گونه می توانید سطح دانش خود را باال ببرید. 

هر فردی کارها را به طور متفاوتی انجام می دهد، بنابراین 
اگر به اطراف خود نگاه کنید ممکن است با یک روش بهتر 
و کارآمدتر مواجه شــوید. عالوه بر این، این گونه 
می توانید کارمنــدان جدید با قابلیت های 

فوق العاده را استخدام کنید.

 حواستان به رقابت خود باشد
سرمایه داری چیزی جز رقابت نیست 
و رقابت همواره در حال پیشرفت است. 
گاه ممکن است روش جدیدی برای انجام 
کارها پیدا کنید یا با فناوری جدیدی آشــنا 
شوید که می تواند به موفقیت در کسب وکار به شما 
کمک کند. می توانید از این مورد به خوبی استفاده کنید. 
وقتی حواستان به رقابت باشد، می دانید که چه زمانی و 

چگونه باید بازی کنید.

 تلفن های شرکتی
ما در عصــر ارتباطات زندگی می کنیم و به طور دائم با 
کارمندان در ارتباط هستیم تا مطمئن شویم همگی 
مطابق با اخبار و فناوری های روز در کسب وکار مشغول 
هستند. سرمایه گذاری روی تلفن های شرکتی راهی 
مناسب برای این کار اســت. به عالوه کارفرمایانی که 
نمی توانند در دفتر کار حاضر باشند، می توانند از این 
روش استفاده کنند. این ها نکات مهمی است که برای 
به روز و جلو نگه داشتن یک کسب وکار مفید هستند، 
اما مهم تر از همه آن است که بدانیم با تمام این اوصاف 
باید سخت کار کنیم و دود چراغ بخوریم تا در این دنیای 

کسب وکار رقابتی زنده بمانیم.

بهبود کســب وکار بدون اینکه مجبور باشید مدام از 
سرمایه شــرکت هزینه کنید موضوع بسیار مهمی 
است. باید همیشه به دنبال راه هایی برای پیشرفت 
برند و جذب کســب وکارهای بیشتر باشید. اما باید 
مطمئن شوید که مراقب امور مالی شرکت نیز هستید. 
بنابراین، کارهایی می توانید انجام دهید تا الزم نباشد 

برای پیشرفت شرکت خود بیش ازحد هزینه کنید.
 برون سپاری

متداول ترین روش برای بهبود کســب وکار بدون 
ایجاد هزینه های اضافی برون سپاری است. در این 
حالت، شما افراد خارجی را در شرکت خود استخدام 
می کنید تا پروژه ها و کارهای مربوط به شرکت را 
انجام دهند. هزینه این کار بسیار کمتر از هزینه ای 
است که برای اســتخدام کارکنان تمام وقت برای 
انجام کارهای شرکت پرداخت می کنید. به عالوه 
برون سپاری باعث افزایش بازدهی شرکت می شود، 
بنابراین می توانیــد به طور همزمان چندین پروژه 
را انجام دهید. برون سپاری آینده کسب وکار مدرن 
است و بسیاری از اســتارت آپ ها در حال حاضر از 
این روش اســتفاده می کنند. بهترین کار آن است 
که مطمئن شــوید تمــام آنچه را کــه می توانید 

برون سپاری کرده اید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

راهکارهایی که هم به رشد کسب وکار شما کمک می کند و هم بودجه شما را نمی بلعد
خرج تراشی های اضافی ممنوع!

 انرژی سبز
وقتی به فکر پیشرفت کسب وکار خود هستید، باید 
همیشه آینده شرکت را نیز در نظر داشته باشید. به 
این فکر کنید که دنیای کسب وکار چه تغییراتی در 
آینده خواهد کرد، و چگونه شرکت شما تحت تاثیر 
این تغییرات قرار خواهد گرفت. موارد زیادی وجود 
دارد که ممکن است دنیای کسب وکار را تغییر دهد و 

مهم ترین آن ها انرژی سبز است.
بهتر است همین حاال برای مشارکت در انرژی سبز 
اقدام کنید. ممکن است الزم باشد هزینه های زیادی 

را متحمل شوید اما در طوالنی مدت متوجه خواهید 
شد که در هزینه های خود صرفه جویی کرده اید.

 تامین مالی تجهیزات
بیایید تصور کنیم که شما یک شرکت ساخت وساز 
دارید. در این صورت به تجهیزات و ماشین آالت زیادی 
نیاز خواهید داشت و همیشه باید مطمئن شوید که 
این تجهیزات به روز شــده اند. هزینه به روزرســانی 
تجهیزات بسیار زیاد است و شما تمام سرمایه خود را 
صرف آن می کنید. بنابراین، بهترین کاری که می توان 
انجام داد این است که به دنبال گزینه های تامین مالی 

تجهیزات و ماشین آالت باشید.
 بازاریابی در رسانه های اجتماعی

بازاریابی در رسانه های اجتماعی یکی از قدرتمندترین 
انواع بازاریابی کسب وکار است. این خبر خوبی است 
زیرا این گونه بازاریابی رایگان اســت. شما باید برند 
خود را تا جایی که می توانید در این رســانه ها تبلیغ 
کنید. نحوه ارائه و تبلیغ برند در موفقیت کسب وکار 
شما نقش بسیار مهمی دارد. بنابراین از رسانه های 
اجتماعی قدرتمند مانند فیس بوک و توییتر استفاده 

کنید تا میلیون ها کاربر با برند شما آشنا شوند.

واژه هایی که دل رئیستان را نرم می کند



هرچه می دوید جا می مانید و نمی توانید در زمان مورد 
انتظار کارهایتان را انجام دهید؟ خودتان را به ناتوانی 
متهم نکنید، بلکه عواملی که نمی گذارند روی کارتان 
تمرکز کنید را بشناسید و برای از بین بردنشان تالش 
کنید. در این مطلب، برخی از تمرکزکش ها را به شما 
معرفی می کنیم. بعید نیست به خاطر همین عوامل 

از کارتان عقب افتاده باشید.

 برای خودتان خط ونشان بکشید
قرار نیست کاری که می خواهید انجام دهید تا ابد طول 
بکشد. باید زمان معینی را برای انجام دادن کار پیش 
رویتان در نظر بگیرید و بعد از آنکه با دیگر راه هایی 
که معرفی می کنیم تمرکزتان را باال بردید، با وفاداری 
به زمان تعیین شده کارتان را انجام دهید. اگر ارزیابی 
دقیقی از توانایی هــای خود، میزان پیچیدگی کار و 
شرایطی که در آن قرار دارید داشته باشید، تخمین 

درست این زمان برایتان آسان تر می شود.

 وای فای را قطع کنید
یکــی از بزرگ ترین تمرکزکش ها اینترنت اســت. 
وقتی مدام در شــبکه های اجتماعی برایتان پیغام 

می فرستند، وقتی هوس می کنید تعداد الیک های 
عکستان را ببینید یا وقتی خیال جست وجو کردن 
برخــی موضوعات به ســرتان می زنــد،  اتصال به 
اینترنت می تواند بالی کارتان شود. اگر قصد دارید 
در کوتاه تریــن زمان کارهایتــان را انجام دهید، در 
مدت زمانی که مشغول کار هستید، فکر وصل شدن 

به اینترنت را از سرتان بیرون کنید.

 صدای موبایلتان را ببندید
دوستی که نمی داند سرتان حسابی شلوغ است و به 
یادتان می افتد، می تواند تمرکزتان را به باد دهد. برای 
اینکه گپ زدن تلفنی بی موقع کار دســتتان ندهد، 
برای چند ساعت تلفن همراهتان را سایلنت کنید. 
شــاید در روزهای اول این کار شما را مضطرب کند 
و استرس ندیدن پیام ها و تماس های ردشده آزارتان 
دهد، اما صبور باشید و چند هفته ای با این روش کار 
کنید. مطمئن باشید خیلی زود به کار کردن بدون 

تلفن همراه عادت خواهید کرد.

 همه کاره )مالتی تسک( نباشید
افتخار شــما به مالتی تســک بودن می تواند کند 
و کم تمرکزتان کنــد. وقتی در حــال کار کردن با 
همکارتان گپ می زنید و مسابقات والیبال را هم دنبال 
می کنید، طبیعی است که کارتان خوب پیش نرود. اگر 
می خواهید خوب و دقیق کاری را انجام دهید و زود 
از آن خالص شوید، همه کاره بودن را کنار بگذارید و 

برای چند ساعت، فقط و فقط روی آن تمرکز کنید.

 غیرمنطقی نباشید
زمان بنــدی غیرمنطقی و بدون توجه به شــرایط، 
می تواند تمرکز کردن روی کار را سخت تر کند. اگر 
ناچارید از فرزندتان مراقبت کنید، یا اینکه غذایی که 
روی اجاق است را هم بزنید، طبیعی است که نتوانید 
کارتان را درست انجام دهید. پس تا زمانی که مجبور 
نشــده اید، کار را برای این لحظات سخت نگذارید و 
وقت انجام کارهای خانه یا در فرصت هایی که تعهد 
دیگری به دوشتان است، تنها روی همان مسئولیتی 

که دارید تمرکز کنید.

 موسیقی را خاموش کنید
افسانه هایی که می گویند موسیقی گوش کردن در زمان 
انجام کارهای سخت سرعت و دقتتان را بیشتر می کند 
را کنار بگذارید. موسیقی با کالم و شعر و آهنگ هایی 
که نمی گذارند حواستان به کارتان باشد را قطع کنید و 
از صدای سفید )white noise( استفاده کنید. محققان 
می گویند این صداها تمرکز را بیشتر می کنند و سرعت 
شما برای انجام دادن کارها را باال می برند. صدای ممتد 
حرکت قطــار، صدای موج های دریــا یا حتی صدای 

سشوار، ازجمله این صداهای سفید هستند.

 به ساعت بدنتان توجه کنید
قبل از اینکه قول انجام دادن کاری را بدهید، به زمانی 

که باید برای انجام دادنش در نظر بگیرید توجه کنید. 
اگر توان بیدار ماندن در شــب را ندارید، هرگز قول 
تحویل دادن کار در ابتدای روز را ندهید. نمی توانید 
یکدفعه با ســاعت بیولوژیکتان دربیفتید و تنها به 
خاطر قولی که داده اید، خود را موظف به ممکن کردن 

ناممکن کنید.

 نفس بکشید
می دانیم که وقت تنگ اســت و شــما هم حسابی 
استرس دارید، اما نباید به این بهانه ها استراحت را از 
خود دریغ کنید. هرجا احساس کردید مغزتان توان 
پردازش داده های تازه را ندارد، از پشت میزتان بلند 
شــوید و به فضایی متفاوت وارد شوید. بالکن اتاق، 
راهرو محل کارتان یا حتی کوچه ای که ســاختمان 
اداره تان در آن واقع شده، می توانند فضای متفاوت 
و کم استرسی برای خستگی درکردن باشند. نگران 
جا ماندن و تمام نشدن کارهایتان نباشید. قرار نیست 
وقت زیادی را به استراحت اختصاص دهید؛ بلکه قرار 
است که در همان زمان کوتاه، فکر کار و چالش هایی 
که با آن ها سروکله می زدید را از سرتان بیرون کنید و 
با نوشیدن یک لیوان آب خنک و کشیدن چند نفس 
عمیق، حال خود را بهتر کنید. از طرف دیگر، هرگز 
پشت میز کارتان استراحت نکنید و به بدنتان در این 
زمان های کوتاه کمی حرکت دهید، چشم هایتان را 
از صفحه نمایش بگیرید و اجازه دهید حال و هوایی 

متفاوت از دقایق قبل را تجربه کند.

حق دارید با وجود استرس هایی که در خانه، 
محیط کار و حتی خیابان شــما را محاصره 
کرده اند، آرامشــتان را از دست دهید. اما با 
وجود همه این مشکل ها، حق ندارید تسلیم 
شــوید و به اســترس اجازه دهید که عنان 
زندگی تان را در دست بگیرد. اگر این روزها 
ضربان قلبتــان تندتر از قبــل می زند، این 
نوشیدنی ها را امتحان کنید تا با خوردنشان 

حال خوش تری پیدا کنید.

 چای زنجبیل
یک فنجان چای زنجبیل گرم داروی خوبی 
برای از بین بردن استرس و فشار است. این 
دم نوش ســم زدا که حال معده تان را بهتر 
می کند، می تواند آرامشتان را هم بیشتر کند.

 چای بابونه
مصرف بابونه یکی از درمان های شناخته شده 
برای تمدد اعصاب است. نوشیدن یک فنجان 
چای بابونه در صبح می تواند شــما را به یک 

روز آرام وارد کند.

 آب و لیمو
نصف لیموترش را داخل یک لیوان آب بریزید 
و با خوردن آن خود را از اســترس، اضطراب 
و حتی افسردگی نجات دهید. پژوهشگران 
تاثیر این نوشــیدنی بر آرامش را بارها ثابت 

کرده اند.

 آب کرفس
فقط برای خالص شدن از چربی های اضافه 
نیســت که می توانیــد روی کمک کرفس 
حســاب کنید. این گیاه آرامش بخش هم 
هست و نه تنها عصاره و آب آن، بلکه خودش 
را از در وعده های غذایی تان مصرف کنید تا 

حال خوش تری پیدا کنید.
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به شــنیدن عادت کن، خواهی دید که از سخن 
ابلهان نیز سود خواهی یافت. 

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

برخالف همکار بغل دستی تان که چند ساعت بیشتر از 
شما کار می کند و بعد هم بساط دورهمی با دوستانش 
را فراهم می کند، شما به ظهر نرسیده خسته می شوید 
و به زور تا پایان وقت کاری پشــت میزتان می مانید؟ 
خستگی مزمن مشــکل شایعی اســت که به دالیل 
مختلفی می تواند سراغ شما بیاید. از ابتال به بیماری های 
قلبی و عروقــی گرفته تا مشــکالت هورمونی، همه 
می توانند شما را خسته و کم انرژی کنند. اما سه دلیلی 
که در ادامه به شــما معرفی می کنیم، از دالیل شایع 
همیشه خســته بودن هســتند. دالیلی که به راحتی 

می توانید از آن ها خالص شوید.
 گوشت قرمز نمی خورید؟

شما هم از آن دسته افرادی هستید که گوشت خورشت 
را جدا می کنند و کنار می گذارند؟ اهل کباب خوردن 
هم نیستید و به جای گوشت قرمز به بدنتان پروتئین 

گیاهی می رسانید؟ از نظر متخصصان همین عادت های 
غذایی می توانند به خستگی مداوم دچارتان کنند. آن ها 
می گویند گوشت قرمز منبع بسیار خوب آهن است و اگر 
به اندازه کافی آهن به بدنتان نرسانید، احساس خستگی 
همیشه همراهتان خواهد بود. شما اجازه دارید هر هفته 
دو بار کباب یا همبرگر خانگی بخورید یا اگر می خواهید 
گوشــت ســالم تری میل کنید، ســراغ گوشت های 
آب پزشده خورشتی بروید. مهم این است که اعتدال را 

در مصرف مواد غذایی مورد توجه قرار دهید.
 رژیم پروتئین گرفته اید؟

تا زمانی که به اندازه کافی پروتئین مصرف نکنید، جانی 
برای فعالیت در عضالتتان باقی نمی ماند. اما معنای این 
حرف این نیست که دور کربوهیدرات ها را خط بکشید 
و تنها پروتئین مصرف کنید. از نظر متخصصان، نخوردن 
به اندازه کربوهیدرات می تواند یکی از دالیل خستگی 

باشد. البته بهتر است به جای مصرف کربوهیدرات های 
ساده، ســراغ کربوهیدرات های پیچیده ای مثل انواع 
لوبیاها، نخود، عدس، ماش، لپه و خالصه انواع حبوبات 

بروید و از خوردن نان سبوس دار هم غافل نشوید.
 موز نمی خورید؟

کمبود مواد مغذی مانند پتاســیم و منیزیم که نقش 
مهمی در سوخت وساز بدن و انرژی زایی ایفا می کنند، 
باعث خستگی مزمن می شود. اگر در آزمایش خونتان 
مشخص شده که پتاسیم یا منیزیوم بدنتان کم است، 
هرروز یک موز بخورید. این میوه به اندازه کافی به بدنتان 
پتاسیم می رساند و نمی گذارد زود خسته شوید. البته 
ســیب زمینی و آب نارگیل هم به اندازه کافی پتاسیم 
دارند و با خوردن خوراکی هایی مثل تخم کدو، هندوانه، 
پودر کاکائو و نان سبوس دار می توانید به بدنتان منیزیوم 

برسانید.

با وجود انجام دادن همه تمرین هایی در شماره های 
گذشته به شــما معرفی کردیم، هنوز به مچ درد 
دچارید؟ شــاید تمرین های مچ دست به تنهایی 
نمی توانند از پس آرام کــردن مچتان بربیایند و 
برای حل این مشکل، نیاز به کمک گرفتن از یک 
توپ کوچک دارید. توپی که می توانید روی میز 
کارتان بگذاریدش و در طول روز بارها حرکات زیر 

را به کمکش انجام دهید.

 توپ را در مشتتان بگیرید
تــوپ را کف دســتتان بگذارید و در حالتــی که نه به 
انگشتان و نه کف دستتان فشار بیاید، آن را در دستتان 
مهار کنید. چهار انگشتتان را روی توپ بگذارید و سعی 
کنید شصتتان آرام بماند. دستتان را در حین انجام این 

حرکت باال نگه  دارید.

 مچ را پایین بیندازید
این حرکت هم تقریبا شبیه به حرکت 

قبل است. یعنی در حالتی که به 
دستتان فشار نیاید، باید توپ 

را در مشتتان مهار کنید. اما 
تفاوتش با حرکت قبل، پایین 

بودن دست شماست.
 توپ را نیشگون بگیرید

مثل ایــن تصویر، توپ را با 
انگشــتانتان بگیرید و چهار 

انگشــتتان را بــاالی توپ و 
شصتتان را زیر آن بگذارید. این 

حرکت شبیه نیشــگون گرفتن توپ 
است اما حواستان باشــد که در زمان انجام 

دادنش فشاری به هیچ نقطه ای از دستتان وارد نکنید.

 توپ را حرکت دهید
درســت شــبیه حرکت قبل، توپ 
را نیشــگون بگیریــد و بیــن 
انگشــتانتان نگهش دارید. 
اما تفــاوت ایــن حرکت با 
قبلی، در تالش شما برای 
چرخاندن توپ در دستتان 
اســت. باید با جلو و عقب 
کردن شــصتتان به آرامی 

توپ را بچرخانید.
 توپ را بغلتانید

تــوپ را روی یک ســطح صاف 
بگذارید و ســعی کنید با کمک نوک 
انگشت ها به جلو و عقب هدایتش کنید. انگار 
دست شما یک وردنه است که به آرامی و بدون احساس 

کردن هیچ فشاری جلو و عقب می شود.
 با انگشت ها نگهش دارید

توپ را مثل تصویر بین دو انگشــت نگه دارید و سعی 
کنید از دو طرف کمی فشار به آن وارد کنید و بعد از 

چند ثانیه فشار را از بین ببرید.
نیازی نیست دستتان را خسته کنید. کافی است چند 
ثانیه ســعی کنید که با وجود توپ، انگشت هایتان را 
به هم نزدیک کنید و بعد از گذشت چند ثانیه دست 

از تالش بردارید.
 توپ را فشار دهید

توپ را در مشتتان بگیرید و سعی کنید برای چند ثانیه 
آن را در دستتان فشار دهید و دوباره در وضعیت آرامش 
قرار بگیرید. این تمرین را می توانیــد بارها در طول روز 
انجام دهید و خستگی دست و تاندون هایتان را با کمک 

آن از بین ببرید.

خسته ها کباب  بخورند
چه کمبودهایی شما را به خستگی مزمن دچار می کند؟ 

توپ بازی پشت میز کار

بخواب آرام ...

یک فنجان آرامش

خستگی زیاد، استرس کارهای انجام نشده 
و هزار و یــک مانع دیگری که در زندگی تان 
وجود دارد، می تواند شما را بی خواب کند یا 
اینکه در نیمه شب بیدارتان کند و خواب را 
از چشمتان فراری دهد. شاید با عمل کردن 
به این توصیه ها بتوانید وضعیت خوابتان را 

تا اندازه ای بهتر کند.

 نصف راه را پیاده بروید
برای تنظیم شــدن خوابتان، در اولین قدم 
ســراغ داروهای خواب آور نروید. قبل از هر 
کاری، یک هفته نیم ساعت در روز پیاده روی 
کنیــد و تاثیــرش را بر خواب شــبانه تان 
ببینید. با توجه به پژوهش های انجام شده، 
تمرین های ورزشی ســاده، مثل پیاده روی 
تند می تواند به شما در داشتن خواب کافی 

و آرام کمک کند.

 یک جای ثابت بخوابید
اینکه به خاطر خستگی یا بهانه های دیگر، 
روی کاناپــه یــا هرجا که چرتتــان گرفت 
بخوابید، می تواند شــما را به اختالل خواب 
دچار کند. برای فرار از چنین مشکلی، هرروز 
در یک ساعت خاص، در نقطه خاصی از خانه 
بخوابید و از نیم ســاعت قبل از خوابیدن، به 
مانیتور، تلفن همراه و تلویزیون نگاه نکنید. 
اگر در یک ساعت خاص بخوابید و از خواب 
بیدار شــوید، کمک بزرگی به تنظیم شدن 

ساعت خوابتان کرده اید.

 بیش ازحد کار نکنید
فکر نکنید هرچه خســته تر شــوید، بهتر 
می خوابید. خســتگی زیاد شما را بی خواب 
و بدخــواب می کند. پس اگــر می خواهید 
شــب ها خوب بخوابید، الاقل دو سه ساعت 
قبــل از خوابیدن فعالیت هــای بدنی تان را 

محدود کنید.

پشت میز کار سبوس گندم بخورید قرنیه هایتان را نرمش دهید
وقتی چشــم هایتان خســته می شــوند و نایی برای دوباره 
خیره شــدن به مانیتور برایتان نمی ماند، ســراغ این تمرین 
بروید. تمرینی که خســتگی قرنیه هایتان را بیرون می کند و 
انرژی دوباره نگاه کردن به صفحه نمایش را به چشــم هایتان 
برمی گرداند. برای انجــام دادن این ورزش، به ابزاری جز یک 
خودکار ســاده نیاز ندارید. کافی است خودکار را در دستتان 
بگیرید و آرام آرام آن را به چشــم هایتان نزدیک کنید. آنقدر 
نزدیک که جز یک سایه محو چیزی از خودکار نبینید. نگران 
نباشــید! اگر وقت نزدیک شدن خودکار به چشمتان آن را تار 
می بینید، معنایش ضعیف شدن چشم های شما نیست، بلکه 
به طور طبیعی چشم های شما نمی توانند فاصله خیلی نزدیک 
را خــوب ببینند. بعــد از آنکه چند ثانیه خــودکار را نزدیک 
چشم هایتان نگه  داشــتید، آرام آرام آن را دور کنید و بار دیگر 
تمرین را انجام دهید. بــرای ورزش دادن قرنیه هایتان، حتما 
نباید تا زمان خسته شدنشان صبر کنید. می توانید این تمرین 
را بارها در فاصلــه بین کارهایتان انجام دهید. فراموش نکنید 
که یکی از دالیل خسته شدن چشم و کم شدن دیدتان، انجام 

فعالیت های تکراری و یکنواخت در ساعات طوالنی است.

کمتر پزشــکی اســت که به این ادعای محققان شــک کند. 
پژوهشــگران می گویند نشســتن طوالنی مدت عمر را کوتاه 
می کند و حتی در ســال های حیاتتان هم ســالمت را از شما 
می گیرد. اما محققان برای کســانی که چاره ای جز ساعت ها 
پشت میزنشــینی ندارنــد، راه حل جایگزینی هم پیشــنهاد 
می کنند. با توجه به بررســی های آن ها، ایــن افراد با مصرف 
غذاهای حاوی غالت می توانند عمرشان را طوالنی کنند و چند 
سال از عمری که با نشستن کم شده را به زندگی شان برگردانند. 
آن ها می گویند مصرف غذاهای حاوی غالت، خطر مرگ ناشی 
از ابتال به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد 
و از آنجا که نشستن طوالنی یکی از عوامل زمینه ساز سرطان 
و بیماری های قلبی اســت، می توان گفت مصرف غالت پشت 
میز کار، به خنثی شدن تاثیرات منفی طوالنی نشستن کمک 
می کند. پژوهشگران می گویند خوراکی های سرشار از غالت 
سبوس دار اغلب سرشار از پروتئین، فیبر، آهن و اسیدفولیک 
هستند و به ســالمت مصرف کنندگانشــان خدمت بزرگی 
می کنند. پس شاید بد نباشــد از فردا نان های سفید و بدون 

سبوس را کمتر مصرف کنید.
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ظاهرا 
خصوصی ها 

قدرت 
استارت آپ های 

فین تک در 
آینده را درک 

کرده اند و 
تالش می کنند 

با سمت وسو 
دادن به جریان 
فین تک ایران، 
سهمی در آن 
داشته باشند. 

این دقیقا 
همان روندی 
است که در 

دنیا بانک های 
بزرگ در برابر 

استارت آپ های 
فین تک در 

پیش گرفتند 
و به جای 

تقابل به فکر 
تعامل هستند؛ 

هرچند به 
نظر می رسد 
شرکت های 

فناوری 
اطالعات بانکی 

از بانک ها 
جلوترند و 

فعال خبری از 
حضور مستقیم 
بانک ها در این 

عرصه نیست

شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، طی یکی دو 
سال گذشته چند باری گفته است که شرکت فناپ 
اســتارت آپی بوده که امروز به یک شرکت بزرگ 
تبدیل  شده اســت. زمانی که آن ها شروع کردند، 
واژه استارت آپ در ادبیات فارسی رایج نبود و تصور 
مرسوم از کسب وکار شرکت های بزرگ دولتی بود 
یا شرکت های خصولتی. بخش خصوصی بیشتر در 
بازرگانی فعال بود و طبق قانونی نانوشته، تولید به 
بخش دولتی واگذار شده بود؛ اما نوبت که به فناوری 
اطالعات رسید در کنار شرکت های بزرگ دولتی، 
آرام آرام خصوصی ها هم شروع کردند. »همکاران 
سیستم« تقریبا اولین بود که در دهه شصت شروع 
کرد. حاال اما کار به جایی رســیده که خصوصی ها 
تقریبا دولتی ها را پشــت سر گذاشته اند یا حداقل 
در برابر آن ها عرض اندام می کنند. هرچند دولتی ها 
نتوانستند تعامل خوبی با خصوصی ها برقرار کنند، 
ظاهرا خصوصی ها قدرت استارت آپ های فین تک 
در آینــده را درک کرده انــد و تــالش می کنند با 
سمت وسو دادن به جریان فین تک ایران، سهمی 
در آن داشته باشند. این دقیقا همان روندی است 
که در دنیا بانک های بزرگ در برابر استارت آپ های 
فین تک در پیش گرفتنــد و به جای تقابل به فکر 
تعامل هستند؛ هرچند به نظر می رسد شرکت های 
فناوری اطالعــات بانکی از بانک ها جلوترند و فعال 
خبری از حضور مســتقیم بانک هــا در این عرصه 
نیست. در شماره قبل »شنبه« گزارش مراسم ارائه 
اســتارت آپ های تریگ آپ ارائه شد. به بهانه این 
رویداد نگاهی می اندازیم به حضور چهار شــرکت 
فناپ، توســن، خدمات و ارتباط فــردا در عرصه 

استارت آپ های فین تک.

 فناپ و تریگ آپ
فناپ بــا کافه فناوری و تریــگ آپ تالش کرده از 
بازار استارت آپ ها سهم خودش را بردارد. در کافه 
فناوری رویدادهای مختلفی برگزار می شــود که 
تقریبا نخ تســبیح همه آن ها فناوری و کسب وکار 
است. موضوع های مختلفی مثل آینده و همین طور 
ارزهای رمزنگاری شــده ای ماننــد »بیت کوین« 
در کافه فناوری بررســی  شــده اســت. از مهرماه 
ســال 9۴ هم فناپ چرخه شــتاب دهی ایده های 
کســب وکارهای نوآورانــه را با هــدف حمایت از 
ایده های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات آغاز 
کرد. معموال روال هر چرخه به این صورت اســت 
که صاحبان ایده می توانند برای ثبت نام و معرفی 

ایده های خود به وب سایت این مرکز مراجعه کنند. 
پس  از آن،  ایده های ثبت شــده به منظور بررسی و 
ارزیابی وارد مرحله »پیش شــتابدهی تریگ آپ« 
)pre-trigup( می شوند. تریگ آپی ها خودشان را 
این گونه معرفی می کننــد: »در این مرکز فرصت 
مناسبی برای تیم های صاحب ایده اجرایی فراهم 
می آید تا با استفاده از فضای ایجادشده در تریگ آپ 
به تدوین و توســعه طرح خود بپردازند و با حضور 
اولیه در بازار، موفقیت آتی خود را به سرمایه گذاران 
و مشتریان نشــان دهند. کارآفرینان با حضور در 
مرکز شتاب دهی حمایت از استارت آپ های فناوری 
اطالعات و ارتباطات به توسعه شبکه ارتباطی خود 
می پردازند و ضمن حضور در بازار ضریب موفقیت 
آتی خــود را افزایش می دهنــد.« دومین رویداد 
نوآورانه تریگ آپ بــا موضوع خدمات نوین مالی و 

پرداخت اواخر سال 9۴ برگزار شد.

 توسن و هکاتون
توسن اولین شــرکت خصوصی فعال در زمینه 
فناوری اطالعات بانکی اســت که موفقیت های 
قابل توجهی هم تا امروز به دســت آورده اســت. 
توســن این روزها به دنبال بانک هــای باالتر از 
هزار شعبه اســت و به صورت سنتی در ایران این 
بانک ها مشــتری بزرگ ترین شرکت دولتی ارائه 
خدمات نرم افزاری یعنی خدمــات انفورماتیک 
هستند. توسن اولین شــرکت نرم افزاری بانکی 
بود کــه با برگزاری رویداد ســعی کرد در فضای 
اســتارت آپ های فین تک جایی داشــته باشد. 
آبان ماه ســال 9۴ توســن با برگزاری رویدادی 
به نام »هکاتون توسن« سعی کرد استعدادهای 
ایرانی را در فضای رقابتی محــک بزند. به گفته 
توسنی ها هکاتون توســن راهی است برای ورود 
به »توســن بوم« و یا همان »اپ استور توسن«. 
مانند فناپ توسنی ها هم شــرکت های فراوانی 
در این ســال ها ایجاد کرده اند و هدف اصلی شان 
از برگزاری این رویداد کشــف استعدادهای تازه 
بود تا بتوانند زنجیره ارزششان را غنی تر و قوی تر 
کنند. همایون محبوبی، مدیر اجرایی توسن بوم، 
پیش ازاین درباره این رویــداد گفته بود: »نکته 
مهم این اســت که این اولین رویدادی است که 
مبتنی بر ســرویس های واقعی برگزار شده؛ آن 
 هم ســرویس های آنالین بانکداری الکترونیکی. 
هیچ پروتوتایپــی در کار نبود. در این ســه روز 
همکاران پشــتیبانی توسن محیطی واقعی برای 
شــرکت کنندگان فراهم کردند و تیم ها با دیتای 
کامال واقعــی، تراکنش هایی مالــی بر روی این 
محیط انجــام می دادند و تراکنش ها و اســناد 
حســابداری در ســامانه یکپارچه بانکی توسن 

)بنکو( صادر می شد.«

هکاتون رویدادی اســت که در آن برنامه نویسان، 
طراحان و دیگــر افراد فعال در حــوزه رایانه، دور 
هم جمع می شــوند تا در زمانی محدود پروژه های 
نرم افزاری و یا سخت افزاری را اجرا کنند. به گفته 
توســنی ها توســن بوم رویکرد جدیدی است که 
توسن برای حل یک سری معضالت سیستم بانکی 
و رویارویــی با تغییرات متنــاوب و مکرری که در 
حوزه های کســب وکار و تکنولوژی پیش می آید، 

شروع کرده است.

 خدمات و این بانک
شــرکت خدمات بزرگ ترین شــرکت دولتی 
فناوری اطالعات بانکی ایران است. خدماتی ها به 
دلیل دولتی بودن و اینکه بسیاری از سامانه های 
زیرساختی مثل شتاب و شــاپرک را پشتیبانی 
می کننــد در برابر نوآوری کمی دســت به عصا 
حرکت می کنند؛ امــا این احتیاط اجباری آن ها 
باعث نشده نســبت به نوآوری بی تفاوت باشند. 
آن ها آذرماه ســال 9۴ رویداد »این بانک 2« را 
برگزار کردند. رویداد این بانک توســط شرکت 
خدمات انفورماتیک و با همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و دانشــکده برق و مهندسی 
کامپیوتر دانشــگاه تهران 2۶ تــا 2۸ آذرماه در 
دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران 
برگزار شد. نکته مهم درباره رویدادهای توسن و 
خدمات جایــزه قابل توجه آن ها به تیم های برتر 
اســت که مثال در مورد خدمات این جایزه تا 3۰ 
میلیون تومان هم می رسید. خدماتی ها این بانک 
را این گونه معرفی می کنند: »این بانک سلســله 
رویدادهای یک روزه ای است که توسط شرکت 
خدمات انفورماتیک برگزار می شــود و طی آن 
اجتماعی از صاحبان ایده از دانشــگاه و صنعت، 
حول محــور نوآوری در بانکــداری الکترونیکی 
گرد هم می آیند. هدف از برگزاری این رویدادها، 
گردآوری منابع عظیم خالقیــت و ایده پردازی 
در میان دانشگاهیان و اصحاب صنعت در حوزه 
بانکــداری الکترونیکی و پیونــد زدن آن با بدنه 
پرقدرت و مســتحکم بانکداری الکترونیکی در 
ایران است. در این رویداد در یک فضای دوستانه 
و مهیج، ایده هایی مرتبط با خدمات، محصوالت، 
ابزارها و سیســتم های مرتبط بــا فن آوری های 
بانکی کشور توسط حضار مطرح شد و این بانک 
به واسطه جایگاه حاکمیتی خود چتر حمایتی بر 
روی تمامی ایده ها از تمامی اقشار واجد شرایط 
گســترده خواهد کرد.« البته پیش ازاین اولین 
رویداد این بانک در تیرمــاه 92 به عنوان اولین 
رویــداد ویکند نوآوری برگزار شــد که آن زمان 
خیلی سروصدا نکرد؛ اما دومین رویداد این بانک 
با رویکرد بانکداری بــاز )open Banking( بین 

هکاتون توســن و تریگ آپ فناپ برگزار و دیده 
شد. همه رویدادهای بانکی که برگزار شدند ادعای 
»بانکداری باز« داشــتند. البتــه همان زمان هم 
نقدهایی به اینکه این رویدادها از مفهوم بانکداری 
باز فاصله  دارند مطرح شــد. هرچند اگر بخواهیم 
کمتر ایده آل نگاه کنیم این حرکت شرکت های 
بزرگ به ســمت بانکــداری باز را باید تشــویق 
کنیم. بانکداری باز رونــدی نوظهور در بانکداری 
الکترونیکی است که بر اساس آن بانک دسترسی 
 API عمومی به سرویس های پایه خود را از طریق
Banking فراهم می سازد؛ بنابراین شرکت های 
ثالث و توسعه دهندگان نرم افزار قادر خواهند بود در 
صورت نیاز با کمک این  APIها، سرویس های بانکی 
را در برنامه های کاربردی خود جای  دهند و آن را 
در اختیار کاربر نهایی قرار دهند. بانکداری باز بستر 
نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم می کند، 
توســعه برنامه های کاربردی بانکی را از انحصار 
بانک ها خارج می کند و امکان توســعه نامحدود 
برنامه های کاربردی جدید بر بستر سرویس های 

بانکی را فراهم می سازد.

 ارتباط فردا و فینوا
»ارتباط فردا« که یکی از شرکت های زیرمجموعه 
بانک آینده اســت و در پارک فناوری پردیس قرار 
دارد تالش های متعددی برای رشــد زیســت بوم 
استارت آپ های فین تک ایران انجام داده است. در 
بین تمام چهار شرکتی که در این گزارش بررسی 
شــدند، محیط کاری »ارتباط فردا« بیشتر از بقیه 
ما را به یاد فضای ذهنی که از استارت آپ ها داریم 
می اندازد. »ارتباط فردایی« ها تالش کردند سبک 
کاری نوآورانه ای داشــته باشــند. مرکز نوآفرینی 
فردا »فینوا« از 12 بهمن ماه ســال گذشته در برج 
فناوری دانشگاه امیرکبیر شروع به کار کرد. ارتباط 
فردایی ها، پیش از این نیز با برگزاری رویداد »لین 
استارت آپ ماشــین«، راه اندازی فضای مشترک 
همکاری و برگزاری فســتیوال تهــران، رویکرد 
حمایتی از اســتارت آپ ها را در پیش  گرفته بودند 

و در ادامه این روند، »فینوا« را راه اندازی کردند.
 Nova FinTech Innovation که مخفف Finnova
است، بر ســه حوزه شتاب دهنده، فضای همکاری 
مشــترک و سرمایه گذاری ریســک پذیر، با شعار 
»توانمندسازی ستاره ها«  تمرکز دارد که در قسمت 
شــتاب دهنده، تمرکز خود را بر استارت آپ های 
مبتنی بر نوآوری های مالی گذاشــته است؛ اما در 
محیط فضای همکاری مشترک خود، سعی دارد به 
ترویج فرهنگ کار گروهی بپردازد. به همین دلیل 
فضا را برای حضور همه تیم ها با تنوع باالی ایده، باز 
گذاشته اســت تا در کنار یکدیگر چالش های کار 

تیمی را تجربه کنند.

شرکت های بزرگ فناوری اطالعات بانکی ایران مانند فناپ، توسن، خدمات و ارتباط فردا 
چه برنامه ای برای استارت آپ های فین تک دارند؟

رضا قربانی

گزارش
R e p o r t

مینا والی

گزارش
R e p o r t

استارت آپ های ایرانی به 
کجا می روند؟

خســته شــدیم از بس داســتان مقایسه 
ایران خودرو و هیوندا را گفتیم و شــنیدیم، 
اینکــه روزگاری نه چنــدان دور کره ای ها 
آرزویشــان این بوده که سئول مثل تهران 
پیشــرفته باشــد و حاال آنها کجا هستند و 
ما کجا؟ نمی خواهیم در راســتای فرهنگ 
غرولنــد و نگاه بــه عقب در این نوشــته 
به مــرور این داســتان های واقعی ولی تلخ 
و تکــراری بپردازیم. خانــم »پارک گئون 
هی« رئیس جمهور کره جنوبی در چارچوب 
سیاست »اقتصاد خالقانه« تمرکز کشورش 
را بر نــوآوری و فناوری نســل آینده قرار 
داده است. همچنین براســاس گزارش ها 
7۰ درصد از مشــاغل کره جنوبی توســط 
استارت آپ ها ایجاد شــده  است. بر همین 
اســاس دولت کره قصد دارد ســرمایه ای 
معادل 3/7 میلیارد دالری را به استارت آپ ها 
تزریق کند. این مبلغ عالوه بر اکوسیســتم 
ســرمایه گذاری محلی و بین المللی است 
که بر روی اســتارت آپ های کره ای صورت 
می گیرد. اگر به سیاست های دولت روحانی 
نیز نگاه کنید سرمایه گذاری قابل توجهی در 
حوزه شرکت های دانش بنیان صورت گرفته 
اســت؛ برای نمونه می توان به بسترسازی 
برای حضــور شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپی در پارک های علمی و فناوری 
و در اختیــار گذاردن تســهیالت از طریق 
صندوق نوآوری و شکوفایی و معافیت های 
مالیاتی و... اشــاره کرد. همه این ها اتفاقات 
خوبی اســت کــه در حال شــکل گیری 
اســت و این منهای ســرمایه گذاری است 
کــه ســرمایه گذاران خطرپذیــر و خود 

استارت آپ ها انجام می دهند.

اما در این میان دو ســوال مهم بی پاســخ 
وجــود دارد. اســتارت آپ های ایرانی چند 
درصد از مشــاغل کشــورمان را به وجود 
آورده اند؟ چون آمار رسمی در دست نداریم 
نمی توانیم بگوییم که میزان سرمایه گذاری 
و حمایت های دولت کافی بوده است یا نه، 
اما مسئوالن بهتر از ما می دانند اشتغال زایی 
از طریق استارت آپ ها سریع تر و کم هزینه تر 
است و باید بر اســاس داده های خود اقدام 
به گســترش ســرمایه گذاری و تسهیل در 

امور کنند.
نکته مهم دیگر همان طــور که در گزارش 
صفحــه اکوسیســتم در مــورد وضعیت 
اســتارت آپی کره جنوبی آمده »یکی شدن 
بازی های آفالین و آنالین یکی از اولویت های 
اصلی دولــت کره در ســال 2۰1۶ خواهد 
بود.« حال این ســوال به وجود می آید که 
در حوزه سیاست گذاری کالن سمت وسوی 
اســتارت آپ های ایرانی باید به کدام سمت 
برود و اولویت دولت ما در این حوزه چیست؟ 
از چه سالی تا چه سالی باید به کجا برویم و 
چه مسائلی را استارت آپ ها باید حل کنند؟ 
در نقشه راه از اســتارت آپ های ایران چه 
ارزش افزوده ای را برای کشــور می خواهیم 
و دغدغه اصلی چیست؟ در کشورمان برای 
استارت آپ ها اصال نقشــه راهی داریم؟ یا 
همه چیزمان هنوز استارت آپی و در مرحله 

اولیه است!
دانش بنیــان  حوزه هــای  در  یقینــا 
ســندهای باالدســتی وجــود دارد امــا 
جایگاه و سمت وســوی اســتارت آپ های 
غیردانش بنیان در این اکوسیستم چیست؟ 
اگر ســندی وجــود دارد باید در انتشــار 
و اطالع رســانی آن اقــدام جــدی کرد تا 
استارت آپ های نوپا و ســرمایه گذاران به 
آن دسترسی داشته باشــند. اما اگر وجود 
ندارد باید برای اکوسیســتم اســتارت آپی 
ایران )به خصوص غیردانش بنیان ها( سند 
باالدستی یا چشــم انداز بلندمدت تعریف 
کرد. اگر ایــن اتفاق نیفتد مــا می مانیم و 
داســتان تکراری ایران خــودرو و هیوندا و 

این بار با دو نام استارت آپی ایرانی کره ای...

آیا صدای انقالب فین تک شنیده  شده است؟

آمــازون به تنهایی روش خرید انســان ها را تغییر 
داد، اپل توانست انقالبی در صنعت موسیقی پدید 
آورد، همان طــور که می بینید دیجیتالی شــدن 
بر همه جنبه های زندگی مالی ما تاثیر گذاشــته 
است. چگونگی به دســت آوردن پول، پس انداز، 
ســرمایه گذاری و خرج کــردن آن همگی تحت 
تاثیر دنیای دیجیتال قرار گرفته اند. این تغییرات 
به زودی انقالب بزرگی را پدید خواهند آورد. سال 
گذشته صنعت خدمات مالی ایالت متحده حدود 
2۸1 میلیارد دالر ســود کرده و فناوری های مالی 
جدید هر پنی از آن را تهدیــد می کند. با توجه به 
گزارش های cbinsights در 9 ماهه اول سال 2۰15 
ســرمایه گذاران بیش از 1۰/5 میلیارد دالر روی 
استارت آپ های فین تک سرمایه گذاری کرده اند. 
در سال 2۰1۴ میزان سرمایه گذاری 3/9 میلیارد 
دالر بود که طی یک سال پیشرفت زیادی داشته و 
نشان می دهد سرمایه گذاران به اهمیت فین تک پی 
برده اند؛ اما این چیزها بیشتر از همه بر نسل میلنیال 

تاثیر می گذارد. واقعا چرا؟
1.  آن ها دوســت ندارند محدود شــوند. برخالف 
نسل های قبلی که به دنبال مالکیت بود، این نسل 
به دنبال حداکثر استفاده از منابع موجود به صورت 
اشتراکی اســت. این نسل ترجیح می دهد به جای 

اینکه ماشین داشته باشــد از »اوبر« استفاده کند 
و به  جای اینکه پول هتــل بدهد از »ایربی اندبی« 
اســتفاده کند. یا مثال نگاه کنید به شیوه استفاده 
این نسل از موســیقی. زمانی بود که شما باید پول 
می دادید و نوار کاست یک خواننده را می خریدید. 
این نسل اکنون انتخاب می کند و حتی ممکن است 
از یک آلبوم موسیقی فقط یک ترک آن را بخرد. پس 
چه دلیلی وجود دارد که در خدمات بانکی خودش 
را به سنت ها محدود کند؟ فین تک پاسخی است به 

فلسفه زندگی این نسل.
2.  آن ها دوست دارند همکاری کنند. در ادامه مورد 
قبل این نسل که بیشتر از حس مالکیت به دنبال 
حداکثر بهره برداری است، به خوبی یاد گرفته که 
چگونــه در صورت تعامل و همــکاری می تواند از 
جهان بهتر استفاده کند. توسعه ابزارهای مشارکتی 
در جهان، نرم افزارهای متن باز و حتی شیوه اشتراک 
فایل های موسیقی و فیلم این نسل چیزی مختص 
خود آن  اســت. وقتی این هــا می توانند فیلم ها و 
موسیقی هایشــان را با هم به اشــتراک بگذارند، 
چرا نباید بتوانند پول هایشــان را با هم به اشتراک 
بگذارند؟ وقتی چیزی مثل تورنت وجود دارد که شما 
می توانید بدون هیچ واسطه ای فایل هایتان را با هم 
به اشتراک بگذارید، چه لزومی به وجود واسطه های 

پرهزینه ای مثل بانک ها وجود دارد؟
3. بحران مالی همه ما را ترسانده است. سال 2۰۰۸ 
و آشــوبی که بانک ها به جان مــردم انداختند به 
این آســانی از خاطر نمی رود. بانک های آمریکایی 

تصور می کنند آن قدر بزرگ هســتند که شکست 
نمی خورند؛ اما بحران اقتصادی نشــان داد که این 
دایناســورها می توانند زمین بخورند و با خودشان 
بقیه را هم به زیر بکشند. آن زمان دولت با وجود تمام 
مخالفت های عمومی از پول مالیات مردم به بانک ها 
داد تا  خودشان را احیا کنند. هرچند غول ها با این 
پول خود را ساختند و برگشتند اما نسل جدید که 
این دسته گل را دیده ترجیح می دهد به جای بانک ها 
از فناوری های برهم زننده ای خوشش بیاید که کمتر 

بحران آفرینی می کنند.
۴. این نسل با فناوری بزرگ  شده است. می گویند 

نسل هزاره کسانی هستند که دنیای بدون اینترنت 
و موبایل را ندیده اند. آن ها از زمانی که چشــم باز 
کردند ابزارهای فناورانه در دسترسشان بوده است. 
وقتی این نســل این چنین با فناوری دمخور است 
طبیعی اســت که از استارت آپ های فناوری مالی 

هم استقبال کند.
5. فین تک آمده کــه بماند. برخی تصور می کنند 
فین تک حبابی زودگذر است؛ اما این طور نیست. 
استارت آپ هایی مثل »ترانسفروایز«، »کرادکیوب« 
و »گوکاردلس« بانک ها را به چالش کشیده اند و این 

نسل از این چالش استقبال می کند.

فرزندان اینترنت، بانک ها را دوست ندارند
چرا آن ها که با اینترنت بزرگ شده اند فین تک را بر بانکداری سنتی و همیشه درخطر بحران ترجیح خواهند داد؟

فین تک
FinTech

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

فین تک
FinTche

29 خرداد 1395 . سال اول .  شماره پانزدهم

ســرمــقالــه
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برگزیدهها

با اســتفاده از این برنامه کاربردی مشهور و 
پرطرفدار می توانید کوالژهای فوق العاده ای 
ایجاد کنید و جلوه هــای ویژه را به عکس ها، 
پس زمینه ها و قاب ها اضافه سازید و متن مورد 

نظر خود را روی کوالژ بنویسید.
میکس فوتوز کوالژهای متنوعی دارد. تعداد 
عکس هایی که در یــک کوالژ می توانند قرار 
بگیرند بین 2 تا 6 عکس است. این قابلیت نیز 
وجود دارد که با دو انگشت عکس را بزرگ و 
کوچک کنید یا آن را بچرخانید. به عالوه، کاربر 
می تواند متن مــورد نظر خود را با فونت های 
مختلف، رنگ هــا و اندازه های گوناگون روی 
عکس قرار دهد. همچنین مرز بین عکس ها 
را می تــوان پیکربندی کرد. تعــداد زیادی 
پس زمینه  مختلف با رنگ های گوناگون وجود 
دارد که می توان از آن ها استفاده کرد. عالوه 
بر ویژگی های فوق، بیش از 400 اســتیکر و 
شکلک برای مناسبت های مختلف مانند روز 
مادر، روز پدر، روز عشاق و... در دسترس است.

به نســخه جدید این برنامه، قاب های جدید 
کوالژ اضافه شــده اند که شــامل قاب عکس 
آبشار، حیوانات وحشــی، جنگل، ساحل و 
طبیعت می شود. با اســتفاده از این قابلیت 
کاربــران می تواننــد کوالژهــای عکــس 
منحصربه فرد با قاب هــای عکس فوق العاده 

ایجاد کنند.
به عالوه امکان ایجــاد کوالژهای دوبعدی و 
آینه ای و نیز ســه بعدی وجود دارد. می توان 
عکس ها را پشت سر هم در کوالژ قرار داد و آن 
را به شکل یک فیلم درآورد. همچنین کاربران 
می توانند خودشــان کوالژ مورد نظر خود را 
طراحی و ذخیره کنند. ســپس امکان تغییر 
کوالژهای موجود در قاب های ذخیره شــده 

وجود دارد.

رپ زیپ برنامه فشرده سازی داده فایل هاست 
که در بین دســتگاه های اندروید مقام اول را 
کسب کرده است. با اســتفاده از این برنامه، 
می توانیــد فایل هــای RAR را بــاز کنید و 
به سرعت و به صورت کارآمد ایراد فایل های 

فشرده نشده را برطرف کنید.
از آنجــا که اســتفاده از بهتریــن رابط رفع 
فشرده سازی اندروید آســان و راحت است، 
 unrar، unzip،  می توانید به آسانی عملیات
zip و... را انجــام دهیــد و تمــام فایل ها را 
اســتخراج کنید. این نرم افزار فشرده سازی 
 rar,.zip,.tar,.gz,.7z, از فرمت هایی از قبیل

iso و... پشتیبانی می کند.
رپ زیپ نه تنها از باز کردن فایل rar پشتیبانی 
می کند، بلکه به شــما کمــک خواهد کرد 
فایل های خود را فشرده کنید و برای حفاظت 
از فایل ها رمز ورود مشــخص کنید. رپ زیپ 

دارای قابلیت های منحصربه فرد زیر است:
 پشتیبانی از فشرده سازی پوشه ها در قالب 

.ZIP  و RAR
 تعیین رمز ورود هنگام فشرده سازی فایل ها

 7  اســتخراج کننده فایــل zip، باز کردن 
zip  فایل

 دانلود نرم افزار رفع فشرده ســازی آســان 
در کامپیوتر 

 پشتیبانی از اکثر فرمت های فشرده سازی
 کمک به رفع ایراد فایل هایی که درســت 

فشرده نشده اند
 مدیریت کارآمد فایل ها

 رابط کاربری آسان
 رایگان

با نصب برنامه 
کاربردی 
فیدیبو، 
کاربران 

می توانند 
کتاب های 
فارسی و 

انگلیسی را 
مشاهده کنند 

و کتاب های 
رایگان یا 

مقرون به صرفه 
را در فروشگاه 

فیدیبو 
جستجو کنند

فیدیبو با هزاران کتاب دیجیتال یکی از موفق ترین اپلیکیشن های حوزه فرهنگ است

اپلیکیشن های این هفته هم امنیت شما را بیشتر می کنند هم به شما می گویند چه کسی به پروفایلتان سرک کشیده

اپ محبوب کتاب خوان ها 

فیدیبو اولین ســامانه چندپلتفرمی تولید و توزیع 
کتاب الکترونیک در خاورمیانه است که مبتنی بر 
استانداردهای جهانی صنعت نشر و با رعایت قانون 
کپی رایت طراحی و اجرا شــده اســت. این برنامه 
ســعی دارد محتوا را با بهترین کیفیت به کاربران 
ارائه دهد؛ رابط های کاربری را ارتقا بخشد؛ کمیت 
محتوای عرضه شده را توسعه دهد و نیازهای بومی 
مخاطبــان را ارزیابی کند. با نصب برنامه کاربردی 
فیدیبــو، کاربران می توانند کتاب های فارســی و 
انگلیسی را مشــاهده کنند و کتاب های رایگان یا 
مقرون به صرفه را در فروشگاه فیدیبو جستجو کنند. 
در این فروشــگاه پرفروش ترین ها، کتاب هایی که 
جایزه دریافت کرده اند، کتاب های تازه منتشرشده و 
کتاب های قدیمی یافت می شود. یکی از مزیت های 
استفاده از این برنامه یا هر برنامه کتاب خوان دیگر 
آن است که شــما می توانید در هر کجا و هر زمانی 
کتاب مورد نظر خود را روی تبلت یا تلفن هوشمند 

خود مطالعه کنید.
با برنامه کتاب خوان فیدیبــو، کاربران می توانند 
نشانک ها و یادداشــت های خود را همگام سازی 

کنند، در نتیجــه امکان خواندن آن هــا در تمام 
دســتگاه های کاربر وجــود دارد. در ایــن برنامه 
کاربــران می توانند اولین فصل از هــر کتاب را به 
صورت پیش نمایش مشاهده کنند و در صورتی که 
مطالب آن به نظرشان جذاب آمد، کتاب را خریداری 
و دانلود کنند. به عالوه هزاران کتاب کالسیک نیز 
به طور رایگان در این برنامه در اختیار کاربران قرار 
می گیرد. یکــی از ویژگی های مهــم و جالب این 
برنامه آن اســت که کاربر می تواند تجربه مطالعه 
خود را سفارشی ســازی کند. برای مثال می تواند 
اندازه و سبک متن را طبق دلخواه خود تغییر دهد؛ 
از حالت شب برای مطالعه در هنگام شب استفاده 
کند؛ صفحه نمایش را روی حالت عمودی یا افقی 
قفل کند. کاربران همچنین می توانند فعالیت های 
خود را در فیس بوک به اشتراک بگذارند و دوستان 
خود را از مطالب جالب یا کتاب های خواندنی مطلع 
کنند. امکان مطالعه به زبان های فارســی، عربی، 
انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، 

هلندی، پرتغالی، و برزیلی وجود دارد.
این برنامه به طور مرتب به روزرســانی می شود تا 
ایرادهای موجود در آن برطرف شود و قابلیت های 
بیشتری در آن گنجانده شود. در نسخه جدید این 
برنامه کاربردی امکان متوقف کردن دانلود کتاب 
و ادامه دادن بــه آن وجــود دارد. در کتاب خوان 
می توان صفحه را چرخاند. به عالوه ترتیب نمایش 
کتاب ها در کتابخانه بهتر شده است. با فرارسیدن 

ماه مبارک رمضان نیز این برنامه کاربردی شرایطی 
را فراهم کرده تا روزه داران بتوانند کتاب خوانی را 
در نیز لیست کارهای مفیدی که انجام می دهند، 
بگنجانند و کتاب هایی را مطالعه کنند که همیشه 
دوست داشتند آن ها را بخوانند. ماه رمضان امسال 
فیدیبو از افطار تا ســحر، هر ساعت یک کتاب برتر 
را با تخفیف های حیرت انگیــز در اختیار کاربران 
قرار می دهد. در این طــرح کتاب ها با حداکثر نود 
درصد تخفیف به کاربران ارائه می شوند. می توانید 
از طریق کانال تلگرام این برنامه از نام و قیمت این 
کتاب ها مطلع شــوید. وقتی کاربر فیدیبو را اجرا 
می کنــد، وارد صفحه ویترین می شــود که مانند 
ویترین هر مغــازه ای محصوالت خود را به نمایش 
می گذارد؛ اعم از تخفیف هــای ویژه، محبوب ها، 
تازه های مجالت، کتاب هــای رایگان و... به غیر از 
ویترین دو قســمت دیگر در این برنامه وجود دارد 
که یکی پرطرفدارترین کتاب ها را معرفی می کند 
و دیگری پرفروش ترین های هفته را. مشــخصات 
اصلی این کتاب ها که شامل نام کتاب، نویسنده و 
مترجم، ژانر اصلی و قیمت کتاب می شوند، در این 

قسمت ها درج شده اند.
در قســمت باال و ســمت چپ گزینــه ای به نام 
دســته بندی وجود دارد. در این قســمت کاربران 
می توانند به آسانی به دسته بندی های مورد نظر از 
نظر قیمت یا ژانر بروند. در این فهرست گزینه های 
کتاب های کمتر از هــزار تومان، کتاب های کمتر 

از 2 هزار تومان، و نیز مجــالت، آموزش، ادبیات، 
اســطوره، اقتصاد، ایران شناســی، تاریخ، حقوق، 
دین، خانواده، روانشناسی، و... مشاهده می شوند. 
عالوه بر کتاب های فارسی، کتاب های انگلیسی نیز 
در این فهرست گنجانده شده اند که به طور رایگان 

در اختیار کاربران قرار می گیرند.
در قسمت دیگر این برنامه امکان جستجو بر اساس 
نام کتاب، ناشر، نویسنده یا مترجم وجود دارد که 
در این صورت فقط کافی است کاربر نام مورد نظر را 
وارد کند تا کتاب به او ارائه شود. به عالوه کتاب هایی 
که دانلود می کنید یا می خواهید در آینده آن ها را 
حتما بخوانید در قســمت کتابخانه ثبت خواهند 
شد. دفعه بعد وقتی می خواهید به سراغ آن کتاب 
بروید، به آســانی می توانید از طریق این قسمت به 

آن دسترسی داشته باشید.
این برنامه کاربردی درصدد است فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی را در بین مردم گسترش دهد و با ارائه 
تخفیف های ویژه در صورت افزایش اعتبار خرید، 
می خواهد افراد بیش ازپیش به کتاب روی بیاورند. 
وقتی کاربر وارد صفحه تماس با فیدیبو می شــود، 
می تواند از دســته بندی های بــاالی صفحه برای 
گزارش یک ایراد، یا انتقاد و پیشنهاد استفاده کند. 
به عالوه می تواند به طور مستقیم در همان صفحه 
با آن ها در تماس باشــد. این طبقه بندی ارتباطی 
نشــان می دهد که ســازندگان برنامه به نظرات و 

پیشنهاد های کاربران اهمیت می دهند.

با این برنامه کاربردی می توانید از امکانات یک 
حفاظت اولیه با آنتی ویروس برخوردار شوید. 
نســخه کوچک این برنامه برای محافظت از 
دستگاه شما در برابر تمام انواع بدافزارها کافی 
نیســت. برای برخورداری از حداکثر امنیت، 
باید حفاظت کامل Dr.Web را دریافت کنید.

آنتی ویروس Dr.Web در میان پربازدیدترین 
برنامه های کاربردی در پلی استور قرار گرفته 
است. این برنامه ویژگی های فوق العاده ای دارد 

که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 لغو فرآیندهای مخرب حتی در دستگاه های 

قفل شده  خنثی ســازی الکرهایی که هنوز 
در پایگاه داده ویروس Dr.Web وجود ندارند

 حفظ داده ها این برنامه کاربردی به سرعت و 
به طور کامل سیستم را اسکن می کند، به عالوه 
می تواند فقط فایل ها و پوشه هایی را که کاربر 

مشخص کرده، اسکن کند.
 Origins با استفاده از فناوری Dr.Web Light
Tracing™ بدافزارهای جدید و ناشناخته را 
شناســایی می کند، از کارت های حافظه در 
برابر ویروس محافظت می کند، تهدیدهای 
شناسایی شده را به قرنطینه می فرستد و در 

صورت لزوم از آنجا فایل های جداشده بازیابی 
می شــوند. حداقل اثر را بر عملکرد سیستم 
می گذارد و در مصرف باتــری صرفه جویی 

می کند.
ایــن برنامــه بــه دلیــل انــدازه کوچک 
به روزرســانی های پایــگاه داده ویروس در 
ترافیک داده صرفه جویی می کند، که برای 
کاربرانــی که دســتگاه تلفن همــراه آن ها 
محدودیت مصرف دارد مهم است. همچنین 
آمار دربــاره تهدیدهای شناسایی شــده و 

عملیات انجام گرفته را جمع آوری می کند.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

ویروس کشی کنید و کمی هم فضولی اینستاگرامی!

Antivirus, Booster & Cleaner
از ایــن برنامه کاربردی رایــگان روزانه میلیون ها نفر اســتفاده می کنند. 
Booster & Cleaner بیشــترین تعداد دانلود را در بین برنامه های مشابه 
در پلی استور به خود اختصاص داده است. از ویژگی های اصلی این برنامه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تقویت کننده: عملکرد دســتگاه را بهینه سازی می کند و سرعت حافظه 

دستگاه را فقط با یک کلیک افزایش می دهد.
شتاب دهنده اینترنت: ایمنی و سرعت اتصال شما را به طور خودکار بررسی 
می کند. با یک کلیک می توانید تمام برنامه هایــی را که در پس زمینه باز 

هستند و از اتصال اینترنت شما استفاده می کنند، ببندید.
خنک کننده: CPU این برنامه طول عمر باتری دســتگاه شــما را افزایش 

می دهد.
آنتی ویروس: تهدیدهای دیجیتالی را شناســایی و بــا آن ها مبارزه 
می کند. این برنامه از دستگاه شما در برابر فعالیت های مخرب حفاظت 

می کند.
پاک سازی: تمام فایل های بی استفاده را که روی عملکرد دستگاه شما اثر 

منفی می گذارند، حذف می کند.

Call Recorder - ACR
Another Call Recorder یک برنامه ضبط تماس رایگان است که بیشترین 
تعداد دانلود را در بین برنامه های ضبط تماس در پلی استور داشته است. این 

برنامه یکی از بهترین هاست و قابلیت های بی شماری دارد؛ از قبیل:
 امکان جستجو ضبط دسته بندی شده برحسب تاریخ ایمیل خودکار

 حذف خودکار فایل های ضبط شــده قدیمی عالمت گذاری فایل های 
ضبط شده مهم تا به طور خودکار حذف نشــوند انتخاب، حذف و ارسال 
چندگانه نمایش نام و عکس مخاطب شــماره تلفن های خارج شــده از 
لیست ضبط تماس خودکار یا دستی حفاظت از فایل های ضبط شده با 
رمز ورود تعــداد زیادی فرمت های ضبط تماس قابلیت تاخیر در تماس

 حالت های مختلف ضبط برحسب شماره، مخاطب، غیرمخاطب یا فقط 
FTP مخاطبان انتخاب شده یکپارچه سازی گوگل درایو یکپارچه سازی

 یکپارچه سازی WebDAV و ...
از این برنامه همراه با ســایر برنامه های ضبط تماس استفاده نکنید. برخی 
از تلفن ها به خوبی از ضبط تماس پشــتیبانی نمی کننــد. این امر به دلیل 
قابلیت های تراشــه یا  CPU مختلف یا نســخه اندروید مربوط به هر برند/

مدل تلفن است.

Anti-virus Dr.Web Light

عکس ها را باهم
بُر بزنید

کمی فشرده تر لطفا!

کانت
 چنان باش که بتواني بــه هرکس بگویي مثل 

من رفتار کن. 

Profile Tracker
 ترکر یکی از دقیق ترین راه های پیدا کردن افرادی است که پروفایل شما را در
 اینستاگرام مشاهده می کنند. این برنامه کاربردی یکی از برنامه هایی است
 Profile Tracker .که بیشــترین تعداد دانلود را در گوگل پلی داشته است
 تمام فعالیت های اینستاگرام شما را محاسبه می کند و داده های هر کاربر را

.که اخیرا با شما در ارتباط بوده، دریافت می کند
از آنجا که اینســتاگرام فقط داده های محدودی از تعامالت را به اشــتراک 
می گذارد، برنامه Profile Tracker نه تنها از اینستاگرام به عنوان یک منبع 
داده استفاده می کند بلکه داده های مربوطه را در سایر منابع ارائه می دهد تا 

دقیق ترین نتایج را در اختیار کاربران قرار دهد.
این برنامه تمام داده های مربوط به اینســتاگرام و سایر منابع شخص ثالث 
درباره حساب شما را تجزیه وتحلیل می کند و فهرستی دقیق از افرادی که 
اخیرا پروفایل اینســتاگرام شما را مشــاهده کرده اند، تهیه می کند. وقتی 
بازدیدکنندگان اخیر از پروفایل اینستاگرام شما تغییر می کنند، این لیست 

به طور خودکار به روزرسانی می شود.
می توانیــد 200 بازدیدکننده اخیر پروفایل خود را مشــاهده کنید. برای 

استفاده از این برنامه، کاربر باید حساب اینستاگرام داشته باشد.
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