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زاکربرگ می خواهد کار بزرگ دیگری انجام دهد

فیس بوک، اکوسیستم شبکه های 
اجتماعی را متحول می کند

9

16 صفحه / 1000 تومانشـنـبه/ 25اردیـبهشت95/ سال اول/  شـماره10
10 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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تبسم لطیفی 
جوان کارآفرینی که با 
استارت آپش برای زنان 
خانه دار اشتغال ایجاد 
کرده از ویژن 5ساله آینده 
مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 
درروز!

15

زمانبندیایونتها
تا31اردیبهشت

استارت آپی ها 
بخوانند!
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نیازمندی های کارآفرینی

10

تـیـتـرهـایامـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

8

وزن تبلیغات خود
را محک بزنید

تنش هایی که محیط 
به تیم کاری تحمیل 

می کند

کارآفرینان موفق ایرانی 
سراسر جهان دور هم 

جمع می شوند

استارت آپ ناب؛ 
متدولوژی مدرن وموفق 

کارآفرینی

3
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بک تایپ، سیستم عامل 
جستجوگر بازاریابی

از خودتان سواالت 
ایده برانگیز بپرسید
اسکمپر کمک می کند که 

ساختار استارت آپ را مدون 
پی ریزی کنید

فرصت های 
اکوسیستمی برای 

ویندوز

مالیات استارت آپی 
چگونه باید محاسبه 

و اعمال شود؟

بیش از 2500 کدنویس و افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
این هفته دور هم گرد می آیند تا ببینند این بار فیس بوک چه 

محصولی عرضه خواهد کرد. این محصول جدید روبات ها 
هستند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این غول شبکه 

اجتماعی از روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 
چت برای مسنجر رونمایی کند ...

»زمین هایم را بفروشم کجا سرمایه گذاری کنم؟« 
این ســوال یکی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
ایرانی است که دیگر نه بورس سرمایه گذاری برایش 
جذابیت دارد و نه خرید ســکه، طال و ارز. وقتی به 
او گفته می شود روی استارت آپ ها سرمایه گذاری 
کن، می گوید: »اســتارت آپ! خوردنی اســت یا 
پوشــیدنی؟« بیایید به عنوان کسانی که می دانیم 
ادامه در صفحه 3 استارت آپ...  

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

بازار جدید پیش روی 
سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 
12 تا 13 میلیون تومان در ماه 
بوده است و سودشان به 3/5 
میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 
کسب وکار در حوزه آی تی پول 
زیادی نمی خواهد. درواقع با 
خود فکر می کنی که سایتی 
ایجاد می کنی و هزینه زیادی 
نمی خواهد، این تصور لزوما 
درست نیست



در »هاکا هلث«،  برنامه نویسان سالمت در کنار بیماران و پزشکان به دنبال حل چالش ها هستند

نخستینماراتنبرنامهنویسی
سالمتخاورمیانهدرآبادان

هــاکا هلــث )hacka health( یــک ماراتــن 
برنامه نویســی موبایل اســت که افراد در آن به 
صورت تیمی شــرکت می کننــد و فرصتی پیدا 
می کنند تا در زمینه هــای مرتبط با چالش های 
حوزه ســالمت نرم افزارهای موبایــل اندرویدی 
بنویسند. برگزاری ماراتن برنامه نویسی سالمت 
)هلث هاکاتون( رویکرد جدید دانشگاه های بزرگ 
دنیا در جهت تسریع رشد و ورود تکنولوژی های 
روز به حوزه سالمت اســت. رویدادی که طی آن 
تیم های شــرکت کننده در مدت زمانی مشخص 

کنار هــم در رابطه با چالش های مطرح شــده به 
رقابت می پردازند.

هاکا هلث آبادان نخســتین ماراتن برنامه نویسی 
سالمت در خاورمیانه است که توانسته با رعایت 
پروتکل های علمی تاییدیه دانشــگاه ام آی تی و 
هکینگ هلث کانادا را کسب کند. شروع این قبیل 
رویدادها از ســال ۲۰۱۲ و تحت حمایت آژانس 
سالمت دولت کانادا بود. طی سه سال اخیر بیش 
از ۶۰ هلس هاکاتون در دانشگاه های مطرح دنیا 
نظیر کمبریــج، هاروارد و ام آی تی برگزار شــده 
است. غالب رویدادهای برگزارشده در کشورهای 
آمریکای شــمالی و اروپای غربی بوده است. حال 
آنکه دانشــگاه های کشور ژاپن در این امر پیشتاز 
بوده و طی ســه ســال اخیر بیش از ۱۱ ماراتن با 
موضوعاتی نظیر بیماری ام اس، آلزایمر و… برگزار 

کرده اند و بــا تولید نرم افزارهــای تخصصی گام 
مهمی در جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی 

درمانی بیماران برداشته اند.
چالش های ایــن رویداد قبل از آغاز آن توســط 
برگزارکنندگان به اطالع گروه ها می رسد. به این 
صورت که قبل از آغاز رویداد، دبیر برگزاری طی 
جلسه ای که با پزشکان و متخصصان حوزه سالمت 
دارد، ۱۰ چالش اصلی و مهم را شناسایی می کند؛ 
پس از آن در روز رویداد چالش های تعیین شــده 
به تیم ها اعالم می شود و تیم ها بنا بر قرعه ای که 
نصیبشان می شــود می توانند بر روی یک چالش 
کار کننــد. همچنین در این رویــداد این امکان 
وجود دارد که دو یا سه تیم روی چالشی یکسان 
کار کنند. ازجملــه داوران این رویداد می توان به 
دکتر شهرام ترحمی و شــایان شلیله اشاره کرد. 

تیم های ثبت نام شده هم پس از بررسی و انتخاب 
کمیته برگزاری رویداد به صورت رســمی برای 
حضور در رویداد دعوت می شوند. در روز پایانی این 
رویداد داوران به بررسی کار تیم ها می پردازند و در 
مراسم اختتامیه برندگان معرفی می شوند. تمامی 
تیم های توسعه دهنده ای که توانایی ایده پردازی و 
پیاده سازی برنامه های کاربردی در حوزه سالمت 
بر بستر گوشــی های هوشمند اندرویدی را دارند 
می تواننــد در این رویداد شــرکت کنند. الزم به 
ذکر اســت افراد به صورت انفرادی نمی توانند در 
این ماراتن شــرکت کنند و فقط بایــد از طریق 
تیم های برنامه نویسی و به صورت گروهی در این 
رویداد ثبت نام کنند. این رویداد از چهارشنبه ۲9 
اردیبهشت در آبادان آغاز می شود و تا عصر جمعه 

3۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

 

 اولین کارگاه ایده پردازی هم کوک
گروه کارآفرینی هم کسب وکار )هم کوک( 

۲7
اردیبهشت

اولین کارگاه خود را با عنوان »ایده پردازی 
در چارچوب بوم کسب وکار« برگزار می کند. 
در این کارگاه آموزشی چهارساعته مباحثی پیرامون 
خالقیت و روش های به کارگیری آن در طراحی مدل 
بوم کسب وکار آموزش داده خواهد شد. این کارگاه که 
در ۲7 اردیبهشت ماه در شهر همدان برگزار خواهد شد، 
قرار است اولین جلسه از سلسله کارگاه های رویدادهای 

کارآفرینی هم کوک باشد. مخاطبان با شرکت در این 
دوره ها قادر خواهند بود مهارت های خود را پیرامون 

اجرایی کردن ایده های کارآفرینی افزایش دهند. 

 دومین ایده نمای کاشان
دومین رویــداد ارائه و انتخــاب ایده برتر 

۲7
اردیبهشت

)ایده نما( ۲7 اردیبهشــت ماه در دانشگاه 
کاشان برگزار می شــود. در این ایده نما در 
رابطه با نحوه ارزیابی ایده ها و شــناخت مشــتریان و 
سرمایه گذاران، آموزش هایی داده می شود. روش های 
به کارگیــری ایده، انــدازه بازار و مشــتریان بالقوه و 
مزیت های نســبی یک کســب وکار معیــن ازجمله 
عناوینی هســتند که در این رویداد به آن ها پرداخته 
خواهد شــد. در این رویداد به صاحبان ایده های برتر 

جوایز ارزنده ای اهدا می شود. 

 یک قدم تا بی نهایت
کافه وب اهواز همایشی با محوریت راه اندازی 

۲9
اردیبهشت

کســب وکارهای اینترنتــی در دنیای وب 
برگزار می کند. این همایش که »یک قدم تا 
بی نهایت« نام دارد، در دو بخش آموزش و مصاحبه با 
کارآفرینان موفق حوزه وب ایران برگزار می شود. زمان 

برگزاری این رویداد ۲9 اردیبهشت ماه است. 

 کاریزمای آنالین
کارگاه کاریزمای آنالین به منظور آشنایی با 

۲9
اردیبهشت

فرآیند بازاریابی اینترنتی و یادگیری کامل 
اصول آن جهت حضور و شخصیت ســازی 

کسب وکار آنالین در شــبکه های اجتماعی، تبدیل 
مخاطب به مشتری و بهبود کسب وکار فضای مجازی 
تشکیل می شــود. این کارگاه ۲9 اردیبهشت در شهر 

قزوین برگزار می شود. 

 استارتاپ ویکند پارسیان
آکادمی کامیاران اولین جلسه همفکری خود 

۲9
اردیبهشت

را با عنوان »اســتارت آپ ویکند پارسیان« 
برگزار می کند. در این برنامه افرادی در حوزه 
تخصصی برنامه نویسی، طراحی وب، شبکه، بانک های 
اطالعاتی و متخصصان اندروید حضور می یابند و ضمن 
شبکه سازی، برنامه ریزی های گروهی را برای پیشبرد 
فعالیت های استارت آپی انجام می دهند. این برنامه ۲9 

اردیبهشت ماه برگزار می شود.

استارت آپی ها بخوانند!

بعــد از برگزاری کارگاه »بیســت تا ســی« 
که مربوط به افراد بیســت تا سی ســاله بود، 
مدرســه زندگــی پــاد کارگاهی بــا عنوان 
»بعد از سی ســالگی« در روز چهارشنبه ۲۲ 
اردیبهشــت ماه برگزار کرد. این کارگاه ویژه 
افرادی بود که به پایان دهه بیست تا سی سالگی 
خود رسیده و یا سی و اندی ساله شده اند. تیم 
»بیست تا سی« تاکنون بیش از چهل نشست 
و کارگاه آموزشی برگزار کرده است. مسئوالن 
این تیم می گویند در هرکدام از نشست هایی 
که برگزار کرده اند، شــرکت کنندگانی حضور 
داشــته اند که مرز سی ســالگی را پشت سر 
گذاشته بودند و سوال اصلی شان این بوده که ما 
که بیست تا سی سالگی مان را گذرانده ایم، حال 
چه کارهایی هست که می توانیم انجام دهیم. 
هدف اصلی این کارگاه پاسخ به این سوال بود 
که بعد از سی سالگی چه کارهایی می شود کرد 
تا انســان هایی با این رده سنی بتوانند زندگی 

باکیفیت تری را تجربه کنند.

تســهیل گری  و  توانمندســازی  »مرکــز 
کســب وکارهای نوپای فاوا« کارگاه آشنایی با 
ابزارهای مالی برای عالقه مندان به فعالیت های 
اســتارت آپی برگزار می کند. این کارگاه تالش 
می کند به موضوعات مهمی از قبیل علل موفقیت 
بیشتر برخی کسب وکارها، علل سودآوری بیشتر 
برخی پروژه ها، عالقه مندی های سرمایه گذاران 
و محاســبه جریان درآمدی بپردازد. در بخش 
دیگری از این کارگاه مباحث آموزشی حسابداری 
با محوریت اصول حســاب وکتاب با اکســل 
ارائه می شود. مرکز توانمندسازی فاوا تاکنون 
دوره هــای آموزشــی متعــددی را در زمینه 
مهارت های کارآفرینی و اســتارت آپی برگزار 
کرده است. ماموریت این مرکز توانمندسازی 
متخصصان فاوا و صاحبان ایده های کسب وکار 
در ایــن عرصه اســت؛ تالش ایــن مرکز ملی 
تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه کسب وکارها 
و همچنین زمینه سازی برای تعامل آسان و آزاد 
و حرفه ای در حوزه آفرینش، رشــد و توســعه 
کســب وکارهای نوپاســت. کارگاه آشنایی با 
ابزارهای مالی روز پنج شنبه 3۰ اردیبهشت در 

سازمان فناوری اطالعات ایران برگزار می شود.

مرکــز تخصصی اینفوگرام دومین جلســه از 
سری کارگاه های تخصصی معرفی کاربردهای 
اینفوگرافیک را برگزار می کند. در این کارگاه 
قرار است به کاربرد اینفوگرافیک در ارائه موثر 
و روش هــای بهبود انتقــال مفاهیم از طریق 
اینفوگرافیک پرداخته شود. این کارگاه یکشنبه 
۲۶ اردیبهشت در کافه آی تی برگزار می شود. 
گفتنــی اســت کارگاه اول مرکــز تخصصی 
اینفوگرام با موضــوع کاربرد اینفوگرافیک در 

استارت آپ برگزار شده بود.

بعد از سی سالگی

کارگاه کاربرد 
اینفوگرافیک در ارائه موثر

خبر
N e w s

رویداد
E v e n t

2
ریچاردبرنسون

بزرگ ترین مشــوق من؟ فقط این بود که مدام 
خود درونی ام را به مبــارزه بطلبم. من زندگی 
را به چشم دانشگاهی با دوره تحصیلی طوالنی 
می بینم که هرگز نداشته ام. هر روز چیز جدیدی 

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

قبل از آغاز 
رویداد، دبیر 
برگزاری طی 
جلسه ای که 
با پزشکان و 
متخصصان 

حوزه سالمت 
دارد، ۱۰ 

چالش اصلی 
و مهم را 
شناسایی 

می کند؛ پس 
از آن در 

روز رویداد 
چالش های 

تعیین شده به 
تیم ها اعالم 

می شود و 
تیم ها بنا بر 
قرعه ای که 
نصیبشان 

می شود 
می توانند 

بر روی یک 
چالش کار 

کنند

در مرکز آی سی تی روستایی »قرن آباد« برگزار می شودشرکت در این وبینار تعاملی برای سالمت استارت آپ شما مفید است
شاید این روزها با گسترش فضای تجارت آنالین کمتر 
کسی درباره شکست اســتارت آپ ها صحبت کند. اما 
باید به این نکته توجه داشــت که یکــی از دالیل عدم 
موفقیت، نبود اطالعات کافی در زمینه فرآیند صحیح 
راه اندازی استارت آپ هاست. بسیاری از استارت آپ ها در 
دنیا دچار شکست می شوند؛ به عبارت دیگر بسیاری از 
محصوالتی که توسط این استارت آپ ها تولید شده است، 
با شکست مواجه می شوند به این دلیل که محصولی را 
که تولید می کنند مورد استقبال قرار نمی گیرد. به گفته 
کارشناسان این اتفاق در ایران هم با ضریب باالیی در حال 
رخ دادن است. با وجود اینکه در ایران شتاب دهنده های 
زیادی بــرای کمک کردن و حمایت از اســتارت آپ ها 
راه اندازی شده، به نظر می رســد استارت آپ ها فرآیند 
درســتی را در مســیر خود طی نمی کنند. جالب است 
بدانید که به کارگیری بوم مدل کســب وکار برای یک 
استارت آپ و محوریت قرار گرفتن آن حتی می تواند به 
شکست آن استارت آپ منجر شود. بوم مدل کسب وکار 

ابزاری است که در اختیار صاحبان کسب وکار قرار دارد 
و آن ها می توانند به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنند. 
اما اینکه از این ابزار در چه مرحله ای و کجا باید استفاده 
کرد نیاز به دقت و تخصــص دارد. مهدی علیپور )دکتر 
استارت آپ(، نویســندگان هفته نامه شنبه در نظر دارد 
نکات مورد نیاز اســتارت آپ ها بــرای جلوگیری از به 
وجود آمدن مشــکالت در کسب وکار را طی یک وبینار 
آنالین تعاملی دوساعته به آن ها آموزش دهد. علیپور از 
نویسندگان هفته نامه شنبه می گوید: »الگوهایی وجود 
دارند که الگوهای شکست نامیده می شوند؛ این الگوها 
در اکثر موارد مورد بی توجهی صاحبان اســتارت آپ ها 
قرار می گیرند و همین مســئله موجبات شکست آن ها 
را فراهم می آورد؛ شکست هایی که شاید با راهکارهایی 
ساده بتوان جلوی بسیاری از آن ها را گرفت.« این رویداد 
3۰ اردیبهشت ماه به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد و 
موسسان و صاحبان ایده می توانند از هرکجای ایران به 

صورت آنالین در این وبینار شرکت کنند.

 اولیــن برنامه »ایده تا عمل« توســعه کســب وکار و 
مشاغل دانش بنیان در روستا با محوریت دفاتر فناوری 
اطالعات و ارتباطات در روزهای پنج شنبه تا شنبه 3۰ 
اردیبهشت به مناسبت هفته جهانی ارتباطات با همت 
مرکز علمی کاربردی شرکت مخابرات استان گلستان 
در مرکز ICT روستایی قرن آباد برگزار می شود.  در این 
برنامه، که رویکردی اجرایــی و کارگاهی دارد، ابتدا تا 
تاریخ ۲8 اردیبهشــت، افرادی که در هر بخش از این 
رویداد )ایده دهنده، کســب وکار، برنامه نویس( تمایل 
به شرکت در این رویداد را دارند، می توانند از طریق پر 
کردن فرم های مربوطه در رویداد ثبت نام کنند. در روز 
3۰ اردیبهشــت کارگاه کسب وکار برگزار می شود و در 
روز 3۱ اردیبهشت ماه، مشارکت کنندگان با گپ و گفتی 
که با یکدیگر خواهند داشت، حول ایده های انتخاب شده 
تیم سازی می کنند و با کمک مربیان که همگی سابقه 
کارآفرینی در ســطح ملی و یا استانی دارند و یا مدرس 
کارآفرینی هستند، برای تجزیه وتحلیل و نزدیک کردن 

ایده ها به کســب وکار تالش می کننــد. در پایان روز 
ســوم، تیم ها از ایده آماده برای شروع کسب وکار خود 
در حضور تعدادی از داوران دفــاع می کنند و ۱۰ ایده 
برتر انتخاب می شود که از جوایز ارزشمندی بهره مند 
خواهند شد.  با توجه به رایزنی های انجام شده و حضور 
کارآفرینان، ســرمایه گذاران، سازمان ها و شرکت های 
حمایت کننده از کارآفرینی، فعاالن عرصه کشــاورزی 
و منابع طبیعــی، صاحبــان صنایع، دانشــگاهیان، 
متخصصان، مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری در 
جلســه پایانی برنامه، ایده های برتر این شانس را دارند 
که از حمایت هایی جهت اسکان و راه اندازی کسب وکار 
در مرکز ICT روستایی برخوردار و به کسب وکار تبدیل 
شوند. عالقه مندان در تمامی رشــته های دانشگاهی 
)کشاورزی، فنی و مهندسی، فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی، دامپزشکی، برنامه نویسی، مدیریت، اقتصاد و 
بازاریابی، کارآفرینی و طبیعت و گردشگری، حمل ونقل، 
بانکداری، بیمه و...( می توانند در ایده تاپ شرکت کنند.

اولین ایده تاپ کسب وکار گرگانسرطان استارت آپی در ایران!

دهکده جهانی در دانشگاه امیرکبیر
گروه آیسک دانشــگاه امیرکبیر برای اولین بار رویداد دهکده جهانی را در این 

دانشگاه برگزار کرد. در این سمینار دانشجویانی از اقصی نقاط جهان شامل 
کشورهای هلند، آلمان، اوکراین، چین، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور 
داشتند و ضمن تبادل تجربیات آموزشی، علمی و کارآفرینی خود به امر 
شبکه سازی جهانی پرداختند. آیسک سازمانی بین المللی، غیرسیاسی، 
مستقل و غیرانتفاعی است که توسط دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن 
مراکز آموزش عالی اداره می شود. این سازمان بزرگ ترین سازمان جهانی 

اســت که به طور کامل توسط دانشــجویان و تازه فارغ التحصیالن اداره 
می شود و بهترین انتخاب برای نسل جوان است تا توانایی های مدیریتی و 

راهبری خود را به منظور ایجاد تحوالت مثبت در جامعه کشــف کنند و توسعه 
دهند. در این راستا آیسک به اعضای خود کمک می کند تا توانمندی های گوناگون فردی و حرفه ای خود را گسترش 
دهند و ارتقا بخشــند. اعضای آیســک عالقه مند به موضوعات راهبری، مدیریت و معضالت جهانی هستند. بستر 
بین المللی آیسک و امکان انتقال تجربه هایی که برای دانشجویان فراهم می آورد، آن ها را قادر می سازد تا با کشف و 
توسعه توانایی های بالقوه خود تاثیری مثبت بر جوامع بگذارند. آیسک این امکان را برای جوانان فراهم می کند تا با 
ارتقای مهارت ها و پتانسیل های خود عامالن تغییر مثبت در بخش های مختلف جامعه باشند. فراهم آوردن فرصت های 
راهبری در سطوح مختلف سازمان برای اعضا، فراهم آوردن فرصت های کارآفرینی بین المللی و همچنین فراهم آوردن 

محیط آموزشی جهانی از دیگر فرصت هایی هستند که توسط این رویداد ایجاد می شود.

اولین اردوی کارآفرینی زاهدان 
اولین رویداد آموزشی-تجربی اســتان سیستان و بلوچستان با عنوان »اردوی 

کارآفرینی زاهدان« برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان با انگیزه 
شامل برنامه نویســان، مدیران تجاری، عاشقان استارت آپ، بازاریاب ها و 
طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح 
کنند و با تقســیم کار گروه هایی را تشکیل دهند. در اردوی کارآفرینی 
زاهدان عالوه بر افراد عالقه مند، ســرمایه گذارانی از شهرهای مختلف 
استان شــرکت می کنند تا از بین ایده های ارائه شده ایده های برتری را 

که قابلیت تجاری ســازی دارند انتخاب کنند. بعد از تقسیم کار هر گروه 
ایده معینی را اجرا می کند و در پایان اردو ایده های اجراشده زیر نظر داوران 

و تیم هایی که آماده ســرمایه گذاری هستند، قرار می گیرد و بهترین های آن ها 
انتخاب می شوند. این برنامه از ساعت ۶ بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت 9 شب 

روز جمعه ادامه دارد. شرکت کنندگان این برنامه حدود ۱۰۰ نفر هستند که در قالب در ۱۰ تیم در کنار هم به رقابت 
و همکاری می پردازند. مربیان خبره ای که در این اردو شرکت می کنند کسانی هستند که از بین کارآفرینان موفق و 
باتجربه انتخاب شده اند و این تیم ها با قرار گرفتن در یک فضای مشترک کاری و با هدایت های تخصصی این مربیان 
خبره ایده های خود را به مرحله اجرا درمی آورند. اردوهای استارت آپی برنامه هایی جهانی هستند که تابه حال بیش 
از هزار بار در بیش از ۴8۰ شهر دنیا برگزار شده اند و شبکه پهناوری از مشتاقان کارآفرینی را پدید آورده اند. این اردوی 
استانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد و از ۲9 اردیبهشت آغاز می شود و تا 3۱ ادامه خواهد یافت.

اولین همایش استارت آپ 
سیتی لرستان

اولین همایش استارت آپی با عنوان »استارت آپ 
سیتی« در استان لرستان برگزار می شود. در 
این همایش شمار زیادی از کارآفرینان استان 
لرستان در چهار دسته »گروه های کسب وکار«، 
»گروه هــای فنی«، »گروه هــای طراحی« و 
»گروه های ایده پرداز« دور هم جمع می شوند و 
پتانسیل های شهرهای مختلف استان لرستان 
را در مباحث استارت آپی بررسی می کنند. این 
همایش روز چهارشنبه ۲9 اردیبهشت در سالن 
اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان 

برگزار می شود.

۲۵ اردیبهشت ۱39۵ . سال اول .  شماره دهم

مجموعه هدهد با محوریت آموزش ایده کاوی و بوم کسب وکار برگزار می کند
مجموعــه هدهــد واقــع در مرکز نــوآوری و 
شتاب دهی یاس در پارک فناوری پردیس اقدام 
به برگــزاری رویداد دســت به آچار با محوریت 
کارآفرینی در حوزه مکاترونیک کرده است. این 
مجموعه که زیر نظر مرکز نوآوری و شتابدهی 
پارک فناوری و دانشــگاه علم و صنعت است، با 
توجه به فارغ التحصیلی عده زیادی از دانشجویان 
و در اختیار داشــتن نیروی انسانی متخصص 
به عنوان یکی از سرمایه های عظیم کشور از یک 
سو و از سوی دیگر نیاز کشــور به رشد و تغییر 
نگاه کالن به حوزه کسب وکار اقدام به برگزاری 
چنین رویدادی کرده است. شرکت کنندگان این 
رویداد ســه روزه دانشجویان و فارغ التحصیالن 

رشته های فنی مهندسی، رشته های مدیریتی 
و کسب وکاری، طراحان صنعتی یا گرافیست، 
ایده پردازان و البته عالقه مندان و مشــتاقان به 
راه اندازی کسب وکارهای نوآورانه و دانش بنیان 
هســتند. برگزارکنندگان رویداد می گویند که 
مهم تر از همه چیز عالقه و اشتیاق به راه اندازی 
کسب وکار اســت؛ بدین صورت حتی اگر افراد 
عالقه مند در هیچ یک از موارد فوق پیشــینه ای 

نداشته باشند باز هم می توانند ثبت نام کنند.
این رویــدادی آموزشــی-ترویجی اســت و 
عالقه مندان به کارآفرینــی آموزش های الزم 
را در دو کارگاه ایــده کاوی و بوم کســب وکار 
کســب می کنند. در روز نخســت این رویداد 

که در دانشــگاه علم و صنعت برگزار می شود، 
شرکت کنندگان در بخش »کارگاه ایده کاوی« 
به معرفی ایده های خود می پردازند و به بهترین 
ایده ها جوایزی تعلق خواهد گرفت. روزهای دوم 
و سوم این رویداد در پارک علم و فناوری پردیس 
برگزار می شود و کارگاه بوم کسب وکار و مباحثی 
پیرامون کار تیمی آموزش داده می شود. در روز 
سوم هم حاصل آموزش های دو روز اول در قالب 
اسناد اجرایی کسب وکار به داوران ارائه می شود و 
داوران پس از به چالش کشیدن صاحبان ایده ها 
در حوزه های مختلف، از بین آن ها بهترین ها را 
برخواهند گزید. این کارگاه در روزهای ۲9 و 3۱ 

اردیبهشت برگزار می شود.

در پردیس دست به آچار شوید

آشنایی با ابزارهای مالی 
برای استارت آپ ها



علی طیب نیا طی سخنانی در پنجمین اجالس دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به تدوین الیحه قانون 
جدید مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و دیگر نمایندگان بخش 
خصوصی، اظهار داشت: »در چارچوب این قانون اصالحات 
خوبی انجام شده و در حوزه های مختلف، مشوق هایی نیز برای 
فعاالن اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته شده است.«

وی با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی از تعداد و نرخ های 
مالیاتی در قالب طبقات درآمدی کاسته شده است، اجرای 
عدالت مالیاتی را یکی از اهداف دولت دانست و گفت: »عدالت 
مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم 
است و به طور قطع آرمان همه ما این است که حقی، حتی از 
یک مؤدی مالیاتی، ضایع نشود و در مقابل هم انتظار داریم 

که حتی یک فرار مالیاتی نداشته باشیم.«
طیب نیا تصریح کرد: »وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره 
می رود، به این معناست که پرداخت آن را بر عهده شخص 
دیگری می گذارد و این امری نیست که قابل گذشت باشد.« 
وی افزود: »وقتی نرخ ها عادالنه شود، طبیعتا مقاومت در برابر 

پرداخت مالیات نیز کاهش می یابد.«
وزیر اقتصاد ادامه داد: »بر اساس قانون جدید، سازمان امور 
مالیاتی در راستای ساده سازی و کاهش هزینه های »تمکین 

مالیاتی« مودیان می تواند برخی مشاغل را به عنوان مؤدی 
کوچک مالیاتی، از بخشی از قوانین معاف و مالیات آن ها را به 

صورت مقطوع حساب کند.«
طیب نیا یادآور شد: »توجه دولت به درآمدهای مالیاتی به نفع 
دولت و مودیان است، زیرا دولتی که بخواهد هزینه هایش را 
به جای مالیات، از دل درآمدهای نفتی تامین کند، طبیعتا 
توجه چندانی هم به تقویت بخش تولید و خدمات کشور و 
شرایط بنگاه های کوچک و متوسط نخواهد داشت.« وی با 
بیان اینکه در نظام فعلی مالیاتی، دریافت مالیات متکی به 
اطالعات مناسب کافی نیست، پیاده سازی و اجرای سامانه 
مکانیزه فروش را ســازوکاری برای رفع این مشکل و تحقق 
هرچه سریع تر عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: »به دنبال 
آن هســتیم که طرح جامع مالیاتی را تا بهمن ماه امسال به 

نتیجه مطلوب برسانیم.«
طیب نیا با قدردانی از همکاری مناسب اتاق اصناف در تدوین 
الیحه استقرار سامانه مکانیزه فروش، افزود: »سازمان امور 
مالیاتی پذیرفته است تمام هزینه های تجهیز و پیاده سازی 
این طرح را بر عهده بگیرد. همچنین به مدت پنج ســال، به 
استفاده کنندگان از این سامانه، معافیت یا تخفیف مالیاتی 

ارائه کند.«

فرازی از بیانات راه گشای مقام معظم رهبری درخصوص لزوم شکوفایی استعدادهای 
قانعنبودنبهپیشرفتهایموجود

خوشبختانه در این ده سال پیشرفتتان خیلی خوب بوده؛ یعنی شما 
از رتبه پایینی در دنیا رسیده اید به رتبه های باال؛ به رتبه هفتم دنیا 
مثال رسیده اید. خب، این خیلی چیز مهمی است ولیکن این ما را 
وادار نکند به اینکه قانع بشویم به وضعی که هست و همین وضعیت 
موجــود را بخواهیم حفظ کنیم. نه، پیش بروید و فکر پیشــرفت 
روزافزون در این رشــته را رها نکنید. استعدادهای گوناگونی هم 
جذب خواهد شد؛ االن همین پسرها و دخترهای جوانی که اینجا 
من می بینم، خیلی اســتعدادهای خوبی هستند؛ اگر این موضوع 
بــرای این ها مطرح نمی شــد این باب برای تحقیقــات این ها باز 
نمی شــد و این اســتعداد بروز نمی کرد. ما خیلی از استعدادها را 
که در کشورمان وجود دارد نمی شناسیم؛ میدان را باز کنیم برای 
اینکه این استعدادها شناخته بشوند و بیایند. ما امروز خیلی احتیاج 
داریم به کار، ما یک عقب ماندگــی تاریخی و یک فقر تاریخی در 
زمینه های علمی و تحقیقی داریم. درســت است که امروز شتاب 
علمی ما در دنیا در درجه اول است و درواقع شتاب علمی از متوسط 
خیلی باالتر است لکن هنر این شــتاب حداکثر این است که ما را 
از این عقب ماندگی تاریخی و از این فقر تاریخی یک مقداری جلو 
بیاورد. ما باید این قدر این کار را ادامه بدهیم که برسیم به صفوف 

مقدم. چرا می گوییم صفوف مقدم؟ چون هم امکانش را داریم هم 
نیازش را داریم. این همه استعداد خوب در کشور ما هست؛ یعنی 
متوسط استعداد در کشور ما از متوسط استعداد در دنیا باالتر است. 
این ثابت شده و جزو مســلمات است. استعدادهای فراوانی داریم 
که این استعداد بایستی بروز کند و نتیجه بخش شود. ثانیا ما نیاز 
داریم به اینکه پیشرفت کنیم؛ ما احتیاج داریم. می بینیم که منش 
مستقل سیاسی و اجتماعی و فکری ملت ایران و جمهوری اسالمی 
موجب می شود که قدرتمندان دنیا، صاحبان قدرت های زورگو با ما 
دشمنی کنند؛ این دشمنی در خیلی از جاها دارد خودش را بروز 
می دهد. خب، وقتی این همه دشمنی با ما می شود، باید خودمان 

را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم.
بیانــات مقام معظم رهبــری پس از بازدید از نمایشــگاه 
دستاوردهای فناوری نانو، 11 بهمن 1393 در حسینیه امام 

خمینی)ره(
منبع: کتاب راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های 
دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی، به کوشــش ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و امور شرکت ها و 

موسسات دانش بنیان. 
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مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

پوشش شبکه تلفن همراه 
و وای فای سراسر کشور تا 

یک سال آینده

طی حکمی از ســوی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمدجواد آذری جهرمی به ســمت معاون وزیر، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت 

منصوب شد.
 در پی بازنشستگی محمود خســروی، محمود واعظی 
محمدجــواد آذری جهرمــی، از اعضــای هیئت مدیره 
شرکت زیرساخت، را به ســمت معاون وزیر، مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد. در متن حکم، 
عالوه بر انجام ماموریت های مصوب شرکت، بر مواردی 

تاکید شده:

۱. بازنگری در طرح های جامع توســعه شبکه با رعایت 
اصول صیانت فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و با هدف رفع 
نیاز بازار با در نظر گرفتن الزامات باالدســتی و استفاده 
از نظرات کارشناســان و مشــاوران مجرب داخلی و در 
صورت نیــاز بین المللی، بــه منظور اســتفاده بهینه از 
ســرمایه گذاری ها و ارائه برنامــه زمان بندی برای انجام 

موارد یاد شده
۲. اهتمام جدی به ادامه اجرای پروژه های زیرســاخت 
برای استفاده در شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک

3. اعمال مشتری مداری و توجه جدی به بهبود مستمر 

کیفیت در ارائه خدمات با رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، 
اعمال قوانین و مقررات، توجه جدی به کاهش هزینه ها 

و کاهش قیمت تمام شده
۴. ارتقای سطح مهارت، آموزش و توانمندسازی نیروی 
انسانی به ویژه جوانان و افزایش نقش آن ها در امور مختلف

۵. اتمام اتصال ۱7۰ شهر کشور وفق مصوبات موجود به 
شبکه فیبر نوری سراسری تا پایان دولت

۶. ارائه خدمات در حوزه فناوری های زیرســاختی نظیر 
 ixp و خدمــات مراکز داده در بخش  IMS، IPTV،MSSP

بین الملل و توسعه آن ها متناسب با نیاز بازار

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران از پوشش 
خطوط شبکه تلفن همراه و وای فای در سراسر 
کشور تا یک سال آینده خبر داد. به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، نصراهلل جهانگرد در کارگروه 
توسعه دولت الکترونیک استان البرز، گفت: »تا 
سال آینده خطوط شــبکه موبایل و وای فای 
سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد و 
از آنجا که 8۰ درصد سرویس آی تی مکان محور 
است، از این رو برش استانی در این بخش لحاظ 

شده است.«
جهانگرد با اشاره به اینکه ظرفیت الزم به منظور 
برگزاری دوره های آموزشــی توســعه دولت 
الکترونیک در البرز وجــود دارد و این دوره ها 
در تهران برگزار شده است، گفت: »از ده محور 
اقتصاد مقاومتی یک محور آن به نقش آی تی 
برمی گردد که این امر حاکی از اهمیت ویژه این 
بخش است.« وی ادامه داد: »استان البرز انباشته 
از ثروت و فرصت است و عصاره ای از فرصت های 

کشور در این استان متمرکز شده است.«
جهانگــرد گفــت: »البــرز متشــکل از کل 
فرهنگ های ایران اســت و قطعا این قابلیت ها 
مستعد رشد و شتاب دهی در کشور نیز خواهند 
بود.« وی خاطرنشان کرد: »کرج خودش قابلیت 
دارد و ظرفیت استفاده از امکانات تهران را دارد 
بنابراین بخش خصوصی می تواند مشــارکت 
کند.« جهانگرد اضافه کــرد: »انتظار می رود 
چشم انداز اســتان و ظرفیت ها ترسیم شود تا 

براساس آن تصمیم گیری صورت بگیرد.«
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایران 
خاطرنشان کرد: »باید به سمت خلق کسب وکار 
و ثروت آفرینی پیش برویــم که در این زمینه 

آمادگی داریم.«

الهیقمشهای
وقتی یک دانه گیاه می کاری، هزاران هزار دانه می شود، 
همه اش برای تو. وقتی یک گل به کســی می دهی، 
هزاران هزار گل از دیگران می گیری. می دانی عزیز، 

تو روی گنج زندگی می کنی. امیدوارم این را بدانی.

ادامه از صفحه اول
کسب وکاری سودآور است به این ندانستن نیشخند 
نزنیم و این را فرصتی بدانیم برای آشنایی و دوستی 
و راهی برای ورود سرمایه داران محترم به اکوسیستم 
استارت آپی ایران. چراکه سرمایه داران سنتی مردان 
و زنان کارآزموده ای هســتند، اگرچه برایشان باور ما 
جوانان و اینکه با گرد هم آوردن چند جوان و ایده ای 
ناب می شود ره چند ده ساله را یک شبه پیمود، سخت 
است اما اگر آنان توفیقی در کسب وکارشان داشته اند 
به خاطر استعداد شگرف و تیزبینی شان در شناسایی 
بیزینس های جدید و آینده یک کسب وکار بوده است. 
پس بگذارید در این سرمقاله با سرمایه گذاران شریف و 

کارآزموده کمی از استارت آپ ها بگوییم.
این یک واقعیت است که به لحاظ فرهنگی ما ایرانیان، و 
یا حتی شاید ربطی به ایرانی بودن نداشته باشد، بخشی 
از مردم در مقابل هر تغییر و پدیده جدیدی واکنش 
منفی نشان می دهند . مگر امکان دارد! مگر می شود 
از پشــت کامپیوتر آن هم با این تعداد کارمند درآمد 
میلیاردی داشت؟ برای همین وقتی به سرمایه گذار 
ایرانی می گوییم گردش مالی فیس بوک در سال ۲۰۱۵ 
در اقتصاد آمریکا ۵/8 میلیارد دالر بوده و از این مبلغ 
3/۶ میلیارد دالر سود خالص این کمپانی بوده و درآمد 
خالص مایکروسافت بیش از ۱9 میلیارد دالر بوده است، 
باور نمی کند یا می گوید آنجا آمریکاست، ایران نیست! 
لذا این قیاس را مع الفــارق تلقی می کنند. از طرفی 
برایش باورپذیر نیســت که بشود در ایران هم چنین 
کاری کرد. دو راه بیشــتر وجود ندارد؛ سرمایه داران 
محترم چشمشــان را به روی این بازار بکر، بزرگ و 
به شدت سودآور و جذاب ببندند و همچنان دل در گرو 
کسب وکار سنتی خویش داشته باشند )که آن هم در 
جای خودمحترم، الزم و خوب است( یا آنکه حداقل با 
مطالعه و تحقیق، شــناخت خود را از این بازار جدید 
بیشتر کنند و از فعاالن استارت آپی مشورت بگیرند.  
به عنوان یک فرصت به آن نگاه کنند و اگر صالح دانستند 
به آن ورود پیدا کنند. آن ها که چشم می بندند یقین 
بدانند بازار جذابی را از دست خواهند داد. از  آن ها که سر 
به این سو گردانده اند، می خواهم که ابتدا سرعت رشد 
اینترنت در ایران را مالحظه کنند، آنگاه رفتار و استفاده 
روزافزون مردم شیفته تکنولوژی ایران را نظاره کنند 
که هر روز با ظهور پدیده ای جدید زندگی شــان به 
اینترنت وابسته تر می شود و همین طور خیل جوانان 
جویای کار را که به دلیل ســهل الوصول تر بودن وارد 
این بازار می شوند. دو جوان به نام برادران محمدی با 
سرمایه ای ۲۰ میلیونی دیجی کاال را برای خریدوفروش 
کاال راه اندازی می کنند و امروز برآورد نشریات معتبر 
خارجی از ارزش این شــرکت، که به تعبیر سنتی ها 
سایت است و به تعبیر ما استارت آپی است موفق، بالغ 
بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالربرآورد می شود. کافه بازار، 
ایســام، نت برگ، چارگون، تخفیفــان و... مامان پز 
استارت آپ های موفقی هستند که می توانید آن ها را 
بررسی کنید. گفت وگوی این شماره با تبسم لطیفی 
را بخوانید. دختر جوانی که در ۲9 سالگی و با ماهی ۲ 
میلیون تومان حقوق کارمندی یک کمپانی پایه گذاری 
می کند و حاال در ماه 3۰ هزار غذا می فروشد و  افقش 
برای ۵ سال آینده فروش ۲۰۰ هزار غذا در روز است. 
بیایید باور کنید جوانان را، باور کنید بازار جدید را. این 
بازار اگرچه بیش از سرمایه محتاج دانش است، اما این 
واقعیتی تلخ است که سرمایه داران خارجی با درک این 
خال و اشــراف به جذابیت و بکر بودن بازار ایران بدون 
انتقال تکنولوژی، به سیستم استارت آپی ایران ورود 

پیدا کرده اند. 
در غیاب شما سود هنگفتی را از ایران خارج می کنند. 
نمی خواهیم ناسیونالیســتی برخــورد کنیم، اما ما 
ایرانی هستیم و حکایت امروز حکایت چراغی است 
که به خانه رواســت...  در شــرایطی که سرمایه گذار 
داخلی هست چرا باید جوان ایرانی برای سرمایه ۱۰۰ 
میلیون تومانی التماس سرمایه گذار خارجی را کند؟ 
بعد هم مجبور شود ابتدا بخش قابل توجهی و سپس 
تحت شرایطی به اجبار همه سهامش را واگذار کند. 
حداقل انتظار این است سرمایه گذاری مشترک بین 
سرمایه گذار ایرانی و خارجی صورت پذیرد. اما متاسفانه 
کمپانی های خارجی در غیاب شــما سرمایه گذاران 
ایرانی، استارت آپ های ایرانی را یکی یکی می خرند و 
به نام خود سند می زنند. و اینکه می گویم سند می زنند 
به کنایه نیست! در اداره ثبت اسناد رسمی قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است که ۱۰۰ درصد 

سهام شرکت ... به شرکت خارجی ... منتقل شد.
از طرفی در این کسب وکار ارزش یک کمپانی به ملک 
و امالک و مستغالت نیســت، بلکه دامنه اینترنتی 
و نام برند و تعداد کاربران و اطالعات کاربران اســت. 
همان .com و  .ir وقتی کمپانی خارجی است دامین 
)Domain( یک برند ایرانی را به نام خود ثبت می کند 

دیگر ایرانی در آن کاره ای نیست.
در گام اول سرمایه گذاران محترم را دعوت به مطالعه و 
مداقه می کنیم که استارت آپ های ایرانی را رصد کنید و  
درگام دوم برای ورود به این بازار جدید تصمیم بگیرید. 
پیشاپیش مقدمتان را به اکوسیستم استارت آپی ایران 

و این بازار سودآور گرامی می داریم.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

بازار جدید پیش روی 
سرمایه گذاران!

۲۵ اردیبهشت ۱39۵ . سال اول .  شماره دهم

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران، 
در نشست تخصصی فضایی که در مرکز فضایی البرز برگزار 
شد، تحوالت بخش زیرساخت حوزه فناوری های فضایی را 
برای حضور شرکت های خصوصی و دانش بنیان اساسی 
دانست و اظهار امیدواری کرد که این تحوالت تسریع شوند 

و ادامه داشته باشند.
به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر ســورنا ســتاری در 
حاشــیه بازدید از مرکز فضایی البرز، ســازمان نظامی 
ایران، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در دو ســال 
اخیر اتفاقات مهمی در حوزه فضایی کشور رخ داده است، 
افزود: »هم اکنون زمینه های الزم برای حضور شرکت های 
خصوصی و دانش بنیان آماده است تا شکوفایی در این حوزه 
رخ دهد.« وی با تاکید بر اینکه اقدامات سازمان فضایی و 

مسئوالن آن در حوزه فضا قابل ستایش است، افزود: »باید 
دستاوردهای سازمان فضایی در سطح جامعه ارائه شود.«

ستاری با اشاره به توسعه فناوری های فضایی در کشور 
و با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ توسعه فناوری 
در کشور گفت: »ما به توســعه فیزیکی این حوزه فکر 
نمی کنیم بلکه مهم این اســت که در زمینه ســنجش 
فضا اقدام به توسعه فناوری کنیم تا این فرهنگ جدید 

نهادینه شود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهــور با تاکید بر اینکه 
توسعه فناوری های فضایی بدون حضور بخش خصوصی 
قابل انجام نیست، یادآور شد: »تجاری سازی دستاوردهای 
حوزه فضایی از اقدامات مهمی است که باید انجام شود؛ 
چراکه دستاوردهای سازمان فضایی باید در سایر بخش ها 
مورد اســتفاده قرار بگیرد.« وی با اشاره به دستاوردهای 

سازمان فضایی، دریافت تصاویر ماهواره ای و سنجش از راه 
دور را بخشی از دستاوردهای این سازمان نام برد و یادآور 
شد: »باید در این سازمان رویکرد تجاری سازی فناوری ها 

در دستور کار قرار گیرد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تحوالت حوزه فضایی 
در دوره اخیر گفت: »در بخش زیرســاخت فناوری های 
فضایی برای حضور شرکت های خصوصی و دانش بنیان 
تحوالت عظیمی رخ داده است، که امیدوارم این تحوالت 
تسریع شود.« ستاری افزود: »حوزه فناوری های فضایی 
حوزه ای است که با ورود بخش خصوصی شکوفا می شود.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین از مشارکت 
بیشتر دانشگاه ها در حوزه فضایی خبر داد و گفت: »در این 
زمینه سه پروژه بزرگ با پنج دانشگاه تعریف شده است که 

این پروژه ها در سال جاری اجرا خواهند شد.«

تحول عظیم در بخش زیرساخت فناوری های فضایی برای حضور شرکت های دانش بنیان

عضو شورای راهبری مرکز شتاب دهی نوآوری گفت: »رویداد 
سیلیکون ایران با هدف تبادل تجربیات کارآفرینان ایرانی توسط 
مرکز شتاب دهی نوآوری و با حمایت پارک فناوری پردیس در 

خردادماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.«
به گــزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، ســیدعلی 
هزاوه، دبیر نشست ســیلیکون ایران و عضو شورای راهبری 
مرکز شتاب دهی نوآوری گفت: »این رویداد برای تبادل نظر بین 
کارآفرینان موفق ایرانی با تجربه داخلی و بین المللی برنامه ریزی 
شده است تا در نتیجه آن تجربه های سخت و دشواری که در 
مسیر ناهموار کارآفرینی اتفاق می افتد، همچنین روش های 
موفقیت و عبور از این چالش ها بررســی و به اشتراک گذاشته 
شود.« هزاوه ادامه داد: »حمایت از مدیریت کسب وکارهای نوپا، 
بحث و گفت وگو پیرامون مباحث مهم این حوزه، چالش های 
موجود در حال حاضر و آینده،  معرفی ظرفیت های کارآفرینی 
داخلی بــا تکیه بر نیروهای بومی به ایرانیان خارج از کشــور، 
چگونگی فعالیت و سازگاری با فرهنگ و زیست بوم کسب وکار 
در ایران از موضوعات دیگری است که در این نشست مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.«
هزاوه، مدیر مرکز رشــد فناوری نخبگان، در خصوص تفاوت 
سیلیکون ایران با سایر رویدادها گفت: »با توجه به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و همچنین فضای اقتصادی جدیدی که در 
کشور وجود دارد، نیازمند شرایطی هستیم که بتواند توان رقابتی 
کارآفرینان ایرانی را در سطح جهانی تقویت کند و رسیدن به 
این مهم نیازمند شناخت و بررسی تجربیات موفق کارآفرینی 

در ایران و خارج از ایران است.«
مدیر مرکز رشــد فناوری نخبگان پارک فنــاوری پردیس با 
اشاره به ضرورت جلب مشــارکت، تبادل دانش و بهره مندی 
از تجربیات ایرانیان کارآفرین در سراسر جهان اظهار داشت: 
»انعکاس  صدای ایرانیان در تمام پهنه جغرافیایی جهان برای 
پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی را باید مغتنم دانست. در این 

نشســت تالش می کنیم با بهره مندی از تجارب موفق و حتی 
ناموفق ایرانیان، راهکارهایی عملی برای موفقیت فعاالن حوزه 
نوآوری و فناوری را با تاکید بر جوانان ایرانی به عنوان سرمایه 

اصلی کشور معرفی کنیم.«
دبیر نشست سیلیکون ایران با بیان اینکه درگذشته نیز یکی 
از مهم ترین عوامل گسترش ارتباطات در دنیا، نیاز به توسعه 
روابط اقتصادی و بازرگانی بــوده افزود: »باید با رویکرد حفظ 
منافع داخلی و توجه به مزیت های ملی در نظام کنونی فناوری 
و نوآوری به عنوان پایه اصلی توسعه اقتصادی به جایگاه ویژه 

خود در روابط بین الملل دست پیدا کنیم.«
مدیر مرکز شــتاب دهی نوآوری اضافه کرد: »بســیاری 
از گفت وگوهــای جهانــی بــر مبنای توســعه فناوری و 
نوآوری شــکل می گیرد. ســیلیکون ایران تالش می کند 
زمینه آشــنایی و تعامل ایرانیان موفق سراســر جهان با 

کســب وکارهای نوپا و کارآفرینان و اندیشمندان ملی را 
فراهم کنــد و فعاالن اقتصادی ایرانی را بــا نگاه به توان و 
تولید بومی و داخلی برای ورود به اقتصاد بین المللی تشویق 
کند.« رویداد ســیلیکون ایران در تاریخ 3 و ۴ خردادماه 
ســال جاری در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران برگزار خواهد شد و در آن کارآفرینان موفق ایرانی 
در خالل پنل های تخصصــی این رویداد تجربیات خود را 
در حوزه هایی از قبیل چگونگی انتخاب ایده مناسب برای 
ایجاد کســب وکار، نحوه تامین مالی در شرکت های نوپا، 
مدیریت نوآوری و چالش نیروی انســانی در شرکت های 

نوآور به شرکت کنندگان ارائه خواهند کرد.
عالقه مندان برای حضور در برنامه و کســب اطالعات بیشتر 
  siliconiran.irمی توانند به وب ســایت این نشست به آدرس

مراجعه کنند.

رویداد سیلیکون ایران در تاریخ 3 و ۴ خردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد

وزیر اقتصاد خبر داد:

کارآفرینان موفق ایرانی سراسر جهان دور هم جمع می شوند

معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک

افتتاح فاز نخست پروژه 
دولت الکترونیکی

هفته آینده، فــاز نخســت پروژه های دولت 
الکترونیکی شامل »درگاه واحد خدمات دولت« 
و »گــذرگاه خدمات دولت« بــه بهره برداری 
خواهد رسید.رضا باقری اصل، دبیر کمیسیون 
توسعه دولت الکترونیکی ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشــت: »درگاه واحد خدمات دولت، 
شامل کلیه اطالعات این شناسنامه ها و راه ورود 
به سامانه های ارائه دهنده خدمات الکترونیک 
دستگاه های اجرایی اســت.« جانشین دبیر 
شــورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان این 
مطلب که درگاه مذکور در سه بخش خدمات 
دولت به مردم )G2C( را عرضه می کند تصریح 
کرد: »در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه 
)Hotpoint(، قابلیت دسترسی به بخش پویا و 
پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 
۱9۵، ایران ۱۴۱، خدمات شناسنامه ای، طرح 
ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در 
دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه 
به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و 

تقاضا تغییر خواهد کرد.« 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد: 



نقاشی دیواری با اسپری »هوشمند« 
حتی فردی که هیچ مهارتی در نقاشی کشیدن 

ندارد، می تواند با کمی کمک از یک روبات 
و با استفاده از سیستم قوطی های اسپری 
هوشمند یک نقاشــی دیواری فوق العاده 
بکشــد. تیمی متشــکل از محققان یک 

نمونه اولیه برای این شیوه روباتیک طراحی 
کرده است که عکس ها را به عنوان اثر هنری در 

مقیاس بزرگ بازتولید می کند. این سیستم حرکات 
فیزیکی و پراکندگی رنگ کنترل شده با کامپیوتر را ترکیب می کند و وقتی 
فرد قوطی را مقابل یک ســطح اسپری می کند، تصویری به سرعت ظاهر 
می شــود. این طرح یک نسخه با کیفیت پایین از نسخه اصلی است با این 
حال بسیار دقیق اســت. این تکنولوژی می تواند در هنر خیابانی تحولی 

عظیم ایجاد کند.

بازدید از مریخ با واقعیت افزوده
ناســا قصد دارد فضانوردان را در دهه 2030 

به مریخ بفرســتد، اما یک فناوری جدید 
می تواند به دانشــمندان کمــک کند تا 
از روی کره زمین این ســیاره ســرخ را 
ببینند، از دهانه های بــزرگ آن گرفته 

تا آتشفشــان های عظیمش. محققان در 
آزمایشــگاه ناســا با همکاری مایکروسافت 

نرم افزاری ســاخته اند که از هدست های هلولنز 
بزرگ اســتفاده می کند و به دانشــمندان امکان می دهد به طور مجازی 
 OnSight تحقیقات علمی خود را روی کره مریخ انجام دهند. این نرم افزار
نام دارد و دانشــمندانی که هدست های هلولنز را می پوشند، می توانند از 
داده های واقعی جمع آوری شده توسط مریخ نورد ناسا استفاده کنند تا یک 

شبیه سازی سه بعدی هولوگرافی از چشم انداز مریخ ببینند.

با کرم های شب تاب صحبت کنید
یکی از جالب ترین مناظر در فصل تابســتان 

در  شــب تاب  کرم هــای  گردهمایــی 
حیاط خلوت خانه اســت. اخیــرا ابزاری 
دســتی به نام برقرارکننده ارتباط با کرم 
شب تاب ساخته شده اســت که به افراد 
امکان می دهــد در »مکالمات« کرم های 

شب تاب که با نور کدگذاری می شوند، شرکت 
کنند. با این دســتگاه، که شبیه به حشره ای است 

که حرکات کرم شب تاب را تقلید می کند، کاربران می توانند از طریق فشار 
دادن یک دکمه و ساطع کردن الگوهای ذخیره شده از پالس های نوری که 
از سیگنال های واقعی کرم شب تاب تقلید می کنند و ارسال یک پیام »بیا 
اینجا« که کرم های شب تاب را جذب می کند، با آن ها ارتباط برقرار کند. 
این دستگاه به کاربران امکان می دهد از نزدیک این حشرات زیبا را ببینند.

برای افرادی که به گلوتن حساسیت دارند یا به بیماری سلیاک 
مبتالیند، رفتن به رســتوران وحشــت آور اســت. اما امروزه 
دستگاهی جدید در ابعاد کوچک اختراع شده که می تواند به 
این افراد کمک کند آســان تر و ایمن تر غذای خود را انتخاب 
کنند. این دستگاه آزمایش گلوتن و قابل حمل »نیما« نام دارد و 
می تواند وجود گلوتن در غذا را آزمایش کند. نتایج این آزمایش 
در عرض چند دقیقه مشــخص می شود. به عالوه این دستگاه 
می تواند به افراد آزادی اجتماعی بیشتری دهد و خوردن غذا 

را برای آن ها لذت بخش تر کند.
بسیاری از افرادی که با این مشکل مواجه هستند، وقتی برای 
غذا خوردن بیرون می روند بســیار اســترس می گیرند و در 
کل از غــذا خوردن در بیرون از خانه خــودداری می کنند. اما 
این دســتگاه به آن ها امکان می دهد دوباره بیرون بروند و در 

محیط های اجتماعی بیشتر حضور داشته باشند.
طبق آمار گرفته شده، از هر 133 آمریکایی یک نفر به بیماری 
سلیاک مبتالست. سلیاک یک بیماری خودایمنی و ذاتی است 
که اگر فرد مبتال گلوتن مصرف کند روده کوچک او به شــدت 
آسیب می بیند. در حال حاضر هیچ درمان یا عالجی برای این 
بیماری کشف نشده اســت. تنها راه حال خوردن مواد غذایی 

فاقد گلوتن است. این پروتئین در گندم و جو یافت می شود.
با استفاده از دستگاه نیما، افراد می توانند با قرار دادن یک تکه 
کوچک از غذا در داخل کپسول دستگاه، چرخاندن آن و وارد 
کردن کپســول در حسگر اصلی نیما، مطمئن شوند که غذای 
آن ها گلوتــن ندارد. در عرض 2 تا 3 دقیقه، نیما با نمایش یک 
شکلک لبخند به کاربران نشــان می دهد که غذا فاقد گلوتن 
اســت، اما اگر غذا گلوتن داشته باشد، شــکلک اخم نمایش 
می دهد. این دستگاه می تواند طیف وسیعی از مواد غذایی، از 
سوپ و سس گرفته تا غذاهای سفت تر مانند غذاهای پخته و 

سرخ شده، را آزمایش کند. با استفاده از ترکیبی از یک فرآیند 
شــیمیایی و مکانیکی، نیما تکه غذا را خرد می کند، ســپس 
غذا را در ترکیبی از آنزیم هــا و آنتی بادی ها حل می کند. این 
آنتی بادی ها می توانند حداقل میزان گلوتن 20 قســمت در 

میلیون را شناسایی کنند.
اما این دســتگاه هنوز مورد تایید FDA قرار نگرفته است. این 
دستگاه برای استفاده پزشکی یا تشخیصی طراحی نشده است. 
درواقع نیما ابزاری برای دریافت اطالعات بیشتر درباره غذایی 
اســت که افراد می خورند. این دســتگاه نمی تواند به افراد در 
درمان بیماری یا تشخیص حساسیت نسبت به گلوتن کمک 
کند و به همین دلیل به تاییدیه از ســوی FDA برای دستگاه 

نیازی نیست.
»نیمــا« می تواند جایگزینــی برای ابزارهــای آزمایش مواد 
غذایی فعلی و موجود در بازار باشــد. دقت این دستگاه 99/5 

درصد است.
در استفاده از این دستگاه هنوز مشکالتی وجود دارد. 
مهم تر از همه اینکه نیمــا نمی تواند تضمین کند که 

تمام قســمت های یک غذا فاقد گلوتن است، زیرا فقط 
قسمتی از غذا آزمایش می شــود. برای مثال، اگر در تزئینات 
یک ســاالد گلوتن وجود داشته باشــد، ممکن است دستگاه 
به اشــتباه و فقط با آزمایش تکه های دیگر تشخیص دهد که 
غذا گلوتن ندارد. طراحی این دســتگاه به گونه ای است که به 
دلیل استفاده از کپسول های یک بارمصرف، امکان آلودگی در 

داخل دستگاه وجود ندارد.
نیما می تواند تاثیــر مهمی بر افراد بگــذارد. در کل کاربران 
می توانند اطالعات بیشــتری درباره مــواد غذایی که مصرف 
می کنند به دســت آورند و در خصوص مسائل مربوط به رژیم 

غذایی به افراد کمک می کند.

مدل زنبورعسل، دستاوردی بزرگ در ساخت روبات

با نیما آسوده تر غذا بخورید!

دانشــمندان کوچک تریــن موتور کاربــردی دنیا را 
ســاخته اند. این دســتگاه ها که انرژی خود را از نور 
تامین می کننــد، روزی می توانند نیروی روبات های 
میکروسکوپیک را تامین کنند، روبات هایی که آنقدر 
کوچک هســتند که می توانند وارد سلول های زنده 
شوند. به لطف نوآوری های فناورانه دستگاه ها روزبه روز 
کوچک تر می شوند و دانشــمندان در تالش هستند 
دستگاه هایی بسازند که به اندازه مولکول های پیچیده 
نانومتر یا یک میلیاردم متر هستند. در مقابل، میانگین 
قطر موی انســان حدود 100 هزار نانومتر است. یکی 
از دالیل اصلی که »نانوروبات ها« در حد داستان های 
علمی-تخیلی باقی می مانند آن است که تحقق آن ها 
در دنیای واقعی چالش برانگیز است. محققان استفاده 

از انواع مختلف منابع نیرو و سیستم های نیروی محرکه 
را برای فناوری نانــو امتحان کرده اند، اما این روش ها 

سرعت، قدرت و کنترل کافی را ندارند.
جرمی بامبرگ، مدیر مرکز نانوفونوتیکس 

دانشگاه کمبریج، می گوید: »دستگاه های 
کوچک زیادی وجود داشــته اما آن ها 
خیلی آهســته کار می کنند به طوری 
که ثانیه ها یا دقیقه هــای زیادی طول 
می کشــد تا یک بازو را حرکت دهند و 

نیروی بســیار کمی دارند. به همین دلیل 
با اینکه دربــاره نانوروبات ها بســیار صحبت 

می شود، اما چنین روبات هایی نداریم.« نانوروبات ها به 
نیروی زیادی برای حرکت نیاز دارند زیرا ممکن است 

ویسکوزیته مایعات به طور چشمگیری در مقیاس نانو 
افزایش یابد. یک دستگاه نانو که روی آب شناور است، 
گویی در استخری چسبناک شنا می کند، 
بنابراین به نیروی زیادی برای حرکت 
نیاز دارد. موتورهای جدید از ذرات 
کوچک طال ساخته شده اند که قطر 
آن ها فقط 60 نانومتر اســت. این 
ذرات با یــک ژل از جنس ترکیب 
حســاس به گرما به یکدیگر وصل 
شــده اند. وقتی گرمایی بیش از 95 
درجه فارنهایت )35 درجه سلســیوس( 
به آن داده می شود، آب از ژل خارج می شود و ذرات 
نانوی طال را وادار می کند تا دسته هایی به عرض 400 

نانومتر تشکیل دهند. وقتی این موتور خنک شود، ژل 
آب را جذب می کند و بزرگ می شود. به گفته محققان، 
نیروهایی که این موتورهــای جدید اعمال می کنند 
چندیــن برابر بزرگ تــر از نیروهای مشاهده شــده 
در دســتگاه های قبلی اســت. این نیرو حدود 100 
برابر بهتر از نیروی هر موتور با بازوی دیگری اســت. 
بامبرگ می گوید: »این موتورهای نانو قدرتمندترین 
موتورهای نانویی هستند که تاکنون ساخته شده اند. 
این دستگاه ها در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند، 
با محیط زیست سازگارند و تولید آن ها مقرون به صرفه 
اســت.«  به این موتورهای جدیــد مورچه نیز گفته 
می شــود زیرا مانند مورچه های واقعی به نسبت وزن 

خود نیروی زیادی تولید می کنند.

کوچک ترین موتور دنیا که می تواند نیروی روبات های میکروسکوپیک را تامین کند

دانشــمندان دانشگاه شــفیلد از نحوه جلوگیری 
زنبور عسل از برخورد با دیوار یک مدل کامپیوتری 
ساخته اند که می تواند دستاورد بزرگی در زمینه 

ساخت روبات های خودگردان باشد.
محققان دپارتمــان علوم کامپیوتر این 
مدل کامپیوتری را ساخته اند تا بررسی 
کنند کــه زنبورهای عســل چگونه 
برای تشــخیص دنیای اطراف خود از 

بینایی اســتفاده می کنند و از تصادف با 
موانع جلوگیری می کنند. زنبورهای عسل با 

استفاده از ســرعت حرکت یا جریان نوری دنیای 
دیداری اطراف خود پــرواز را کنترل می کنند، اما 

هنوز مشخص نیست که آن ها چگونه این کار را انجام 
می دهند. تنها مدارهای خنثی یافت شده در مغز این 
حشره می تواند جهت حرکت را مشخص کند و نه 
سرعت آن را. این تحقیق نشان می دهد که 
چگونه مدارهای تشخیص دهنده جهت 
حرکت می توانند به یکدیگر بافته شده 
باشند تا سرعت-حرکت را، که یکی از 
موارد مهم برای کنترل پرواز زنبورهای 
عسل است، شناسایی کنند. دکتر کوپ، 
محقق ارشد این تحقیق، می گوید: »آشنایی با 
این ویژگی زنبورعسل ما را به ساخت الگوریتم های 

کارآمد برای مسیریابی نزدیک تر می کند.«

رکورد جهانی جدید مجموعه هاوربورد موتور جت
در مســابقه قهرمانی جت اســکی فرانسه، رکورد 
جهانی جدیدی بــرای طوالنی ترین پرواز هاوربورد 
ثبت شــد. طبق گزارش هــا، فرانکــی زاپاتا یک 

هاوربورد را 2.252 متر از ارتفاع 50 متری 
به پرواز درآورد که رکوردی جدید است. 
رکورد قبلی به هاوربوردی تعلق داشت 
کــه 275.2 متر مســافت را طی کرده 
بود. ایــن هاوربورد یک اســکیت بورد 

پرنده است.
پرواز رکوردشکن زاپاتا در 30 آوریل در جنوب 

آفریقا انجام گرفت. چهار سال طول کشیده است تا 
فناوری فالیبورد ایر )Flyboard Air( تکمیل شود. 

این بورد چهار موتور توربو با قدرت 250 اسب بخار 
دارد و سوخت آن از نفت سفید جت A1 است که در 
یک مخزن قرار دارد. به عالوه دو موتور برای تثبیت 

در دو طرف بورد قرار گرفته اند.
زاپاتا می گوید: »حفظ و تثبیت آن بسیار 
سخت است زیرا فقط تعادل من نیست 
که باید حفظ شود. برای مثال، ما برای 
تثبیت یک هواپیمای سرنشــین دار از 
همان لوازم الکترونیکی استفاده می کنیم 
که شــما مصرف می کنید. مشــکل در ایجاد 
الگوریتم های مناســب است تا اطالعات موجود در 

بورد را با اطالعات در مغز شما ترکیب کند.«

»به دیگران چه خدمتی ارائه خواهید داد؟« این سوال را قبل از هر کار 
نوآورانه ای باید از خود بپرسید. محور اختراعات و کارهای بزرگ بشر بر تلنگر

همین اصل کمک بر دیگران بنا شده است، هرچند ممکن است 
استثنا هم داشته باشد یا برخی دستاوردهای بزرگ بعدها در مقاصد مخرب هم به کار 

گرفته شده باشند. توماس ادیسون، کسی که روشنایی را به خانه های جهان آورد، 
می گوید: »هیچ وقت به یک اختراع پیش از اینکه بفهمم چه خدمتی می تواند به 

بقیه کند فکر نکردم. ابتدا فهمیدم دنیا به چه چیزی نیاز دارد و بعد دست به 
اختراع زدم.« شاید همین روحیه در نظر داشتن نیازهای دیگران بود که نیروی 

برق را در کابل ها جاری کرد. چه کسی است که به مطالعه در دل شب نیاز 
نداشته باشد؟ چه کسی است که در جهان بی نیاز از استفاده از هزاران 

وسیله برقی باشد؟ این نیازها بود که ادیسون را دست به کار کرد.

اختراع ما، نیاز دیگران

مهندسان در دانشگاه ایالت اورگان روشی جدید 
برای القا و کنترل تشکیل حباب در حال جوش 
پیدا کرده اند که به همه چیز از دســتگاه بویلر 
در اندازه صنعتی گرفتــه تا لوازم الکترونیکی 
پیشرفته امکان می دهد بهتر کار کنند و طول 
عمر بیشتری داشته باشند. پیشرفت های به 
 Scientific دست آمده در این فناوری در مجله

Reports  منتشر و ثبت اختراع شده است.
از این فناوری می توان به دو روش استفاده کرد؛ 
برای جوشاندن آب و تولید آسان تر بخار برای 
مثال در دستگاه بویلر یا اتو؛ یا در محصوالتی از 
قبیل لوازم الکترونیکی برای اینکه هنگام کار با 

دمای خنک تر، حرارت راحت تر منتشر شود.
چی هانــگ چانگ، اســتاد مهندســی برق 
دانشــگاه مهندســی OSU، می گوید: »یکی 
از محدودیت هــای مهم برای دســتگاه های 
الکترونیکی حرارتی است که ایجاد می کنند، و 
چیزی که به پراکنده شدن این حرارت کمک 
می کند موجب خواهد شد که دستگاه با سرعت 
بیشــتری کار کند و از خرابــی آن جلوگیری 
می شود. هرچقدر حباب های بیشتری بتوانید 

بسازید، بیشتر می توانید خنک کنید.«
از سوی دیگر، اگر بخواهید در دمای سطحی 
پایین تر بخار تولید کنید، این رویکرد باید در 
دستگاه بویلر بسیار مفید باشد و کارایی آن ها 
را تقویت کند. تاکنون مشــخص شده است 
که می توان در ســطوح وسیع این کار را انجام 
داد. باید بتوانیم وسعت آن را گسترش دهیم 
تــا از آن برای اهداف تجاری اســتفاده کنیم. 
رویکرد جدید بر استفاده از چاپ جوهرافشان 
پیزوالکتریک برای ایجاد نقطه های پلیمر آبگریز 
روی یک بستر، و سپس قرار گرفتن یک ساختار 
نانواکسید آهن آب دوســت روی آن، استوار 
است. ساختار نانواکسید آهن فقط در مناطق 
بدون نقطه رشــد می کند. با کنترل ساختار 
آب دوست و آبگریز، تشکیل حباب را می توان با 
دقت کنترل و دستکاری کرد تا بتوان به هدف 
مطلوب دســت یافت. این فناوری به محققان 
امکان می دهد فرآیند جوشیدن و فشرده سازی 
و نیز محل های هســته حباب، شروع تشکیل 
حباب و بسامد خروج، ضریب انتقال حرارت و 
شار حرارتی را در هر کجا که الزم باشد مقدار 
زیادی حرارت پراکنده و خارج شود، برای اولین 
بار کنترل کنند. در علم الکترونیک، مهندسان 
می گویند این فناوری می تواند در برخی از انواع 
انرژی خورشیدی، لیزرهای پیشرفته، رادارها، 
و لوازم الکترونیکی برقی کاربرد داشته باشد. در 
صنعت، این فناوری کمک می کند دیگ بخار 
با بازدهی بهتری کار کند و در تاسیسات تولید 

برق بزرگ، برق تولید شود.

روشی جدید برای 
جوشاندن آب

روبات غواص به شکل 
»پری دریایی« 

تازهها
N e w s

در آب های مدیترانه در سواحل فرانسه اخیرا 
 La یک غواص از کشــتی غرق شده ای به نام
Lune بازدید کرده اســت که از سال 1664 
در کف اقیانوس دست نخورده و کشف نشده 
باقی مانده بود. اما این بازدیدکننده انســان 
نبود، یک روبات بــود. این روبات غواص که 
به رنگ نارنجی روشن است به پری دریایی 
شباهت دارد. می تواند حدود 1/5متر طول را 
اندازه بگیرد و تقریبا به شکل انسان است: یک 
نیم تنه، سر و بازو دارد. در قسمت پایین آن 
مغز کامپیوتری، منبع تغذیه و یک مجموعه 
از هشت پیشرانه چندجهتی قرار گرفته است. 
این روبات توسط یک دانشمند کامپیوتر و با 
استفاده از مجموعه ای از جوی استیک ها از 
یک قایق هدایت می شــود. در ساخت این 
روبات از ترکیــب هوش مصنوعی، بازخورد 
حسی و ساختار مکانیکی زبردستانه ای برای 
انجام کارهای ظریف در زیر آب استفاده شده 
اســت، از قبیل بازیابی محصول مصنوعی و 
شکننده از خرابه و قرار دادن آن در یک جعبه 
برای آوردن آن روی ســطح آب. این اولین 
روباتی اســت که از آن در چنین زمینه ای 

استفاده می شود.

این دستگاه به شما کمک می کند حساسیت غذایی تان را 
پشت در رستوران ها جا بگذارید
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یکی از 
سرویس های 

رقابتی ناملیک 
به غیر از ارائه 
آفالین فایل 

صوتی، امکان 
شناسایی 

سلیقه و رصد 
موضوعات مورد 
عالقه اوست که 
به ما این امکان 

را می دهد که 
به طور مثال 

برای یک پک 
15 دقیقه ای او 
چند پیشنهاد 

مطابق با 
سلیقه اش 

داشته باشیم

namlik. از طریق وب سایت و اپلیکیشــن موبایل 
me می توانید از هرجا و با هر وسیله ای پادکست های 
موردعالقه تان را بشنوید. تیم گوینده های ناملیک 
این مطالب را می خوانند و با کسب اجازه از صاحبان 
محتوا، آن ها را در قالب پادکســت منتشر می کنند. 
رضا رضایی، علی غالمی، محمدحســن فرازمند و 
حمید حبیب اهلل بنیان گذاران ناملیک هستند. حمید 
حبیب اهلل اطالعات بیشتری از روند تولید و خدمات 

این وب سایت در اختیار ما گذاشته است.

 ناملیک چرا تصمیم گرفته فایل های متنی را به 
صوتی تبدیل کند؟

این ماجرا از آنجایی شــروع شــد که دیدیم زمان 
طوالنــی که در ترافیک بین مســیرهای رفت وآمد 
صرف می شود می تواند با استفاده از فایل های صوتی 
محتواهای متنی فرصت مناسبی برای مطالعه باشد. 
چراکه هرروز اخبار و مقاالت بسیاری در وب سایت ها 
و نشریات چاپی منتشر می شوند. مقاالت ارزشمندی 

که ممکن است از چشم ما پنهان بمانند. 

 با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه در ایران، 
چطور به استقبال از چنین ایده ای از طرف مخاطب 

ایرانی مطمئن شدید؟
ما تصمیم نداشــتیم همه بازار را تحت پوشش قرار 
دهیم و فقط دست روی مخاطب خاص خود گذاشتیم 
که افراد عالقه مند به مطالعه با محدودیت زمان بودند. 
با تهیه یک سری پرسشــنامه کتبی و توزیع آن در 
مجامع عمومی و به صورت رودررو سعی در رسیدن 
به سلیقه و درخواست مشتری کردیم و به رده سنی 
22 الی 35 سال رســیدیم که از این ایده استقبال 

خوبی داشتند.
 نظرسنجی در فضاهای مجازی را بیشتر موثر 
می دانید یا در فضای حقیقی و به روش ســنتی 

و رودررو؟
ما از طریق ایمیل و در فضاهای مجازی مختلف هم 
نظرسنجی کردیم ولی اطالعات و بازخوردی که به 
روش سنتی و رودررو به دست آوردیم به مراتب مفیدتر 

از پرسش و پاسخ های آنالین بود.

 در اپلیکیشن و وب سایت شما به آیکن »بعدا 
گوش می دهم« برخورد کردم، این به معنی ارائه 

سرویس آفالین به مشتری است؟
بله، به دلیل محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت 
و برای ایجاد امکان مدیریت حساب کاربری توسط 
خود کاربر، امکان دانلود آنالین و گوش دادن در حال 

آفالین را نیز راه اندازی کردیم.

 چه سرویس رقابتی دیگری به کاربر می دهید؟
یکی از ســرویس های رقابتی ناملیــک به غیر از 
ارائه آفالین فایل صوتی، امکان شناسایی سلیقه 
و رصد موضوعات مورد عالقه اوست که به ما این 
امکان را می دهد که به طــور مثال برای یک پک 
15 دقیقه ای او چند پیشنهاد مطابق با سلیقه اش 

داشته باشیم.

 متوجه شــدم که در بخش رســانه ناملیک 
پادکست فایل های متنی رسانه های مختلف و 
میزبانی فایل های متنی خود آن ها پوشش داده 

شده است.
بله، به غیر از تولید پادکست برای رسانه های مختلف، 
میزبانی پادکست های تولیدی آن ها را نیز بر عهده 

خواهیم گرفت.

 در صــورت ایجاد عالقه مندی به شــنیدن 
فایل های صوتی مطالب متنی رسانه های مختلف، 
آیا این مسئله باعث خارج شدن از دور مطالعه 
دیداری این متون نمی شــود؟ و ریسکی برای 
صاحبان رسانه، ناشران و نویسندگان نخواهد 

بود؟
اتفاقا یکی از نگرانی های صاحبان رســانه و ناشران 
فروش مطالب آن ها به صورت فایل های صوتی است. 
چراکه در این صورت ما باید شرط پرداخت درصدی 
از فروش هر فایل را به ایشــان بپذیریم. بنابراین ما 
عالوه بر اینکه فقط بخشــی از محتوا را به فایل های 
صوتــی تبدیل می کنیم قصد فــروش محتوا را نیز 
نداریم. برنامه اقتصــادی ناملیک در آینده نزدیک، 
حول محور سرویس هایی خواهد بود که به کاربران 

ارائه خواهد داد.

 تولید فایل صوتی توسط تیم گویندگان ناملیک 
انجام می شود؟

ما با گروهی از گویندگان دانشــکده خبر همکاری 
خوبی داریم. بعد از ارائــه موضوع و متن مورد نظر و 

تست صدا و فنی فایل ضبط شده، نیروهای کارآمدتر 
را از بین آن ها انتخاب کردیم. کل پروسه تولید را که 
در اســتودیوهای همان دانشگاه صورت می گیرد به 
آن ها می سپاریم که قرار به عقد قرارداد مالی با ایشان 
بعد از طی شدن مراحل آزمایشی گذاشته شده است.

 آیا با اعضای تیم به صورت ســهام تشویقی 
)esop(  همکاری دارید؟

بله، تا االن به اعضای تیم پرداخت نقدی نداشته ایم 
و همه دوستان بعد از رســیدن پروژه به درآمدزایی 

بهره برداری مالی خواهند داشت.
 

 بعد از تولید و بارگذاری این فایل های تولیدشده 
در وب سایت، چطور از رعایت قوانین کپی رایت 

تولیدات خود مطمئن هستید؟
متاســفانه امنیت صد درصدی در این حوزه وجود 
ندارد، ولی ما با راه حل هایی مثل ثبت اثر و پیگیری 
و اخطار به کسانی که این قوانین را رعایت نمی کنند 
سعی در به حداقل رساندن این حاشیه ناامن در این 

حوزه خواهیم داشت.

 با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد ناملیک 
در حال حاضر با وجود حدود 5200 کاربر ماهانه 
وب سایت و به همان تعداد در اپلیکیشن و گذشت 
زمانی حدودا یک ساله از آغاز فعالیت، هنوز نه 

درآمدزایی دارد نه صرف هزینه تولید!
بله، در آینده بسیار نزدیک هم نیاز به عقد قراردادهای 
تولیــد و پرداخت های نقدی جاری خواهد بود و هم 
ناملیک از محل سرویس هایی که به مخاطبان ارائه 

خواهد داد کسب درآمد خواهد داشت.

 اگر به گذشــته برمی گشــتید تغییری در 
این پروســه طوالنی مدت درآمدزایی ناملیک 

نمی دادید؟
حقیقت این است که شاید اگر به گذشته برمی گشتیم 
سیستمی تعریف می کردیم که این پروسه را به کمتر 

از این بازه زمانی برساند.

  شــما به عنوان یکی از صاحبان استارت آپی 
که از شــتاب دهنده اســتفاده کرده اید نقش 
شــتاب دهنده ها را چند درصد تضمین کننده 

موفقیت استارت آپی می دانید؟
از همین ســوال و این فرصت اســتفاده می کنم تا 
درخواست خودم را به گوش حامیان این اکوسیستم 
برسانم. درخواستی مبنی بر اینکه مانند نشریه شنبه 
بیشتر از اینکه درصدد حمایت از استارت آپ هایی 
باشند که لزوما از شــتاب دهنده استفاده کرده اند 
به دنبال معرفی و حمایت از اســتارت آپ های نوپا 
باشند، چراکه آن ها به علت نداشتن چنین بستری 
از تیررس ها پنهان مانده انــد و بازار قابل توجهی را 
صرفا به همین واسطه به دست نمی آورند. هرچند 
شــتاب دهنده ها به غیر از تزریق اثرگذار ســرمایه 
کمک بسیاری در آموزش مســائل فنی، حقوقی، 
شــناخت بازار و حتی تیم ســازی به استارت آپ ها 
می کنند، ولی این نباید به این معنی القا شود که هیچ 
استارت آپی بدون حمایت شتاب دهنده ها ضمانتی 
برای موفقیت نخواهد داشت. بلکه تفکر غالب به این 
سمت سوق داده شــود که بهتر است بنیان گذاران 
بیشتر از به دنبال ســرمایه گذار بودن بعد از تولید 
محصول اولیه، مستقال به دنبال مشتری آن در بازار 

محصول خود باشند.

هر آنچه را دوست دارید بخوانید،  بشنوید

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w

بیل گیتس
اینکــه موفقیت هــای خود را جشــن بگیرید 
بسیار خوب است، اما از آن بهتر این است که از 

شکست های خود درس بگیرید. 

دکوریس، خرید 
آنالین مبلمان و 
صنایع چوبی 

جدول آنالین

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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شبکه اجتماعی برای
اشتراک گذاری مهارت های ایرانی

»اسکیل ما« تالش دارد با وصل کردن صاحبان مهارت های شغلی به یکدیگر در 5 سال آینده در کاهش بیکاری نقش بزرگی ایفا کند

بچه های خوش ذوق»ناملیک«اخبار و مقاالت وب سایت ها و نشریات چاپی را دسته بندی می کنند تا شما بشنوید

از 
سیلیکون ولی 

فقط 
تیشرت پوشی، 

پاها را روی 
میز کار 

انداختن و 
گذاشتن میز 
بیلیارد وسط 
سالن کار را 
یاد نگیریم، 
بلکه تمام 

عواملی که در 
یک چرخه 

دست به دست 
هم می دهند 

تا خون 
فناوری و 
ثروت در 
رگ های 

سیلیکون ولی 
جاری شود را 

یاد بگیریم

»اسکیل ما« یک شبکه اجتماعی است برای یافتن 
و ایجاد ارتباط با دوســتانی که قدر مهارت شــما را 
می دانند و به آن نیاز دارند، دوست دارند به شما یاد 

بدهند و دوست دارند از شما یاد بگیرند.
 skillema.ir اولین شبکه اجتماعی تخصصی فارسی 
است با هدف اشتراک، ارتقا و انتقال مهارت، تخصص 
و تجربیات حرفه ای به نحوی که منجر به درآمدزایی 
برای کاربرانش شود. گفت وگویی داشتیم با محمد 

روحانی نژاد، یکی از بنیان گذاران اسکیل ما.

 چرا اسکیل ما را روی پلتفرم شبکه اجتماعی 
اجرا کردید نه وب سایت؟

برای اینکه با این کار دســت کاربران را در بازاریابی 
و معرفــی هرچه بهتر باز بگذاریــم و به جای اینکه 
کاربران را فقط و فقط از طریق سیستم جستجوی 
ســایت معرفی کنیم به آن ها اجازه دهیم خودشان 
در معرفی خود به ســایر کاربران نقش ایفا کنند. در 
شــبکه های اجتماعی قانون ســاده ای وجود دارد، 
هرچه دوستان بیشتری داشته باشید یا در گروه های 
بیشتری عضو باشید و از طرفی محتوای مناسب تر و 
جذاب تری تولید کنید احتماال در معرض دید افراد 

بیشتری هستید.

 کاربران دقیقا برای رفع چه نیازی بهتر است به 
اسکیل ما مراجعه کنند؟

اگر می خواهند مهارت هایشــان را به مخاطب مورد 
نظرشــان معرفی کنند، یا اگر معتقدند برای رشد و 
شکوفا شدن مهارت هایشان نیاز به فضایی با ارتباطات 

گسترده دارند نه کنج عزلت، اگر مسئله آن ها این است 
که دقیقا همان لحظه و همان جایی که می خواهند و 
نیاز دارند کسی را نمی شناسند که مشکلشان را حل 
کند، اگر ماحصل و نتیجه هنر و مهارتشــان آنقدر 
شده که فکر می کنند می توانند یک فروشگاه بزرگ 
بزنند ولی مجبورند نتیجه کارشان را با قیمت کمی 
بسپارند به یک سری آدم سودجو که نه شناختی از 
هنر و مهارتشــان دارند و نه برایش ارزشی قائل اند، 

می توانند به اسکیل ما مراجعه کنند.

 با وجود شــبکه های اجتماعی مثل لینکدین 
شما چه مزیت رقابتی را برای اسکیل ما تعریف 

کرده اید؟
من معتقد بودم و هستم که لینکدین آنقدرها به کار 
فضای کسب وکار ما نیامد و در حال حاضر مهم ترین 
کاربرد کســب وکاری که از لینکدین می شود بحث 
تبلیغات و برندینگ در شبکه اجتماعی است. احتماال 
که نه، قطعــا اگر لینکدینی وجود نداشــت همین 
بخش در شبکه های اجتماعی دیگری مثل توییتر 
یا اینستاگرام دنبال می شــد.  ولی ما یک آرمان در 
اسکیل ما داریم، اینکه هیچ کاری را انجام نمی دهیم 
مگر مطمئن باشــیم عالی انجامش می دهیم. با این 
توصیف از همان ابتدای کار خیلی خودمان را درگیر 
رقابت یا فضای رقابتی نکردیــم چون نیازی به این 
موضوع احساس نکردیم. سعی می کنیم با خودمان 
رقابت کنیم تا دیگران. به بچه ها گفته ام همیشــه 
سعی کنیم خودمان را شکست دهیم و دائما از آنچه 

هستیم جلو بزنیم.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
ما روی بستری دست گذاشتیم که به ذات بیزینس 
مدل خیز اســت. یعنی سررشــته هر مهارت، هنر، 
تخصص و کسب وکاری را بگیریم باالخره یک جایی 

به بحث های مالی و درآمدی ختم می شود. از طرفی 
ما همه این ها را روی پلتفرم شــبکه اجتماعی پیاده 
کردیم. شبکه های اجتماعی هم مدل های درآمدی 
خودشان را دارند که خیلی نیاز به پنهان کاری ندارد. 
داده کاوی و بیگ دیتا، بحث استخراج، تحلیل و فروش 
اطالعات در دستور کار ماست و از همان ابتدا طراحی 
هدفمندی روی پایگاه داده های اسکیل ما داشتیم، یا 
فروش مجموعه ای از افزونه ها و همین طور ابزارهای 
تحلیلی که تجربه کاربری حرفه ای تری را به کاربران 
مجموعه ارائه می کند و همچنین تبلیغات، آن هم 
خیلی نامحسوس که به User Experience سایت 

لطمه ای وارد نکند.

  برای چند نفر شغل ایجاد کرده اید؟
مهم ترین هــدف بلندمدتی که ما در چشــم انداز 
پنج ســاله خود در نظر گرفتیم کاهــش یک تا دو 
درصدی نرخ بیکاری در کشــور است. به گونه ای که 
به طور موثر برای 200 تا 400 هزار نفر اشتغال ایجاد 
شود. به عبارت دیگر در بستر اسکیل ما گردش مالی 
مشخص و تعریف شــده ای را برای خود ایجاد کنند. 
البته این هدف آنقدر بزرگ اســت کــه خیلی ها با 
شنیدنش به ما خندیدند، اما شکر خدا همه کسانی 
که مشغول کار در این مجموعه هستیم می دانیم که 
 ،Measurable باشد، هم Specific یک هدف هم باید
هم Action-Oriented، هم Timely، و از همه مهم تر 
Realistic باشد. در ثانی هم ایمان به لطف خدا داریم 
و هم ایمان به خودمــان. اما به هر حال، هدف وقتی 
خیلی بزرگ می شود ممکن است خودت و تیمت را 
گیج کند، لذا خیلی خودم و تیم را درگیر استراتژی 
و نقشه راه و بیگ پلن نکردم. سعی کردم داستان را 
ســاده و ملموس تر کنم، به همه بچه های تیم گفتم 
اگر عرضه داشته باشیم برای هزار نفر اشتغال ایجاد 
کنیم مطمئن باشید خیلی زود به 400 هزار اشتغال 

می رسیم. صد البته همه این ها مربوط به زمانی است 
که عالی باشیم و همین طور عالی بمانیم.

 چه چشم اندازی از آینده این کسب وکار دارید؟
خیلی ساده بگویم؛ به جایی برسیم که کاربرهای ما 
کد اســکیل مایی خود را به عنوان معرف شخصیت 
حرفه ای شان مثل ایمیل و شماره تلفن حفظ کنند 
و با دیگران به اشــتراک بگذارند یا روی کارت های 

ویزیتشان بیاورند.

 سهم ایده را در مقابل اجرای آن چند درصد از 
طی مسیر موفقیت می دانید؟

سهم ایده از نظر من به زور به 5 درصد هم نمی رسد. 
بهتر است چندان احساسی با ایده  خود برخورد نکنید 
و خیلی زود از مرحله ایده رد شوید. حتی اگر ایده تان 
کامل نیست وارد اجرا شــوید و به مرور آن را کامل 
کنید. دوستی می گفت دو سال دارم روی ایده ام کار 
می کنم و ایده اش را مثل بچه اش می پرســتید. به او 
گفتم دو سال از بیزینس عقبی. در بازاری که ایده ها 
خیلی سریع کپی می شوند حساسیت زیاد روی ایده 
فایده ای نــدارد. همین طور از کپی شــدن ایده تان 
نترســید. چون کسی که کپی می کند دارد رسما به 

شما اعالم می کند از شما ضعیف تر است.

 توصیه ای برای فضای استارت آ پی دارید؟
جهانی و بین المللی فکر کنید، بازار دنیا را ببینید. 
از سیلیکون ولی فقط فرهنگ تیشرت پوشی، پاها 
را روی میز کار انداختن و گذاشتن میز بیلیارد 
وسط سالن کار را یاد نگیریم، بلکه تمام عواملی 
که در یک چرخه دست به دست هم می دهند تا 
خون فناوری و ثروت در رگ های سیلیکون ولی 
جاری شود را یاد بگیریم. جهانی شدن برای ما 

ایرانی ها خیلی سخت تر است اما نشدنی نیست.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

مبلمان همیشه در آمار و تحلیل های مالی جزو 
دسته کاالهای لوکس بوده و در زمان مشکالت 
اقتصادی از سبد خرید مصرف کنندگان خارج 
می شــده. در حال حاضر هم مدتی است به 
دلیل تالطم بازار، بسیاری از تولیدکنندگان 
مبلمان تعدیل نیرو کرده و کارگاه های کوچک 
نیز تعطیل شده اند و شاغالن آن ها نیز هرروز 
به جمع بیکاران کشــور اضافه می شوند. در 
فروشگاه های مبل مشتریانی را می بینیم که 
بین انبوهی از تنوع و قیمت ها چنان سردرگم 
می شــوند که اصوال چند روز را برای بازدید و 
چند روز را برای انتخاب باید کنار بگذارند. حاال 
بماند که با بقیه دکوراسیون و چیدمان منزل یا 

دفتر کار هماهنگی دارد یا خیر...
 decoriss.comکــه بــرای معرفــی و نقد 
محصوالت صنایع چوبی و مبلمان تشــکیل 
شده به گفته بنیان گذارش با گردآوری جمع 
قابل توجهی از تولیدکنندگان و فروشندگان 
لوازم مبلمان و دکوراسیون، بستر رقابت سالم 
و فروش مســتقیم محصوالت را فراهم آورده 
است. به گفته او، خریداران می توانند با بررسی 
تخصصی محصوالت و ارزیابی آن ها اقدام به 
خرید کنند. آن هــا می توانند پس از انتخاب 
طرح مورد نظر به تولیدکننده مراجعه کنند 
و اطالعات بیشــتری را به صــورت تلفنی یا 
حضوری دریافت کنند و نهایتا خرید خود را 
به صورت کامال امن از طریق سایت دکوریس 
انجام دهند.  بنیان گــذار دکوریس در جواب 
این ســوال که خرید امن مبلمان و تجهیزات 
چوبی به چه معناست گفت: »در دکوریس به 
هیچ عنوان به خریداران توصیه نمی شود که 
با تولیدکنندگان به طور مستقیم وارد تعامل 
شوند، بلکه پس از انتخاب طرح مورد نظر، آن 
طرح را از طریق سایت خریداری می کنند تا 
اگر مشکالتی در مسیر تولید و تحویل سفارش 
پیش آمد بتوانند از طریق سایت پول خود را 
پس بگیرند.« وی مزایای رقابت این وب سایت 
را تضمین قیمت خرید، ارسال رایگان سرویس 
چوب، امکان بازگشت کاال، ضمانت اصالت کاال 
عنوان کرد. او دلیل این تضمین قیمت را امکان 
برقراری ارتباط بدون دخالت واســطه های 
کاذب با تولیدکنندگان می داند چراکه در این 
صورت می توان انتظار داشت که کاال با قیمت 
مناسب و کیفیت مطلوب در اختیار خریداران 
قرار خواهد گرفــت. از طرف دیگر خریداران 
می توانند در زمان خرید محصول از دکوریس 
بخواهند که ادعاهای تولیدکنندگان را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار دهد. دکوریس با استفاده 
از کارشناسان مجرب خود کاالی مورد نظر را 

ارزیابی می کند و به اطالع خریدار می رساند.
در خصوص امکان بازگشــت کاال نیز با توجه 
به تمام کنترل ها و ارزیابی های صورت گرفته 
توسط کارشناســان ارزیاب دکوریس، کلیه 
محصوالت از زمان ارســال به مــدت 7 روز 
)معادل 168 ســاعت( مشمول مهلت تست 
و بازگشــت هســتند.  دکوریس با پوشش 
محصوالت روشــنایی و تزئینات، منسوجات 
و خدمات ساختمان سعی دارد پک کاملی از 
نیازهای مشتری را در این حوزه برطرف کند.

حتما شنیده اید که 70 درصد هوش در انسان 
ارثی و 30 درصد مابقی به صورت اکتســابی 
حاصل می شــود. همچنین یکی از بهترین 
روش های تقویــت حافظه حل کردن جدول 
کلمات متقاطع و سودوکو است که بسیاری از 
پزشکان و محققان از آن به عنوان تقویت کننده 
مغز یاد می کنند. مطمئنا شنیده اید که حل 
جدول ورزشــی برای مغز به حساب می آید 
و تا درصد زیادی از ابتــال به آلزایمر و کمبود 
حافظــه جلوگیری می کند. امــا محققان به 
این نتیجه نیز رسیده اند که حل جدول باعث 
ایجاد آرامش می شود و حتی حس رضایت و 
تکامل پس از انجام یک کار سخت را برای فرد 
تداعی می کند.  jadvalonline.com به عنوان 
یک مجله اینترنتی ســعی کرده نیاز کاربران 
اینترنتــی را به حل جدول ها بــا موضوعات 
دلخواه برطرف کند. بنیان گذار این وب سایت 
می گوید: »این جدول رایگان است و کاربران 
عالقه مند به حل جدول های متقاطع کلمات 
و ســودوکو )اعداد( می توانند در هر زمان به 
صورت آنالین این جدول را تولید و از حل آن 
لذت ببرند.« وی اشتراک ویژه ای را نیز برای 
کاربران در نظــر گرفته تا در صورت تمایل به 
غیر از حل جدول های عمومی و اعداد بتوانند 
بعد از مشترک شدن موضوعاتی چون ورزشی، 
مذهبی و.. را نیز انتخاب و حل کنند، به پاسخ ها 
دسترسی داشته باشند و در جشنواره جدول 
آنالین شرکت کنند. جدول آنالین بازی های 
آنالین متعــددی را نیز با موضوعات مختلف 
به صورت رایگان به تفکیک موضوع و جنسیت 
کاربر در اختیار مخاطبانــش قرار می دهد و 
ســعی می کند کاربران زمان مفید و شادی را 

با آن بگذرانند.

25 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره دهم



این همه درس خواندی و کارت به درست ربطی 
ندارد.

 اتفاقا ســوالی همین است:کســی که در 
دانشگاه شریف درس خوانده چطور مامان پز 

شده؟
به طور کلی کسی نمی توانست مانعم شود. دوره ای 
هم که قرار بود از رشته برق بروم به ام بی ای، مادرم 
ذهنیت مثبتی نداشت و برق را به اصطالح شیک تر 
می دانســت. اما مامان پز را کامال برایشان توضیح 
دادم و متقاعدشــان کردم که قرار است مامان پز 
شــرکت بزرگی شــود و برای خانم های خانه دار 

کارآفرینی می کند. 

 برسیم به زمانی که از کارتان بیرون آمدید، 
یعنی اواخر سال 92.

بله، تقریبا اسفند 92 بود که با چند سرمایه گذار 
 صحبت کرده بودم و از مدل ایده خوششان آمده 
بود. این افراد از دوســتان و آشنایانمان بودند. از 
فروردین 93 در شرکتشان میزی به من دادند تا 
روی پروژه کار کنم. من هم دو خانم پیدا کرده بودم 
که غذا درست کنند. برای شروع کار به بچه های 
همان شرکت پیامک می دادم که فردا مثال غذای 
مامان مریم چیســت. اول خودم و همسرم و دو 
نفر از بچه های شرکت مشتری شدند. کم کم این 
افراد به 8 نفر تا 15 نفر رسیدند و در یک ماه اول، 
یک میلیون تومان غذا فروختم. سودی نداشت اما 

چندان ضرری هم نداشت.

 فرایند انتخاب مامان ها به چه صورت است؟
اول اینکــه محــل زندگی شــان بــه محدوده 
سرویس دهی ما نزدیک باشــد و هر جای تهران 
باشند نمی توانیم از آن ها اســتفاده کنیم. باید به 
مشــتریان ما نزدیک باشند. محدوده ای مشخص 

متوجه شدید که ممکن است سودآور باشد؟
آن زمان استارت آپ ویکند تازه رواج یافته بود و من 
خیلی آن را نمی شناختم. فکر می کنم بار سوم بود 
که در ایران برگزار می شد. همسرم در استارت آپ 
ویکند مربی بــود و باید می رفت و درس می داد و 
من هم برای حضور باید ثبت نام می کردم. بنابراین 
با خودم فکر کردم که ایده ای به استارت آپ ویکند 
ببرم. این قضایا مربوط به اسفند 91 است. ازقضا 
ایده ما اول شــد. در روز دوم هم داوران که اتفاقا 
اکثرا ســرمایه گذار بودند، از ایده خوششان آمد. 
همه از این ایده تعریف می کردند که جالب است 
و جنبه های نوی دارد. خیلی انرژی گرفتم. البته 
بودند کســانی که می گفتند تعداد خانم هایی که 
حاضرند غذا بپزند کم اســت و اگر تعداد غذا کم 
باشد، هزینه دلیوری آن زیاد می شود و... که آدم 
را به فکر وامی داشت. اما به طور کلی نمای مثبتی 

برای من ایجاد شده بود.

 در استارت آپ ویکند، سرمایه گذاران جذب 
ایده شما نشدند؟

اتفاقا چند پیشــنهاد مطرح شد. اما سرمایه گذار 
با کســی کار می کند که جدی باشــد. وقتی به 
ســرمایه گذار بگویی جای دیگــری در حال کار 
هستی، سرمایه اش را برایت خرج نمی کند. منتها 
ما هم دنبالش را نگرفتیم چون محصولمان هنوز 
شکل نگرفته بود و باید مارکت اینسایت می کردیم. 
بنابراین برای رســیدن به این محصول و حجم و 
اندازه بازار پرسش نامه هایی طرح کردیم و هرسه 
نفر در خیابان و در مکان های پرتردد شــهر مانند 
میدان های میــوه و تره بار با مردم صحبت  کردیم 
که حاضرند آشــپزی کنند یــا از خدمات چنین 
سرویســی اســتفاده کنند؟ بعضی ها استقبال 
زیادی می کردند و بعضــی می گفتند که تنها از 

پس آشپزی خانه خود برمی آیند.

 چه رده سنی بیشــتر از ایده شما استقبال 
می کردند؟

بیشتر خانم های میانســال از این ایده استقبال 
می کردنــد و جوان ترها کمتر. به ویــژه زنانی که 
بازنشسته بودند و قبال تجربه کار داشتند. خروجی 
کلی ما مثبــت بود و به این نتیجه رســیدیم که 
این کار شدنی است. ســایت اولیه ای باال آوردیم 
و بــا آگهی تعدادی آشــپز جــذب کردیم. چند 
سفارش گرفتیم ولی چون خیلی وقت روی پروژه 
نمی گذاشتیم، کار چندان پیش نرفت و بعد از دو 
سه ماه بچه ها خسته شدند و کار را پیش نرفتنی 
دیدند و به  دنبال کار خود رفتند و من تنها شدم. 
اینجــا بود که تصمیــم گرفتــم از کارم در بانک 
پاسارگاد انصراف دهم و تمام وقت روی این پروژه 
کار کنم. خیلی مصرانه می خواســتم این پروژه را 

پیش ببرم.

 آن زمان چقدر حقوق می گرفتید؟
حقوقم حــدود 2 میلیون تومان بود و ریســک 
بزرگی بود کــه کارم را کنار بگــذارم و تنها روی 

پروژه کار کنم.

 مخالفتی از طرف اطرافیان وجود نداشت؟ 
چون افراد معموال کارهای اداری را کم ریسک 
و کم هزینه می دانند و ترجیحشان این است که 

چنین کارهایی داشته باشند.
من بزرگ شده بودم و خانواده نمی توانست مانعم 
شــود، البته مخالفت هایی کردنــد. مثال مادرم 
همیشه دوســت داشــت من را در سطوح باالی 
مدیریتی ببینــد و من مدیرعامل جایی باشــم. 
فکر می کرد حضور و کار کردن در بانک پاسارگاد 
به نوعی قرارگیری در همان مسیر است. می گفت 

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

مامان پز، اســتارت آپی که دست پخت های 
خانگی را به افرادی می رساند که یا خیلی در 
خانه حضور ندارند یا اگر دارند حوصله آشپزی 
ندارند. حاال این اســتارت آپ دوساله شده. 
فروشــش از 50 عدد در مــاه اول به 40 هزار 
عدد در آخرین ماهی که پشــت سر گذاشته 
رسیده است. بیش از 50 نفر در خانه هایشان 
برایش آشپزی می کنند و بیش از 80 نوع غذا 
روی سایتش قرار داده است. این استارت آپ 
که برنده سومین اســتارت آپ ویکند تهران 
است از ایده ای دانشــجویی به کسب وکاری 
تبدیل شده که ســرمایه گذار جذب کرده و 
تاکنون بیش از 300 میلیــون تومان برایش 
هزینه شده و می خواهد تا 5 سال آینده به کل 
مناطق تهران و بخش هایی از شهرهای بزرگ 
ایران خدمات رسانی کند و از فروش هزارتایی 
روزانه اش به 200 هزار فروش در روز برســد. 
تبســم لطیفی، بنیان گذار 31ساله مامان پز 
و فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی شریف، 
می گوید: »ویژن ما رسیدن به 200 هزار فروش 
روزانه است.« لطیفی در گفت وگو با شنبه از 
چم وخم کارش از آغاز تاکنون حرف زده است. 
از شکل گیری ایده اش تا انتخاب همکاران و 
البته از سختی ها و آینده و رشد کسب وکارش 

نیز گفته است.

 در دانشــگاه صنعتی شریف مهندسی برق 
خوانده اید و در مقطع کارشناســی ارشد هم 
ام بی ای و بعد از مامان پز ســر درآوردید. چرا 

تغییر رشته دادید؟
دوست نداشــتم به صورت تخصصی با یک مدار 
الکتریکی کار کنم و بیشتر نقش مدیریتی را دوست 
داشتم. البته فضای دانشکده ما به این صورت بود 
که دانشجویان زیادی در رشته های مختلف ادامه 
تحصیل می دادند و نه لزوما در رشته برق. عده ای 
هم بودند که مدیریت ام بــی ای می خواندند. من 
آن دوره در دانشــکده مدیریــت در چند کالس 
شرکت می کردم و دانشکده مدیریت هم از حضور 
دانشجویان سایر رشته ها استقبال می کرد، چون 
این رشته لیسانس ندارد و از فوق لیسانس شروع 
می شود. کم کم از این رشته خوشم آمد و احساس 
کردم دوست دارم پروژه های کاری را مدیریت کنم 

و تیمی داشته باشم.

 از  شــریف تا مامان پز!؟ فضای این دانشگاه 
چقدر در این روند تاثیرگذار بوده است؟

محیط دانشــکده برق طوری بــود که حدود 30 
درصد دانشــجویان می خواســتند تغییر رشته 
بدهند. این مسئله به دالیل شغلی هم بود، چون 
تعداد فارغ التحصیالن برق در کشور زیاد بود و بازار 
اشباع شده ای داشت. همه این احساس را داشتند 
که بعد از فارغ التحصیلی کار خوبی نخواهند داشت. 
چون همه آن هایی که به دانشگاه شریف می آیند 
می خواهند کار بزرگی انجام دهند. بنابراین به این 
فکر می کردند که با رشته برق تازه بعد از چندین 
سال می توانند در شرکتی به مهندسی سرشناس 
تبدیل شوند و همین موضوع موجب می شد اکثرا 

خواهان تغییر رشته باشند.
من هم  کارهای دیگر را امتحان کردم ولی نهایتا 
رهایشــان کردم. مثال در زمان دانشــجویی در 
رشته ام بی ای کارهای پروژه ای و تحقیقاتی انجام 
می دادم ولی عالقه به آن ها نداشتم و انصراف دادم 
و بیرون آمدم. بعد از آن در بخشی از بانک پاسارگاد 
به نام اندیشــگاه مشغول به کار شدم که اتاق فکر 
بانک بود. کار ما در آنجا ایده دادن و تولید محصول 
اولیه بر پایه تکنولــوژی در زمینه بانک و بیمه و 
هر آنچه به بانک مربوط اســت، بود. درواقع باید 
آی تی محور می بود و بر این تاکید داشتند. این ها 
مربوط به دوران انتهایی تحصیلم در مقطع ارشد 
است. حدود دو ســال و نیم در این زمینه فعالیت 
کردم. یادگیری خیلی خوبی داشــت اما خسته 
شده بودم و می خواستم کسب وکاری راه اندازی 
کنم که مال خودم باشد. البته ریسک زیادی هم 
نمی توانستم بکنم. در آن مقطع زمانی یعنی سال 
92 فکر می کردم که هم آن کارم را داشته باشم و 
هم ایده مامان پز را جلو ببرم. اما کار جلو نمی رفت.

 چرا فکــر می کردید در کســب وکارهای 
اینترنتی می توانید موفق باشید؟

اصل قضیه ایــن بود کــه راه انداختن هر کاری 
سرمایه اولیه نســبتا زیادی نیاز دارد و چون من 
تصــور می کردم کــه راه اندازی کســب وکار در 
حوزه آی تی پول زیــادی نمی خواهد این حوزه 
را انتخاب کــردم. درواقع با خود فکر می کنی که 
سایتی ایجاد می کنی و محصولی را می فروشی یا 
دو گروه را به هم وصل می کنی و آن ها محصولی 
را به همدیگر می فروشــند و به طور کلی هزینه 
زیادی نمی خواهــد، که البته ایــن تصور لزوما 
درست نیســت. حتی با خودم فکر می کردم که 
وقت زیادی هــم نمی خواهد و مــن می توانم با 
حفظ کارم در بانک پاسارگاد، کسب وکارم را هم 
اداره کنم. لیستی از ایده هایی که در ذهنم داشتم، 
تهیه کردم. بیش از 30 ایده راه اندازی کسب وکار 
اینترنتی و آی تی بیس در این لیست قرار داشت 

که یکی از آن ها مامان پز بود.

 ایده مامان پز چگونه شکل گرفت؟
شــکل گیری این ایده چندان فرایند دراماتیکی 
نداشت. اما به طور کلی به حوزه غذا عالقه مند بودم 
و اینکه خودم هرروز غذا نداشتم و باید از منوهای 
رستوران ها انتخاب می کردم و چون به سالمت غذا 
توجه داشــتم درنهایت همیشه فکر می کردم که 
جوجه از همه سالم تر است. چون وقت نمی کردم 
غذا درســت کنم و در تهران به غذای خوشــمزه 
مامانم دسترسی نداشتم. در اینترنت هم می دیدم 
که افرادی هستند که عکس هایی از آشپزی خود 
تهیه می کنند و دوست دارند الیک بگیرند، یعنی به 
آشپزی عالقه داشتند. با خودم فکر کردم افرادی در 
خانه خود غذا درست می کنند و عده ای هم هستند 
که غذا ندارنــد بخورند و از منوهــای یکنواخت 
رستوران ها هم خسته شده اند. بنابراین می توان 

این دو حلقه را به هم وصل کرد.

 ایده را با چه کسانی مطرح کردید و چگونه 

همه چیز از یک استارت آپ 
ویکند شروع شد

تبسم متولد 1364 است، صادره از خرم آباد. 
در حال حاضر مدیرعامل مامان پز اســت اما 
می خواســته خلبان شود. دبیرستان ریاضی 
خوانده و در دانشــگاه صنعتی شریف رشته 
مهندسی برق قبول می شود. بعد تغییر رشته 
می دهد و مقطع کارشناســی ارشدش را در 
رشــته مدیریت ام بی ای ادامه می دهد. البته 
تبسم می گوید اگر زمان به عقب برگردد یکی 
از کارهایی که می کند، تحصیل در رشــته 
نرم افزار است چون مهارت هایی را برایش به 
دنبال می داشــت که االن در این کسب وکار 
اینترنتی اش می شــد آچارفرانسه اش. حاال 
او به عنوان بنیان گــذار مامان پز به آینده این 
استارت آپ بســیار خوش بین است. دالیل 
زیادی هم برای این خوش بینی دارد؛ اول اینکه 
غذا نیاز اساسی مردم است، دوم اینکه هرروز 
افراد بیشتری به فکر ســبک زندگی سالم و 
غذای سالم می افتند، سوم اینکه نفوذ اینترنت 
رو به افزایش است، و چهارم اینکه کار مامان پز 
نوعی شبکه اجتماعی است و درواقع استفاده 
از پتانسیل های دو گروه مشتری برای رفع نیاز 
طرف مقابل است که تجربیات دیگران نشان 
داده، اگر درست اجرا شود موفق خواهد بود. 
»مستقل از همه این دالیل، حتی اگر شکست 
بخوریم، دوبــاره از در دیگری با ایده ای دیگر 

وارد می شویم.«
برنده سومین استارت آپ ویکند تهران تازه 
دوساله شده است. استارت آپی به نام مامان پز 
که این روزها افرادی زیادی آن را می شناسند. 
هدف مامان پز این بوده که به کمک اینترنت، 
میان تولیدکننده و مصرف کننده رابطه ایجاد 
کند و با قرار گرفتن در این میان، کسب درآمد 
کند. تولیدکنندگان افــرادی )مامان هایی( 
هســتند که می توانند در منزل غذای سالم 
و باکیفیت تهیه کنند. مصرف کنندگان هم 
کسانی هســتند که نه فرصت آشپزی دارند 
و نه عالقه مند به فســت فود و غذاهای تولید 
انبوه اند. از طرفی برای بســیاری دست پخت 
مادر بهترین و خوشمزه ترین طعم را دارد و نام 
مامان پز با هوشمندی ویژه ای انتخاب  شده 
و نوعی خاطره بازی بــا کانون خانه و حضور 
مادر اســت. مامان پز نوعی نــوآوری در بازار 
است، تا نوآوری در فناوری، چراکه مواد اصلی 
الزم برای راه اندازی این کســب وکار وجود 
داشته که عبارت اند از اینترنت، متقاضیان و 
عرضه کنندگان غذای خانگی، اما ایجاد ارتباط 
به کمک اینترنت بین این دو قشر به این شکل 

وجود نداشته است.
اگرچه تبســم تا به االن توانسته ایده اش را از 
مرحله خامی دربیاورد و به آن سروشــکلی 
بدهــد، ولی با مشــکالت و چالش هایی هم 
روبــه رو اســت. وقتی گفته می شــود هنوز 
به ســودآوری نرسیده اســت. برای مثال در 
حال حاضر از آنجا که هزینه رســاندن غذا از 
خانه مامان ها به دست مشــتریان مستلزم 
پرداخت دو مســیر به پیک موتورسوار است 
)یک بار گرفتن غذا از در خانه مامان و دیگری 
تحویل آن به مشتری(، قیمت تمام شده غذا 
کمی باال می رود. مامان پز از کسب وکارهایی 
است که فعال در بازار بی رقیب است. با توجه 
به عالقه وافر ما ایرانی هــا به غذا و خوراکی، 
بی شک سایت مامان پز قابلیت توسعه و رشد 

قابل توجهی را دارد.
مامان هایی که با مامان پز کار می کنند حتما 
باید منظم و خوش قول باشــند. آن ها از یک 
هفته قبل برنامــه غذایی را می دانند و اگر به 
هر دلیل توانایی همکاری نداشــته باشند از 
قبل به مســئوالن مامان پز اطالع می دهند. 
بسیاری از آن ها حتی در مواردی که ضروری 
بوده، نیمه شب اطالع داده اند که نمی توانند 
غذای فــردا را تهیــه کنند تــا به اصطالح 
دست مامان پزی در پوســت گردو نماند. در 
برنامه ریزی منوی غذاها تنوع غذایی در نظر 
گرفته می شود؛ یک غذای برنجی، غذاهایی 
که معموال با نان خورده می شــوند، غذاهای 
با گوشــت یا مرغ و غذای فرنگی در فهرست 
غذاهــای روزانه گنجانده می شــوند. جالب 
اســت بدانید غذاهای بعضی مامان ها به نام 
آن ها معروف اســت و هرروز تقاضای زیادی 
برای آن ها وجود دارد، اما برای بســیاری به 
دلیل ساکن نبودن در منطقه قابل دسترس 
نیســت. برای ســفارش غذا محدودیتی در 
تعداد وجود ندارد و مشتری می تواند یک غذا 

هم سفارش دهد.

تصور می کردم 
که راه اندازی 
کسب وکار در 
حوزه آی تی 
پول زیادی 
نمی خواهد 
این حوزه را 

انتخاب کردم. 
درواقع با خود 
فکر می کنی 

که سایتی 
ایجاد می کنی 

و محصولی 
را می فروشی 
یا دو گروه را 
به هم وصل 

می کنی 
و آن ها 

محصولی را 
به همدیگر 
می فروشند 

و به طور کلی 
هزینه زیادی 
نمی خواهد، 
که البته این 
تصور لزوما 

درست نیست

هدف ما این 
است که به 

فروش 200 
هزار غذا در 
روز برسیم. 
این تعداد 

را چه کسی 
باید بپزد؟ هر 

آشپز بسته 
به حرفه ای 
یا معمولی 

بودنش بین 
16 تا 60 غذا 

می پزند، 
ولی به طور 

میانگین هر 
نفر 30 غذا 

می پزد. حاال 
اگر 200 

هزار پرس 
را تقسیم بر 
30 کنیم، 

رقم باالیی به  
دست می آید 

و زنان خانه دار 
دیگری به 

سیستم 
ما اضافه 
می شوند

سلبریتی
C e l e b r i t y

6

بیست سال طول می کشد تا به شهرت برسید اما 
در عرض 5 دقیقه می توانید آن را خراب کنید. 
اگر احتمال دادید ممکن است شهرتتان به خطر 
بیفتد حتما به گونه ای دیگر به مسئله نگاه کنید.

بیوگرافی
B i o g r a p h y

وارن بافت

تبسم لطیفی جوان 31 ساله برای زنان خانه دار اشتغال ایجاد کرده و از چشم انداز 5 ساله آینده می گوید

فروش 200 هزار غذا در  روز؛ ویژن مامان پز

می
 اما

یار
سات

س: 
عک
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کرده ایــم و گفته ایــم باید درون ایــن محدوده 
باشند. البته این نکته را هم اضافه کنم که داشتن 
دســتپخت عالی مهم ترین معیار ما برای انتخاب 

مامان های آشپز است.

 کدام محدوده ها را پوشش می دهید؟ 
مناطق 2 و 3 و 6 و 7 تهران، بخش هایی از منطقه 
4 تا امام علی و قســمت هایی از منطقه یک. اوایل 
محــدوده ما کوچک تــر بود و شــامل هفت تیر، 
ولی عصــر یا ونک می شــد. کار در ایــن مناطق 
سخت تر بود چون کمتر مسکونی و بیشتر اداری و 
تجاری هستند و مامان پز کمتر بود. مامان پزها باید 
تست های خود را در چهار مدل غذا برای ما ارسال 
کنند، از هرکدام یک پــرس. غذاها باید غذاهای 

پرفروش باشند، غذاهای محلی شهرهای مختلف، 
آبکی نباشند و کباب و ششلیک هم نباشند. چون 
نمی توان این غذاهای رستورانی را در خانه درست 
کرد. البته هستند افرادی که می گویند می توانیم 
3 پرس کباب درست کنیم یا 5 پرس و 6 پرس. اما 
این تعداد برای کار ما مناسب نیست و باید غذایی 
پیشنهاد دهند که حداقل 30 پرس بتوانند از آن 
درست کنند. هرکســی هر مهارتی داشته باشد، 

همان را باید ارائه  دهد. 

 تســترهای شــما چه کســانی هستند؟ 
کارشناسان خبره آشپزی؟

نه، تیــم خودمان غذاها را تســت می کنند. البته 
من و یکی دیگر از بچه ها برای این مسئله دوره ای 
در زمینــه آشــپزی گذرانده ایم کــه مهارتمان 
افزایش یابد. االن هم شــاید آشــپز خوبی نباشم 
اما تســت کننده ماهری شــده ام. مثال از همین 
قورمه ســبزی بیش از 50 مــدل مختلف در اقصا 
نقاط ایران وجود دارد، بــا انواع مزه های متفاوت. 
مثال شــنیده ایم که در اصفهان به قورمه ســبزی 
سیب زمینی اضافه می کنند و در بعضی از مناطق 
شمالی کشور دیده ایم که قورمه سبزی را با بادمجان 
می پزند و بعضی رب می زنند و... بچه ها از یک تا 5 به 
غذاها نمره می دهند. 5 عالی است و 4 یعنی خوب. 
اگر نمره از 4 به باال شود، قبول می شود. از 4 غذای 
ارسالی هم باید 3 غذا نمره خوب به باال بگیرند تا فرد 
برای همکاری تایید شود. بعد حضوری می آید، فیلم 
آموزشی می بیند و باید کارت بهداشت بگیرد. بعد 
از این مرحله کارشناس به محل زندگی او می رود و 

آنجا را به لحاظ بهداشتی بررسی می کند.

 تاکنون مشتری ناراضی و غذای برگشتی هم 
داشته اید؟

پیش آمده که مشتری ناراضی باشد اما ما به اصطالح 
از دلشان درمی آوریم. البته مشتریان کامنت های 
خود را برای غذای مامان های مختلف روی سایت 
درج می کنند و مشتریان بعدی که به سایت مراجعه 
می کنند، می توانند از این نظرات اســتفاده کنند. 
نظرات خیلی خوب یا خیلی بد هم روی ســایت 
قرار می گیرد. اگر خیلی نظرات بد باشــد، غذا را 

حذف می کنیم.
 غذا را حذف می کنید یا شخص آشپز را؟

اگر کسی مثال 10 غذایش بد باشد و همه غذاهایش 
به مــرور زمان حذف شــود، با او قطــع همکاری 

می کنیم چون دیگر غذایی ندارد که بپزد.

 در حال حاضر با چند مامان کار می کنید؟
50 نفر.

 به طور کلی تیمتان چند نفره است؟
7 نفر تیم فنی و حدود 16 پیک داریم. با سه آژانس 
هم در طول روز همکاری داریم. کال حدود 80 نفر 
مستقیما با ما کار می کنند. البته باید اشتغال زایی 
غیرمســتقیم کارمان را هم مد نظر داشته باشیم. 
مثال از بین مامان هایی که بــا آن ها کار می کنیم 
بعضی ها خیلی فعال هســتند و هــرروز به آن ها 
سفارش داده می شود. سفارش های باال همچون 
سفارش های شرکتی را به آن ها می دهیم. این افراد 
چون مشتریان زیادی دارند، مثال با مرغ فروش یا 
گوشــت فروش محل قرارداد بسته اند و مرغ به در 
خانه شان می آید و ارزان تر هم هست و به نوعی برای 

آن کسب وکار هم خریدار دائمی شده اند.

 یکــی از وجوه مثبت کار شــما جنبه های 
اجتماعی آن است، یعنی ایجاد اشتغال زایی 
برای اقشــار کم درآمد اجتمــاع؛ مثال زنان 
سرپرســت خانوار. از طرفی وقتی بحث کار 
مطرح باشــد باید از درآمدزایی حرف بزنیم. 
چه دستمزدی به مامان های همکار با خودتان 

پرداخت می کنید؟
بیشــترین درآمدی که به طــور ماهانه مامان ها 
تاکنون دریافت کرده انــد، حدود 3 میلیون و نیم 
بوده که 10 درصد بانوانی که بــا ما کار می کنند 

درآمدی تا این اندازه دارند.

 این دستمزد با احتســاب هزینه مواد اولیه 
غذاست؟

نه، سودشان 3/5 میلیون تومان است و پرداختی 
ماهانه ما به آن ها 12 تا 13 میلیون تومان اســت. 

آن ها افرادی حرفه ای هستند.

 چند درصد از این مامان ها سرپرست خانوار 
هستند؟

حدودا 30 درصد. البتــه نزدیک به 30 درصد هم 
وجهه مالی کار چندان برایشان مهم نیست. یعنی 
احتیاج مالی ندارند و می گویند چون به آشــپزی 

عالقه مند هستند، کار می کنند.

 همان طور که خودتان هم اشاره کردید، بعد 
از دو سال مامان پز هنوز کل تهران را پوشش 
نمی دهد. از طرفی رشــد از الزامات مفهوم 
استارت آپ است و این عدم رشد سریع مامان پز 
با این مفهوم در تناقض است و به نظر می رسد که 
مامان پز آن قدر که می گویند بزرگ نشده و رشد 
بزرگی را تجربه نمی کند. دلیل کندی رشد آن را 

مربوط به عواملی می دانید؟ 
یکی از ایرادهایی که از ابتدا از ما می گرفتند این بود 
که اســکیل  کردن آن سخت است. چون عملیات 
خارج از فضــای وب آن خیلی زیاد اســت. اما در 
پیدا کردن آشپز محدودیت نداریم. کما اینکه در 
بخش هایی از شــهر که سرویسی ارائه نمی کنیم، 
درخواســت های زیادی داریم کــه با مجموعه ما 
همکاری کنند. ولی اصل قضیه و ســختی اصلی 
مربوط به دلیوری غذاســت. یعنی گرفتن غذا از 
مامان ها و ارسال برای مشتریان. مثال مناطق 19 
و 20 تهران را می خواهیم پوشــش دهیم و قبل از 
هر چیز باید دلیوری را راه اندازی کنیم و این قبل 
از ورود مشتری است. از طرفی مثال نیمه جنوبی 
تهران هم مبلغی که بابت غذا می توانند بپردازند، 
بسیار پایین است در حالی که قیمت غذای خانگی 

پایین نیست.

 به نظر می رسد قیمت متوسط به باالی غذاهای 
شــما درنهایت منجر به ریزش مشتریان شما 
می شود. مثال طبقه کارگر و قشر دانشجو را از 

دست می دهید.
بله، دقیقا همین طور اســت. امــا ماهیت کار ما و 
اینکه تاکید را بر خانگی بودن غذاها گذاشــته ایم 
و همچنین هزینه های ارسال مانع از پایین آوردن 
قیمت ها می شود و به تبع آن مشتریانی را از دست 
می دهیم، چون هزینه های دلیوری هم تاکنون روی 
غذا بوده و تقریبا از سود خودمان کم کرده ایم و آن را 

از مشتری نگرفته ایم.

 شــاید همین هزینه ها دلیل عمده ای برای 
عدم رشد سریع مامان پز باشد. برنامه ای برای 

دریافت هزینه های ارسال دارید؟
بله، به دنبال النچ کردن اپلیکیشن ویژه ای هستیم 
که با این اتفاق هزینه ای هم بابت دلیوری دریافت 

می کنیم.

 چه رقمی خواهد بود؟
احتماال تا 1500 تومــان خواهد بود. البته قبل از 
هرچیز می خواهیم بازخــورد این کار را بگیریم و 
شاید آماری به  دست بیاید که این هزینه را اضافه 
هم نکنیم، چون عکس العمل مشتری ها برایمان 
مهم است و بر اساس آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

 عمده مشتریان شما چه کسانی هستند؟
سه نوع محصول داریم؛ سفارش تکی، محصوالت 
شــرکتی، و محصوالتــی که بــرای مهمانی ها و 
مراســم ها آماده می کنیم. تا حاال تمرکزمان روی 
فروش تکی بــوده و حتی روی ســایتمان اعالم 
نکرده ایم که به شــرکت ها و مجالس هم خدمات 
ارائه می کنیم اما خود مشــتریان از ما می خواهند 
که برایشان غذا تهیه کنیم و پیش بینی آینده ای 
که برای مامان پز داریم، همکاری های بیشــتر با 
مشتریانی از این دست است. چون در این صورت 
فکر می کنیم که برای مامان ها هم کار بیشــتری 
تدارک می بینیم و درآمدزایی بیشــتری برایشان 
رقم می خورد و سرعت رشد مامان پز هم افزایش 

می یابد.
از طرفی چــون تعداد غذای مــورد تقاضای این 
مشتریان باالست، نوع ارسال آن هم کامال متفاوت 
خواهد بود و همه از طریق اپ و سایت و نهایتا با یکی 
دو نیروی پشتیبانی انجام می شود و توسعه آن برای 
ما بسیار راحت تر می شود. با این شرایط به راحتی 
می توانیم در کل تهران و حتی شهرســتان ها این 
کار را گســترش دهیم. درواقع هزینه های باالی 
عملیاتی آن حذف می شــود. چون مثال در حالت 
ارسال های تکی یک نفر ممکن است چهار غذا از 
چهار مامان مختلف در چهار نقطه شهر سفارش 
داده باشــد. پیک باید هر چهار غــذا را بگیرد و به 
دست مشتری برساند. این پروسه هم زمان بر است 
و هم هزینه باالیی دارد. در صورتی که دو نوع دیگر 
مشتری تنها با یک آژانس و به راحتی انجام می شود، 

چون مقصد واحد است.

 مامان پز چقدر تبلیغ می کند؟
ما تاکنون هیچ تبلیغاتی برای مامان پز نکرده ایم. 
حتی یک ریال هم هزینه تبلیغات و پروموشــن 

نداشته ایم.

 یعنی احساس نکرده اید که باید بهتر یا بیشتر 
معرفی و شناخته شوید؟

چون می خواستیم رشدمان تحت کنترل خودمان 
باشــد، تبلیغ نکردیم. چون هردو طرف بیزینس 
باید متوازن با هم رشد کنند. درواقع نمی خواستیم 

تبلیغی کنیــم و حجم باالیی از 
مشتریان به سمتمان بیایند اما 
قدرت ســرویس دهی به آن ها 
را نداشــته باشیم و کیفیت را از 
دســت بدهیم. از طرفی بدون 
تبلیغات هــم مامان پز به تعداد 

فروش باالیی رســیده و تبلیغات دهان به دهان ما 
را پیش برده است.

 در حال حاضر تعداد فروش روزانه شما چقدر 
است؟

اکثر روزها فروشــمان حدود هزار غذاست. البته 
رکورد 3 هزار غذا در یک روز را هم داشته ایم.

 چند نوع غذا روی سایت شما ارائه می شود؟
بین 70 تا 80 نوع غذا. غذاهای ابتکاری مامان ها را 

هم باید به این تعداد اضافه کنیم.

 سفارش ها هنوز از روز قبل است؟
بله، چــون نباید غذا روی دســت مامان ها بماند. 
آن ها دقیقا به تعداد سفارش مشتریان غذا می پزند 
که این کار هم صرفــه اقتصادی برای آن ها دارد و 
هم بــرای ما، و از هدررفت غذا و مانده شــدن آن 

جلوگیری می کند.

 مسئله ای که وجود دارد، تاکید شما بر تازه 
بودن غذاهاســت. این امکان وجود دارد که 
مثال شخصی بیش از پرس سفارش داده شده 
غذا بپزد و برای روز بعد هــم آن را نگه دارد؟ 
شــما مانده یا تازه بودن غذا را چگونه کنترل 

می کنید؟
تاکنون مشــتریان در مورد ماندگی غذا شکایتی 
نداشــته اند. از طرفی هر کس هــرروز باید غذای 
متفاوتی بپزد و نباید غذایش تکراری باشد. چون هم 
خستگی باالیی برای فرد دارد و هم اینکه ما با این کار 
ضریب خطا را به صفر می رسانیم. مثال قورمه سبزی 
در روزهای مختلف به مامان های مختلف سفارش 
داده می شود. آشپزی که مشــتریان از او بازخورد 
منفی ثبت کنند، تذکر جدی می گیرد و ممکن است 
حذف شود. وقتی مشتری کامنت منفی می گذارد، 
با مشتری تماس می گیریم و ایراد غذا را می پرسیم.

 فکر نمی کنید سفارش اینترنتی مشتریانی 
را از شما بگیرد که توان یا سواد استفاده از این 
ابزار را ندارند؟ مثال اگر مرکز تلفنی داشتید، 

بهتر نبود؟
ما از طریق اس ام اس هم ســفارش داشته ایم اما تا 
یکی دو هفته دیگر که اپلیکیشن ما راه اندازی شود، 
سفارش تنها از طریق اپ و ایمیل انجام می شود و 
به نوعی سخت تر هم می شود. چون اگر بخواهیم 
ســفارش تلفنی داشته باشــیم باید کال سنتری 
10نفره اســتخدام کنیم و فضای زیادی به آن ها 
اختصاص دهیم که هزینه هــای باالیی دارد. اگر 
کسی نمی تواند از این روش استفاده کند، مشتری 
استارت آپ به حساب نمی آید و باید از سایر مراکز 

ارائه دهنده غذا استفاده کند.

 یعنی شما اصال مشتری تلفنی ندارید؟
چرا داریــم. روزانه 8 تــا 10 نفر هــم به صورت 
تلفنی ســفارش می دهند و شرکت ها هم همگی 

سفارش هایشان تلفنی است.

 سود شما چگونه محاسبه می شود؟
از هر پرس غــذا حدود 30 درصد به مامان پز و 70 
درصد به آشــپز تعلق می گیرد. البته همه این 30 
درصد سود نیست و هزینه های بسته بندی و توزیع 

را هم شامل می شود. 

 چه چشم اندازی برای آینده مامان پز در نظر 
دارید؟

پوشش کامل تهران نخستین هدف است و برنامه 
ما این است که تا 5 سال آینده به یکی از گزینه های 
نخست ســفارش غذا در تهران تبدیل شویم و در 
شهرهای بزرگ هم شــعبه داشته باشیم. البته ما 
کمتر به شــهرهای کوچک فکر می کنیم چون به 
نظرمان بازار ندارند، مگر اینکه سفارش مهمانی و 
مجالس باشد که چون فقط کار نرم افزاری است و 

کار عملیاتی ندارد، بهتر انجام می شود.

 در شهرستان ها به صورت نمایندگی حضور 
خواهید داشت؟

ما هرروز یک ایمیل درخواســت بــرای گرفتن 
نمایندگی داریم، اما هنوز فکر می کنیم ساختارها 
باید مشخص تر شوند و پایداری بیشتری به دست 
آوریــم. از طرفی معلوم نیســت نمایندگی همه 
استانداردهای شــما را پیاده کند و هیئت مدیره 
مردد است که این کار را بکند یا نه. می خواهیم اگر 
نمایندگی هم داشته باشیم درست مانند خودمان 
عمل کند. هنــوز تصمیم قاطعی بــرای اعطای 

نمایندگی نگرفته ایم و این کار زمان می برد.

 نزدیک به 80 نفر با شــما کار می کنند و با 
گســترش کار این تعداد بیشتر هم می شود. 
فکر می کنید اگر توسعه ای که می گویید اتفاق 
بیفتد، مامان پز چه میزان افزایش اشتغال زایی 

خواهد داشت؟
هدف ما این اســت که به فروش 200 هزار غذا در 
روز برســیم. این تعداد را چه کسی باید بپزد؟ هر 
آشپز بسته به حرفه ای یا معمولی بودنش بین 16 
تا 60 غذا می پزند، ولی به طور میانگین هر نفر 30 
غذا می پزد. حاال اگر 200 هزار پرس را تقســیم بر 
30 کنیم، رقم باالیی به  دست می آید و زنان خانه دار 
دیگری به سیستم ما اضافه می شوند. بنابراین تعداد 
مامان ها یا همان آشپزهای ما بسیار بیشتر می شود.

 رسیدن به 200 هزار غذا در هر روز طی همان 
5 سالی که اشاره کردید قرار است اتفاق بیفتد؟

نه، فکر می کنیم رسیدن به این عدد زمان بیشتری 
می برد و فروش 200 هزار غذا در روز، ویژن مامان پز 
است اما طی 5 سال آینده باید به یکی از گزینه های 

نخست سفارش غذا در تهران تبدیل شویم.

 تاکنون چقدر برای مامان پز هزینه کرده اید؟
حدودا 300 میلیون تومان.

 سرمایه گذار هم جذب کرده اید؟
بله.

 رقم جذب سرمایه چقدر بوده؟
ترجیح می دهم اشاره نکنم.

 چه درصدی از سهام را در اختیار گرفته اند؟
کمتر از نصف، چون همیشــه ســرمایه گذار باید 
منیجر باشــد تا انگیــزه کافی بــرای اداره کار را 

داشته باشد.

 در حال حاضر بســیاری از استارت آپ ها را 
ارزش گذاری مالــی می کنند و اصطالحا روی 
آن ها قیمــت می گذارنــد؛ مامان پز تاکنون 
ارزش گذاری مالی شده است؟

بین خودمان شده،ْ ولی ترجیح 
می دهم نگویم.

 اگر سرمایه گذاری بخواهد 
مامان پز را کامال از شما بخرد، 

آن را می فروشید؟
نه! )قاطعانه( چون مامان پز کســب وکار من است 
و نمی خواهم آن را بفروشــم. اتفاقا پیشنهاد آن را 

داشته ایم اما قبول نکرده ایم.

 از طرف سرمایه گذار داخلی یا خارجی؟
خارجــی، همــان شــرکتی کــه بســیاری از 
کســب وکارهای اینترنتی فعلی بــه آن مرتبط 

هستند.

 چه قیمتی پیشنهاد کردند؟
ترجیح می دهم به قیمت پیشنهادی اشاره نکنم.

 اگر کسب وکاری مشابه مامان پز در بازار ظهور 
کند، عکس العمل شما چه خواهد بود؟

 بســتگی دارد که چقــدر بزرگ و جدی باشــد. 
اگر کسی با ســرمایه باال وارد شود، ما هم مجبور 
می شویم به جای 7 نفر 70 نفر باشیم و سرمایه های 
باالتری جذب کنیم و این قــدرت را در خودمان 

می بینیم.

 فکر می کنید در حــال حاضر چند درصد از 
مردم تهران شما را می شناسند؟

10 درصد.

 آماری دارید که به طور کلی از آغاز کار مامان پز 
تاکنون چند غذا فروخته اید؟

بیــش از 200 هزار غذا طی دو ســالی که از عمر 
مامان پز می گذرد.

 ماه اول چند غذا فروختید؟
حدود 50 غذا فروختیم و تا امروز پیوسته در حال 

رشد بوده ایم.

 و ماه آخر چطور؟
در آخرین ماه فروشــمان به حــدود 40 هزار غذا 

رسیده است.

 با احتســاب آمار و ارقامی کــه می گویید، 
خودتان محاسبه کرده اید که با چه سرعتی در 

حال رشد هستید؟
نسبت به پارسال فروشمان 20 برابر شده است.

 شما بسته بندی ویژه ای برای غذاهای ارسالی 
دارید. درواقع حالتی شبیه بقچه های قدیمی. 

این ایده از کجا به ذهنتان رسید؟
از همان شروع کسب وکارمان، این ایده را داشتیم 
که پکیجی متناسب با اسم مامان پز داشته باشیم و 
از همان روز نخست هم غذاها را در این قالب ارسال 
کردیم. درواقع می خواستیم متفاوت باشد و حالت 
خانگی داشته باشد. البته ایده کاغذ هم در ذهنم بود 
ولی با نظرسنجی از دوستان به بسته بندی پارچه ای 
رسیدیم. قیمت ها را محاسبه کردیم و هزینه های 
برش و دوخت را حساب کردیم و چون هزینه اش 
خیلی باال نیست، با قراردادی که با یکی از مامان ها 

داریم، آن ها را تهیه می کنیم.

 مهم ترین ریســک ها و تهدیدهای کارتان 
چیست؟ یعنی فکر می کنید چه عواملی ممکن 
است موجبات شکست مامان پز را فراهم کند؟

توزیع و ارســال. این بخش سخت ترین بخش کار 
ماست. البته این مربوط به ارسال تکی است وگرنه 
دو الین شرکتی و مراسمات فکر نمی کنم هیچ گاه 
شکست بخورند. اما بخش دلیوری و توزیع تکی به 
خاطر زمان بر بودن شــاید و فقط شاید به موفقیت 
دو بخش دیگر نرســد، چون ممکن اســت سایر 
ارائه دهندگان خدمات غذا با این سیســتم مشکل 
داشته باشند. مثل همان اتفاقی که برای اوبر در دنیا 
افتاده که مورد اعتراض تاکســیرانی و آژانس ها در 
کشورهای مختلف واقع شده . االن باید وقت زیادی را 
در دادگاه ها سپری کند و از خودش دفاع کند، چون 
تاکسی رانی می گوید چرا اوبر باید کار تاکسی رانی 
کند وقتی راننده هایش مجوز تاکسی رانی ندارند و 

آدم های معمولی هستند.

بیشترین 
درآمدی که 

به طور ماهانه 
مامان ها 
تاکنون 
دریافت 

کرده اند، 
حدود 3/5 

میلیون بوده 
که 10 درصد 

بانوانی که با ما 
کار می کنند 

درآمدی تا 
این اندازه 

دارند.درواقع 
سودشان 

3/5 میلیون 
تومان است 
و پرداختی 
ماهانه ما به 

آن ها 12 تا 13 
میلیون تومان 

است

سرمایه گذار 
با کسی کار 
می کند که 

جدی باشد. 
وقتی به 

سرمایه گذار 
بگویی جای 
دیگری در 

حال کار 
هستی، 

سرمایه اش را 
برایت خرج 

نمی کند. 
منتها ما هم 
دنبالش را 

نگرفتیم چون 
محصولمان 
هنوز شکل 

نگرفته بود و 
باید مارکت 

اینسایت 
می کردیم

سلبریتی
C e l e b r i t y
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فروش 200 هزار غذا در  روز؛ ویژن مامان پز

در حــال حاضر در بــازار چندین 
استارت آپ در حال فعالیت هستند 
که مدل خارجی داشته اند و همان را 
در بازار ایران پیاده کرده اند. آن ها 
چون بیزینس مدلی از قبل داشته اند 
احتمال موفقیتشــان زیاد است، 
اما ما بیزینس مدل مشابه مامان پز 
نداشته ایم که خانگی باشد. شاید به 
خاطر اینکه فرهنگ غذایی ایرانی 
متفاوت است و بحث مامان پز برای 
ایرانی ها معنایی دارد که در دیگر 
فرهنگ نیست و غذای خانگی آن ها 
با غذای بیرون تفاوت چندانی ندارد. 
پس کار ما جدید اســت و بیزینس 
مدل آن را خودمان با خطا و آزمایش 
می سازیم تا سرمایه مان هدر نرود و 
کار نخوابد. بنابراین باید با احتیاط 

حرکت کنیم.
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استارت آپ ناب سیستمی است برای 
ســاخت یک کســب وکار یا محصول 
در موثرتریــن راه ممکن برای کاهش 

ریسک شکست.
در ایــن رویکــرد بــرای راه انــدازی 
کســب وکار و محصول همه ایده های 
محصول و کسب وکار فرضیاتی تلقی 
می شــوند که باید با آزمایش سریع در 
بازار اعتبارســنجی شوند. این رویکرد 
بــر آزمایش کــردن علمــی، بیرون 
دادن تکرارشدنی محصول و بازخورد 
مشتریان اســتوار است تا به یادگیری 

معتبر برسد.
همانند رویه های مدیریت ناب، فلسفه 
استارت آپ ناب به دنبال حذف کارهای 
بی فایده و افزایش کارهای ارزش آفرین 
طی فرآیند ســاخت محصول اســت، 
به گونه ای که اســتارت آپ ها بتوانند 
بدون نیــاز به ســرمایه گذاری کالن 
بیرونی، طرح های کســب وکار مفصل 
و محصولی بی نقص شــانس موفقیت 

بیشتری داشته باشند. 
کمال در ســاخت محصول، طرح های 
کســب وکار درازمدت در یــک بازار 
غیرقطعی یا ناشــناخته، یا مفروضات 
اعتبارسنجی نشــده همگی چیزهای 
هستند که به کاربرندگان استارت آپ 

ناب از آن ها پرهیز می کنند.

ریشهها
اریک ریس )Eric Ries( در ســپتامبر 
۲۰۰۸ بــرای نخســتین بار در بالگ 
خود از عبارت Lean Startup استفاده 
کرد. با وجــود آنکه در آغاز این عبارت 
مختص شــرکت هایی با فنــاوری باال 
بود از آن زمان تاکنــون کاربرد آن به 
هر فرد، تیم یا شــرکتی کــه به دنبال 
معرفی محصــول یا خدمتی نو در بازار 
است گســترش یافته اســت. اکنون 
محبوبیت استارت آپ ناب از زادگاهش 
سیلیکون ولی بســیار فراتر رفته و در 

سراسر جهان گسترش یافته است.
اریک ریس با معرفی رویکرد استارت آپ 
ناب رویه سنتی راه اندازی کسب وکار 
را زیر ســوال می برد و بیان می کند که 
رویه سنتی موجب اتالف وقت آدم ها 
در فرآیند کارآفرینی می شــود. رویه 
ســنتی منجر می شــود نرخ شکست 
کســب وکارهای نوپا باالتر رود و باید 
بــرای آن فکری کرد. فرآیند ســنتی 
براساس دســتورالعملی چند ده ساله 
این گونه اســت: طرح کســب وکار را 
بنویسید، آن را به سرمایه گذاران ارائه 
دهید، تیم را شــکل دهید، محصول 
را معرفی کنیــد و در آخر با تمام توان 
شروع به فروش کنید. احتماال جایی در 
این دنباله از رخدادها، شکست مهلکی 

را تجربه خواهید کرد.
فلسفه استارت آپ ناب مبنی بر تولید 
ناب اســت، روش تولیــد جدیدی که 
در دهه ۶۰ میالدی توســط تویوتا به 
 کار گرفته شــد و به »سیســتم تولید 
تویوتا« )TPS( هم معروف اســت. پس 
از موفقیت های تویوتا در دهه های بعد 
نخست توسط خودروســازان غربی و 

سپس در صنایع دیگر کاربرد یافت.
هدف تولید نــاب، کاهش دادن اتالف 
اســت. تعریف اتالف هم همان حذف 
فعالیت هایی اســت که برای مشتری 
ارزشی ایجاد نمی کند. استارت آپ ناب 
از ترکیب تولید ناب، گسترش مشتریان 
)Customer Development( و توســعه 

نرم افزاری چابک به همراه آموزه هایی 
از استارت آپ های موفق به وجود آمد.

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

8
جف بیزوس

یکی از بزرگ ترین اشــکاالتی که به انسان ها وارد 
است این است که سعی می کنند عالقه را به خود 
تحمیل کنند. شما رنج و اندوه را انتخاب نمی کنید 

بلکه اندوه است که شما را انتخاب می کند. 

در گام اول 
باید مسئله 
را مشخص 

کنید. بعد از 
اینکه مشکل 

را مشخص 
کردید با هر 
یک از این 

هفت تکنیک 
و سواالت 

ایده برانگیز 
باید سراغ این 
مسئله بروید 
و ایده پردازی 

و فرضیه سازی 
کنید. تکنیک 

اسکمپر این 
کار را به واسطه 

فهرستی 
از سواالت 
ایده برانگیز 
برای شما 

تسهیل 
می کند

اسکمپر یا همان سواالت الهام بخش به شما کمک می کنند که ساختار استارت آپتان را مدون و دقیق پی ریزی کنید
از خودتان سواالت ایده برانگیز بپرسید

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

اگر در 
استارت آپتان 
در حال انجام 

فعالیتی 
هستید که 

ارزشی برای 
مشتری ایجاد 

نمی کند، 
دچار اتالف 

شده اید

استارتآپناب
متدولوژیمدرنوموفق

کارآفرینی

واژهنامهاستارتآپی:هدررفت
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در ادامه معرفی و آموزش سلسله ابزارهای کاربردی 
برای استارت آپ ها، در این مقاله به معرفی تکنیک 
اسکمپر )SCAMPER( یا همان سواالت ایده برانگیز 
می پــردازم. این تکنیک برای حل مســائل و تولید 
ایده های مرتبط با جنبه های مختلف یک کسب وکار 
و مخصوصا استارت آپ ها، بســیار کاربردی است. 
قبال توضیح دادیم که شــما در بحــث کارآفرینی و 
اســتارت آپ ها احتماال مشکل و مســئله ای را باید 
حل کنید و راهکار و محصولی را برای آن ارائه دهید. 
تکنیک اســکمپر این کار را به واســطه فهرستی از 

سواالت ایده برانگیز برای شما تسهیل می کند.

اسکمپر  چیست؟
ایــن واژه از کنار هم قرار گرفتــن حروف اول هفت 
تکنیکی که برای خلق ایده های جدید به کار می روند 

تشکیل شده است. این هفت تکنیک عبارت اند از:
Substitute:S )جایگزین کردن(

Combine:C )ترکیب کردن(
Adapt:A )اقتباس کردن(

Magnify:M )تقویت کردن(
Put to Other Uses:P )بــه کار گرفتــن در دیگر 

حوزه ها(
Eliminate or Minify:E )حــذف کردن یا کوچک 

کردن(
Rearrange or Reverse:R )معکــوس کردن یا 

چینش مجدد(
در ادامــه در قالب یک مثال نحــوه به کارگیری این 

تکنیک را در یک استارت آپ بررسی خواهیم کرد.

بهکارگیریاسکمپردریکاستارتآپ
در مرحله اول باید ببینید موضوع و مســئله ای که 
می خواهید حل کنید چیســت. چه مشکلی است 
که مردم با آن روبه رو هســتند، برای مثال آیا مردم 
درگرفتن تاکسی مشــکل دارند؟ آیا در سفارش و 
تهیه غذا مشکلی هست؟ مردم مطالعه نمی کنند؟ و... 
اصال چه سرویس هایی در حال حاضر وجود دارد که 
می شود آن ها را بهبود بخشید، ترجمه کتاب، ثبت 
شرکت، رفع مشــکالت کامپیوتر، انتخاب و خرید 

لباس، خرید عینک و...؟
بنابراین در گام اول باید مســئله را مشخص کنید. 
بعد از اینکه مشکل را مشــخص کردید با هر یک از 
این هفت تکنیک و سواالت ایده برانگیزی که در آن 
مطرح شده باید سراغ این مسئله بروید و ایده پردازی 
و فرضیه سازی کنید. در ادامه هریک از این تکنیک ها 
و سواالت ایده برانگیز معرفی می شوند که به عنوان 
راهنما مورد اســتفاده قرار می گیرند، از طرفی برای 
اینکه درک بهتری در این زمینه داشــته باشــید، 
توضیحات را در قالب یک مثال ارائه خواهیم داد تا از 
نحوه به کارگیری این تکنیک ها در عمل آگاه شوید. 
از طرفی در منابع کالســیک آموزشی این تکنیک 
یک ســری واژه های محرک آورده شده است که در 

تحریک خالقیت موثر خواهند بود.
قبل از توضیح، مثالی فرضی را در نظر می گیریم که 

قرار است سیستم اســتفاده از خدمات تاکسی های 
شهری را تسهیل ســازد. جالب است بدانید که یک 
اســتارت آپ موفق در کشــور با نام تاکسی یاب که 
هم اکنون به اسنپ تغییر نام داده است واقعا این ایده را 
پیاده کرده است. و اما حاال 5 تکنیک از این 7 تکنیک 
را توضیح می دهم و می توانید ۲ تکنیک باقی مانده و 

جمع بندی مطلب را در شنبه مگ بخوانید.

جایگزینی  
این تکنیک به این معناســت که آیا 
می شود بخشــی از مسئله یا راه حل 
موجود )محصول موجود، ســرویس 
موجــود( را با چیز دیگــری جایگزیــن کرد؟ چه 
جایگزین هایی وجود دارد؟ این سواالت ایده برانگیز و 

کمکی را در نظر بگیرید:
آیا می توانم از فرآیندهای متفاوتی استفاده کنم؟

آیــا می توانم بخشــی از فرآینــد را تغییر دهم یا 
جایگزین کنم؟

آیا می توانم مسئول و شخص مربوط به این موضوع 
را تغییر دهم؟

آیا قوانین می تواند تغییر کند؟
آیا می توانم از اجزا، روش ها و یا موارد دیگر استفاده 

کنم؟
آیا می توانم شکل آن را تغییر دهم؟

چه می شود اگر اسمش را تغییر دهم؟ )تکنیک »چه 
می شود اگر« خود یکی از تکنیک های ایده پردازی و 

خالقیت است.(
آیا می توانم یک بخــش از آن را با بخش دیگری از 

آن جایگزین کنم؟
آیا می توانم در جای متفاوتی، از این ایده استفاده 

کنم؟
آیا می توانم گرایش یا احساســاتم را نسبت به آن 
تغییر دهم و تجربه بهتری برای مشتری ایجاد کنم؟

کلمات محرک: تبادل کردن، رنگی کردن، معاوضه 
کردن، جایگزین شدن، جانشین شدن، نماینده بودن، 
جا عوض کردن، تغییر نام دادن، تغییر بســته بندی 
کردن، تغییر جــا دادن، تغییر مــکان دادن، رزرو 
کردن، شــکل دادن، جانشین کسی شدن، نماینده 
کسی شدن، عوض کردن، راه گزیدن، گرفتن مکان 

کسی یا چیزی.
مثال: مسئله این است که می خواهیم فرآیند استفاده 
از خدمات تاکسی های شــهری را برای شهروندان 
تسهیل کنیم. می شود با استفاده از این تکنیک این 
سوال را مطرح کرد که آیا می شود بخشی از فرآیند 
گرفتن یک تاکســی را بهبود داد؟ مثال زنگ زدن به 
تاکسی تلفنی و درخواست تاکســی؟ بله می شود، 
مثال با استفاده از یک اپ موبایل قسمتی از فرآیند را 
می شود بهبود داد و از طریق اپ و به صورت نرم افزاری 
درخواست تاکسی کرد. آیا می شود در جای متفاوتی 
از این ایده )یعنی استفاده از یک اپ برای درخواست 
تاکسی( استفاده کرد؟ بله، می توان برای درخواست 

غذا نیز از ایده ای مشابه این اپلیکیشن استفاده کرد.

ترکیب  
به تلفن همراهتان دقت کنید! این ابزار 
امــروزه ترکیبی جالــب از دوربین، 
جی پی اس، شتاب سنج، پخش کننده 
موسیقی، تلویزیون و... است. می توانید با ترکیب های 
مناسب محصوالت و سرویس های جالب خلق کنید، 

همان طور که قبال در بحث خالقیت توضیح دادیم یک 
بخش اساسی از تفکر خالق، توانایی ترکیب ایده ها، 
خدمات، کاالها و ســرویس های مختلف با یکدیگر 

است. سواالت ایده برانگیز و راهنمای این بخش:
چه ایده هــا یا بخش هایی را می تــوان با این ایده 

ترکیب کرد؟
چه چیزهای دیگری بــرای کاربران این ایده مهم 
اســت که بتوانم با ترکیب آن ها، رضایت کاربران و 

تعداد آن ها را بیشتر کنم؟
چه نرم افزارها و سخت افزارهایی را می توانم با این 

ایده استارت آپی ترکیب کنم؟
در تیم استارت آپی ما چه توانمندی هایی وجود دارد 
که می توان در پروژه از آن ها استفاده کرد؟ )به عبارتی 
این تکنیک حتی در بحث های مدیریتی کاربرد دارد.(

کلمات محرک: آمیختن، یکی شدن، مخلوط کردن، 
به هم رســاندن، ائتالف کردن، با هم جمع شــدن، 
با هم مخلوط کردن، قرین شــدن، ترکیب کردن، 
درهم آمیختن، متصل کردن، پیونــد دادن، ادغام 
کردن، ممزوج کردن، مختلط کردن، به صورت بسته 

درآوردن، ارتباط دادن، متحد کردن.
مثال: مسئله این است که می خواهیم فرآیند استفاده 
از خدمات تاکســی ها را برای شهروندان با استفاده 
از یک اپ تســهیل کنیم. آیا از جی پی اس تلفنهای 
همراه می توان در زمینه سهولت این سرویس استفاده 
کرد؟ بله، به راحتی. اتفاقا ایده جالبی است! می شود 
نزدیک ترین تاکسی را بر اساس موقعیت کاربر به او 
پیشنهاد داد، حتی می توان پرداخت ها را به صورت 
الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام داد. می شــود 
ایــن امکان را هم ایجاد کرد که از تاکســی خدمات 
جانبی دیگری بخواهیم، مثال انجام خریدهای منزل. 

)ایده پردازی است دیگر، جدی نگیرید!(

اقتباستطبیقیاسازگاری   
نکنــد فرد دیگری قبال ایــن ایده به 
ذهنش رسیده باشد! اگر توجه کرده 
باشید بسیاری از ایده ها و محصوالت 
جدید بر پایه ایده های موجود شکل گرفته اند. سواالت 

ایده برانگیز در این زمینه:
چه محصوالت و سرویس ها یا اپ های دیگری مانند 

این وجود دارد؟
آیا در شــرایط مختلف دیگر، چیزی شبیه به این 

وجود دارد؟
چه نکات و ایده هایی در سرویس های مشابه وجود 

دارد که می تواند از آن ها بهره مند بشوم؟
چه چیزی را می توانم کپی کنم؟

از چه کسی می توانم تقلید کنم؟ )در استراتژی های 
بازاریابی می توانید از این نکته بسیار استفاده کنید.(

از چه پروسه های مشابهی می توانم اقتباس کنم؟ 
)این پرسش در طراحی مدل های کسب وکار کاربرد 

دارد.(
چه مفاهیــم دیگری را می توانــم در ایده خود به 

کار ببرم؟
چه ایده های دیگری در خارج از زمینه من هست 

که می توانم از آن ها کمک بگیرم؟
کلمات محرک: خو گرفتن، اقتباس کردن از شخصی، 
ســازگار کردن، تنظیم کردن، بهبود دادن، عادت 
کردن، خم شدن، تغییر دادن، تطبیق دادن، ضمنی 
کردن، کپی کردن، تقلید کردن، آشــنا ساختن، در 
زمینه ای آشنایی پیدا کردن، مناسب بودن، آشنایی 

پیدا کردن، دخیل شدن یا دخیل کردن، عادت پیدا 
کردن، مناسب ساختن، منطبق کردن، اصالح کردن، 
دوباره تنظیم کردن، دوباره درست کردن، بازبینی 
کردن، دوبــاره کاری کردن، عادی شــدن، تبدیل 

کردن، تغییر دادن.
مثال: همان داستان تاکسی که در باال به آن اشاره 
کردیم! به نظرتان با استفاده از این تکنیک چه کار 
می شــود کرد؟ از این پرسش ایده برانگیز استفاده 
می کنیم: چه نکات و ایده هایی در ســرویس های 
مشــابه وجود دارد که می توانــم از آن ها بهره مند 
شوم؟ گرفتن تاکسی به گونه ای یک نوع نیاز و در 
رسته نیازمندی هاست، وب سایت های نیازمندی 
بسیاری در اینترنت وجود دارد، با یک مرور متوجه 
می شوید که برای یک نیازمندی خاص، رتبه دادن 
کاربرها به ارائه دهنده آن ســرویس خیلی موثر و 
کلیدی است، پس خوب اســت ما هم این امکان 
را برای کاربران اپ تاکســی یابمان فراهم کنیم تا 
بتوانند به تاکسی ها رتبه بدهند. چه جالب! آن وقت 
رقابتی بین صاحبان تاکسی ایجاد می شود و شاید 
همین مســئله باعث افزایــش کیفیت خدمات و 

رضایت دو طرف شود.
مسئله بعدی این است که نکند این ایده اصال در خارج 
از ایران پیاده شده باشد، جستجو در اپ استورها باعث 
می شود اپ های مشابه بسیاری را ببینید و از آن ها و 

امکاناتی که ارائه کرده اند ایده بگیرید.

تقویت
بخشــی از ایده خود را که نقطه قوت 
شماست برای کاربران تقویت کنید، 
این کار در شعار شما و توضیحاتی که 
از کارتان صورت می گیرد باید رخ دهد. اصلی ترین 
ارزش خودتان را به چشم کاربرانتان بیاورید. در مورد 
مسائل فنی و کاربردپذیری نیز می توان از این تکنیک 
به نحو بسیار مطلوبی استفاده کرد. مثال افزایش پهنای 
باند، یا تقویت سرور، و بهبود و تقویت تجربه کاربری 
از مثال هــای به کارگیــری ایــن تکنیــک در 
استارت آپ هاست. از سواالت ایده برانگیز زیر برای این 

قسمت استفاده کنید:
در مورد این ایده چه چیزی را می توان بزرگ نمایی 

کرد یا اغراق آمیز جلوه داد؟
چه چیزی را می توان بهتر، بزرگ تر یا قوی تر کرد؟ 
سرور، سرعت برنامه، ســرعت خدمات و سرویس 

مربوطه؟
آیا می توانم ویژگی های بیشتری به آن اضافه کنم 
یا به طریقی به ارزش آن بیفزایم؟ )البته چندان با این 

نکته در شروع کار یک استارت آپ موافق نیستم.(
کلمات محرک: تقویت کردن، افزودن، ترقی دادن، 
بزرگ کردن، گسترش دادن، رشد کردن، باال بردن، 
افزایش دادن، شدت بخشیدن، مهم تر نشان دادن، 
تکثیر کــردن، بیش ازحد تاکید کردن، بیش ازحد 
فشار آوردن، زیاد کردن، قوی کردن، امتداد دادن.

مثال: همان اپلیکیشن تاکسی یاب را بررسی کنیم. 
در مورد این ایده چه چیزی را می توان بزرگ نمایی 
کرد یا اغراق آمیز جلوه داد؟ »ارزان تر و ســریع تر 
در شــهر ســفر کنید!«، »تمام تاکسی های شهر 
در کنترل شماســت!« و ایده های مشــابه دیگر. 
همان طور که می بینید در این مثال از این تکنیک 
در بحث کپــی رایتینگ و تهیه شــعار تبلیغاتی 

استفاده شده است.

دادهفیلی

بهرام جوهر شمشیری

این واژه ریشــه در تفکر ناب )Lean Thinking( و 
تولید نــاب )Lean Production( دارد. در تولید 
ناب، تاکید بر این نکته است که به صورت مستمر، 
فرآیند به گونه ای بهبود یابد که هرگونه اتالفی حذف 
شود. و تعریفی برای اتالف ارائه می شود که قابل تامل 

اســت. منظور از اتالف، هر فعالیتی است که باعث 
مصرف منابع می شود و ارزشی به محصول نهایی 
نمی افزاید. در بحث اســتارت آپ ناب هم تمرکز بر 
فرآیندی اســت که از هرگونه اتــالف و هدررفت 
جلوگیری کند. به عبارتی اگر در استارت آپتان در 

حال انجام فعالیتی هستید که ارزشی برای مشتری 
ایجاد نمی کند، دچار اتالف شده اید. مثال هایی از این 
گونه فعالیت ها عبارت اند از: اضافه کردن یک امکان 
جدید به وب ســایت، وقت بیش ازحد گذاشتن بر 
روی تولید محصولی بی نقص، استفاده از یک فرآیند 

نادرست در راهبری استارت آپ و... این فعالیت ها 
باعث هدر رفتن زمان و منابع مالی شــما می شود 
و به احتمال خیلی زیاد ارزشــی برای مشتری تان 
ایجاد نمی کند. چگونه از اتالف جلوگیری کنیم؟ با 

استفاده از رویکرد استارت آپ ناب!

بهکارگرفتندردیگرحوزهها 
همان طور که از اسم آن مشــخص است، این تکنیک 
بیان کننده این اســت که این ایده چــه کاربردهای 
دیگری می تواند داشته باشد. در بسیاری از مواقع یک 
ایده می تواند کاربردهایی دیگر در بازارهای مشــابه یا 
متفاوت داشته باشد. این ســواالت ایده برانگیز را در 

نظر بگیرید:
در چه موارد دیگری می توان از آن استفاده کرد؟

آیا افرادی، غیر از کسانی که این ایده در ابتدا به منظور 
آن ها بوده، می توانند از آن استفاده کنند؟

چگونه یک کودک یا شخص بزرگ تر، می تواند از این 
ایده استفاده کند؟

آیــا اگر آن را بهبــود دهیم، کاربردهــای احتمالی 
دیگری برای آن وجود خواهد داشت؟

اگر من چیزی درباره آن نمی دانستم، آیا می توانستم 
هدف این ایده را دریابم؟

آیا می توانم از این ایده در بازارها یا تجارت های دیگر 
استفاده کنم؟

کلمات محرک: سوءاســتفاده، به کار بســتن، خود را 
بهره مند ســاختن، رفتار کردن، منفعت داشتن، وارد 

بازی کردن، ضمنی کردن، به ته رســاندن، کاربردی 
کردن، به کار گرفتن، لذت بردن، تمرین کردن، تخلیه 
کردن، گستراندن، استثمار کردن، به پایان رساندن، 
اداره کردن، وفور یافتن، اســتفاده کــردن، مدیریت 
کردن، دســت کاری کردن، ســوءرفتار، عمل کردن، 
جایگزینی کردن، منبع، گذراندن، منفعت بردن، لذت 
بردن، بهره برداری کردن، رفتار کردن، تا آخر استفاده 
کردن، اســتعمال کردن، تلف کردن، کهنه و فرسوده 

شدن، کار کردن.
مثال: در مورد تاکسی یاب فکر می کنید در چه بازارهای 

دیگری می توان از آن اســتفاده کرد؟ چه کاربردهای 
دیگری دارد. کمی فکر کنید، نظرتان چیست که از این 
ایده برای مسافرت های بین شهری استفاده شود. یعنی 
چه؟ یعنی اینکه شــما مثال می خواهید از تهران به قم 
بروید، می توانید از بین رانندگان این مسیر، راننده ای 
را انتخاب کنید! البته این یک ایده خام است، اینجا فقط 
می خواهیم مثال بزنیم. یا شاید این ایده به ذهن برسد 
که ایده تاکســی یاب را فقط برای خانم ها ارائه دهیم. 
یعنی مسافران خانم و رانندگان خانم. این ها نمونه هایی 

از به کارگیری این تکنیک است.

Waste ۲5 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره دهم

متنکاملرادر
شنبهمگبخوانید



چارلی چاپلین
دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا هست. 
به جای آنکه جای دیگران را بگیرید سعی کنید 

جای خود را بیابید. 

اکوسیستم
E c o s y s t e m

9

این شرکت به 
تولیدکنندگان 

دستگاه ها 
امکان می دهد 
به سرعت و به 
طور کارآمد 

مجموعه 
کارهای خود را 

توسعه دهند.
شرکای 

سخت افزاری 
در این 

نمایشگاه از 
بسیاری از 

دستگاه های 
ویندوز جدید 
رونمایی کردند

چشمانداز
L a n d s c a p e

نقدهای ضدنژادپرستانه، بر علیه روبات مایکروسافت کار را برای فیس بوک سخت کرده است اما زاکربرگ می خواهد کار بزرگ 
دیگری را انجام دهد

یکی از مدیران ارشد مایکروسافت در نمایشگاه کامپیوتکس از راهکارهای این شرکت برای توسعه اکوسیستمش می گوید

بیش از ۲5۰۰ کدنویس و افراد وابسته به شرکت های 
بزرگ این هفتــه دور هم گرد می آیند تا ببینند این 
بار فیس بوک چــه محصولی عرضــه خواهد کرد. 
این محصول جدید روبات ها هســتند. تحلیلگران 
پیش بینی می کنند که این غول شبکه اجتماعی از 
روش های کسب وکاری مربوط به ساخت روبات های 
چت برای مســنجر رونمایی کند، که به حدود 9۰۰ 
میلیون کاربر امــکان می دهد با نمایندگان خودکار 
فروشگاه ها و محصوالت مورد نظر خود مکالمه کنند. 
شرکت ها کمی مردد هستند زیرا دادن پیام تجاری 
به یک روبات خطراتی به همراه دارد. در ماه گذشته 
استفاده از روبات تی مایکروسافت موجب شد نظرات 
نژادپرستانه و توهین آمیزی در توییتر ردوبدل شود. 
مایکروسافت مدعی شده بود رباتی که برای توییتر 
ساخته باهوش است و می تواند با مخاطبان صحبت 
کند. اما مخاطبان با شیطنت به رباط اطالعات غلط 
دادند، به طوری که وقتی از او در مورد هیتلر ســوال 
می شد او را مردی خوب توصیف می کرد و یهودیان را 
آدمکش! و پنج هزار مورد دیگر درباره مردم مکزیک 
که باعث حذف این رباط در کمتر از ۲4 ساعت شد. 
مت جانســون، مدیر اختراع و اســتراتژی شرکت 

GoKart Labs که می گوید واقعه تی باعث می شود 
شرکت ها بیشتر تامل کنند. پیامدهای ناشی از تجربه 
تلخ مشتری از یک نام تجاری، حتی اگر یک روبات 
باشد، می تواند تاثیر شدید و بسیار بدی بر جای بگذارد. 
فیس بوک معموال از کنفرانس f8 خود که روز سه شنبه 
در سان فرانسیســکو برگزار می شــود برای معرفی 
برخی از نوآوری های برتر شــرکت به عموم استفاده 
کرده و توســعه دهندگان برنامه هــای کاربردی را 
متقاعد می کند از آن ها پشتیبانی کنند. مدیر اجرایی 
ارشد فیس بوک، مارک زاکربرگ، در سال های اخیر 
روی صحنه آمده است تا درباره تعمیرات اساسی در 
صفحات پروفایل وب سایت، ویژگی های جستجوی 
موسیقی اســپاتیفای و ابزارهایی که به هر سایتی 
اجازه می دهد از ورود به حساب فیس بوک پشتیبانی 
کند، صحبت کند. در آخرین کنفرانس، فیس بوک از 
مسنجر خود در مقابل توسعه دهندگان و کسب وکارها 
رونمایــی کرد. اکنون افراد می تواننــد از این برنامه 
کاربردی بــرای رزرو گردش یا پیگیری ســفارش 
لباس خــود از Everlane اســتفاده کنند. به گفته 
فیس بوک، ممکن است درنهایت از طریق تعامالت 
کاری در مسنجر درآمدزایی کند، اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. فیس بوک به روبات ها نیاز دارد تا بتواند 

این تعامالت را برای کاربران ایجاد کند.
فیس بوک نیز به طریقی ســعی دارد از همه جلو 
بزند. Tencent Holdings، شرکت اینترنتی چینی 
که معروف ترین برنامه پیام رسانی در آسیا را دارد، 

سال هاست از حساب های روباتی پشتیبانی می کند. 
کاربران وی چت  در سراســر آسیا به طور منظم با 
روبات ها در ارتباط هستند و از این طریق شغل های 
مورد نظر خود را جستجو می کنند، لباس می خرند، 
یا فقط با اســتفاده از این خدمات هوش مصنوعی 
وقت می گذرانند. تلگرام یک برنامه پیام رسان امن 
و جهانی اســت که به روسیه تعلق دارد. این برنامه 
روبات هایی دارد که در شــبکه اش در حال گردش 
هستند. اسلک، استارت آپ پیام رسانی کسب وکار 
آمریکایی، خدمات خودکاری را ارائه می دهد تا به 
پرسش ها پاسخ دهد یا وارد اتاق های گفت وگو شود 
و اعضا را از به روزرسانی ها یا جلسات آتی مطلع کند. 
با این حال، این اعالمیه فیس بوک لحظه ای مهم در 
طول حیات یک فناوری محسوب می شود. گارت 
کی، موسس چپتر، مرکز مشــاوره کسب وکار در 
سان فرانسیسکو، می گوید: »فیس بوک با اکوسیستم 
خود می خواهد تاثیر بسیار بیشتری در ارائه روبات ها 
به مخاطبان و نام های تجاری داشــته باشــد که 
می خواهنــد از آن به عنوان یک پلتفرم اســتفاده 
کنند. یک فروشگاه روبات می تواند به طور بالقوه به 
بزرگی فروشگاه آیتونز باشد در زمانی که راه اندازی 
شده بود.« به عالوه ممکن است مردم این روبات ها را 
نادیده بگیرند و از سیستم های پشتیبانی از مشتریان 
خودکار، از طریق تلفن یا آنالین، در سطح جهانی 
استقبال نکنند. بسیاری از مشتریان شکایات خود را 
به طور علنی در توییتر ارسال می کنند به امید آنکه 

توجه نمایندگان انسانی شرکت ها را جلب کنند. 
جنی ساسین، یکی از تحلیلگران در Gartner که 
در زمینه مدیریت روابط مشــتریان در رسانه های 
اجتماعی تخصص دارد، می گوید: »در برخی مواقع 
در رسانه های اجتماعی مشتریان واقعا می خواهند 
با یک انســان صحبت کنند. اینکه می توانید این 
روبات ها را ارائه دهید و امکان تعامل خودکار را فراهم 
کنید، به منزله آن نیست که این کار مناسب است. از 
نظر من این روش بی فایده است.« کریس گیلبرت، 
استراتژیست رسانه های اجتماعی می گوید: »هنوز 
برای برخی از بازاریاب ها کار با یک شخصیت خودکار 
که دارای احساســات انسانی اســت و با مشتریان 
می تواند در تعامل باشــد جذابیت دارد، اما بیشتر 
آن ها منتظرند ببینند کاربران مسنجر تمایل دارند 

از این طریق با شرکت ها در تماس باشند یا خیر.«
در بسیاری از شــرکت هایی که نمی توانند از عهده 
هزینه های هنگفت ساخت و استفاده از روبات های 
دارای شخصیت و کیفیت انسانی برآیند، روبات های 
ساده تر فقط جایگزین سیستم های تماس خودکار 
می شوند یا تغییرات ساده ای در آن ها به وجود می آید 
که در غیر آن صورت نمایندگان خدمات مشتریان 
آن ها را ایجاد می کردند. اما نکته اینجاســت که آیا 

می توان آن ها را کنترل کرد یا خیر؟
پس از این واقعه، فیس بوک باید با احتیاط بیشتری 
روبات های خود را به کاربران ارائه دهد تا دچار مشکلی 

که برای مایکروسافت پیش آمده نشود.

نیکپارکرمعاونبخشتولیدتجهیزاتاصلی
مایکروسافتاست.اوتوضیحمیدهدکهاین
شــرکتچگونهباهمکاریسایرشرکتهای
بزرگتولیدکنندهدســتگاههایمبتنیبر
ویندوزبهتوسعهاکوسیستمخودمیپردازد.

اکوسیستم درحال توســعه ما که از شرکای بسیار 
تشکیل شده اســت، به ما کمک می کند تا محدوده 
وسیعی از دستگاه های ویندوز را با طراحی های جدید 
در نقاط مختلف و بازارهــای جدید ارائه دهیم. این 
دستگاه ها از شخصی سازی شده ترین تلفن های همراه 
گرفته تا حساس ترین مراکز داده در مقیاس اینترنت 
را شامل می شوند، و ما همچنان به سرمایه گذاری و 
تالش برای رشد شــرکای خود از طریق نوآوری در 
مدل کسب وکار خود و نرم افزار و پلتفرم های خدمات 

ادامه می دهیم.
مفتخر هســتیم که بار دیگر میزبان یک مراســم 
افتتاحیه در کامپیوتکس باشیم، جایی که در آن درباره 
نظرات خود نسبت به رایانش در یک دنیای مبتنی 
بر تلفن همراه و فضای ابری، نحوه ارائه چشــم انداز 
امروز خود با اعمال پیشرفت های سریع در ویندوز، 
اخذ مجوز جدیــد و برنامه هایی برای یک مجموعه 
توســعه یافته از شــرکا، و نحوه دیدگاه ما نسبت به 
تکامل و تحول رایانش در آینده به طوری که بیشتر 
انسان محور شود، صحبت کردیم. تقریبا 4۰ ویندوز و 
دستگاه تلفن ویندوز را از شرکای خود در سراسر دنیا 
به نمایش گذاشتیم. به اهمیت خدمات و برنامه های 
 ،Kabam مایکروسافت می پردازیم، اعم از اعالم اینکه

یکی از بازی های رایگان پیشرو، بازی داغ خود را در 
طول سال آینده روی تبلت و تلفن های ویندوز قرار 
می دهد و بازی های آتی آن ها در چارچوب مشابه با 
چارچوب زمانی پلتفرم هــای دیگر روی ویندوز در 

دسترس خواهند بود.
روی صحنه، ما از دیواری از دســتگاه های جدید با 
شرکای خود رونمایی کردیم. از کامپیوترهای شخصی 
سنتی شروع کردیم، جایی که ما به سرمایه گذاری با 
شرکای خود ادامه می دهیم و نوآوری های باورنکردنی 
را مشــاهده می کنیم. برای مثــال، کامپیوترهای 
یکپارچه نازک تر، سبک تر و قابل حمل تر می شوند. 
ما کامپیوتر یکپارچه ایســوس مــدل PT2001 را 
نشــان دادیم، که طول عمر باتری آن پنج ســاعت 
است و دستگیره ای دارد که با آن به راحتی می توان 
این دســتگاه 7 پوندی را جابه جا کرد. به عالوه مبلغ 
آن نیز بسیار معقول اســت )۶99 دالر(. ما چندین 
لپ تاپ جدیــد را با محدوده قیمت متفاوت نمایش 
دادیم از قبیل ایســر اسپایر V11، که با وجود قیمت 
بسیار مناسبش ســبک ویژه ای دارد: اچ پی پاویلون 
  AMD A4 1۰ کــه دارای پردازنــدهTouchsmart
 Latitude 13 سازگار است؛دل Miracast است و با
ســری آموزشی که برای اســتفاده در کالس درس 
بهینه سازی شده است؛ و تعداد دیگری لپ تاپ اعم 
از ایسر اســپایر S7 که به زودی با جدیدترین تراشه 
هسته اینتل، Broadwell، به بازار عرضه خواهد شد.

یک دسته بندی دیگر از دســتگاه های برود ول که 
در تولید آن ها از نزدیک با اینتل و ســایر شــرکای 
سخت افزار خود در حال همکاری هستیم، سریع ترین 

و سبک ترین طراحی کامپیوتر شخصی است که در 
بازار عرضه می شــود. این کامپیوترهای دو در یک 
گزینه مناسبی برای مشتریانی است که یک تبلت 
می خواهند، امــا نمی توانند از لپ تاپ نیز دســت 
بکشــند؛ این بهترین راه حل برای این افراد اســت. 
 SnapHinge را که اخیرا بــا Acer Switch 10 مــا
منحصربه فردش معرفی شده است، در معرض نمایش 
قرار دادیم کــه امکان تبدیل آســان به چهار مدل 
مختلف را فراهم می کند. دل اینسپایرون سری 11 
3000 نیز هفته گذشته با یک لوالی منحصربه فرد که 
3۶۰ درجه می چرخد، معرفی شد. از ایسر ترنسفورمر 
بــوک  T300 Chi  نیز رونمایی شــد. به عالوه اچ پی 
دستگاه Pro x2 612 جدید خود را معرفی کرد که به 
قابلیت های کاری مجهز است از قبیل امنیت، باتری 

دوگانه در تبلت و صفحه کلید.
ما طیف وسیعی از تبلت ها را در اندازه های مختلف، 
قیمت ها و قابلیت های متفاوت داشتیم. چندین تبلت 
مبتنی بر ویندوز را به نمایش گذاشــتیم که پلتفرم 
ویندوز را توســعه می دهند و امکان بهینه ســازی 
نوآوری را فراهم می کنند. این دستگاه ها عبارت اند 
از Arbor Gladius G1052 که برای خرده فروشــی 
عرضه می شود و دارای یک بارکد و بسته باتری دوگانه 
اســت؛ IEI IceRock 3 که عملکرد باالیی دارد و از 
بارکدخوان و کارت هوشمند خوان پشتیبانی می کند 
و دارای جی پی اس است؛ و Winmate M101B که 

ضدآب و ضدگردوخاک است.
شــرکای جهانی ما بــه نوآوری های خود بــا ارائه 
تبلت هــای ویندوز 1۰ اینچی که برای مشــتریان 

کاری بهینه سازی شــده اند، ادامه می دهند. برخی 
از کارهای جدید عبارت انــد از لنووکه تینک پد 
معتبر خود را به نمایش گذاشت. هنچنین هفته 
گذشته توشیبا تبلت 1۰ اینچی خود را که به طور 
زیبایی بین عملکرد کاری و ارزش تعادل ایجاد 

می کند، معرفی کرد.
در خصــوص تبلت هــای کوچک تــر، برای 
اولین بــار از تبلت جدید و 7 اینچی توشــیبا 
که با همکاری مایکروســافت و توشیبا و نیز 
شــرکت اینتل، Goodix  و AMI تولید شده 
بود، رونمایی کردیم. ایــن تبلت در ماه های 
آینده با نرخ رقابتی با ســایر دســتگاه های 7 
اینچی در دسترس خواهد بود. ما پاناسونیک 
Toughpad FZ-M1  را به نمایش گذاشتیم که 
برای کسب وکار در اندازه کوچک بهینه سازی 
شده است. از تبلت KUPA V8 رونمایی کردیم 
که لوازم جانبی فوق العــاده ای دارد و از یک 
 Miracast 3  وG/4G،TPM ورودی قلــم و
 Advantech اختیاری پشتیبانی می کند؛ و نیز
MIT-M101. این تبلت های ویندوز خدمات 
آفیس و سایر خدمات مایکروسافت را نیز ارائه 
می دهند که بهترین تجربه را برای مشتریان 
از نظــر کاری و بازی به ارمغــان می آورد. به 
عالوه تبلت های جدید از سایر شرکای خود در 
اکوسیستم فناوری چین را به نمایش گذاشتیم. 
این تبلت هــای کم هزینه از ویندوز اســتفاده 
می کنند و مایکروسافت ماه گذشته در کنفرانس 

توسعه دهنده BUILD  خود آن را معرفی کرد.

فرصتهایاکوسیستمیبرایویندوز

حامد رسولی

گــزارش
R e p o r t

الجیواکوسیستم
»دوستان«وماژولها

هواویونوآوریازطریق
اکوسیستمشراکت

محصــول G5 شــرکت ال جی اولیــن تلفن 
هوشمندی اســت که به لحاظ تجاری در بازار 
عرضه شده است تا یک طراحی مدوالر را ارائه 
دهد. قاب پایین گوشی جدا شده است تا فضای 
کافی برای متصل کردن ماژول های بیشتر در 
آنجا وجود داشته باشــد. به عالوه، وقتی این 
شــرکت عرضه پرچم دار خود را به بازار اعالم 
کرد، محصول LG Playground را نیز معرفی 
کرد که اکوسیستمی برای دستگاه های شخص 
ثالث است که »دوستان« ال جی نام دارد، و به 
G5 وصل می شود و فعالیت های متنوعی را در 
اختیار کاربران قرار می دهــد. در حال حاضر 
»دوستان« شامل یک روبات الکتریکی مجهز 
به دوربین 3۶۰ درجه ال جی و عینک واقعیت 

مجازی 3۶۰ ال جی است.
البته برای اینکه یک اکوسیستم بتواند مشتریان 
را به سمت خود جلب کند، باید غنی و جذاب 
باشد و راه حل های سخت افزاری و نرم افزاری 
متنوعی داشته باشد، تا کاربران را وسوسه کند 
محصوالت آن اکوسیستم را بخرند و همیشه 
از آن ها استفاده کنند. به طور طبیعی، ال جی 
از این ویژگی برخوردار است به همین دلیل از 
توسعه دهندگان مختلف، اعم از سخت افزاری 
Play-  و نرم افزاری، درخواست کرده در طرح

ground  این شرکت همکاری کنند.
شــرکت ال جــی در 17 مارس در ســئول، 
کنفرانس توســعه دهندگان G5 و دوستان را 
برگزار کرد. در آنجا، این شرکت توضیح داد که 
هر فردی که می خواهد نرم افزار یا سخت افزاری 
برای اکوسیســتمPlayground  ایجاد کند، 
به زودی و به لطف ابزارهای توسعه نرم افزاری و 
توسعه سخت افزاری می تواند این کار را انجام 
دهد. شــرکا نیز خواهند توانست محصوالت 
خود را از طریق وب ســایت lgfriends که در 
1۸ آوریل راه اندازی می شود، به فروش برسانند 
و از سود به دست آمده نیز بهره مند خواهند شد. 
به عالوه، برای تشویق توسعه دهندگان، ال جی 
در ماه آوریل مسابقه ایده های ماژول را برگزار 

خواهد کرد اما هنوز مشخص نیست.

هــواوی، ارائه دهنــده راهــکار ICT جهانی، 
پیشــرفت های اخیــر خــود را در کنفرانس 
Partner Summit 2016  در دبی اعالم کرد. به 
عالوه، به روزرسانی های محصول نیز در زمینه 
اینترنــت و رایانش فضای ابری به اشــتراک 
 Transforming گذاشته شد. استراتژی کانال
Together ۲.۰ شرکت هواوی براساس ایجاد 
شراکت های محکم و جمعی استوار است تا به 
کاربران نهایی در کسب حداکثر سود از راهکارها 
کمک شود. هواوی متعهد شده یک اکوسیستم 
شــرکا ایجاد کند و از این طریق پیشنهاد های 
خود در خصوص کســب وکار را ارائه دهد. از 
طریق بررسی دیدگاه ها و آشنایی با نیازهای 
بازار محلی، شرکای هواوی نقش مهمی را در 

رشد پایدار بازار در منطقه ایفا می کنند. 
هدف استراتژی کانال، جذب و فعال سازی یک 
جامعه مرکزی متشکل از شرکای معتبر و مهم 
است. به عنوان بخشی از استراتژی هواوی در 
خصوص عصر دیجیتال اینترنت، این شرکت 
آخرین راهکار IoT Single-Cable خود را در 
مجموعه محصوالت خود به اشتراک گذاشت. 
 Smart این راهکار راه را برای ایجاد محیط های
Office باز می کند. این راهکار به کسب وکارهای 
کوچــک هم کمــک می کنــد تــا برخی از 
نوآوری های اخیر را اعمال کنند. به عالوه این 
شــرکت راهکار OceanStor DJ را نیز اعالم 
کرده است که دارای یک سیستم ذخیره سازی 
یکپارچــه بــا مدیریت منبع ذخیره ســازی 

یکپارچه و کارآمدتر است.
 هنی حسین، معاون منطقه ای شرکت هواوی 
در خاورمیانــه، می گویــد: »در دنیای ما که 
کسب وکارها به یکدیگر گره خورده اند، شرکت 
ما باید نوآوری داشته باشد تا به موفقیت برسد 
و این تنها از طریق همکاری نزدیک با شــرکا 
امکان پذیر است. شــرکا نقش مهمی در ارائه 
پیشنهاد های ارزشــمند به بازار ایفا می کنند. 
با اطمینان از اینکه شــرکا واجد شرایط ارائه 
پیشنهاد های ارزشمند برای هواوی هستند، 
آخرین محصوالت ارائه شــده به شرکا امکان 
می دهد بازار را جســتجو کنند و دریابند که 
 ICT در کدام قسمت ها می توانیم فناوری های

جدید را ارائه دهیم و موفق شویم.«

فیس بوک با 
اکوسیستم خود 
می خواهد تاثیر 
بسیار بیشتری 

در ارائه روبات ها 
به مخاطبان و 

نام های تجاری 
داشته باشد که 
می خواهند از 

آن به عنوان یک 
پلتفرم استفاده 

کنند. یک 
فروشگاه روبات 
می تواند به طور 
بالقوه به بزرگی 
فروشگاه آیتونز 
باشد در زمانی 
که راه اندازی 

شده بود

فیس بوک، اکوسیستم شبکه های اجتماعی را متحول می کند
۲5 اردیبهشت 1395 . سال اول .  شماره دهم

متنکاملرادر
شنبهمگبخوانید
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عقــل و منطق شــما را از نقطه الــف به ب 
می رساند. اما خیال پردازی شــما را به همه 

جا می برد. 

نه راهکار تبلیغاتی
در استفاده از فیس بوک

فیس بــوک ازجملــه صفحــات اجتماعی 
شناخته شــده در فضای مجازی اســت که با 
داشــتن طیف گســترده ای از کاربران، توجه 
بســیاری از برندهای کوچک و بزرگ را برای 
فعالیت های بازاریابی به خود جلب کرده است. 
برای مطرح شدن در این شبکه، تنها کافی است 
بر روی گزینه »در ذهن شــما چه می گذرد؟« 
کلیک کنید و ســپس متن و یا ویدئوی مورد 
نظر خود را بارگذاری کنیــد و به صورت زنده 
به دست مخاطبان خود برسانید. تا اینجای کار 
آسان به نظر می رسد، اما اینکه چگونه روی خط 
این فضای دیجیتالی باقی بمانید و مخاطبان 
متن ها و ویدئوهای شــما را دنبال کنند، کار 
چندان آسانی به نظر نمی رســد. در اینجا نه 
نکته کلیدی را برای برندهایی که از فیس بوک 
به عنوان فضایی مناسب برای تبلیغات استفاده 

می کنند عنوان می کنیم.
 مردم را به پشت صحنه ببرید

مردم همیشه کنجکاوند بدانند در پشت صحنه 
برندها و محصوالت تولیدی آن ها چه می گذرد. 
دیدن نحوه تولید محصول، کنفرانس هایی که 
صاحبان برندها برگزار می کنند، انبارهای آن ها 
و خالصه هر آنچه در پشت درهای بسته قرار 
دارد، برای مردم جذاب اســت؛ بنابراین سعی 
کنید در کلیپ هایی کــه بارگذاری می کنید، 
صحنه هایی از نقاط کمتر دیده شده برند خود 

را به نمایش بگذارید.
 دادن نیرو و الهام به مخاطبان

همه افــراد نیاز به نیروی محرکه و تشــویقی 
دارند، چیــزی که آن ها را به جلو حرکت دهد. 
شــاید یکی از دالیل محبوبیت هشــتک نیز 
در رســانه های اجتماعی همین باشــد که از 
طریق اشتراک گذاری سریع کلمات، می تواند 
مخاطبان را به دیدن تصویر و یا ویدئویی جدید 
تشویق کند. بنابراین از این شگرد تشویقی نیز 

در ارائه ویدئوهای خود بهره بگیرید.
 به اشتراک گذاشتن اخبار و اطالعات

ســعی کنید به صورت منظم اخبار و مسائل 
جدید را در صفحه فیس بوک خود به اشتراک 
بگذارید، به طوری که مخاطبان به اخبار شما 
شرطی شوند و مانند برنامه های تلویزیونی مورد 
عالقه خود، آن ها را دنبال کنند. هرچقدر بیشتر 
به صفحه شــما عادت کنند و به آن سر بزنند، 
بیشتر می توانید نام تجاری خود را برای آن ها 

تکرار و در خاطرشان حک کنید.
 دادن پیشنهاد و نظر به مخاطبان

از آنجایی که شما متخصص برند خود هستید، 
می توانید به صورت دوســتانه بــا مخاطبان 
خود وارد گفتگو شــوید و برخی از محصوالت 
و یا راهکارهای اســتفاده از آن ها را پیشنهاد 
دهید. این روند باعث می شود رفته رفته اعتماد 
مخاطبان به شما بیشتر شــود و درنتیجه به 
تخصص شــما در زمینه مورد نظــر احترام 

بگذارند.
 نظرخواهی از مخاطبان

می توانید هرازگاهی با مشتریان خود وارد گفتگو 
شوید و از آن ها درباره محصوالت و یا نحوه ارائه 
آن ها نظرخواهی کنید، ضمن اینکه می توانید 
دلیل آن ها را برای دنبال کردن صفحه تان در 
فیس بوک نیز بپرسید. با این روش میزان تعهد 
شما به مخاطبان بیشتر می شود و درجه اعتماد 

آن ها به شما نیز باالتر می رود.
 ارائه ترفندها و تاکتیک های خود

شــما به عنوان فرد مطلع در کســب وکارتان 
می توانید ترفندها و راهنمایی های مناســبی 
به مخاطبان خود داشــته باشید، مانند گفتن 
شیوه هایی که منجر به سود بیشتر برای آن ها 
می شــود و یا راهکارهایی که در محصوالتی 
مشابه با محصوالت شما می توانند به کار ببرند 
تا استفاده بهینه تری داشته باشند. این مورد 
نیز مانند مورد چهارم می تواند در جلب اعتماد 

مشتریان بسیار موثر واقع شود.
 ارائه سخنرانی ها و یا همایش ها

اگر در زمینه برند تجاری خود به سفری کاری 
رفته و یا سخنرانی داشته اید، می توانید لحظاتی 
از آن را برای مخاطبان خود به نمایش بگذارید، 
هرچقدر انتخابی کــه در این کلیپ می کنید 
جذاب تر باشــد، امکان دیده شدن و حتی به 
اشتراک گذاری آن توســط مخاطبان بیشتر 

خواهد بود.
  سرگرم کننده باشید

در ارائه ویدئوی تبلیغاتی سعی کنید به شیوه ای 
سرگرم کننده صحبت کنید، لبخند به لب داشته 
باشید و در فضایی باز و صمیمی با مخاطبان خود 
گفتگو کنید. برای مثال می توانید بحث خود را با 
یک شوخی جذاب شروع کنید و پس از تلطیف 

فضا، وارد بحث اصلی شوید.
  ارائه مشخصات کارمندان

ارائه چهره انسان ها در معرفی برندهای تجاری 
از عواملی است که در اعتماد مخاطبان بسیار 
تاثیرگذار است؛ دیدن چهره ها و اسامی واقعی 
افراد باعث می شود مخاطبان با جدیت و اعتماد 
بیشتری صفحه شــما را دنبال کنند و شک و 
تردیدی نسبت به برند شــما نداشته باشند. 
بنابراین سعی کنید مشخصات خود، کارمندان 

و برندتان را در اختیار آن ها قرار دهید.

 اسپرایت 
به معنی 

روح است 
و شعارهای 

تبلیغاتی 
این برند نیز 
کامال با نام 

آن هم خوانی 
داشته اند به 
این معنا که 

شعارهای 
تبلیغاتی 

این برند و 
یا تصاویر و 

ویدئوهای آن، 
بیشتر روح و 

روان مخاطبان 
را نشانه گرفته 
و این نوشابه را 
مانند یک روح 
در بدن آن ها 
تزریق کرده اند

جوانان، هنرمندان و ورزشکاران سه فاکتور مهم در 
سیستم های تبلیغاتی اسپرایت محسوب می شوند 
که طی چندین دهه به عنوان استراتژی های مهم این 
برند نوشیدنی به کار رفته اند. نوشیدنی اسپرایت که از 
تولیدات کمپانی کوکاکوالست، شعارهای تبلیغاتی 
خود را با مزه ترش لیمو شــروع کــرد و به تدریج با 
اســتفاده از هنرمندان هیپ هاپ، ستارگان جهانی 
بسکتبال و عالیق جوانان توانست نام خود را در میان 
مصرف کنندگان به برندی آشنا و محبوب در میان 
نوشابه های بی رنگ تبدیل کند. آنچه در راهکارهای 
بازاریابی این برند چشم گیر است، موفقیتی است که از 
همان سال های آغاز تولید خود به دست آورد. انتخاب 
چند شعار تبلیغاتی مناسب باعث شهرت اسپرایت در 
میان دیگر نوشــابه های جهانی شد و رفته رفته این 
شعارهای تبلیغاتی جزئی از این برند شدند که تا حال 
حاضر نیز کارایی خود را به عنوان یک فاکتور تبلیغاتی 

حفظ کرده اند.

 رفع تشنگی با طعم لیمو
اسپرایت ازجمله تولیدات کوکاکوال است که در رقابت 
با ســون آپ، که از محصوالت پپسی بود، تولید شد. 
طعم لیموترش از اولین طعم هایی بود که برای این 
نوشابه انتخاب شد و هنوز هم این نوشیدنی بی رنگ 
با همان طعم لیمویی خود شناخته می شود. جالب 
است بدانید در ابتدا در سال 1959 این نوشیدنی با 
نام فانتا در آلمان تولید شــد و سرانجام با نام تجاری 
اسپرایت در ســال 1961 در ایاالت متحده آمریکا 

معرفی شد و از آن پس در سراسر جهان به همین نام 
شناخته شد. کلمه »lemon« یادآور طعم لیموترش 
این نوشیدنی است، به طوری که که شعار اصلی این 
برنــد در دهه 60 و 70 بــر روی ترش مزه بودن این 
نوشــابه متمرکز بود و عباراتی مانند »سوزن سوزن 
شدن از ترشی«، »به طور طبیعی  ترش« و... ازجمله 
شعارهای تبلیغاتی اولیه این برند محسوب می شوند. 
در دهه 1980 اسپرایت اولین کمپین تبلیغاتی خود 
را با شعار »اسپرایت، طعم فوق العاده لیمو را می سازد« 
کار خود را شروع کرد و این عبارت تا مدت ها بر لوگوی 
این برند باقی ماند. همچنین در دهه 1980 اسپرایت 
توانست در میان نوجوانان با شعار »من اسپرایت را در 
وجود شما دوست دارم« طرفداران زیادی به دست 
آورد که البته معنای لغــت »وجود« در این ترکیب 
بسیار تاثیرگذار بوده و روح و روان مخاطبان نوجوان 
خود را در نظر گرفته اســت. اسپرایت به معنی روح 
است و شعارهای تبلیغاتی این برند نیز کامال با نام آن 
هم خوانی داشته اند و خصوصا در تبلیغاتی که مخاطب 
آن جوانان بودند، این تمایز معنایی به شدت چشم گیر 
است، به این معنا که شعارهای تبلیغاتی این برند و یا 
تصاویر و ویدئوهای آن، بیشتر روح و روان مخاطبان را 
نشانه گرفته و این نوشابه را مانند یک روح در بدن آن ها 
تزریق کرده اند. »من اسپرایت وجود شما را دوست 
دارم« یعنی من روح و روان شما را دوست دارم، و روح 

شما نیز به نوشیدن اسپرایت عالقه مند است.

 لبُرن جیمز چه نوشابه ای می خورد؟
اســتفاده از چهره های محبــوب مردمی ازجمله 
راهکارهای تبلیغاتی مهمی است که توسط بسیاری 
از شــرکت ها اعمال می شــود. در این میان، برند 
اســپرایت نیز از این راهکار به نحو احسن استفاده 
کرده و با بستن قرارداد با یکی از چهره های محبوب 

بسکتبال ان بی ای، یعنی لبرن جیمز، تاثیر زیادی 
بر مخاطبان داشته است. طرفداران ورزشکاران و 
چهره های مشهور به صورت طبیعی از آن ها تقلید 
می کنند، سعی می کنند مانند آن ها لباس بپوشند 
و یا نوشــیدنی های محبوب آن ها را بنوشــند. به 
همین خاطــر از اواخر دهه 1990 شــاهد حضور 
بازیکنان مشهور بســکتبال در تبلیغات اسپرایت 
هســتیم که موفقیت های چشم گیری را برای این 
برند داشته است. لبرن جیمز، ازجمله ورزشکارانی 
است که با برند اســپرایت همکاری داشته و طبق 
نظر مدیران این کمپانی، شــریک مناسبی برای 
معرفی محصوالت جدید این برند به شمار می رود، 
به طور مثال برای تبلیغ یکی از نوشابه های اسپرایت 
موســوم به6Mix Sprite  با یک بسته بندی ویژه، 
شماره لباس این بازیکن به همراه حرف اول اسمش 
در پس زمینه این برچســب قرار داده شد. ضمن 
اینکــه قرار دادن تصویر یک تــاج یادآور لقب این 
بسکتبالیست، شاه جیمز، است که در بسته بندی 
 6Mix Sprite .جدید این محصول به چشم می خورد
همراه با لبرن جیمز، توسط کمپین های تبلیغاتی 
زیادی پشتیبانی شده است که نمونه ای از آن ارائه 
یک فیلم تبلیغاتی 15 دقیقه ای در این باره است، 
ضمن اینکه بیلبوردهــای تبلیغاتی و آگهی های 
دیجیتالی متفاوتــی نیز از تبلیغ فوق به مخاطبان 
جهانی این برند نمایش داده شده است. جالب است 
بدانید یکی از نوآوری های این کمپانی در تبلیغات 
جیمز از 6Mix Sprite این است که مصرف کنندگان 
می توانند شماره ای که در باالی در این قوطی است 
را به آدرس ســایت این کمپانی بفرستند و برنده 
جایزه هــای ویژه این کمپین شــوند. جایزه هایی 
که برای این منظــور در نظر گرفته اند نیز عالوه بر 
موارد معمول مانند کارت هدیه و جوایز مالی شامل 

پاداش های خاص تری نیز می شود، مانند پیراهن 
امضاشده لبرن جیمز، قوطی اسپرایت که توسط او 

امضا شده و پوشاک ورزشی.

 حرف خودتان را گوش کنید
یکــی از کمپین هــای تبلیغاتی موفق اســپرایت، 
کمپین موسوم به »Obey You« است، به این معنا 
که خطاب بــه مصرف کنندگان خــود می گوید از 
خودتان اطاعت کنید. این شــعار تبلیغاتی خصوصا 
در بین جوانــان و نوجوانان طرفداران زیادی را برای 
این نوشــیدنی به همراه داشته است و به ویژه وقتی 
با آهنگ های هیپ هاپ با اشعاری مانند »از تشنگی 
خود حرف شــنوی داشته باشید« همراه شود، تاثیر 
زیادی بر مخاطبــان جوان خود دارد. در حال حاضر 
این شعار تبلیغاتی به یکی از نشانه های برند اسپرایت 
تبدیل شده که برای مخاطبان آن شناخته شده است.

این کمپین در سال 1994 کار خود را شروع کرد. در 
این سال اسپرایت یکی از شعارهای تبلیغاتی جدید 
خود را با عنوان »از تشنگی خود اطاعت کند« به 
کار برد و با توجه به اینکه با آهنگ های هیپ هاپ آن 
زمان هماهنگ شده بود، تاثیر زیادی بر مخاطبان 
خود گذاشت. شــعر آهنگ مذکور با این عبارات 
شروع می شد: »هرگز خودتان را فراموش نکنید، 
سردی را بگیرید، قوطی سرد را، و از تشنگی خود 
حرف شنوی داشته باشید.« این شعار تبلیغاتی نیز 
مانند بسیاری از شعارهای این برند، به عنوان یکی از 
استراتژی های موفق بازاریابی این کمپانی شناخته 
شــده که تاکنون نیز اعتبار خود را حفظ کرده و 
کارایی دارد. به طوری که مخاطبان هنوز هم آن را 
باور دارند و با دیدن تصاویر و فیلم های مربوط به آن 
و یا شنیدن آهنگ آن، اسپرایت و طعم لیمویی آن 

را به خاطر می آورند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

شعارها و راهکارهای تبلیغاتی اسپرایت که یکی از نوشیدنی های محبوب دنیاست

تشنگی شما را مشتری می کند

 )Arshian( عرشیان
کارمند فروش

تهران، تمام وقت

نیازمندی های کارآفرینی شنبه 
برای مشاهده جزئیات اگهی ها به سایت 

  shanbemag.ir و نیازمندی های  jobinja.ir
مراجعه کنید

 )Iran Passenger( ایران پسنجر
طراح و برنامه نویس وب سایت

تهران

 )Karafarinweb( کارآفرین وب
گرافیست وب

تهران، تمام وقت

 )Nano Pardazan Pishro( نانوپردازان پیشرو
گرافیست

تهران، تمام وقت

 )Merikh( مریخ
توسعه دهنده اندروید

تهران، تمام وقت

 )DBSTheme( دی بی اس تم
UI/UX طراح رابط کاربری

خراسان رضوی، مشهد، تمام وقت

 )Active Idea( ایده پویا
متخصص سئو 
تهران، پاره وقت

 )EGS Digital( ارتباط گستر
 iOS برنامه نویس
تهران، تمام وقت

 )Asre Fara Ertebat( عصر فرا ارتباط
برنامه نویس اندروید

خراسان رضوی، مشهد، تمام وقت

شرکت کارنو اندیشان ماد
 )karno andishan maad(

طراح گرافیک و وب
تهران، تمام وقت

 )SibNegar( سیب نگار
برنامه نویس اندروید

تهران، تمام وقت

تنها کافی اســت نام برند خود را تایــپ کنید، تا بازخورد 
تبلیغاتی آن را در میان کاربران اجتماعی ببینید. بک تایپ 
سیستم عامل هوشــمندی اســت که با ارائه نرم افزاهای 
جستجوگر، کمک شــایانی به برندهای تجاری مختلف 
می کند و آن ها را از میزان تاثیرگذاری شــان بر مخاطبان 
باخبر می ســازد. از آنجایــی که راهکارهــای تبلیغاتی 
دنیــای امروز به شــدت با فضاهــای دیجیتالــی پیوند 
خورده است، حضور اســتارت آپ های بازاریابی در فضای 
دیجیتال کاربردی رایج یافته اســت؛ به طوری که امروزه 
استارت آپ های تبلیغاتی زیادی به وجود آمده اند که اکثرا بر 
روی خطوط آنالین عمل می کنند. ازجمله این استارت آپ ها 
 )BackType( پلتفرم بازاریابی هوشمندی به نام بک تایپ
اســت که به برندها و آژانس های تبلیغاتی کمک می کند 
میزان تاثیر کســب وکار خود را در رســانه های اجتماعی 

بررسی کنند. این سیســتم بازاریابی آنالین درنهایت به 
کارکرد بهتر این برندها منجر خواهد شد، چراکه با دانستن 
میزان تاثیــری که بر مخاطبان مجازی خود داشــته اند، 
فعالیت های بازاریابی آینــده خود را طرح ریزی می کنند، 
ضمن اینکه می توانند بنا بر سلیقه و خواست کاربران خود، 
محصوالتشان را ارائه کنند. این سیستم عامل بازاریابی که در 
سال 2008 توسط میشل مونتانو و کریستوفر گولدا تاسیس 
شد، ازجمله استارت آپ های موفق بازاریابی دیجیتالی است 
که با سرمایه اولیه 15 هزار دالر کار خود را آغاز کرد و امروزه 
ازنظر درآمد یکی از کمپین های تبلیغاتی آنالین موفق به 
شمار می رود. این پلتفرم در قالب یک موتور جستجوگر در 
میان رسانه های اجتماعی عمل می کند و دارای دو کارکرد 
اصلی اســت؛ اول اینکه به افراد اجازه می دهد برای خود 
پروفایل های شخصی بسازند و بتوانند پروفایل های خود را 

با پروفایل دیگر افراد در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی 
مختلف پیوند دهند؛ به این ترتیب تمام نظراتی که این افراد 
در پروفایل شخصی خود و یا در دیگر رسانه های اجتماعی 
ثبت می کنند، در بک تایپ ذخیره می شــود. عملکرد دوم 
این سیستم عامل نیز به این صورت است که به عنوان یک 
موتور جستجوگر عمل می کند و به برندهای مختلف این 
اجازه را می دهد که از طریق کلیدواژه و یا نام شخصی افراد، 
به جستجو در رسانه های اجتماعی بپردازند. به این ترتیب 
از آنجایی که کاربران شــخصی این سیستم عامل با دیگر 
کاربران صفحات و رســانه های اجتماعی دیگر در پیوند 
هستند، از طریق نرم افزار جستجوی این پلتفرم، برندهای 
مختلف می توانند نام تجاری خود را جستجو کنند و میزان 
بازخورد آن را در ســایر رســانه های اجتماعی و در میان 

کاربران آن ها بررسی کنند.

وزن تبلیغات خود را محک بزنید
بک تایپ: سیستم عامل جستجوگر بازاریابی که در این راه شما را یاری می کند 
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شاید شما هم بارها تصمیم گرفته باشید که با برقراری تعادل 
مطلوب بین زندگی شغلی و غیرشغلی به آرامشی نسبی برسید. 
تعادلی که زندگی روزانه شما را تحت تاثیر قرار ندهد و از طرفی 
در زمینه شغل و کسب درآمد نیز به شما لطمه ای وارد نکند. 
نبود این مهم در زندگی عامل ایجاد اســترس و نارضایتی در 
هردو سمت ماجراست. هنگامی که فردی زمان بیشتری را 
به شغل خود اختصاص می دهد، به موفقیت هایی در شغلش 

دســت می یابد یا احتماال در محل کار خود به عنوان کارمند 
نمونه تشویق می شــود. اما همین فرد در زندگی غیرشغلی 
خود ممکن است با مشکالتی روبه رو شود. او گاها فردی معتاد 
به کار خطاب می شــود. این فرد همیشه در این فکر است که 
چرا در این نیمه از زندگی موفق نیست. از سوی دیگر هنگامی 
که کسی اولویت خود را زندگی غیرشغلی خود قرار می دهد و 
نیمه شغلی زندگی اش متاثر از نیمه دیگر می شود، احتماال در 
زمینه کاری با مشکالتی مواجه می شود. او فردی تنبل تلقی 
می شود که تمرکز کافی بر پیشه اش ندارد. پس چطور می توان 

به تعادلی خوب بین این دو رسید؟
 کیفیت، کمیت را به همراه می آورد

مردم زمان بیشــتری را برای فعالیتی که در آن تبحر دارند 

و موفق ترنــد خرج می کننــد. برای مثال شــخصی که در 
زندگی روزانه غیرشــغلی خود به موفقیت رسیده و احساس 
رضایتمندی دارد به سختی می تواند از زمان خود در این حیطه 
بکاهد و در زمینه شغلی سرمایه گذاری کند. به همین منوال 
کســی که عالقه و روحیه اش در زمینه کار و شغل است و در 
این زمینه به موفقیت رسیده، ناخودآگاه تمایل دارد در دنیای 
موفقیت خود زندگی کند و همچنان کمتر و کمتر به زندگی 
غیرشغلی می پردازد. پس با آگاهی از این مهم می توان اندکی 

به این تعادل نزدیک شد.
 مدیریت هرچه بهتر زمان

اغلب ما عــادت داریم در خانه ایمیل های مربــوط به کار را 
چــک کنیم یا در محیط کار ایمیل هــا و یا پیام های زندگی 

غیرکاری را بررسی کنیم. درواقع یافتن نقطه جدایی زندگی 
شغلی و غیرشغلی کاری اســت منحصربه فرد و در بسیاری 
مواقع غیرممکن. این موضوع برای هر فرد با توجه به سلیقه، 
توانمندی و شــرایط زندگی کامال متفاوت و سلیقه ای است. 
اما نســخه ای که بتوان برای همه افراد پیچید این است که 
زمان هیچ کدام را صرف دیگری نکنید و در زمان خود بر روی 

هرکدام تمرکز کنید.
 گاهی استراحت الزم است

امروزه بیش از همیشه افراد تمایل دارند بیشتر زمان خود را به 
کار کردن بپردازند و گاها اوقات فراغت را نیز قربانی شغل خود 
می کنند. به خود یــادآوری کنید که هدف از این همه تالش 

چیست؟ آیا جز آسایش و خوشحالی نیست؟

همه می دانیم که اســترس در محیــط کار عواقب 
طوالنی مــدت ناخوشــایندی را در کارمندان باعث 
می شــود. پروژه های شــما را با اخالل مواجه و تیم 
کاری تان را با دردســرهای جدی روبــه رو می کند. 
ساعات کار طوالنی، انتظارات بیش ازحد و غیرمنطقی 
و همچنین افزایش اخراج های اجبــاری از مواردی 
اســت که محل کار را به سمت محیطی ناخوشایند و 
آزاردهنده سوق می دهد. اما این موارد زمانی تشدید 
می شوند محیط کار نیز بار قسمتی از این مشکالت را به 
دوش بکشد. تحقیقات دانشگاهی اخیر نقش برجسته 
محیط کار را نشــان می دهد. بر اساس این تحقیقات 
محیط کارتاثیر قابل مالحظه ای در سالمت جسم و روح 
افراد و همچنین بر عملکرد مغز آنان در شرایط گوناگون 

دارد. سوال کلیدی که در این اینجا می خواهیم مطرح و 
به آن پاسخ بدهیم این است که چطور محیط و فضای 
کار موجب ناخشنودی افراد حاضر دی یک تیم کاری 

می شود و راه حل رفع آن چیست؟

 روان شناسی تیم کاری
عوامل اصلی ایجاد اســترس وابسته به محیط کار: 
دفاتر کار جمعــی و عدم وجود نور طبیعی دفاتر کار 
دسته جمعی که در چند دهه اخیر متداول شده اند، 
در مقایسه با مزایا از تنش ها و معایب به مراتب بیشتری 
برخوردار هستند. بر اســاس تحقیقی که در مجله 
»اینوایرومنت سایکولوجی« به چاپ رسیده، محیط 
کار دسته جمعی هیچ گاه به طور مؤثر جوابگو نبوده 
است. این تحقیق نشــان داده است که در این گونه 
محیط های گروهی افراد بایستی حواس خود را برای 
تمرکز در انجام کار و همچنین احساس ناخوشایند 
کنترل شدن توسط اطرافیان تقسیم کنند. این گونه 
استرس ها یک معجون کافی برای ایجاد نارضایتی 
مخرب را فراهم می آورند! دفاتر کار دســته جمعی 

که در چند دهه اخیر متداول شده است، در مقایسه 
با مزایا از تنش ها و معایب بیشتری برخوردار است و 
می تواند راهکاری برای دور کردن یک تیم کاری از 
چنین تنش هایی باشــد.این نکته هم بدیهی است 
که نوع و کیفیت سیستم روشنایی در محیط کار از 
عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش استرس و عملکرد 
افراد حاضر در یک تیم کاری است. بر اساس تحقیقات 
اخیر مضرات فعالیت در یک محیط بدون پنجره یک 
مشــکل جهانی به حســاب می آید. در این تحقیق 
آمده است که رابطه بسیار نزدیکی بین قرار گرفتن 
کارمندان در معرض نور طبیعی، میزان خواب آن ها 
و کیفیت و مقدار فعالیت آنان و به طور کلی کیفیت 
زندگی آنان وجود دارد. بر اساس این گزارش به طور 
میانگین افرادی که در محیط کار خود از نور طبیعی 
بی بهره اند از موفقیت کمتری نسبت به همتایان خود 
برخوردارند. این افراد از درجات ســالمت جسمی و 
شادابی و نشــاط کمتری نسبت به همکاران خود و 
همچنین از کیفیت خواب کمتر و درنتیجه عملکرد 
ضعیف تری در سر کار برخوردارند. همان طور که گفته 

شد، این گونه اســترس ها پتانسیل ایجاد نارضایتی 
مخرب را افزایش می دهد.

 تیم پرتنش!
در هنگام استرس پذیرش مشکالت برای ذهن ما را 
دشوار می شود. پس یک بحث کوچک با همکار و یا 
سؤاالت پشت سر هم یک مراجعه کننده را به منزله 
یک حمله می بیند. شاید این افراد خود را متعلق به 
تیم کاری نمی بینند. چراکه هرروز با جابجایی در 
محیط کار به دنبال بهترین ترکیب برای احساس 
راحتی می گردند. اما به دلیل عدم وجود محیطی 
اختصاصی و امکان شخصی سازی توسط خودشان 
)در محیط کار گروهی( و همچنین ســاعت ها کار 
در زیر نورهای مصنوعی، این افراد احســاس تعلق 
به محیط را از دست می دهند.  این گونه استرس ها 
به آســانی در روح افراد تأثیر می گذارند و به مرور 
باعــث ایجــاد نارضایتی های بنیادی می شــوند. 
نارضایتی هایی که به آسانی تشکیل آن ها نمی توان 

آن ها را از میان برداشت.

بر اساس 
تحقیقات 

مضرات فعالیت 
در محیط بدون 
پنجره مشکلی 
جهانی است. 

در این تحقیق 
آمده است 

رابطه بسیار 
نزدیکی بین 

که قرار گرفتن 
کارمندان 
در معرض 
نورطبیعی، 

میزان خواب 
و کیفیت و 

مقدار فعالیت 
و به طورکلی 

کیفیت زندگی 
آنان وجود دارد

بعضی وقت ها عملکرد پایین تیم شما ناشی از طراحی بد محل کارتان است

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تیم ورک
T e a m W o r k
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رضایت منهای پول؟

 متخصصان منابع انسانی در سازمان ها دغدغه 
حفظ کارمندان نمونه و خبره را دارند.پیشنهاد 
پاداش های مالی بسیار وسوسه انگیز به نظر 
می رسد. اما آیا صرفا پول می تواند خوشحالی 
را به کارمندان هدیه کند؟ بر اساس تحقیقات 
شغلی مشخص شده است که عوامل دیگری 
نیز وجود دارد که به حفظ کارمندان و وفاداری 
آنان به ســازمان کمک می کند. بر اســاس 
گزارش مجله »پی اسکیل« در سال 2015، 
65 درصد از کارمندان شــغل خود را با هدف 
کسب درآمد بیشــتر ترک کرده اند. اما آمار 
عجیب این است که 57 درصد از کارمندان از 
این آگاهی که درآمدشان در بازار، یک درآمد 
مناســب و رقابتی بوده، برخــوردار بوده اند! 
بر اســاس تحقیق دکتر دنیل کاهنمن، پول 
می تواند موجب تقویت روحیه و خوشحالی 
روزانه کارمندان شــود. اما این تحقیق نشان 
می دهد که این نوع پاداش تا ســقف معینی 
می توانــد رضایت کارمنــدان را جلب کند. 
بر اســاس این آمار افرادی که درآمد ساالنه 
آن ها بیش از 75 هزار دالر است، پول برایشان 
بهترین پاداش نیست. تحقیقاتی از این قبیل 
نشان داده است که صحبت کردن و در میان 
گذاشتن موضوعات با کارمندان بسیار مهم تر 
از نوشتن چک و عمل پرداخت است. افزایش 
شــفافیت در پرداخت ها و ایجــاد آگاهی در 
افراد در ایــن موارد باعث ایجاد حس تعلق به 
کار می شود. این گونه رفتارها افراد را مشتاق و 

وفادار به کار می کند.

 رضایت کارمندان به جز افزایش حقوق 
یک نظرسنجی که در مجله »گاالپ« منتشر 
شده اســت، رضایت کارمندان را حداقل در 
ســه متغیر کلیدی عنوان کرده است. روابط 
اجتماعی، امنیت مالی و ســالمت جسمی. 
کمپانی هایی که این ســه مولفه را در برنامه 
کاری خود به اجــرا درآورده اند از کارمندانی 

وفادار و متعهد برخوردار شده اند.

 تعادل بین زندگی شغلی و غیرشغلی
براســاس گفته های دیوید باالرد، دســتیار 
مدیر اجرایی موسســه روانشناسی آمریکا، 
کارمندانی که شغل هایشان ارتباط نزدیکی 
با زندگــی غیرشغلی شــان دارد، از باالترین 
میزان رضایت در مقایسه با شغل های مشابه 
برخوردارند. درصد بسیار اندکی از این افراد 

تصمیم به تغییر شغل خود داشته اند.

 به رسمیت شناخته شدن 
بر اســاس یک نظرسنجی در سال 2015 که 
توسط مجله »میک دیر دی« بر روی 1200 
کارمند انجام شد، عامل نخست برای ارضای 
حس رضایت کارمندان، کار در محیطی جذاب 
و ســرگرم کننده اســت )90 درصد(. عامل 
شــماره دو در این نظرسنجی مورد تشویق و 
تحســین قرار گرفتن توسط مدیر است )88 
درصد(. و مورد سوم به رسمیت شناخته شدن 
کارمندان توســط مدیر است، به این معنا که 
کارمندان تمایل دارنــد مدیر برای کمک در 
زمینه های مختلف بــر روی آنان به صورت 
جدی حســاب باز کند )83 درصد(. درواقع 
71 درصد از افرادی که مورد نظرسنجی قرار 
گرفتند اذعان داشتند که بیشترین مواردی 
که رضایت شغلی را برای آنان مهیا می کند، 

مسئله مالی نیست.

 راهکارهای حفظ کارمندان نمونه 
حال زمان آن رسیده که از یک روش ترکیبی 
برای حفظ افراد خود استفاده کنید. به دنبال 
راهی برای یافتن معیارهای عملکرد صحیح 
باشید تا از عملکرد افرادتان به بهترین شکل 
با ســخاوتمندی در حقوقشان، با به رسمیت 
شناختن آن ها و تشویق تالش آنان به صورت 
روزانه، به وسیله روش های غیرنقدی قدردانی 
کنید. همچنیــن در برنامه ریــزی و اهداف 
شرکت با کارمندانتان شفاف باشید و با تهیه 
مثال هایی از روابط بهتر مدیر و کارکنان آنان 

را مشتاق به تصحیح روابط کنید.

ستون
c o l u m n

توصیه های جسیکا میرل، وبالگ نویس حوزه فناوری، درخصوص ایجاد تعادل در کار
چگونه زندگی و کارتان را باالنس کنید

تنش هایی که محیط به تیم کاری تحمیل می کند

 )Reyhoon( ریحون
Software Tester and QA

تهران، تمام وقت

 )Instagramiran( اینستاگرام ایران
انیماتور و تصویرساز

تهران، تمام وقت

 )EGS Digital( ارتباط گستر
Angular توسعه دهنده

تهران، تمام وقت

 )Chetor( چطور
کارشناس تولید محتوا )نویسنده، محقق و 

مترجم(
تهران، دورکاری

 )Studio Curve( استودیو منحنی
گرافیست )خانم(
تهران، تمام وقت

شرکت توسعه مهندسی ایرانیان 
 )Iranian Engineering Development Company(

کارشناس لجستیک و زنجیره تامین
تهران، پاره وقت

 )Instagramiran( اینستاگرام ایران
دیجیتال مارکتینگ استراتژیست

تهران، تمام وقت

 )Hostinja( هاستینجا
کارشناس فروش

تهران، پاره وقت، دورکاری

 )i-Tech( راهکار افزار آی تک
طراح و توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل

تهران، تمام وقت

 )i-Tech( راهکار افزار آی تک
مشاور کسب وکار

تهران، پاره وقت، دورکاری

 )RSA Electronics( رهروان سپهر اندیشه
برنامه نویس نت
تهران، تمام وقت

 )Toosra( توسرا
برنامه نویس ASP.NET MVC )پروژه ای(

تهران، تمام وقت

 راه حل چیست؟  
مطالعات اخیر نشان داده است که فراهم آوردن محیطی مجزا برای کارمندان و 
امکان طراحی و اجرای چیدمان و دکوراسیون محیط توسط خودشان احساس 
رضایت شغلی را در کارمندان به میزان زیادی افزایش می دهد. این کار به آنان 
احساس استقالل در محیط را می دهد. احساس خوشایند امنیت در فضایی که 
توسط خود فرد طراحی شده فرد را آماده برای کار با بازده بیشتر می کند. این 

کار ظرفیت افراد را برای پذیرش مشکالت را افزایش می دهد چراکه این افراد 
از نیاز اولیه خود یعنی امنیت تا حدود زیادی برخوردار شده اند. از موارد دیگر 
سیستم روشنایی است. نور طبیعی تأثیر چشمگیری در سالمت افراد و درنتیجه 
کیفیت کار آن ها دارد. همچنین مطالعه بر روی چشم اندازهای بصری نشان داده 
است که کارمندانی که در محیط کار خود به چشم اندازهای طبیعی دسترسی 
دارند از لحاظ روحی سالم ترند. قابل ذکر است که چشم اندازهای طبیعی تأثیر 

عمیق تری نسبت به منظرهای شهری و ساخته دست بشر دارد. فاکتور دیگری 
که تأثیر مثبت آن در بهبود سالمت روح روان و اثرات روانشناسی آن بر کسی 
پوشیده نیست عنصر رنگ است. بر اساس تحقیقاتی که روی محیط کار تمرکز 
دارند وقتــی پای رنگ به میان می آید رنگ قرمز موجــب افزایش کارایی در 
فعالیت هایی که احتیاج به ریزنگری و جزئی نگری دارند، می شود. و در مقابل 

رنگ آبی جهت فعالیت های خالقانه مفید است.

گزارش مجله های پی اسکیل، گاالپ و 
میک دیردی در مورد تاثیر پاداش در 

کیفیت کار کارکنان
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هر ثانیه کــه می گذرد، یک نفر بــه جمع میلیونی 
این شبکه اجتماعی می پیوندد. شبکه ای که امروز 
داعیه بزرگ تریــن کانال ارتباطــی حرفه ای های 
فضای کســب وکارهای مختلف در دنیــا را دارد و 
افراد حقیقی و حقوقی از گوشه گوشه جهان رزومه 
کاری و تجربیات حرفه ای خود را در آن به اشتراک 
می گذارند. لینکدین با همتایانش در فضای مجازی 
قــدری تفاوت دارد، نه مثــل فیس بوک می خواهد 
دوستان و خانواده های دور و نزدیک را به هم متصل 
کند و نه چون توییتر دنبال آخرین اخبار و اطالعات 
لحظه ای کاربرانش اســت. در یک کالم می خواهد 
بگوید هر کس در فضای حرفه ای خود حرفی برای 
گفتن دارد، پا پیش بگذارد و به این خانواده جهانی 
بپیونــدد. لینکدین امــروز بیــش از 300 میلیون 
کاربر در 200 کشور دنیا دارد و بنیان گذارش »رید 
هافمن« بــاور دارد که در آینــده ای نه چندان دور 
یک چهارم جمعیت جهان به این شــبکه اجتماعی 
خواهند پیوســت. این روزها لینکدین اولین جایی 
است که شرکت های بزرگ برای پیدا کردن رزومه  
نیروهــای حرفه ای و خبره بــه آن رجوع می کنند. 
برندی که پروفایل های شخصی کاربران در آن، مهر 
تاییدی بر فعالیت های جدی آن ها در دنیای بیرون 

است. استارت آپی که در سال های نخستین تولدش 
یک دالر هم ســود نداشــت و کاربران قطره قطره 
به آن اضافه می شدند. شــاید اگر در سال 2006 از 
یکی از ســرمایه گذاران سیلیکون ولی نام لینکدین 
را می پرســیدیم، کســی ایده چندانی درباره این 
اســتارت آپ و فعالیت هایش نداشــت، اما چندی 
نگذشت که این شبکه اجتماعی جای خودش را در 
میان کسب وکارهای جوان مجازی باز کرد و تبدیل 

به برندی جهانی شد.

 از کار در اپل تا راه اندازی یک شبکه اجتماعی
ایــده اولیــه ای که لینکدین بــر پایه آن بنا شــد، 
طراحی وب ســایتی تخصصی برای دانشــگاهیان 
و به اشــتراک گذاری تجربیات علمــی و مقاله های 
درســی بود. ایده ای که رید هافمن به مرور مرزهای 
آن را بســط داد و تصمیم گرفت شبکه ای اجتماعی 
برای هر کس که به کار »حرفه ای« مشــغول است 
بسازد؛ چه در قالب شغلی و چه آکادمیک. لینکدین 
برای متولد شــدنش راه درازی پیمود. این شبکه تا 
مدت ها تنها در ذهن ایده پردازش رشــد می کرد و 
کسی از آن خبر نداشت. اما هافمن که فارغ التحصیل 
رشته سیستم های نمادین از دانشگاه استنفورد بود، 
سال ها در شرکت های تکنولوژی و برندهای فضای 
وب چرخید تا نه تنها ایده اش را قوام بخشد که سرمایه 
الزم برای راه اندازی اســتارت آپ شخصی اش را به 
دســت آورد. هافمن همچون دیگر هم قطارانش در 
دنیای اســتارت آپ، تحصیل ناتمام را در رزومه اش 

ثبت کرده است. او که برای ادامه تحصیل در رشته 
فلسفه دانشگاه آکسفورد بورس شده بود، به آمریکا 
بازگشت و کار در یکی از فروشگاه های اپل را برگزید 
و یک ســال بعد یعنی در ســال 1993 به شرکت 
فوجیتسو رفت. برنامه ذهنی اش مشخص بود و تنها 
می خواســت تیمی از افراد برگزیده و تجربه کاری 
الزم را جمع کند. در سال 1997 به همراه پیتر تیل 
استارت آپ »پی پال« را راه اندازی کرد و از همان آغاز 
به همکارانش گفت که مدتی بعد در پی عملی کردن 
ایده ای دیگر خواهد رفت. به همین خاطر زمانی که 
بنیان گذاران پی پال تصمیم به فروش آن به شرکت 
ای.بِی گرفتند، هافمن از این فروش استقبال کرد، 
چراکه ســرمایه اش را برای شــروع ایــده ای به نام 

لینکدین نیاز داشت.

 لینکدین، بمبی که صدا نکرد
لینکدین از اتاق نشیمن رِید در سال 2003 شروع به 
کار کرد. تیمی از کارمندان سابق پِی پال و هم کالسی 
هافمن در دانشگاه در آپارتمان او مستقر شدند و این 
وب ســایت را راه اندازی کردند. برخالف شبکه های 
اجتماعی دیگر، باال آمدن لینکدیــن نه صدا کرد و 
نه کاربران مجازی را به خود مشــغول داشت. در دو 
ســال اول حیات این برند، روزانه حدود 20 کاربر به 
آن می پیوســتند و تنها میان آمریکایی ها شناخته 
شــده بود. یک میلیون کاربری که لینکدین بعد از 
دو سال به آن دست یافت، در مقابل سیل خروشان 
اعضای شبکه های اجتماعی عدد چشم گیری نبود. 

تا ســال 2006 این اســتارت آپ هیچ سودی برای 
ســرمایه گذارانش به همراه نیاورد. تا زمانی که »دن 
نای« وارد تیم کوچک لینکدین شد و جان تازه ای به 
رگ های این استارت آپ دمید. ساخت پروفایل های 
عمومی و حرفه ای از این ســال به شکل جدی وارد 
لینکدین شد و همزمان با رایزنی های هافمن برندهایی 
چون یاهو، گوگل، ای.بِی و مایکروسافت پروفایل های 
حقوقی و حقیقی کارمندان خود را در این شــبکه 
اجتماعی ثبت کردند. کاربران لینکدین یک شبه به 5 
میلیون نفر رسیدند و رویای ساخت شبکه اجتماعی 
حرفه ای سرانجام به حقیقت پیوست. همان طور که 
هر استارت آپی شــیوه خاصی برای جلو رفتن دارد، 
لینکدین هم بعد از سال 2006 شیب تند مسیرش 
را پشت سر گذاشت و روی غلتک شهرت افتاد. یک 
سال بعد هافمن از سمت مدیرعاملی کناره گیری کرد 
و آن را به نای سپرد. هرچند عمر دن نای در لینکدین 
طوالنی نشــد و به علت ولخرجی هــا و کم کاری ها 
از کار برکنار شــد و در ســال 2009 جای خود را به 
»جف وینر« داد. در همان روزها با رشد 20 میلیونی 
کاربرانش، زبان های اسپانیایی و فرانسوی به آن اضافه 
شــدند و تعداد کارمندان این شرکت به هزار نفر در 
10 دفتر جهانی اش رســیدند. در هشتمین سالگرد 
بنیان گذاری لینکدین در حالی که تعداد کاربرانش 
مرز 100 میلیون نفر را پشت ســر گذاشته بود، در 
میهمانی اش در نیویورک میزبان ســخنرانی باراک 
اوباما شد و پس از آن تاکنون با شعار تازه »روزمرگی با 

رشد و سادگی« به حیاتش ادامه می دهد.

فیروز، برندی متکی به توانایی معلوالن
از جانسون اند جانسون تا فیروز
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کلید رسیدن به موفقیت سخت کوشی و تعیین 
وظیفه اســت و اینکه آیا بازنده یا برنده خواهید 
بود. ما اصوال در انجام وظایف خود از جان  مایه 

می گذاریم. 
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یک چهارم مردم جهان در لینکدین!
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اخبار استارت آپی را
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داشت

داستان شکل گیری لینکدین، سیزده سال پس از تولد

وب سایت »شاتر استاک« یکی از بزرگ ترین 
آرشــیوهای مجازی عکس و ویدئو است، که 
حق انتشار تصاویر دیجیتال را به کاربران خود 
می دهد و امروز آرشیو 50 میلیونی آن خوراک 
تصویری رســانه های دنیا را می ســازد. جان 
اورینجر، موسس و مدیرعامل این شرکت 2/5 
میلیارد دالری، زمانی ایده راه اندازی وب سایت 
را دنبال کرد که هیچ یک از آژانس های عکس 
آمریــکا حاضر به همکاری بــا او نبودند و باور 
نداشتند جوانی شکست خورده روزی مرجع 
نگهداری قاب های ثبت شــده خودشان شود. 
شاتر استاک امروز در بیش از 150 کشور و به 20 
زبان فعالیت می کند. این انبار آنالین ماموریت 
خود را به عنوان یک بازار رسانه ای فراهم کردن 
فضایی برای نشر تصاویر حرفه ای می داند و از 

سراسر جهان همکاری می پذیرد.
سابقه ورود اورینجر به دنیای استارت آپ ها به 
ساختن مسدودکننده هایی برای جلوگیری از 
ابتالی صفحات مرورگــر وب به ویروس های 
اینترنتی بازمی گردد. هرچند ایده اولیه او قوت 
زیادی داشت و بی شک می توانست در فضای 
اینترنت خریدار داشــته باشد، عمرش دیری 
نپایید و شرکت های مایکروسافت و فایرفاکس 
به ســرعت مســدودکننده های اختصاصی 
خودشــان را ایجاد کردند و جایی برای رقابت 
باقی نگذاشــتند. ایده اســتارت آپی اورینجر 
زودتر از آنچه فکــرش را می کرد زمین خورد 
و او را مجبور به جرقه هایی تازه کرد. »تصمیم 
گرفتم سراغ ایده ای بروم که آنقدر بزرگ باشد 

که کسی نتواند شکستش را تصور کند.«
جان که به نظر می رســید کفگیر خالقیتش 
به ته دیــگ نمی خورد، دســت خالی نماند و 
تالش های بازاریابی اش در کنار عالقه به عکاسی 
او را به سمت ایجاد یک انبار تصویری مجازی 
کشــاند. ایده ای که جمع آوری و گسترشش 
آنچنان دشوار بود که آژانس های عکس کمتر 
به سراغش رفته بودند. وب سایت شاتر استاک 
با همه موانع و سختی ها در سال 2003 آغاز به 
کار کرد و در کمتر از یک سال، 30 هزار عکس 

در آن بارگذاری شد.
او درباره استارت آپش که امروز یکی از برندهای 
یکه تاز عکس در فضای مجازی است، می گوید: 
»عکاســی نه تنها تفریــح که یکــی از نقاط 
امیدبخش زندگی ام بود و این باور ایده شــاتر 
اســتاک را پررنگ و عملی می کرد. اگر با عقل 
و منطق امروز به آن روزها بازگردم، شــاید از 
تصمیمم منصرف شــوم. تجربه چندین ساله 
شرکت های بزرگ به من می گفت نرو، اما حس 
عجیبی در وجودم نقطه روشنی به جا گذاشته 
بود و آن بــاورم بود؛ باور به اینکه موفق خواهم 
شد. اگر قرار بود همه موفقیت ها از دل تجربه 
مکرر کاری بیرون آیند، هیچ وقت کسی برای 
شروع دست به ریسک نمی زد و کارآفرینی های 

خالق به وجود نمی آمدند.«
اورینجر باور دارد که یکی از عوامل جلوبرنده هر 
باور، اطمینان از نتیجه مالی آن است: »حرف 
کسی را که می گوید ایده به خودی خود باارزش 
است، جدی نگیرید. ایده ها باید به سود برسند، 
ســرمایه هایی که صرف کارآفرینی می شوند 
باید نتیجه دهند تا امید به کار تزریق شود؛ در 

غیر این صورت محکوم  به شکست هستند.«
تجربه موفق شاتر استاک می گوید، زمانی که 
در مراحل آغازین اســتارت آپ به سر می برید 
و سرمایه کافی برای نیروی کار اضافی ندارید، 
باید یاد بگیرید به تنهایــی کار را پیش ببرید. 
وقتی جان شــاتر اســتاک را راه اندازی کرد، 
تمام امور بازاریابــی، روابط عمومی، طراحی 
وب سایت و عکاسی ســایت بر عهده خودش 
بود. او از تجربه های مکرر خود در استارت آپ 
این گونه یاد می کند: »من در کنار شاتر استاک، 
ایده های دیگری چون سایت تبلیغات پوشاک 
و خوراکی را راه اندازی کرده بودم تا بتوانم منابع 
مالی ام را تامین کنم. تبلیغاتی که نه تنها سودی 
عایدم نکرد که ســرمایه اولیــه ام را به باد داد. 
کارآفرین بودن به معنای گیر نکردن در مرداب 
شکست است؛ یاد گرفتن اینکه الزمه پیشروی 
در کار، مواجهه با ناکامی و تلخی است. کارآفرین 
بودن به معنای پذیرش شکست است؛ ترس از 
شکست و انکار آن شما را به عقب می راند. اگر 
توان تحمل درماندگی را ندارید، از همان ابتدا پا 

در راه کارآفرینی نگذارید؛ 
اما اگــر خودتان را برای 
رویارویی با مشــقت ها 
و کســب تجربه هــای 
آمــاده  به یادماندنــی 

کرده اید، بدانید راه درست 
کارآفرینــی 

همیــن 
است.«

بهاره بدیعی

گزارش
R e p o r t

شاتراستاک راهی کوتاه اما پرماجرا 
داشته است

تولیدی رسید و 34 نفر نیروی انسانی به حدود 600 
نفر افزایش پیدا کردند.

موســوی که امروز او را یکی از کارآفرینان خوش نام 
ایرانی می شناسند، درباره هویت یک برند می گوید: 
»اعتقاد دارم برند از آن یک نفر نیست، بلکه سرمایه 
ملی است. اگر امروز از فیروز سخن می گوییم، فیروز 
برای موسوی نیســت. فیروز برندی ملی است. اگر 
فیروز و محصوالتش که مخصوص پوســت و موی 
کودک و بزرگســال اســت وجود نداشت، به جای 
آن مردم از چه باید اســتفاده می کردند؟ پس فیروز 
سرمایه ای ملی است که مانند کوه در برابر برندهای 

خارجی ایستاده و کیفیت محصولش اطمینان قلبی 
را در دل هموطنان ما ایجاد کرده و آن ها با اطمینان 
خاطر از محصوالت ما اســتفاده می کنند.« یکی از 
ویژگی های منحصربه فرد این برند، که شاید در تمام 
این ســال ها موجب اقبال خانواده های ایرانی از آن 
شده، تولید محصوالت خاص کودکان است. مادرها 
و پدرها و حتی بزرگســاالن که زمانی کودک بودند 
با محصوالت فیروز رابطه ای عاطفی و نوســتالژیک 
دارنــد. ویژگی دیگری که فیــروز را نه به مثابه یک 
برند، که به عنوان یک واحد اقتصادی در کشــور از 
دیگر همتایانش مجزا می کند، تاکید بر اســتخدام 

کارکنان معلول است. آن هم در فضایی اجتماعی که 
کنوانسیون حقوق معلوالن چندان رعایت نمی شود 
و دولت خود را در جذب این افراد مسئول نمی داند. 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه نیز عالقه ای به استخدام 
معلوالن نشان نمی دهند و در چنین شرایطی، برند 
فیروز بــا حمایت از حقوق معلــوالن و جذب آن ها 
خوش نامی خود در میــان برندهای ایرانی را تثبیت 
کرده است. فیروز بهشتی برای معلوالن کشور ماست 
و در حال حاضر 9 نفر نابینا، 42 نفر معلول جسمی و 
44 ناشنوا در خط تولید لوازم بهداشتی کودکان آن 

مشغول به کار هستند.

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

فیروز که این روزها همه با شامپو بچه های زردرنگش 
آن را می شناسیم، برندی است که بیش از 40 سال از 
حیاتش می گذرد. آغاز کار کارخانه فیروز به سال های 
قبل از انقالب برمی گردد، زمانی که تنها 5 محصول 
تولیدی اش در بازار ایران به فروش می رفت و فعالیتش 
محدود به کارخانه کوچکــش در تهران بود. برندی 
که در شرایط دشــوار اقتصادی بعد از انقالب نه تنها 
حیات خود را حفظ کرد، که تولیداتش را گسترش 
داد و شیوه منحصربه فردی برای گزینش کارکنانش 
در پیش گرفت. فیروز بعد از انقالب میزبان معلوالن 
شد و در تمام این ســال ها به عنوان تنها شرکتی که 
معلوالن همواره در آن مشغول به کار بوده اند، برندش 

را در دل ها جا کرد.
فیروز در آغاز تاســیس شــرکتی دولتی بود که در 
سال 1353 شروع به کار کرده بود. آن زمان اسمش 
شرکت جانسون  اند جانسون ایران بود که 49 درصد 
برای جانســون آمریکا و 51 درصد ســهامش برای 
سرمایه داران ایرانی بود. پس از انقالب این شرکت در 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و بنیاد آن را سال 
1379 به مزایده گذاشت، مزایده ای که نقطه عطفی 
در سرنوشت این برند ایرانی شد. سیدمحمد موسوی 
که کارآفرینان او را با نام بنیان گذار فیروز می شناسند، 
به همراه اعضای گروه مدیران در مزایده شرکت کردند 
و ادامه حیات این برند را با هدف خرید شرکت های 
دولتی و زنده نگه داشتن فعالیت های تولید داخلی 

تضمین کردند.
برند فیروز که پیش از گسترش فعالیت هایش، چندان 
نام آشنا نبود، در ابتدای کار تولیدات چندانی نداشت؛ 
چراکه مدت مدیدی در قالب دولتی اداره شده بود و 
فقط 5 قلم جنس تولید می کرد. آن زمان، درمجموع 
حدود 34 پرسنل در دفتر مرکزی و کارخانه داشت. 
اما با خصوصی شدن بخش زیادی از سهام این برند، 
شــرکت از 5 قلم جنس نزدیک بــه 70 قلم جنس 
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مالیات بر ارزش افزوده رایج ترین مالیات در دنیای امروز 
محسوب می شود. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده را 
تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش 
کاالها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره 
معین تعریف می کنند. با توجه به تعریف مذکور، مالیات 
بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای اســت که 
در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه شده 
اخذ می شود. این مالیات درواقع نوعی مالیات بر فروش 
چندمرحله ای است که خرید کاالها و خدمات واسطه ای 
را از پرداخت مالیات معاف می کند. در سیستم مالیات بر 
ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کاال و خدمات، 
مالیات متعلقه را بر صورت حساب اضافه می کند و آن را 
همراه با قیمت کاال و خدمات از مشتری دریافت می کند. 

اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت می کند 
و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات 
)مالیات دریافتی پس از کســر مالیاتــی که خود قبال 
پرداخت کرده( را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز 
می کند. این عمل بر اساس الیحه پیشنهادی طی یک 
دوره دوماهه انجام می گیرد. با توجه به اینکه مالیات بر 
ارزش افزوده کلیه کاالها و خدمات تولید و یا توزیع شده 
در اقتصاد را دربرمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی 
خاصی برخوردار اســت. در این راســتا، ارزش افزوده 
ایجادشده توســط بنگاه های کوچک و فعاالن بخش 
خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آن ها بسیار ناچیز 
اســت و درنتیجه مالیات بر ارزش افــزوده قابل وصول 
مالیات، توجیه پذیر نیست. به این ترتیب معاف کردن 

موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش 
کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب 
آن ها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش 
هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آســتانه 
معافیتی استفاده کرده اند که تعداد زیادی از بنگاه های 
کوچــک و فعاالن بخش خرده فروشــی را معاف کرده 
است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور 
مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام 
مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و 
وصول صرفه جویی کند. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، 
میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را 

افزایش خواهد داد.

  عدم توانایی در تجاری ســازی، عــدم توانایی در 
جذب ســرمایه، و معضل حقوقی ثبت شــرکت 
ازجمله مشکالت در راه پرپیچ وخم استارت آپی ها 
اســت که مالیات بر درآمد نیز باری بر دوش آن ها 
شد. مالیات بر درآمد، مسئله ای که استارت آپ ها 
به تازگی با آن دســت وپنجه نرم می کنند، به این 
صورت است که مستقیما به میزان سودی که فرد 
مالیات دهنده )مؤدی( کسب می کند بستگی دارد. 
بنابراین تمام کاالهایی که مشمول قانون مالیات 
بر ارزش افزوده هســتند و نام آن ها به تفکیک در 
قانون آمــده باید مالیات بــر ارزش افزوده خود را 
پرداخت کنند. عدم آگاهی در حوزه استارت آپ ها 
و نبود حــوزه ای تخصصــی در اداره های ذی نفع 
مالیاتی نگرانی حال حاضر استارت آپی هاســت 
که می تواند آن ها را نســبت به مسیر پیش روی 
خود مردد کند. اینکه شروع استارت آپ به معنای 
شروع کسب وکار نیست. باید توجه داشت وجود 
اکوسیستم اســتارت آپ به معنی موفقیت قطعی 
استارت آپ هایی که در آن شکل می گیرند نیست، 
هر اســتارت آپ چرخه حیاتــی دارد که از زمان 
تحقیــق و پرورش ایده تا بلــوغ را دربرمی گیرد و 
احتمال شکست استارت آپ به خصوص در مراحل 

اولیه بسیار زیاد است.
رضــا الفت نســب، رئیــس انجمــن صنفــی 
کســب وکارهایی اینترنتی، با اشــاره بــه اینکه 
اســتارت آپ ها نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی 
دارند و کارآفرینــی ایجاد می کننــد، می گوید: 
»از آنجایــی که بســیاری از این کســب وکارها 
باعث می شــوند هزینه های خرید برای مردم کم 
شــود بنابراین معتقد هســتیم نحوه مالیات در 
کسب وکارهای اینترنتی باید متفاوت باشد. فضای 
کســب وکارهای اینترنتی با کسب وکارهایی که 
در فضای فیزیکی انجام می شــود کامال متفاوت 
اســت. آنچه ما درخواست کردیم این است که در 
صورت امکان معافیتی حداقل یکی دوساله مانند 
کشورهای دیگر برای استارت آپی ها در نظر بگیرند. 
می گویند بــه شــرکت های دانش بنیان معافیت 
می دهیم اما واقعا بســیاری از کســب وکارهای 
اینترنتــی را دانش بنیان نمی دانند. بنابراین عمال 

استفاده از این معافیت منتفی است.«
یکی از تفاوت های بزرگی که میان استارت آپ ها 
و حوزه های دیگر وجود دارد این اســت که تعداد 
زیادی اسناد فروش به وجود می آید که اداره مالیات 
می گوید این اسناد فروش باید به دست ما برسد. 
بعضی از کســب وکارها روزانه چند هزار سفارش 
دارند که اجابت این درخواست را بسیار وقت گیر 
می کند. تعداد زیاد طرف های حساب و مشخصات 
واقعی خریداران احتیاج بــه امکانات نرم افزاری 
دارد که به هرحال این زیرســاخت را دولت ندارد. 
کسب وکارهای اینترنتی سیســتم های پیچیده 

فروش دارند و خیلی ها هم حق العمل کاری دارند.
به گفته الفت نســب، یکی از مشکالت دیگر که 
فضای متفاوت کسب وکارهای اینترنتی را نمایان 
می کند عدم امکان اســتفاده از گــزارش بانکی 
برای صحت ســنجی عملیات مالی انجام شــده 
است. ممکن است برای یک تراکنش فروش چند 
عملیات مالی در حساب های مختلف با ذی نفعان 
مختلف انجام شــود. اداره مالیات درواقع امکان 
دسترسی به اسناد دســتی را می خواهد، اما در 
کسب وکارهای اینترنتی همه اسناد در سیستم 
است و وقتی تراکنش باال باشد واقعا کار سختی 

می شود.
رشــد و فراگیری کســب وکارهای اینترنتی در 
سال های اخیر و نقش آن ها در توسعه اقتصادی، 
توجه به ایــن حوزه و باال بــردن آگاهی را ناگزیر 
می کند. براساس آمار سامانه مدیریت توسعه ملی 
اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت ایران در سال 1394، 
۸2 درصد بوده اســت. این ضریب در استان هایی 
چون تهــران، قم و مازنــدران از 100 درصد هم 
بیشتر اســت. فقط در تهران بیش از 14 میلیون 
کاربر اینترنت وجــود دارد. نزدیک به 40 درصد 
از ایــن کاربران از تلفن هوشــمند برای اتصال به 

اینترنت استفاده می کنند.
یکی از مزایای این نوع کســب وکارها، رشد سریع 
آن هاست که سبب توسعه اقتصاد کشور می شود و 
درنتیجه اشتغال زایی خوبی نیز به همراه می آورد. 
به زعم موسســه اســتاندارد اند پورز و دیلویت از 
ســال 1959 تا 2015 میزان بازدهی نیروی کار 

در شرکت های تکنولوژی و ارتباطات مخابراتی به 
طور متوسط تا بیش از ۸00 درصد افزایش داشته 
اســت که بازدهی نیروی انسانی معموال به معنی 

رشد اقتصادی نیز هست.
الفت نســب می گوید: »پیشــنهاد ما این بود که 
مشکالت مالیاتی را به دو صورت حل کنیم. یکی 
اینکه وب سرویسی نوشته شود که یکی در اختیار 
فروشگاه و دیگری در اختیار اداره مالیات باشد تا 

از این طریق محاسبه ها صورت گیرد.«
اداره مالیات گفته اســت که مالک را نماد اعتماد 
قرار داده ایم. یعنی استارت آپ ها از زمانی که نماد 
اعتماد را دریافت کرده انــد باید مالیات پرداخت 
کنند. اما مســئله اینجاســت که زمانی که نماد 
گرفته شده به معنی این نیســت که کسب وکار 
شروع شده است! شــاید یک محصول به صورت 
آزمایشی در ســایت قرار داده شــود و شاید آن 
چیزی که می خواســته نشــده باشــد. به دلیل 
شفاف نبودن موضوع و عدم اطالع رسانی سازمان 
ذی نفع هرکس اطالعات اشــتباهی داده است. 
پیگیر هســتیم که حداقل زمانــی را مخصوص 
مالیات کسب وکارهای اینترنتی اعالم کنند تا از 

بالتکلیفی خارج شویم.
 اکثر کسب وکارهای اینترنتی معتقدند که در فضای 
شفاف حاضر به پرداخت مالیات هم هستند، با اعتقاد 
به اینکه دو سال اول معاف از مالیات باشند. از طرفی 
گرفتن مالیات باعث می شود این کسب وکارها دارای 
امنیت و چارچوب باشند و هرکس به هر طریقی راه 

را برای آن ها سد نکند.

مالیات  برارزش افزوده و شرکت های کوچک!

ارزش افزودهمالیات استارت آپی چگونه باید محاسبه و اعمال شود؟
Added  Value
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اداره مالیات 
گفته است که 
مالک را نماد 

اعتماد قرار 
داده ایم. یعنی 
استارت آپ ها 

از زمانی که 
نماد اعتماد 
را دریافت 
کرده اند 

باید مالیات 
پرداخت کنند. 

اما مسئله 
اینجاست که 

زمانی که نماد 
گرفته شده 
به معنی این 

نیست که 
کسب وکار 
شروع شده 

است!

هنوز سازوکار و قانون مالیاتی متناسب با ماهیت و زمینه فعالیت کسب وکارهای اینترنتی توسط دولت تعریف نشده است
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ش با آنچه 
داستان واقعی برندی که ماجرای

ق دارد
شنیده ایم فر

در پستوی توییتر

چه گذشته است؟

ش شنیده 
 و سرنوشت بنیان گذاران

 توییتر
غاز کار

ز روزهای آ
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کاراکتری 
شده، با اصل ماجرای شکل گیری این شبکه اجتماعی 140 

ه دارد که 
دارد. برندی که یک شخصیت روی صحن

کمی تفاوت 

ش را بپوشاند. 
یره تر پشت صحنه ا

کرده الیه های ت
واره سعی 

هم

ر دارد. 
اه توییت

 از نابودی رفاقت ها و حذف یاران همر
الیه هایی که حکایت

لیامز...
شاید به همین خاطر است که اوان وی
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را کارمندان با مزایای باال  هم 
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تـیـتـرهـای امـروز
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زمان بندی ایونت های

ت را در شنبه 
تا 18 اردیبهش

بخوانید

آپیها
ستارت

ا

خوانند!
ب
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اولین رویداد فرآفرین در 

مسجدسلیمان برگزار می شود

ض از تعداد 
ی متناق

آمارها

کاربران اینترنت 

نگاهی به نیم قرن فعالیت 

گلرنگ

رآفرین
ف

شتری
ایدهوم

کشف

ه کنیــد، چه چیزی از 
ه چهره هــای این بچه ها نگا

ب

بچه های ما کم دارند؟ جز یک دست لباس مرتب تر 

ک. وگرنه هوش 
ح عامیانه کمی بــزک دوز

و به اصال

ب و متانت و 
 فرهنــگ و اد

ی، زیبایی، تفکر،
خداداد
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هر آنچه شایســت
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خوردارن

ه مواهبی بر
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م از هر آنچه ما 
ه ســال

ک خــدادادی و تغذی
هوای پا

ورداریــم و لذت می بریم 
در شهرنشــینی از آن برخ

 سرمقاله برای کمیته امداد نیست که 
محروم اند. این

ی درآوریم و بگوییم به این شماره حساب پول 
اشــک

م در شنبه 
اریز کنید تا برایشان کاری کنیم. می خواهی

و

دوره مهاجرت از 
ی دارد بگوییم 

کارآفرین
که رویکردی 

روستا به پایان رسیده و تجربه جهانی نشان می دهد 

شــورهای درحال توسعه بیشترین 
ده در ک

ه در آین
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 اما بیایید 
ز خواهند داشت.

ت در روستاها تمرک
جمعی

ن را از روستایی که در فیلم های 
ز ذهنیتما

قبل از هرچی

ده شــده اصالح کنیم. روستا 
صویر کشی

فارسی به ت

 دارد، ماشین، تلفن، تلفن همراه، 
جایی است که  جاده
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یتزافروشی، نمایندگی ایران 

لپ تاپ، کافی نت، پ

ن بیغوله های 
ــتاها آ

و... پس می بینید که دیگر روس

هرها روستاهای ما 
ه در قیاس با ش

قدیمی نیستند. البت

ی کرده اند. متاسفانه عمده 
ا تغییر محسوس

محروم اند ام

ر شهرهای بزرگی مثل 
تمرکز استارت آپ های ایرانی د

 تبریز، اصفهان و... است، به خصوص در 
، شیراز،

تهران

هر تهران. و به تبع آن استارت آپ های ایرانی 
کالن ش

د. اگر از من نگارنده 
ود گرفته ان

ت شهری به خ
یز ماهی

ن

فحه3
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بپرسند... 
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E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

یگول!
ستمژ

روستااکوسی
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ستارت
ا
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تا  رفتن
 و به روس
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ی زن
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ارآفرینی
هایک

زمندی
نیا
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شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

دو دیدگاه استارت آپی درخصوص مالیات

  امیری، مدیر زرین پال 
استارت آپ ها با کســب وکارهای دیگر تفاوت خاصی 
ندارند. ماهیت استارت آپ فقط این است که در سال های 
اول ممکن است به نقطه سربه سر برسد و عمال اگر دفاتر 
را رد نکند معضل خــاص دیگری وجود ندارد. در بحث 
مالیات مشــکلی که وجود دارد این است که بسیاری از 
فاکتورهایی که به هر ترتیب یک سرویس استارت آپی از 
آن استفاده می کند مورد تایید اداره مالیات نیست و مورد 
تایید فاکتور رسمی قرار نمی گیرد. بسیاری از سرویس ها 
به واسطه شرکت های خارجی تهیه می شوند و این ها اصال 
در صورت مالی نمی آید. نمی توان به کسب وکاری گفت 
که دفاترش را رد کند و این را در نظر نگیرند که رد شدن 

یک دفتر مالی هزینه بسیاری برای آن استارت آپ در پی 
خواهد داشت. کسب وکار برای اینکه جا بیفتد حداقل به 
دو سه سال زمان نیاز دارد. در دو سه سال آغازین چندان 
ســودزا نخواهد بود که بخواهند از آن مالیات بگیرند. 
بزرگ ترین معضل این است که ترس از پرداخت مالیات 
وجود دارد که اگر صادقانه کار کنیم آیا واقعا رد می شود 
یا مورد پذیرش قرار می گیرد؟ مسئله دیگر اینکه برای 
اینکه از سرویس های خارجی هم استفاده می شود چه 
راهکاری در نظر گرفته شده تا آن ها را هم جزو هزینه کرد 
بیاورند؟ موضوع دیگر اینکه حــوزه تخصصی در اداره 
مالیات نداریم؛ اینکه قبول کنند شرکتی هستید که با 
تمام درآمدی که دارید هنوز نمی توانید هزینه های خود 

را دربیاورید مسئله مهمی است. پیشنهاد اصلی این است 
که حوزه مالیاتی جدا باشد. حوزه ای باشد که با این زمینه 
آشنا باشد. رد شدن یک دفتر به اندازه ای بار بر روی یک 
کسب وکار می گذارد که ممکن است به تعطیلی کامل 
آن هم کشیده شــود. در حال حاضر تنها شرکت های 
دانش بنیان معاف از مالیات هســتند که از مجموع 11 
هزار شــرکتی که در این حوزه داریم 1100 شــرکت 

دانش بنیان هستند.

 فارمد، مدیر حسابیت
در حال حاضر ما مشــکلی با پرداخــت مالیات نداریم. 
مشکل عدم شفاف سازی اســت. قوانین در این حوزه 

شفاف نیستند و بیشتر ممیزها با موضوع کسب وکارهای 
اینترنتی آشنایی ندارند. از ما توضیح گردش های مالی و 
روند کار را می خواهند که کاری غیرممکن است. اما همه 
خواستار حاشیه امن تر هستند تا کار در مسیر امن تری 
جلو برود. مشکل اصلی عدم آگاهی و فرهنگ استارت آپی 
در جامعه است، به طوری که نمی پذیرند با ضرر به کار 
ادامه می دهیم. شــرکت های نوپا در اکثر کشــورها از 
معافیت های مالیاتی برخوردارند اما در کشور ما آنقدر 
از معافیت برداشت بدی شده که انگیزه برای ادامه کار 
را هم از استارت آپی ها می گیرد. کسب وکاری نیست که 
دوست نداشته باشد مالیات بدهد اما از روند این داستان 

نگران هستیم.

یکی از مسائلی که امروزه در خصوص کسب وکارهای نوپا 
مطرح است و بسیاری از افراد در استارت آپ های گوناگونی 
که در گوشه و کنار کشــور اجرا می شود به آن نیاز دارند، 
بحث انتخاب و تعیین بهترین کسب وکار نوپاست. در این 
نوشتار سعی بر آن است که برای تمام کسانی که با حوزه 
کسب وکارهای نوپا ســروکار دارند شاخص های ارزیابی 
و انتخاب کســب وکارهای نوپا طراحی و تبیین شود. اما 
قبل از ورود به بحث مــا نیازمند به تعریف دو مفهوم زیر 
هستیم، یکی مفهوم »شاخص« و دیگر اینکه به چه چیزی 
»کسب وکار« می گوییم؟ شاخص مقداری است که به ما 
کمک می کند به سنجش و اندازه گیری پدیده های طیفی و 
غیرقابل اندازه گیری بپردازیم. همچنین شاخص ها معموال 
تغییرات زمانی را اندازه گیری کــرده و آن ها را به صورت 
درصد بیان می کنند. از سوی دیگر پژوهشگران تعاریف 
متفاوتی از کسب وکار دارند. به زبان ساده، کسب وکار کاری 

است که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به 
آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت 
بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود. البته از یاد 
نبرید که هر تبادلی که در آن خریدوفروش صورت گیرد، 
کسب وکار نیست! بلکه کسب وکار هرنوع تبادل تکراری و 
تجدیدشونده خریدوفروش است. بنابراین کسب وکار را 
نوعی کاسبی می دانند که طی آن کاالها یا خدمات برای 
فروش در بازار تولید و توزیع می شوند. پس می توان دریافت 
که کسب وکار با خریدوفروش کاالها، تولید کاالها یا عرضه 
خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سروکار دارد. با 
قبول تعاریف یادشده از شاخص و کسب وکار، به معرفی 
شاخص هایی که برای رتبه بندی کســب وکارهای نوپا 

مطرح می شوند می پردازیم. این شاخص ها عبارت اند از:
1. میزان پیش قدم بودن در معرفی کاال و خدمات

2. میزان درک شدن کاال و خدمات به عنوان کاالیی بسیار 
تازه توسط مشتریان

3. میزان تغییرات نسبت به کاال و خدمات فعلی
4. میزان ارتقای موقعیت کسب وکار در مقایسه با رقبا

5. میزان سرعت ارائه کاال و خدمات به بازار
6. میزان پیشــرفته بودن پیش بینی هــای برنامه های 

بازاریابی
7. میزان استفاده از تکنولوژی در کاال و خدمات

۸. میزان به روز بودن تکنولوژی ماشــین آالت اصلی در 
تولید کاالها و تاثیر خدمات

9. میزان سرعت به کارگیری نوآوری تکنولوژی در مقایسه 
با سایر کسب وکارهای نوپا

10. میزان )موفقیت( مدیریت واحد )نوآوری( کسب وکار 
در توسعه کاال و خدمات جدید

11. میزان جدید بودن ماهیت فرآیند تولید )و یا خدمات( 
در مقایسه با رقبای اصلی

12. میزان سرعت تغییر روش های تولید )ارائه خدمات( 
در مقایسه با رقبای اصلی

13. میزان اهمیت و معنی دار بودن سرمایه گذاری های 
آینده در روش های جدید تولید و ارائه خدمات
14. میزان توسعه رویکردهای مدیریت جدید

15. میزان ریسک پذیری مدیران اجرایی جهت کاوش 
فرصت های رشد

16. میزان استفاده مدیران اجرایی از افراد »ایده پرور« در 
جستجوی راه حل های تازه و غیرمعمول

17. میزان تحمل افرادی که کارها را به شیوه ای متفاوت 

انجام می دهند
1۸. میزان تمایل به آزمودن شیوه های جدید انجام کارها 

و جستجوی راه های تازه و غیرمعمول
19.میــزان اســتفاده از روش هــای جدیــد انجام کار 

مشاهده شده
20.میزان اســتفاده از روش های جدید در مقایســه با 

روش های سنتی حل مسئله
21. میزان )اعتقاد به( کســب وکار از ســوی صاحبان 
کســب وکار، و اینکه صاحبان کســب وکارهای نوپا چه 
میزان کسب وکار خود را موفق می دانند؟ و چه میزان برای 

رسیدن کسب وکار نوپای خود آماده جنگیدن هستند؟
این شــاخص ها را می توان در یک طیف امتیازدهی قرار 
داد و به ترتیب کســب وکارها را در یکی از طبقه های زیر 

قرار داد:
کسب وکار نوپایی که بسیار مناسب عمل می کند. 

کسب وکار نوپایی که تا حدودی مناسب عمل می کند. 
کسب وکار نوپایی که معمولی است.

به این ترتیب شــما از این به بعد به راحتی می توانید در 
برخورد با کسب وکارهای نوپا تعیین کنید که کسب وکار 

حاضر دارای چه رتبه و جایگاهی است.

 مریم حاج محمدی- حسین ممتاز

راهکار
S o l u t i o n

شاخص ارزیابی و رتبه دهی کسب وکار
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بدن دردتان را عالج کنید
عجیب نیست شمایی که کارتان با پشت میز 
نشســتن و تایپ کردن گره خورده، هر روز در 
نقطه ای از بدنتان احساس درد آزاردهنده ای 
کنید. اما بد نیست بدانید که درد واقعی همیشه 
شــبیه دردی نیست که احســاس می کنید. 
درواقع میزان درد نیست که واکنش آدم ها به 
آن را تعیین می کند بلکــه درک آدم ها از درد 
است که میان واکنش هایشــان تفاوت ایجاد 
می کند. البته تفاوت های جسمی همیشه به 
درک متفــاوت درد منجر نمی شــوند. ترس، 
افسردگی، اضطراب یا حاالت روانی از این دست 
هم می توانند درک متفاوتی از درد ایجاد کنند.

 با همکارتان جروبحث نکنید
استرس های محیط کارتان یکی از مهم ترین 
عواملی هســتند که باعث می شوند دردهای 
جسمی شما شــدت بگیرند. اگر نگران تاخیر 
در انجــام و تحویــل دادن کارها هســتید، 
اگر با همــکار هم اتاقی تان نمی ســازید و اگر 
می ترسید استارت آپتان در میان رقبا حرفی 
برای گفتن پیدا نکنــد، احتماال به خاطر یک 
بریدگی سطحی دســت یا گرفتگی گردن در 
ساعات پشت میزنشــینی، حسابی احساس 

درد می کنید.
 اگر افسرده و مضطربید دارو بخورید

گرچه اولین واکنش کسانی که احساس درد 
شدید می کنند، مصرف قرص های مسکن رایج 
است اما از آنجا که بسیاری از دردهای شدید به 
خاطر ضعف های روانی و استرس هاست، کمک 
گرفتن از آرام بخش ها می تواند در تســکین 
آن ها موثر باشــد. اگر این روزها حال خوشی 
ندارید، به یک روان پزشــک مراجعه کنید تا با 
توجه به شرح حالتان داروی مناسبی برای شما 
تجویز کند. بنزودیازپین ها گروهی از داروهای 
روان پزشکی هســتند که در درمان بی خوابی 
موثرنــد و تاثیرهایــی از قبیل آرام بخشــی، 
شل کنندگی عضالنی، برطرف کردن اضطراب 
و حمالت پانیک، درمان صرع و برطرف کردن 
مشکالتی مثل یادزدودگی وخواب پریشی و... 
دارند. شاید اگر پزشــکتان با توجه به میزان 
استرس و ناآرامی تان دوز مناسبی از این دارو 

را برای شما تجویز کرده و دردتان را کم کنند.
 حرکت درمانی کنید

حرکات نامناسب یا حتی نشستن و راه رفتن 
در وضعیت نامناســب می توانــد درد زیادی 
را به جان شــما بیندازد. برای تسکین چنین 
دردهایــی می توانیــد از فیزیوتراپ ها کمک 
بگیرید. فیزیوتراپی بخش بسیار مهمی از هر 
برنامه مدیریت درد است. درد را می توان با انجام 
حرکات ورزشی درســت یا حرکات اصالحی 
فیزیوتراپی تسکین داد. البته ورزش گذشته 
از تاثیری که بر جسم شما و ناحیه ای که در آن 
احساس درد می کنید می گذارد، به آرام شدن 
روان و کم شدن اضطرابتان نیز کمک می کند.

سالمت
H e a l t h

14
ناپلئون هیل

اگر نمی توانید کارهــای بزرگی انجام دهید، 
کارهای کوچک را به بهترین نحو انجام دهید. 

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

روده های ناسازگاری که دفع کردن برایشان سخت ترین 
کار اســت، دردهــای زانویی که حتی قدم برداشــتن 
و نشســتن را برایتان ســخت می کننــد و گردن درد و 
کمردردی که نمی گــذارد کارهایتان را با آرامش انجام 
دهید، بخش کوچکی از مشکالتی هستند که با ساعت ها 
نشســتن پشت میز کار و خیره شــدن به رایانه گریبان 
شــما را می گیرند. اما محققــان می گویند با کمک این 
خوراکی هــا می توانید بدنتان را به روزهای ســالمتش 

برگردانید.

 با ماست به داد روده هایتان برسید
طبیعی است که پشت میزنشینی طوالنی مدت، فعالیت 
دســتگاه گوارش و روده هــا را تحت تاثیر قــرار دهد و 
مشکالتی مثل یبوست را ایجاد کند. اگر استرس هایی 
که در محیط کارتان با آن درگیر هستید و ساعت ها یکجا 
نشستن شما را به چنین مشــکلی دچار کرده، به جای 
هله هوله خوردن، ماســت بخورید. ماست که سرشار از 
باکتری های پروبیوتیک است، به هضم بهتر غذا کمک 
می کنــد و فعالیت روده ها را هم تنظیــم می کند. البته 
سبزیجات سرشار از فیبر و میوه هایی مثل انجیر هم به 

کاهش مشکالت دفع و درمان بواسیر کمک می کنند.

 با ماهی به داد زانوهایتان برسید
شکی نیست که نشستن طوالنی مدت، به زانوهای شما 
آســیب می زند و اگر وقتی برای ورزش کردن نداشــته 

باشید، این آسیب هرروز شدیدتر می شود. انجام حرکات 
ورزشی اصالحی و تغییر سبک زندگی بهترین راه برای 
برطرف کردن این دردها و محافظت از زانوهاست اما با 
خوردن برخی مواد غذایی هم می توانید این مشــکل را 
کم کنید. ماهی هایی که سرشار از اسیدهای چرب و امگا 
3 هستند، خاصیت ضدالتهابی دارند و به کم شدن درد 

زانوها کمک می کنند. اما اگــر مصرف ماهی و غذاهای 
دریایی دردتان را دوا نکرد، از پزشــکتان بخواهید دوز 

مناسبی از مکمل های امگا 3 را برایتان تجویز کند.

 با کنجد به داد مفصل هایتان برسید
اگر مفصل های مچ دست وپا، آرنج و زانویتان آسیب  دیده 

و درد در این قســمت ها کالفه تان کرده، بیشتر کنجد 
بخورید و حتی این مــاده غذایی خوش طعم را به عنوان 
یک چاشــنی مفید به غذاهایتان اضافه کنید. محققان 
می گویند مصرف کنجد درد مفاصل و درد مبتالیان به 

آرتروز را کم می کند.

 با آلو به داد کمرتان برسید
اگر کمردرد نشستن و راه رفتن را برایتان سخت کرده، 
یک بســته آلو برقانی خشــک بخرید، روی میز کارتان 
بگذاریــد و هرروز 4-5 عــدد از آن را میــل کنید. این 
خوراکی که از پس درمان یبوســت برمی آید، به سالم 
ماندن استخوان ها هم کمک می کند. این ماده نه تنها به 
بهبود وضعیت استخوان ها کمک می کند بلکه درد آن ها 
را هم تســکین می دهد. از نظر آن ها میوه های خشک 
تاثیر مثبت زیادی بر ســالمت می گذارند و تاثیر آلوی 
خشک در حفظ سالمت استخوان ها هم به خاطر خواص 

آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی اش قابل توجه است.

 با خیار به داد مچ دستتان برسید
باز هم می خواهیم یک خوراکی پرخاصیت برای درمان 
آســیب دیدگی های مفاصلتان به شــما معرفی کنیم. 
خیار به خاطر سیلیســیوم فراوانی که در خود دارد، به 
حفظ سالمت مفاصل کمک می کند. اگر در مچ دست و 
آرنجتان درد شدیدی احساس می کنید و نگران آسیب 

دیدن مفاصلتان هستید، بیشتر خیار میل کنید.

دردهایتان را Undo کنید
با کمک این خوراکی ها آسیب هایی که پشت میزنشینی به سالمتتان رسانده جبران می شوند

تمرین هایی برای موس و 
کیبوردبه دست ها

التهاب و درد آزاردهنــده بافت نرم عضالت و 
تاندون های اطراف مفصل مچ نه تنها در تمام 
لحظاتی که مشغول تایپ کردن هستید ممکن 
است شما را کالفه  کند، بلکه در ساعات دیگر 
روز و حتی زمان خواب هم دســت از ســرتان 
برنمی دارد. برای اینکه دردهای خفیف ناشی 
از خســتگی و قرار گرفتن در حاالت تکراری 
بیشتر از این به مچ دست هایتان آسیب نزند، 
این تمرین های ســاده را پشــت میز کارتان 

انجام دهید.
 دســت هایتان را به شکم نزدیک کنید، کف 
دست ها را به هم بچســبانید و در جهتی قرار 
دهید که مچتان به سمت صورت شما و نوک 
انگشتانتان به سمت زمین باشد. در این وضعیت 
ساق   دست شــما موازی با شــانه هایتان قرار 
می گیرد. این تمرین را برای 5 تا 10 ثانیه انجام 

دهید و بعد دست ها را رها کنید.
 همان حرکت قبلــی را در وضعیت برعکس 
انجام دهید. یعنی کف دســت هایتان را به هم 
بچسبانید و نوک انگشتانتان را به سمت چانه و 
مچ دستتان را به سمت پایتان قرار دهید. حدود 
10 ثانیه دست هایتان را در همین وضعیت نگه 

دارید تا خستگی مچ هایتان دربرود.
 در همان حالتی که دست هایتان را روی میز 
کارتان گذاشته اید، پنجه هایتان را صاف کنید 
و سپس به داخل جمع کنید. پنجه ها را برای 
حدود 10 ثانیه در همین وضعیت جمع شده 
قرار دهید و سپس دســتتان را باز کنید. این 
حرکت خســتگی تایپ کردن را از دســتتان 

بیرون می کند.
 مچ دســتتان را درحالی که روی دستتان به 
سمت سقف است، آرام به سمت جلو خم کنید 
و انگشتانتان را به هم نزدیک کنید. برای چند 
ثانیه دســتتان را در این وضعیت نگه دارید و 
بعد برعکس این حرکت را انجام دهید. یعنی 
مچ دســتتان را آرام به سمت عقب خم کنید. 
درحالی که کف دستتان به سمت سقف است 

انگشتانتان را از هم باز کنید.

همیشه خسته اید؟ عضالت ساقتان می گیرد؟
کار زیاد همیشــه دلیل خسته و بی انرژی بودن 
نیســت. اگر به بدنتان مواد غذایی مورد نیازش 
را برسانید و به اندازه کافی بخوابید، ساعت های 
طوالنی کار هم نمی تواند شــما را از پا دربیاورد. 
خستگی هرروزه شاید به خاطر کم خونی و کمبود 
آهن ایجاد شود اما مشکالتی مثل کمبود ویتامین 
C هم در ابتال به آن دخیل هستند. اگر می خواهید 
با انرژی بیشتری کار کنید و وقتی شب ها به خانه 
برمی گردید، خسته و کالفه نباشید، در صورتی 
که زن هستید هر روز 75 میلی گرم و در صورتی 
که مرد هستید هرروز 90 میلی گرم از این ویتامین 
را به بدنتان برسانید. شــما با مصرف مرکبات، 
طالبی، کیوی، آناناس، گوجه فرنگی، اســفناج، 
فلفل، کلم بروکلی و خوراکی هایی از این دست 
می توانید ویتامیــن C مورد نیاز بدنتان را تامین 
کنیــد. یادتان نرود که هرچه بیشــتر ویتامین 
C مصرف کنید، بدنتان در جــذب آهن تواناتر 
می شود و به همین دلیل می توانید با خوردن این 
خوراکی ها، با یک تیر دو نشان بزنید و به جذب 
بیشتر آهن در بدنتان کمک کنید و هردو دلیلی 
که شــما را گرفتار خستگی مزمن می کنند را از 

بین ببرید.

به محض اینکه از پشــت صندلی بلند می شوید 
و چند قــدم راه می روید، عضالت ســاق پایتان 
می گیرد و توان راه رفتن را از شما سلب می کند؟ 
شــب ها وقتی می خوابید درد ناشی از گرفتگی 
عضالت پا شــما را از خواب بیدار می کند و فکر 
می کنید خســتگی کارتان این مشکل را ایجاد 
کرده؟ اشتباه می کنید. شمایی که مدام با گرفتگی 
عضالت درگیر هســتید، بدنتــان دچار کمبود 
شدید پتاسیم است. پتاســیم ماده ای ضروری 
برای ســاخت عضالت و محافظت از آن هاست 
و اگر به کمبودش دچار شــوید، با عالئمی مثل 
گرفتگی عضالت شما را آگاه می کند. بیش ازحد 
عرق کردن، اسهال، اســتفراغ، و از دست دادن 
مایعات بدن از دالیل اصلی از دست رفتن پتاسیم 
بدن هستند و اگر هرروز با خوردن خوراکی های 
مناسب 4700 میلی گرم پتاسیم به بدنتان نرسانید 
هم به عوارض ناشــی از آن دچار می شوید. برای 
تامین نیاز بدنتان به این ماده، خوراکی هایی مثل 
سیب زمینی، موز، آووکادو و آب نارگیل را به رژیم 
غذایی تان اضافه کنید و به اشتباه تصور نکنید که 
همه مشکالت جسمی که شما را آزار می دهد، به 

خاطر کار زیاد و بی تحرکی است.

توصیه
T i p

توصیه
T i p

در حالی  که 
پشت سرتان 

یک دیوار 
صاف قرار 
دارد، باید 

با حدود دو 
قدم فاصله از 
دیوار بایستید 

و سپس در 
حالتی شبیه 

به نشستن 
روی صندلی 

کمرتان را 
به دیوار 

بچسبانید. 
درست انگار 

روی یک 
صندلی فرضی 

نشسته اید

ورزش کردن برای آرام کردن کمردرد مفید اســت 
امــا قطعا هر ورزشــی نمی تواند به کم شــدن این 
مشکل کمک کنید. بسیاری از تمرین های ورزشی 
که نادانسته انجام می دهید، درد روی درد کمرتان 
می گذارند و با تکرارشــان وضعیت سالمت خود را 
وخیم تر می کنید. اگر وقت ندارید به کالس ورزش 
بروید و برای رها شدن از کمردردی که در تمام ساعات 
کار سراغتان می آید، در خانه ورزش می کنید، به نکاتی 
که در این مطلب با شــما در میان می گذاریم توجه 
کنید. انجام دادن برخی از تمرینات ورزشــی که در 
ادامه به شما معرفی می کنیم، می تواند کمردردتان 

را تشدید کند.

 برای گرفتن انگشت ها خم نشوید
یکی از نرمش هایی که کمردرد را تشــدید می کند، 
تمرینی است که کمر را در زاویه 90 درجه و موازی 
با زمین قرار می دهد، یعنی زمانی که سعی می کنید 
با نوک انگشتان دست نوک انگشتان پایتان را لمس 
کنید. این تمرین به دیسک و رباط ها فشار می آورد 
و حتی می تواند به عضالت مستعد آسیب کمر شما 

صدمه بزند. 

 ماهیچه های گردنتان را تقویت کنید
به پشت دراز بکشید، دست ها را به طرف گوش هایتان 
ببرید )حالتی شبیه به قالب کردن دست پشت سر(. 
در همین حال زانوها را خم کنید و کف پاهایتان را به 
زمین بچسبانید. حاال به آرامی سرتان را از زمین بلند 
بیاورید و چنــد ثانیه در همان حالت بمانید و دوباره 
به وضعیت آرامش برگردید و ســرتان را روی زمین 

بگذارید. این حرکت را 8 تا 12 بار انجام دهید.

 دراز و نشست نکنید
یکی از بدترین تمرین ها برای کمر، دراز و نشســت 
اســت. گرچه این حرکت عضالت شــکم را تقویت 
می کند اما به کمری که مستعد آسیب باشد، آسیب 
می زند. دراز و نشست فشار زیادی به دیسک و ستون 

فقرات وارد می کند و دردتان را تشدید می کند.

 عضالت پایتان را تقویت کنید
به پشت دراز بکشید و یک زانوی خود را خم کنید 
و کف پا را روی زمین قرار دهید. حاال یک پارچه یا 
روسری کف پایتان بیندازید و با دو دست دو طرف 
پارچه را نگه داریــد و پایتان را صاف کنید و عمود 
بر زمین به باال بکشید. البته قرار نیست پای شما با 
زمین زاویه نود درجه تشــکیل دهد و ممکن است 
کمی به سمت صورتتان مایل شود. 15 تا 30 ثانیه 

در همین وضعیت بمانید و دوباره به حالت آرامش 
برگردید. این تمرین را بــرای هریک از پاها 2 تا 4 

بار تکرار کنید.

 شبیه درازونشست را انجام دهید
گفتیم که برای آرام گرفتن کمرتان، بد نیست پاها را 
در حالت خوابیده خم کنید و سرتان را از زمین بلند 
کنید. اما با وجود سودمندی این تمرین حرکتی که 
شــباهت زیادی به این کار دارد می تواند به سالمت 
کمرتان آسیب بزند. حرکت نامناسب برای کمر، به 
این شکل انجام می شود که سر و دست ها در همان 
وضعیت قبل قرار بگیرد اما پاها صاف باشــد و برای 
چند ثانیه از زمین بلند شــود. گرچه این تمرین هم 
مثل درازونشســت برای سفت شدن عضالت شکم 
مفید است اما کســانی که با کمردرد درگیرند نباید 

سراغ آن بروند.

 صندلی بازی کنید
در حالی  که پشت سرتان یک دیوار صاف قرار دارد، 
با حدود دو قدم فاصله از دیوار بایستید و سپس در 
حالتی شبیه به نشستن روی صندلی کمرتان را به 
دیوار بچسبانید. درســت انگار روی یک صندلی 
فرضی نشسته اید و دیوار پشت سرتان پشتی این 
صندلی اســت. شــما می توانید این تمرین را 8 تا 
12 بار تکرار کنید تا نتیجــه ای را که انتظارش را 

دارید بگیرید.

 گرگ شوید
به شکم روی زمین دراز بکشــید و دست هایتان را 
جوری قرار دهید که ساعد و بازوی شما در زاویه نود 
درجه با هم قرار بگیرند. تصور کنید یک گرگ هستید 
کــه در همان حالت خوابیده ســرش را باال آورده تا 
شکاری را پیدا کند. در این حرکت فشار ماندن شما 

در وضعیت مناسب، به شانه هایتان وارد می شود.

 شنا کنید
ورزش های هوازی به تقویت ریه ها، قلب و رگ های 
خونی کمک می کند و حتی باعث کم شدن وزنتان 
می شــود. اگر کمــردرد داریــد، ورزش هایی مثل 
پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و ایروبیک را امتحان 
کنید. در صورتی که کمردرد مزمن دارید جلســات 

تمرین شما باید کوتاه باشند.

 شکمتان را منقبض کنید
به پشت دراز بکشــید و زانوهایتان را خم کنید. کف 
پاهای شــما برای انجام دادن این حرکت باید صاف 
روی زمین قرار بگیرد. حاال در همان حالت خوابیده، 
سعی کنید شکمتان را سفت کنید. تصور کنید کسی 
قرار است محکم به شکمتان مشت بزند و شما با سفت 
کردن عضالت این ناحیه می خواهید شدت ضربه و 
دردش را کمتر کنید. در این حالت احتماال عضالت 
لگنتان هم منقبض می شود. حدود 10 ثانیه در این 
وضعیت بمانید و این تمرین را 8 تا 12 بار تکرار کنید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

کدام حرکات ورزشی برای کمر مفید و کدام یک مضر هستند؟ 
کمردرد دارید؟ روی صندلی فرضی بنشینید
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کارآفرینان موفق چگونه روز خود را شروع می کنند؟
به جای اینکه روز خود را با بررســی صندوق پستی یا 
عنوان خبرهای روز شــروع کنید، محتوای مورد نظر 
خود را انتخاب کنید. حتی تنها چند دقیقه مطالعه یک 
کتاب الهام بخش یا گوش دادن به یک پادکست مشوق 
می تواند کمک شایانی کند. اگر کارمند دارید، می توانید 
به آن ها نیز در شروع یک روز خوب کمک کنید. برای 
مثال، یکی از مدیــران رده باالی گوگل در آخرین روز 
کاری هر هفته ایمیل هایی را برای دیگران می فرستد 
که درباره موفقیت های اخیر افراد تیم او است، درنتیجه 

آن ها آخرین روز را باانرژی سپری می کنند.
 از یک نفر تشکر کنید

ایجاد فضای مثبت می تواند هم برای شــما و هم برای 
طرف مقابل مفید باشــد. توصیه می شود هرروز یک 
ایمیل دو دقیقه ای به یک دوســت، اعضای خانواده یا 
همکار ارســال کنید و از او تعریف یا تشکر کنید. با این 
کار، افراد در شبکه اجتماعی شما فعال  می شوند و رابطه 
بین شما تقویت می شود. به عالوه دادن پشتیبانی های 

اجتماعی با استفاده از الفاظ مثبت و توام با مهربانی در 
محل کار با افزایش احتمال پیشرفت 40 درصدی افراد 

در طول یک سال ارتباط دارد.
 مکالمه را هدایت کنید

حاالت شما بر دیگران نیز تاثیر می گذارد. وقتی فردی 
حالتان را می پرســد، روی نکات مثبت تاکید داشــته 
باشــید تا اینکه شکوه کنید. این بدان معنی نیست که 
اطالعات نادرست بدهید. گاهی اوقات افراد حس مثبت 
در وجود خود دارند امــا آن را بروز نمی دهند. به عالوه 
می توانید جلســات خود را با ســوالی شروع کنید که 
افکار مثبت را در ذهن گروه ایجاد می کند، برای مثال 
»اخیرا چگونه یکی از همکاران شما در انجام کارها به 
شما کمک کرده اســت؟« یا »چه نکته مثبتی درباره 
خود یا همکارتان وجود دارد که تاکنون از آن بی اطالع 
بوده اید؟« حتی پنج دقیقه صحبت کردن درباره اخبار 
خوب، سرمایه گذاری فوق العاده ای روی موفقیت آینده 

و روابط مستحکم بین اعضای گروه است.

همه موسسان استارت آپ توسعه دهنده نیستند. الزم هم 
نیست که توسعه دهنده باشند. کار آن ها چیزی بیشتر از 
نوشتن کد است: اعتباردهی محصول، تناسب محصول/

بازار، بازاریابی، حفظ و مشــارکت مشــتریان، خدمات 
مشتریان، مدیریت مالی و حسابداری و...

اگر یک ایــده برنامه تلفن همراه در ذهنتــان وجود دارد 
اما نمی دانید باید چه کار کنید، بهتر اســت به موارد زیر 

توجه کنید:
 می توانید رمزگذاری را یاد بگیرید

همه می توانند در دوره های آموزشی آنالین شرکت کنند و 
نحوه رمزگذاری را بیاموزند. فقط کافی است مهارت داشته 
باشید و اولین نســخه از برنامه خود را تولید کنید. پس از 
آن باید بودجه خود را تامین کنید و اولین توســعه دهنده 

را استخدام کنید.
 می توانید یک تیم خارجی استخدام کنید

اگر واقعا نمی خواهید رمزگذاری را یاد بگیرید، می توانید 
به دنبال یک تیم یا یک شــریک توســعه بگردید که در 

این زمینه تجربه کافی داشــته باشد. دقت کنید که اینجا 
از واژه »شــریک« استفاده نمی شــود که با برون سپاری 
کامال متفاوت اســت. بســیاری از موسســان به دنبال 
توسعه دهندگان برون سپار و ارزان هستند تا اولین برنامه 
کاربردی خود را ایجاد کنند. اما بهتر است راه درست تری 

را انتخاب کنید.
 شما می توانید از یک برنامه ساز استفاده کنید

درست مانند سایر صنایع، این صنعت خاص نیز ابزارهای 
خاص خود را برای ساخت برنامه های کاربردی دارد مانند 
BuildFire و Como که با استفاده از آن ها می توانید برنامه 

بسازید بدون اینکه علم کدنویسی داشته باشید.
اگر در حال حاضر کســب وکاری دارید که به یک برنامه 
کاربردی نیاز دارد تا بیشتر در حوزه دیجیتال حضور داشته 
باشد، این ابزارها یقینا می توانند مفید باشند. اما اگر به دنبال 
یک برنامه سفارشی می گردید، این ابزارها برای شما کارساز 
نخواهند بود. در این صورت چاره ای جز یادگیری کدنویسی 

نخواهید داشت.

کارگاه
W o r k s h o p
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براساس 
شاخص رقابتی 

اپ استور، 
که حجم 

دانلودهای 
روزانه را در 
200 برنامه 
رایگان برتر 

اپل پیگیری 
می کند، 5/6 

میلیون دانلود 
روزانه در ماه 
ژوئن به 5/8 

میلیون در ماه 
جوالی افزایش 
یافته. پارسال، 
این رقم فقط 
4/37 میلیون 

دانلود بود. 

ممکن اســت در بازار برنامه های کاربردی تلفن همراه 
رقابت ســالمی وجود داشته باشــد، اما هر چقدر بازار 
برنامه های کاربردی بزرگ تر شود، رقابت بین شرکت ها 
نیز تنگ تر خواهد شد. درنتیجه، هر بازیگر این فضا باید 
هزینه بیشتری صرف تبلیغات و بازاریابی کند. در حالی 

که برندهای مشهور می توانند در این بازی دوام بیاورند 
و مطمئن باشــند که هنوز در صدر جدول قرار دارند، 
برنامه های استارت آپ دوران سختی را طی می کنند و 
باید برای نفوذ در بازار یا حداقل به دست آوردن سهمی 
از این بازار به شدت رقابت کنند. این برنامه ها به سختی 

می توانند بودجه الزم برای بازاریابی و تبلیغات را فراهم 
کنند، بنابراین، باید خالقیت بیشتری داشته باشند تا 
پیشرفت کنند و از سایر برنامه های کاربردی که تاکنون 
مورد اســتقبال زیادی قرار گرفته اند، جلو بزنند. این 
چالش ها ممکن است خطرات بزرگی برای برنامه های 

کاربردی اســتارت آپی به همراه داشــته باشد اما این 
سناریو به توسعه دهندگان دیگر نشان می دهد که باید 
در مسیر خالقیت، ابتکار، و اصالت از شیوه های سنتی 
و قدیمی کمتر استفاده کنند و با برنامه های کاربردی 

بزرگ و معروف رقابت کنند.

مادامی که شما به اینترنت دسترسی داشته باشید، 
می توانید هنگام بچه داری خرید کنید، در سفر اسناد 
را امضا کنید، در کنار ساحل تراکنش های بانکی خود 
را انجام دهید و... امروز همه افراد تلفن همراه دارند و 
به همین دلیل می توانند به هرچه نیاز دارند به سرعت 

و به طور نامحدود دسترسی پیدا کنند.

 راهبرد بازاریابی برنامه تلفن همراه
پلتفرم تلفن همراه نشان می دهد که تقاضا برای ایجاد 
برنامه های تلفن همراه وجود دارد. ساخت برنامه های 
تلفن همراه به یکی از راهبردهای مهم بازاریابی در بین 
کارآفرینانی تبدیل شده است که می خواهند به پایگاه 
بزرگ تری از مشتریان نفوذ کنند و به مخاطب مقصد 
خود دست یابند و خود و محصوالتشان را در بازار به 
طور برجسته ای نشان دهند. اگر شما نیز یکی از این 
کارآفرینان هســتید، هدفتان باید ایجاد یک برنامه 
کاربردی باشد تا در بین دریایی از برنامه های تلفن 
همراه مشهور شود، یک برنامه که مخاطب را به خود 

جذب کند، برنامه ای که درآمد خوبی برای کسب وکار 
شما به همراه داشته باشد.

 یک زمین  بازی مساوی
درست مانند هر صنعتی که بازیکنان بزرگ و کوچک 
دارد، صنعت برنامه های کاربردی تلفن همراه نیز از 
بازیکنان بزرگ و کوچک تشکیل می شود. تنها تفاوت 
آن است که در صنعت برنامه های کاربردی، برنامه ها 
صرف نظر از کوچک بودن این فرصت را دارند که به 
یک برنامه محبوب تبدیل شوند. فیس بوک را در نظر 
بگیرید و اینکه در ابتدا یک برنامه در مقیاس کوچک 
بود اما امروزه آنقدر بزرگ شده که برخی افراد حتی 
بدون آن نمی تواننــد زندگی کنند! با این حال، باید 
این برنامه های موفق را نیــز رقیب خود بدانید. اگر 
می خواهید یک برنامه کوچک بسازید، باید مشتریان 

خود را جذب کنید.

 پیدا کردن کاربران وفادار
با افزایش تعداد دانلودهــای برنامه تلفن همراه در 
سراسر پلتفرم های تلفن همراه، هزینه تضمین اینکه 
برنامه شــما دارای یک پایگاه مشتری خوب و قوی 
خواهد شــد نیز افزایش یافته است. هزینه داشتن 
مشتریان وفادار برای توسعه دهندگان برنامه در دو 
سال اخیر به باالترین سطح خود رسیده است. جذب 

کاربران جدید و وفادار برای برنامه کاربردی در حال 
حاضر معادل با 1/80 دالر به ازای هر مشتری است 
که این یک افزایش 20 درصدی را در این دو سال از 

ماه ژوئن نشان می دهد.
کاربر زمانی وفادار شــناخته می شود که بیش از سه 
بار از یک برنامه اســتفاده کــرده و آن را باز کند. اگر 
روی تبلیغات سرمایه گذاری کنید، فقط می توانید 
به مخاطبین دسترســی بیشتر و وسیع تری داشته 
باشید. تبلیغات ســرمایه گذاری اصلی است و شما 
را ملزم می کند مقدار زیــادی از پول و منابع خود را 
هزینه کنید. این کار برای برندهای معروف و بزرگ 
مشکل خاصی به وجود نمی آورد، اما برای برنامه های 
استارت آپی که بودجه زیادی برای بازاریابی ندارند 

چالشی بزرگ است.

 برنامه هــای تلفن همراه کســب وکارهای 
بیشتری می سازند

برندهای خانگی اهمیت استفاده از برنامه های تلفن 
همراه را راهبرد کاری بسیار موثری می دانند. براساس 
شاخص رقابتی اپ استور، که حجم دانلودهای روزانه 
را در 200 برنامه رایگان برتر اپل پیگیری می کند، 5/6 
میلیون دانلود روزانه در ماه ژوئن به 5/8 میلیون در ماه 
جوالی افزایش یافته است. سال گذشته، این تعداد 
فقط 4/37 میلیون دانلود بود. این آمار کسب وکارها 

را بیشتر تشویق می کند تا روی برنامه های تلفن همراه 
سرمایه گذاری کنند.

این خبر خوشــی برای صنعــت برنامه های تلفن 
همراه است اما از سوی دیگر برای توسعه دهندگان 
برنامــه کوچک تر هشــدار تلقی می شــود. حتی 
توســعه دهندگانی هســتند که به طور رایگان این 
برنامه ها را می ســازند، زیرا راهبــرد آن ها تکیه بر 
پایگاه مشتری اســت. با اینکه برندهای سرشناس 
بودجه بیشتری دارند و می توانند از عهده هزینه های 
روزافزون بازاریابی برآیند، اســتارت آپ ها مجبورند 
خطرات بیشــتری را بپذیرند تا کاربــران وفاداری 

داشته باشند.

 چالش برای استارت آپ ها
هزینه های بازاریابــی صنعت به برنامه های کوچک 
آســیب می رســاند زیرا آن ها زمانی کــه وارد بازار 
می شوند، فشــار روی هزینه های جذب کاربر است. 
الگوریتم رتبه بندی جدید اپ استور برنامه سازهای 
رده پایین را وادار می کند پول بیشــتری خرج کنند 
و رتبه خود را ارتقا دهند. شرکت های بزرگ تر نیز به 
پلتفرم تبلیغات برنامه تلفن همراه فیس بوک هجوم 
می آورند، که به طور چشمگیری قیمت تبلیغات را 

باال برده است.

چالش ها و فرصت های برنامه های کاربردی تلفن همراه برای استارت آپ های این حوزه

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چگونه برای استارت آپ 
خود یک برنامه بازاریابی 

فوری تهیه کنیم

بخش بازاریابی و فروش یکــی از رکن های 
اصلی هر طرح کســب وکار است. در کل این 
بخش به سه قسمت تقسیم می شود که شامل 

موارد زیر است:
 تجزیه وتحلیل بازار، که نیازهای بازار، روند 
بازار و رشد بازار و نیز الگوهای توزیع و خرید 
برای هریک از محصــوالت و خدمات اصلی 

کسب وکار را نشان می دهد.
 تجزیه وتحلیل صنعت، که شامل تصویری 
از رقبای اصلی اســت )و گفت وگــو درباره 
استراتژی های آن ها( و شرکت کنندگان مهم 
در صنعت و نقش هایی که در داخل هر بخش 

ایفا می کنند. 
استراتژی بازاریابی شــما پس از این مراحل 
نمایش داده می شــود. این اســتراتژی ابتدا 
توضیح می دهد که شما چه ارزشی را به بازار 
کار ارائه می دهید و برتری رقابتی که از طریق 

کارهای خود کسب می کنید، چیست.
سایر قسمت های اصلی استراتژی بازاریابی 
شــامل تاکتیک ها و فعالیت های مربوط به 
بودجه بندی مورد نیاز برای کسب سهام بازار 

است به این شرح:
 اظهاریه موقعیت، که پیشــنهاد های شما 
را توضیــح می دهد و نقاط فــروش اصلی را 

مشخص می کند.
 اســتراتژی قیمت گــذاری، کــه نحــوه 
قیمت گذاری روی پیشــنهاد های شــما را 
مشخص می کند و درباره روش طراحی مدل 
شما، اعم از هر گونه خدمات، تخفیف یا غیره 

اطالعاتی ارائه می دهد.
 استراتژی توسعه، که معموال برای تطابق با 
تکامل خدمات شما از طریق منحنی تکامل 
ارائه می شود. این بخش از استراتژی بازاریابی 
رویکردی را برای جذب و حفظ مشــتری به 

شما ارائه می دهد.
 استراتژی توزیع و تحویل، که تاکتیک های 
شما را در خصوص ارائه محصوالت و خدمات 

به مشتریان مقصد مشخص می کند.
 برنامه های بازاریابی، کــه کارهای فوق و 
بسته ها را در دســته بندی های مختلف قرار 
می دهد به طوری که برای هر یک نیروی کار و 
بودجه خاصی اختصاص داده شده و برنامه ها 
به مرور زمان اجرا می شــوند تا به نتایج مورد 

نظر در برنامه کسب وکار دست یابید.
بخش بازاریابی و فروش یک برنامه کسب وکار 
با اســتراتژی فروش به پایان می رســد. این 

بخش شامل موارد زیر است:
 شرکای استراتژیک، که یک رابطه کاری را 

به منظور رشد کسب وکار مشخص می کند.
 پیش بینی فــروش، که میــزان فروش را 
تخمین می زند و عوامل مهم برای دستیابی 
به فــروش مورد نظر را در نمودار مشــخص 

می کند.
 طرح فروش، که بر اساس پیش بینی فروش 
اقداماتی را مشخص می کند که شما و شرکای 
استراتژیک شما باید برای دستیابی به هدف 

انجام دهید.
ایجــاد بخــش بازاریابی و فــروش در طرح 
کسب وکار بسیار چالش برانگیز است. اما پیدا 
کردن سرمایه گذار برای استارت آپ سخت تر 
نیز خواهد بود. اگر این موارد را در استارت آپ 
خــود در نظــر بگیریــد، در طوالنی مدت 
کسب وکار قوی تری خواهید داشت. بنابراین 

بهتر است زمانی را صرف انجام آن ها کنید.

نکته 
P o i n t

برنامه های تلفن همراه کسب وکارهای بیشتری می سازند

افزایشرقابتدربازارداغاپنویسی

ایجاد یک استارت آپ برنامه تلفن همراه کار آسانی نیست. 
شما باید به تولید محصول، طراحی، بازاریابی، همکاری 
شرکت، امور مالی، منابع انســانی و... بپردازید و در تمام 
این حوزه ها وارد شــوید. در اینجا به ســه عامل شایع و 
مهم که ممکن اســت توسعه برنامه شما را محدود کند، 

اشاره می شود.
 اعتباربخشی به برنامه تلفن همراه از 

طریق وب تلفن همراه1
تعریف درست نسبت برنامه و وب تلفن 
همراه یک نکته کلیدی اســت. ایــن دو فناوری موارد 
مصرف بسیار متفاوتی دارند. وب تلفن همراه یک ویژگی 
کاربردی دارد در حالی که برنامه تلفن همراه تجربه کاربر 

را باال می برد. دسترســی و کاربری برنامه تلفن همراه 
بسیار ســریع تر و بهتر از وب است. در وب تلفن همراه، 
کاربر باید از گوگل یا سایر موتورهای جستجو استفاده 
کند در حالی که برنامه تلفن همراه جزئی از اکوسیستم 
سیستم عامل های مختلف است. معموال کاربرانی که در 
وب جستجو می کنند از بوکمارک کردن یک صفحه وب 
یا وب سایت تلفن همراه استفاده نمی کنند. آن ها فقط 
می خواهند فورا اطالعاتی را کسب کنند. اما وقتی یک 
کاربر برنامه تلفن همراه را دانلود می کند، احتمال اینکه 
از آن به دفعات استفاده کند، بیشتر است. اگر ایده شما 
ایجاد یک برنامه تلفن همراه است، سعی نکنید با ساخت 

یک وب سایت به آن اعتبار دهید.

 عدم تمرکــز روی ویژگی های اصلی 
هنگام ایجاد یک استارت آپ برنامه تلفن 2

همراه فقط قابلیت های اصلی و مهم را در 
نظر بگیرید؛ ویژگی هایی که بــدون وجود آن ها برنامه 
کاربردی شما کار نخواهد کرد. تمام قابلیت های اضافی و 
غیرضروری را کنار بگذارید. بدانید که چه قابلیت هایی 
برنامــه تلفن همراه شــما را تعریف می کنند. داشــتن 
قابلیت های بیشتر به منزله یک برنامه موفق نیست. کاربر 
فقط از آن قابلیت هایی استفاده می کند که به حل مشکل 
او کمک می کنند. اگر ویژگی های اصلی برنامه شما این کار 
را انجام دهند، بهتر است تمام ویژگی های فرعی را بعد از 

راه اندازی و آزمایش برنامه در بازار بسازید.

 استفاده از فناوری بین-پلتفرمی
برخی از کارآفرینان می خواهند در ساخت 3

یــک برنامه با اســتفاده از ابزارهای بین-
پلتفرمی میان بر بزنند. با اینکه این کار مشکلی ندارد، اما 
در بازار برنامه موفقی دیده نمی شود که از این فناوری ها 
استفاده کرده باشد. ممکن است ساخت چندین پلتفرم 
به طور همزمان به شما کمک کند، اما شما تجربه کاربر 
را تضعیف می کنید. تفاوت زیادی بین ایجاد یک پلتفرم 
خاص با اســتفاده از ابزارهای ارائه شده توسط صاحبان 
پلتفرم و استفاده از ابزارهای شخص ثالث به عنوان میان بر 
وجود دارد. در این صورت شما برای به روزرسانی ابزارها به 

توسعه دهندگان وابسته خواهید بود.

سهمانعدرراهرشداستارتآپهای»اپنویس«

نحوه ایجاد یک استارت آپ برنامه تلفن همراه بدون پیشینه فنی

وینستون چرچیل
 موفقیت بدون اینکه اشــتیاق خود را از دست 
بدهد، از شکســتی به شکســت دیگر حرکت 

می کند. 
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16

برگزیدهها

 WiFi این برنامه سعی خواهد کرد به روترهای
که در آن ها WPS فعال شده است، متصل شود 
و برای این کار از برخی الگوریتم ها اســتفاده 
می کند. این برنامه صرفا جهت اهداف آموزشی 
و آزمایشی ساخته شده و نباید از آن برای هک 

یا مصارف غیرقانونی استفاده کرد.
AndroDumpper از دو روش بــرای اتصال 

استفاده می کند:
روش روت: از تمــام نســخه های اندرویــد 

پشتیبانی می کند اما باید روت شود.
روش بــدون روت: فقط از اندرویــد 5 به باال 

پشتیبانی می کند.
برای اندروید 5 به باال:

 اگــر شــما روت نکرده اید، 
می توانید برای اتصال از برنامه 
اســتفاده کنید اما نمی توانید 
رمز ورود را نشــان دهید مگر 

اینکه روت شده باشد.
 اگر روت شده است، یک پیام 
نمایش داده خواهد شــد تا یکی از روش های 
روت یا بدون روت را انتخاب کنید. می توانید با 
استفاده از هردو روش رمز ورود را نشان دهید.

برای اندروید 4.4 و قدیمی تر:
 باید برای اتصال و نمایش رمز ورود روت کنید.

 اگر روت نکرده باشــید، نمی توانید از برنامه 
استفاده کنید.

این برنامه در بین برنامه های تصویر پس زمینه 
رتبه اول را در دنیا کسب کرده است و بیش از 
80 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد! این برنامه 
رایگان مجموعه منحصربه فرد و فوق العاده ای 
از بیش از 8 هــزار تصویر برای صفحه نمایش 
شــما دارد. شــما می توانید با رابــط کاربری 
ساده و عملکرد عالی از محتوای فوق العاده ای 
لــذت ببریــد.Backgrounds HD  نظرات 
1.800.000 نفــر را دریافت کرده اســت که 
به طور میانگین به آن رتبه 4/6 و 5 را داده اند. 
به روزرســانی های روزانــه تصاویر پس زمینه 
توســط کارمندان OGQ انتخاب می شــوند. 
این برنامه کاربردی از طراحی گوگل استفاده 
کرده است به طوری که رابط ساده 
و طراحی های کوچک شده اندروید 
5.0 را بــه کاربران ارائــه می دهد. 
این برنامه بیشتر روی خود تصویر 
پس زمینه تمرکــز دارد تا عملکرد 
بهتری را ارائه دهد. با استفاده از این 
برنامه کاربران دیگر نگران تمام شدن 
باتری تلفن همراه یا پر شدن حافظه آن نخواهند 
بود. تصاویر پس زمینه زیبا و جدید این برنامه 
هرروز به روزرسانی می شوند. کاربران می توانند 
داغ ترین تصاویر انتخابی کاربران در سراسر دنیا 
را مشاهده کنند. تمام تصاویر شامل اطالعات 
هنرمند، مشــخصات مجــوز و URL صفحه 
وب او می شــوند. کاربران می توانند از بین 30 
دســته بندی مختلف تصاویر مورد نظر خود 
را جستجو کنند و امکان استفاده از کلیدواژه 
نیز برای جســتجو وجود دارد. دسترســی به 
عکس ها و تم های زیبا برای گوشــی موبایل 
یکی از دغدغه های همیشگی کاربران به ویژه 
جوان هاســت. دغدغه ای که به نظر می رسد 
این نرم افزار کاربــردی و محبوب می خواهد 
یک بار برای همیشــه آن را برطرف کند. نکته 
جالب توجه درباره موفقیت این اپ این است که 
هزاران برنامه مشابه آن وجود دارد و این نشان 
می دهد که سادگی و کاربردی بودن امکانات 
این برنامه آنقدر جذابیت داشته که این مقام به 

بکگراند اچ دی رسیده است.

تلفظ صوتی 
آمریکایی و 

بریتانیایی به 
طور آنالین و 
آفالین پخش 

می شود و تلفظ 
آنالین آن 

توسط دانشگاه 
کمبریج ارائه 

می شود

فست دیک یکی از اپ های ایرانی است که توانسته با طراحی ساده و کاربردی در دل کاربران فارسی زبان حسابی جا باز کند

با اپلیکیشن های این هفته قابلیت های عکاسی و اشتراک گذاری فایل های موبایلتان را باال ببرید

انگلیسی به فارسی: سریع و آسان 

فست دیک)Fastdic( یکی از محبوب ترین واژه نامه 
های حوزه اپلیکیشن فارسی است. یک دیکشنری 
تمام عیار که با استقبال خوبی در بین کاربران ایرانی 
مواجه شده است. از طرفی این برنامه کاربردی یکی 
از برنامه های ایرانی است که بیشترین جوایز را به خود 
اختصاص داده است. فست دیکشنری در سال 1393 
به عنوان برترین نرم افزار در کافه بازار شناخته شد و 
بیشترین آمار نصب را روی دستگاه های اندرویدی 
داشت. در جشنواره نرم افزارهای تلفن همراه ایران 
این برنامه از سوی کاربران و داوران به عنوان بهترین 
نرم افزار در گروه کتاب و مراجع انتخاب شد. به عالوه 
در سال 1392 جایزه بهترین نرم افزار در گروه کتاب 
و مراجع را در جشنواره نرم افزارهای موبایل ایران از 
ســوی داوران دریافت کرد. از دیگر جوایزی که این 
برنامه کاربردی به خود اختصاص داده است می توان 
از جایزه بهترین وب ســایت در گروه موبایل وب در 
جشنواره نرم افزارهای موبایل و موبایل وب ایران در 
سال 1392 و جایزه کاربردپذیری بیش از 150 هزار 
کاربر فعال در روز نام برد. این برنامه معروف و پرکاربرد 

را متین  زاده کوچک نوشته است.

این برنامــه کاربردی یک فرهنگ لغت فارســی به 
انگلیسی و انگلیســی به فارسی )دوسویه( است که 
کاربــران می توانند بدون نیاز بــه اینترنت و به طور 
آفالین از آن اســتفاده کننــد. در این فرهنگ لغت 
بیش از 200 هزار واژه یافت می شود. یکی از امکانات 
فوق العاده این برنامه وجود ویجت شــناور اســت و 
کاربران می توانند به سرعت به معانی لغت دسترسی 
داشته باشند. تنها کافی است لغت مورد نظر را کپی 
کنند و با کلیک کردن روی ویجت شناور، به معنی 
آن برســند. در کنار هر ترجمه نمونه هایی به شکل 
جمله ارائه شــده است که به کاربران کمک می کند 
مفهوم آن واژه را بهتر درک کنند. در این برنامه بیش 
از 4 هزار جمله گنجانده شده است. عالوه بر جمله، 
آواشناسی و فونتیک واژه مورد نظر )تلفظ آن به زبان 
آمریکایی و بریتانیایی( آمده است و پاره های سخن 
هرکدام مشخص شده است. در قسمت فرهنگ لغت 
انگلیسی به فارسی نیز آواشناسی و فونتیک واژه های 

فارسی و پاره سخن درج شده است.
تلفظ صوتی آمریکایــی و بریتانیایی به طور آنالین 
و آفالین پخش می شــود و تلفظ آنالین آن توسط 
دانشــگاه کمبریج ارائه می شــود. امکان مشاهده 
واژگان جستجوشــده نیز در این برنامه وجود دارد. 
یکی دیگر از قابلیت های جالب این برنامه کاربردی 
امکان نمایش شــکل های مختلف افعال بی قاعده 
است که به صورت فهرست وار و همراه با توضیحات 

مربوطه ارائه می شوند.
در یک قسمت از برنامه فست دیکشنری گزینه ای 
به نام عالقه مندی ها یــا Favourite وجود دارد که 
کاربران می تواننــد واژگان مورد نظر خود را در آنجا 
اضافه کنند و در صــورت تمایل بعدا دوباره به آن ها 
مراجعه کنند. یکــی از میانبرهای جالب این برنامه 
قابلیت »shake« اســت به طوری که با تکان دادن 
دستگاه می توانید کلمه قبلی را حذف کنید تا امکان 

افزودن یک واژه جدید در آن فراهم شود.
این برنامه فوق العاده با تمام صفحه کلیدهای فارسی 
سازگار اســت. به عالوه کار با آن بسیار ساده است و 
می توانید به سرعت واژه مورد نظر خود را پیدا کنید. 
کاربران می توانند واژگان را در شبکه های اجتماعی با 

دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارند.
این برنامه با طراحی ســاده ای کــه دارد کار را برای 
کاربران راحت کرده است. کافی است کاربر برنامه را 
نصب و باز کند تا وارد صفحه اصلی برنامه شود یعنی 
جایی که در قســمت باالی آن واژه مورد نظر را وارد 
می کند و با لمس گزینه جستجو، معنی واژه نمایش 
داده می شود. برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی 
یا بر عکس کافی است به همان زبان مقصد واژه مورد 
نظر را وارد کنید. این برنامه به طور خودکار معنی واژه 

را به زبان دیگر به شما ارائه خواهد داد.
در قسمت باال و سمت راست این صفحه سه گزینه 
وجود دارد: گزینه واژگان جستجوشــده که اخیرا 

آن ها را جستجو کرده اید، گزینه عالقه مندی ها که 
واژگان موردعالقه خــود را به آن اضافه می کنید و 
منوی اصلی. از طریــق این منوی اصلی می توانید 
با توســعه دهنده برنامه تماس بگیریــد. راه های 
ارتباطــی عبــارت اســت از وب ســایت، ایمیل، 
فیس بــوک و توییتر. بنابراین در اینجا شــما حق 
انتخاب زیادی دارید. در ایــن منو گزینه ای دیده 
می شــود که از طریق آن می توانید استفاده از این 
برنامــه را به دیگران نیز پیشــنهاد کنید. با وجود 
کاربری آســان ایــن برنامه، یک قســمت نیز به 
راهنمایی کاربران اختصاص داده شــده که در آن 
تمام قسمت ها و نحوه اســتفاده از هریک توضیح 
داده شده است. همچنین گزینه درباره ما که توضیح 
مختصری درباره این برنامه و شــرکت سازنده آن 
ارائه می دهد و نیز یک گزینه بــرای رتبه دهی به 

برنامه وجود دارد.
ازجمله گزینه های بیشــتر این برنامه که در صورت 
لزوم می توانید آن ها را تنظیم کنید، تغییر حساسیت 
تکان دادن دســتگاه برای ترجمه واژه جدید است. 
به عالوه شما می توانید حالت شــناور، حالت افقی، 
تلفظ آنالین، پیام خروج از فســت دیکشنری را نیز 

فعال یا غیرفعال کنید.
در مجموع، با توجه به این قابلیت ها و جوایز متعددی 
که این برنامه کسب کرده است، دانلود این برنامه و 

استفاده از آن خالی از لطف نخواهد بود.

ایــن برنامــه معتبرتریــن آنتی ویــروس، 
تقویت کننده ســرعت، ذخیره کننده باتری 
و بهینه ســاز اندروید اســت که در بیش از 
600 میلیون تلفن اســتفاده می شــود. این 
برنامه همچنین محافظــت در زمان واقعی 
را ارائه می دهد و رتبه یک را در حوزه موتور 
آنتی ویروس کسب کرده است و از داده های 

خصوصی شما حفاظت می کند.
ویژگی های مهم این برنامه عبارت اســت از 
قفل برنامه، این قفــل می تواند فیس بوک، 
اس ام اس، مخاطبــان، گالــری، یا ســایر 

برنامه هایی را که شما انتخاب می کنید قفل 
کند. ذخیره ساز باتری نیز به تحلیل وضعیت 
باتری و خاموشی موقت برنامه های در حال 
اجرا کمک می کند تا در مصرف باتری شــما 
صرفه جویی شود. کاربران می توانند از اتالف 
باتری جلوگیری کند. ســکس از گزینه های 
این برنامه iSwipe است که با استفاده از آن 
کاربر می تواند به ســرعت به سایر برنامه ها و 
ابزارها بدون رجوع مجــدد به صفحه اصلی 

دسترسی داشته باشد.
این برنامه حافظه دســتگاه را خالی می کند 

درنتیجه سرعت دستگاه باال می رود و باتری 
بیشتر ذخیره می شــود. گزینه خنک کننده 
CPU آن نیز برنامه هایی را که موجب گرمای 
بیش ازحد دستگاه می شــوند، شناسایی و 
متوقف می کند. آنتی ویروس این برنامه یکی 
از خدمات آنتی ویروس حرفه ای و باکیفیت 
را ارائه می دهد و 500 درصد سریع تر از سایر 
برنامه های آنتی ویروس کار می کند. به عالوه 
مدیریت برنامه، تقویت کننده بازی و مدیریت 
شــروع خودکار نیز از دیگر قابلیت های این 

برنامه است.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

سلفی تان را ویرایش و برای دوستانتان ارسال کنید

Retrica
این برنامه کاربردی در حوزه برنامه های عکاسی در 84 کشور، اعم انگلستان، 
ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین و برزیل، رتبه اول را کسب کرده است. در اپ استور 
نیز 354 بار به عنوان برنامه ای برجسته معرفی شده است. هر روز میلیون ها 

عکس در سراسر دنیا با استفاده از این برنامه گرفته می شود.
Retrica بیــش از 250 میلیون بار دانلود شــده اســت. کاربــران با این 
برنامه می توانند هــر روز خود را رنگارنگ کنند. این یک برنامه عکاســی 
و اشــتراک گذاری ساده اســت که ترکیب بی شــماری از فیلترهای زنده، 
طراحی های اولیه، ویرایش، گزینه های اشتراک گذاری اجتماعی و مخفی 
را ارائه می دهد. می توانید از یک لحظه به میلیون ها روش عکس برداری کنید 
و آن را با تمام دنیا به اشتراک بگذارید. از ویژگی های این برنامه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 بیش از 100 فیلتر زمان واقعی با بیش از 20 طرح  پیش نمایش عکس ها 
قبل از عکس برداری  افزودن ظاهر فیلم آنالوگ به عکس شما  تبدیل تلفن 
هوشمند به غرفه عکاسی  امکان تزیین عکس با مهرهای برنامه  عکاسی 
بدون نیاز به مونوپاد یا دســت  تنظیم نور  آپلود پلتفرم های رسانه های 

اجتماعی دلخواه شما

InstaBeauty - Selfie Camera
InstaBeauty بهتریــن برنامه ویرایش عکس ســلفی برای فیس بوک، 
اینستاگرام و توییتر است. این برنامه بیش از 50 سبک آرایش و 100 فیلتر 
دارد. یک دوربین سلفی حرفه ای است که به دلیل ارائه فیلترهای سلفی، 
کوالژ سبک ها، استیکر ایموجی، عکس سریع، ویدئوی ویژه و بسیاری از 
قابلیت های بی نظیر دیگر، بیش از 300 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد.

افرادی که به سلفی گرفتن عالقه دارند، باید حتما این برنامه را دانلود کنند. 
یکی از مزیت های این برنامه نسبت به سایر برنامه ها گزینه آرایش است. 
در این برنامه انواع مختلف آرایش به کاربران ارائه می شود. می توانید رنگ 

لب و رژ گونه دلخواه خود را انتخاب کنید، سپس چشم خود را بکشید.
برای گرفتن عکس سلفی باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. ابتدا یک عکس زیبا با فیلتر هنری و منحصربه فرد موجود بگیرید.
2. با گزینه های ویرایش عکس ســلفی ساده عکس مورد نظر را ویرایش 

کنید یا یک کوالژ بسازید.
3. ســلفی را از طریق اینســتاگرام، فیس بوک، توییتر و... در رسانه های 

اجتماعی به اشتراک بگذارید.

SHAREit
این برنامه سریع ترین ابزار انتقال فایل در دنیاست. با استفاده از این برنامه کاربران 
می توانند همه نوع فایل را در هر کجا و هر زمان به اشتراک بگذارند. سرعت این 
برنامه 200 برابر بیشتر از بلوتوث است و نیازی به اینترنت ندارد. از سیستم عامل 
اندروید، ویندوز، آی اواس و مک پشتیبانی می کند. بیش از 400 میلیون کاربر 
از 200 کشور از این برنامه استفاده می کنند. این برنامه در 15 کشور و منطقه 

بیشترین دانلود را در گوگل پلی به خود اختصاص داده است.
از قابلیت های اصلی SHAREit می توان از نیاز نداشتن به اینترنت و نداشتن 
محدودیت شبکه و سرعت بســیار باالی برنامه در مقایسه با سایر برنامه های 

مشابه نام برد.
با ایــن برنامه کاربران می توانند انواع فایل ها اعم از عکس، ویدئو، موســیقی، 
برنامه های نصب شده و سایر فایل ها را منتقل کنند. دوستان می توانند فایل ها را 
از طریق وارد کردن پورتال و به آسانی برای یکدیگر بفرستند. SHAREit می تواند 
به کامپیوتر شخصی نیز متصل شود. در این صورت فایل ها را می توان بین تلفن و 
کامپیوتر شخصی انتقال داد و عکس ها را روی کامپیوتر مشاهده کرد و موسیقی 
موجود در تلفن را در کامپیوتر پخش کرد. امکان اشتراک بین پلتفرمی برای 

تلفن ها، کامپیوترها و تبلت ها وجود دارد.

Clean Master )Boost & AppLock)

دسترسی قانونی 
به وای فای

پس زمینه 
موبایلتان را زیبا 

کنید

وینسه لومباردی
برنده هــا هرگز دســت از تــالش برنمی دارند 
و آن هایــی که ناامید می شــوند هرگــز برنده 

نمی شوند. 
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