
گام هایی برای توسعه اکوسیستم 
کارآفرینی سالمت

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی 
از نخبگان و استعدادهای برتر 

تاکید کردند

اینوتک سالمت برگزار 
می شود

با »پلوتو« فروشگاه 
آنالین ارزان بسازید

استخدام کردن یا 
برون سپاری؟

مسئله این است

ضرورت حمایت و دخالت 
شرکت های دانش بنیان

در طرح های اصلی کشور
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To d a y ' s H e a d l i n e s

محمد گرامی، کارآفرین یزدی با سرمایه ۵00 هزار 
تومانی کارخانه چایش را بنیان گذاشت

گلستان؛ برندی که از دل
یک شکست بیرون آمد

تمدید پیش ثبت نام 
اولیه نمایشگاه الکامپ

اولین همایش کارآفرینی 
و علوم انسانی

3

استارت آپی ها بخوانند!
2

زمانبندیایونتها
تا7آبانرادرشنبهبخوانید

اول و دوم آبان به سایت نمایشگاه 
مراجعه کنید

دانشگاه عالمه طباطبایی 
برگزار می کند :

6

جو جه  کشی 
با تفکر استا رت آپی !

گفت وگوی »شنبه« با احسان مصلحی و علی گرداد 
که تفکر و دانش استارت آپی را به سمت تولیدسنتی بر ده اند و می خواهند 

با »بلدرچین دماوند« قطب آنالین پرندگان باشند

چرا ایتالیا به سرمایه گذاران 
خطرپذیر  معافیت مالیاتی داده؟

یک نظرسنجی جالب که موقعیت و اعتبار شرکت های معتبر 
را در ژاپن به رخ  می کشد

گفت و گو با محسن طالب، بنیانگذار شرکت سیدار استودیو 
و استارت آپ کی کجاس

دولت ایتالیا به جای وام دادن به استارت آپ ها
به سرمایه گذاران وام می دهد

دوست داریدهمسر آینده تان در 
کدام شرکت کار کند؟

11

5

9

گزارش اختصاصی شنبه از جیتکس ۲016  و نکاتی که 
به درد استارت آپ ها می خورد

15

  با »کی کجاس«  جاهای جدید 
راکشف کنید

استارت آپ ها 
برنده جیتکس بودند

12

هفته پیش دوستی از سیلیکون ولی فایل صوتی 
کوتاهی از فیروز نادری، معاون پیشین مدیرکل 
تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش رانش جت در 
ناسا و مدیرکل اکتشافات منظومه خورشیدی، 
دانشمندی که سیارکی به نام او در جهان ثبت 
شد، برایمان فرستاد. او با عشق پیام داده بود که 
تحول اقتصاد ایران توسط این شرکت ها صورت 
خواهد گرفت و خســته نباشــید گفته بود به 
ادامه در صفحه 3 بچه های استارت آپی ایران.  

چرا نرفتن به آی بریج
بهتر است!

کمپین »در جست وجوي زاکربرگ ایرانی« را با همکاري دونیت آغاز کرده ایم و بخشي از شماره هاي قبلي »شنبه«، 
به جاي خمیر شدن یا فروخته شدن به دالالن کاغذ، به روستاهاي دورافتاده کشورمان ارسال مي شود. یک روایت از 
مسعود جعفري جوزاني، فیلمساز موفق کشورمان، الهام بخش ما براي این ماجرا بود؛ جوزاني مي گوید در سنین کودکي 
در روستاي شان، روي دیوار کاهگلي با آپارات فیلمي نمایش داده می شود و او با تصور کودکانه، تا چند روز پشت دیوار 
در جست وجوي شخصیت هاي فیلم بوده و همان جا، جادوي سینما او را مي گیرد و این جادو او را به فیلمسازي بزرگ 
تبدیل مي کند. ما نیز معتقدیم همه ایران، تهران نیست و براي یافتن استعدادهاي جوان باید به همه جاي ایران عزیز، 

به خصوص به مناطق محروم، سرک بکشیم؛ شاید »زاکربرگ ایراني« در روستایي دورافتاده، انتظار ما را مي کشد. 

اولین ایمیل را از جوانی در 
روستای برازین در توابع تبریز 

دریافت کردیم که می گوید 
فوق دیپلم آی تی دارد و 

بخشی از کارش به چرا بردن 
دام ها است؛ او می خواهد 

استارت آپش را راه بیندازد.

برای کسب 
اطالعات بیشتر 

به وب سایت
 2nate.com

مراجعه کنید.



نخســتین رویداد ملــی کارآفرینــی »هم نت« 
30
مهر

)همکاری، مشکل گشایی، نوآوری و توانمندسازی( 
در حوزه آب چهارشنبه با حضور ۱30شرکت کننده 
در دانشگاه صنعتی اصفهان گشــایش یافت. این رویداد با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به همت 
دانشگاه صنعتی اصفهان و بنیاد نخبگان استان و با مشارکت 
شــرکت های آب و فاضالب، آب و فاضالب روســتایی، آب 
منطقه ای و شهرک های صنعتی استان اصفهان برگزار  شد. 
هدف اصلی این رویداد ملی، تشریح چالش های آب مصرفی 
و بهداشت واحدهای خانگی و صنعتی دستگاه های متقاضی 
و متولی در زمینه های مربوط به بازچرخانی آب خاکستری، 
تفکیک انشعاب ها و مخزن های ذخیره راهبردی واحدهای 
مسکونی، مدیریت پسماندها و بهســازی محلی فاضالب، 
تصفیه تکمیلی، اســتحصال آب در شهرک های صنعتی و 

بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی پرآب بر است. این رویداد 
زمینه ساز فرصت برای شــرکت ها و افراد مستعد به منظور 
گردآوری ایده های کاربردی حوزه آب شــرب و بهداشت و 
بهره مندی جهت ارائه دستاوردهای خود برای تبدیل آن به 
یک مدل و طرح کسب وکار است. رئیس بنیاد نخبگان استان 
اصفهان با بیان اینکه این رویداد ۲۸ مهرماه به مدت 3 روز به 

میزبانی دانشــگاه صنعتی اصفهــان برگزار   شــد، گفت: 
شرکت کنندگان در این رویداد عالوه بر دریافت آموزش های 
عملی و کاربردی برای تبدیل کردن ایده به محصول در قالب 
تیم  روی طرح های خود کار کردند  و  از حضور مربیان حرفه ای، 
کارشناسان متخصص و استادان مجرب دانشگاهی بهره مند 
 شــدند. »شــقایق حق جوی« ابــراز امیــدواری کرد که 

شرکت کنندگان در رویداد »هم نت«، بتوانند نظر سازمان های 
دولتی و خصوصی را برای سرمایه گذاری یا تأمین اعتبار طرح 
پیشنهادی به دست آورند. وی با اشاره به اولویت پذیرش تیم ها 
در این رویداد، گفت: اولویت پذیرش با تیم های رشــته های 
شیمی و مهندسی شــیمی، محیط زیست، منابع طبیعی، 
عمران )به ویژه گرایش آب(، مکانیک )به ویژه گرایش سیاالت( 
و برق، تأسیسات، کلیه رشــته های مدیریت و کسب وکار و 
همچنین افراد صاحب ایده و شــرکت های فعال درزمینه  
موضوعات مرتبط اســت. 3 تیم برتر روز جمعه 30 مهر در 
اختتامیه این رویداد توسط داوران انتخاب  شدند. در رویداد 
کارآفرینی »هم نت« )همکاری، مشکل گشــایی، نوآوری و 
توانمندسازی(، صنعتگران، سرمایه گذاران و صاحبان فناوری 
درباره مسائل و معضالت موجود به امید پیدا کردن راه حل 

گفت وگو   کردند.

اولین همایش کارآفرینی و علوم انسانی 
6
آبان

تحت عنــوان »رویداد چــکاوک: علوم 
انسانی ، استارت آپ وکارآفرینی« به منظور 
آشــنایی علوم انســانی و اجتماعی با اکوسیستم 
استارت آپی در ایران برگزار می شود. افزایش ظرفیت 
کارآفرینی در این حوزه و همچنین شبکه ســازی و 
ایجاد ارتباطات مؤثر میان فعاالن حوزه  کارآفرینی و 

دانش آموختگان علوم انســانی و علوم اجتماعی از 
اهداف  این همایش است. رویداد چکاوک در سه قالب 
کارگاهی، نمایشگاهی و پنل تخصصی آبان ماه امسال 
در محیط دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  
برگزار می شود. هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی 
ارتقای دانش کسب و کار و همچنین آشنایی با فضای 
استارت آپی است که در قالب آموزش های عمومی و 
تخصصی در روزهای 7،6 و ۱4،۱3 آبان با همکاری 
اســاتید و صاحب نظران اجرا می شــود. این برنامه  
آموزشــی برای ۱۲0 شــرکت کننده در ۲0 گروه 
طراحی شــده و پس از اتمام آموزش های عمومی و 
تخصصی در طی این 4 روز، ۱0 تیم به مرحله دوم راه 

پیدا می کنند که در روز اختتامیه ۱0 تیم منتخب در 
قالب مسابقه  آرایه با هم رقابت خواهند کرد و تیم های 

برنده انتخاب خواهند شد.
بخش نمایشگاه استارت آپی این همایش با حضور 
۱5 اســتارت آپ موفق و با تجربه ایرانی به منظور 
معرفی محصوالت و خدمات خود  و همچنین آشنایی 
دانشجویان با جامعه پویا و توانمند استارت آپی در 
روزهای ۲0،۱9،۱۸ در دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
 Willbeseen.com، .عالمه طباطبایی دایر می شود
Limanza، NazarBazar، Botic، Fullfekr، بامارو، 
مدیران اینفــو، دونیت، 4 تابلو، کانال شــاپ، دیتا 
شــهر، فایندیما، ایوند و فرانش و چاپ آقا از جمله 

شرکت های اســتارت آپی حاضر در این نمایشگاه 
هستند. همچنین شرکت صندوق سرمایه گذاری 
کارآفرینی ســر آوا پارس، شرکت کارگزاری تامین 
سرمایه نوین ، هفته نامه شنبه و شرکت کارگزاری 
بیمه مهررویان فردا به عنوان حامیان این همایش 
در رویداد چــکاوک حضور خواهند داشــت . این 
همایش در روز ۲0آبان با برگزاری نشست تخصصی 
با موضوع کارآفرینی و موانع پیش روی آن با حضور 
مسئوالن، اســاتید و کارشناسان خبره و همچنین 
معرفی تیم های برنده به پایان می رسد. عالقه مندان 
برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند به سایت 

chakavak-event.ir مراجعه کنند.

رویداد
Event

2

مایک سینگلتاری
زیباترین قسمت هر مسابقه فرصت داشتن برای 

بازی کردن است.

محمدرضا قبادی

گــزارش
R e p o r t

چکاو ک؛ اولین همایش کارآفرینی و علوم انسانی 
دانشگاهعالمهطباطباییبرگزارمیکند

در این کارگاه آموزشی انواع مدل های 
5
آبان

مختلف کسب و کار، ابزارهای الزم 
برای مدیریت مدل ها و معرفی آن به 
همکاران و سرمایه گذاران آموزش داده می شود . 
مثال های طراحی شــده برای ایــن کارگاه، از 
صنعت مد و پوشاک استخراج شده و با حضور 
صاحبان مزون ها، فعاالن تکنولوژی صنعت مد، 
برندهای برتر و دانشجویان برگزار خواهد شد. 
کارگاه آموزشی چگونه ایده و طراحی خود را 
روی کاغذ بفروشیم و کارگاه آموزشی ارتباطات 
بازاریابی دو بخش این رویداد کارآفرینی است. 
چهارشنبه 5 آبان و سه شنبه ۱۸ آبان هر یک از 
این کارگاه ها برگزار خواهد شد. برگزارکننده 
این رویداد مدوتک است و مکان برگزاری آن 

هنوز اعالم نشده است.

جامعــه  نشســت  پنجمیــن 
6
آبان

برنامه نویسی شیراز پنجشنبه این 
هفته برگزار خواهد شــد. در این 
دورهمی ســعی می شود تا با در نظر گرفتن 
عالیق حضار به بحث و تبادل نظر پیرامون 
یکی از حوزه های زیر پرداخته شــود.اینکه 
چطور یــک قرارداد خوب بســته شــود، 
ویژگی های یک قرارداد خوب چیست، متن 
باز یا تجاری؟! مسئله این است )چالشی بین 
طرفداران مایکروســافت و متن باز به ویژه 
PHP(، چرا اینقــدر در انجام پروژه ها تاخیر 
داریم و اینکه علل شکســت پــروژه های 
نرم افزاری دقیقا چیســت! ایــن رویداد در 
ساختمان شماره ۱ مدیریت صنعتی شیراز 

برگزار می شود.

رویدادکارآفرینيُمد
وتكنولوژی

دورهمیجامعه
برنامهنویسیشیراز

خبر

۱ آبان ۱395 . سال اول .  شماره سی و سه

آشناییبافرشتگانکسبوکار  
سمینار آشنایی با فرشتگان کسب و کار که 

۲
آبان

توسط گروه فرشتگان سرمایه گذار کارایا و 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار 
می شود، تالش دارد ســرمایه گذاران نیک اندیش یا 
همان فرشتگان کسب وکار و نحوه استفاده از خدمات 
آنها را معرفی کرده و  معیارهای تصمیم گیری آنها در 
سرمایه گذاری ها و دیگر جنبه های فعالیت شان را برای 
 عالقه مندان توضیح دهد. صاحبان اســتارت آپ ها و 
عالقه مندان این حوزه می توانند ساعت ۱۲.30 تا ۱4 
روز یکشــنبه ۲ آبان در دانشکده کارآفرینی دانشگاه 

تهران از مباحث این رویداد استفاده کنند.

رشدینویهفتم
رشدینوی هفتم با حضور مجید رحیمی نژاد 

4
آبان

از ترب و سعید مشهدی از پی پینگ برگزار 
می شــود.  در بخش اول این رویداد گپ و 
گفتی با سعید مشــهدی بنیانگذار پی پینگ صورت 

می گیرد. پی پینگ سرویس پرداختی است برای کسب 
و کارهای خرد که نیاز به سیستم آنالین و ساده برای 
دریافت پول از مشتریان از طریق درگاه های اینترنتی 
دارند. گفت وگویی برای رسیدن به پاسخ این سواالت 
که پی پینگ  چگونه به این رشــد در این مدت کوتاه 
رسید، چگونه می توان وارد بازار فین تک شد و اینکه 
این تیم چگونه متوجه شد که سرویسش مورد قبول 
بازار است؟ در بخش دوم رشدینوی هفتم هم مجید 
رحیمی نژاد از بنیانگذاران ترب توضیح می دهد که چرا 
وارد این بازار شده اند، چگونه در این مارکت که رقابت 
زیاد است به این سرعت رشد کرده اند و چگونه توازن 
 Hyper Sale بین دو کفه را حفظ کرده اند؟ دوره کتاب
Growth در 4 دقیقه و شبکه ســازی هم بخش های 
جانبی این رویداد اســت. رشدینوی هفتم  4 آبان در 
دانشکده فنی دانشــگاه تهران در محل شتاب دهنده 

دیموند برگزار خواهد شد.

کنفرانساپراتورهایمجازی
از سال گذشــته و با اجرایی شدن طرح اخذ 

5
آبان

مجوز به متقاضیان اپراتــور مجازی تلفن 
همراه در کشور، پس از ســیل متقاضیان 
دریافت این مجوز و تکاپوی طراحی جدید مدل های 
کســب و کار و جذب شرکای خارجی به منظور واجد 

شرایط شدن برای دریافت و در نهایت اختصاص سهم 
موافقت اصولی بیشتر از این بخش بازار و دریافت بیش 
از ۲0 موافقت اصولی توسط متقاضیان، امروز همچنان 
بیش از زمزمه هایی از آغاز به کار این اپراتورها به گوش 
نمی رسد. حال گروه علمی - تحلیلی طیف تالش دارد 
تا دومین مجمع ساالنه »اپراتورهای مجازی« را با هدف 
تسریع روند ورود این اپراتورها به بازار، ایجاد فضایی 
برای ارائه توانمندی  ها، تبــادل ایده  ها، بهره  مندی از 
تجربیات موفق یا ناموفق احتمالی، بازنگری مدل های 
کسب  وکار کارآمد و تبیین مسیر آینده برای بازار ایران 
برگزار کند. ایــن کنفرانس در مرکــز همایش های 

بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد.

حقوقکاروتامیناجتماعی
برای پاســخ به نیاز کارفرمایان در خصوص 

5
آبان

آشــنایی با حقوق کار و تامیــن اجتماعی، 
شرکت سپیدار سیســتم سمینار آموزش و 
کاربــردی »آشــنایی با اصــول حقــوق کار و تامین 
اجتماعی« را برگزار می کند. سرفصل های این سمینار 
تعریف مفاهیم بنیادی در قانون کار و ارتباط موضوعی 
و اجرایی آن، نگاهی کاربردی به مفاهیم اساسی در قانون 
کار، الزامات قانونی مرتبط با نحوه برخورد با کارگران و 
کارآمــوزان، قرارداد کار و نقــش آن در روابط کارگر و 

کارفرما، جایگاه حقوق تامین اجتماعی در روابط کار و 
تکالیف طرفین و... را شــامل می شود. این سمینار در 
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان 

هرمزگان واقع در شهر بندرعباس برگزار می شود.

راهاندازیکسبوکارآنالین
در این کارگاه آموزشی ، روش های کاربردی 

5
آبان

و عملی راه اندازی یک کســب و کار موفق 
اینترنتی را یــاد می گیرید. در این دوره یاد 
می گیــرد که هم در داخل ایران کســب و کار آنالین 
داشته باشــید و هم به صورت بین المللی.  این کارگاه 
آموزشی برای کلیه افراد عالقه مند به داشتن یک کسب 
و کار مستقل و نوین مناسب است و نیازی به تخصص 
قبلی و یا دانش زبان انگلیسی ندارد. کلیه نکات الزم در 
ایــن کارگاه آموزش داده می شــود. برخی از عناوین 
آموزشــی کارگاه راه اندازی کسب و کار آنالین شامل 
آشــنایی با تجارت الکترونیک و کسب و کار آنالین، 
شفاف سازی و تفکیک اطالعات صحیح و غلط در زمینه 
کسب و کار آنالین و آشنایی با ابزارهای مورد نیاز برای 
کسب درآمد آنالین و راه اندازی کسب و کار آنالین و 
نحوه به کارگیری آنهاست. این کارگاه توسط شرکت  
آمیتیس وب و به صورت همزمان در 5 نقطه از تهران 

برگزار خواهد شد.

استارتآپیهابخوانند!

نخستینرویدادملیکارآفرینی»همنت«آبدراصفهانگشایشیافت

گامهاییبرایتوسعهاکوسیستمکارآفرینیسالمت
 رویداد ملی اینوتک سالمت رویداد مهم کارآفرینی 

۱9
آبان

و فناوری اختصاصی حوزه سالمت است که برای 
دومین بار در کشور با مشارکت مرکز رشد فناوری 
سالمت ابن سینا جهاد دانشگاهی، مرکز رشد سالمت دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمانشاه و مرکز رشــد تجهیزات پزشکی 
توانبخشــی و اندام مصنوعی دانشــگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی، در تهران به مدت 3 روز برگزار خواهد شد. این 
رویداد با حضور هسته ها و شرکت های فناور، دانشجویان و 
تیم هــای عالقه مند به کارآفرینی و دارای ایده، اشــخاص 
سیاســتگذار حوزه ســالمت، مدیران موفق شرکت های 
دانش بنیــان، شــرکت های بازار ســاز حوزه ســالمت، 

ســرمایه گذاران خطر پذیر، مدیران مراکز رشد سالمت و 
پارک های علم و فناوری حوزه سالمت برگزار می شود. دکتر 
الدن گیاهی، دبیر شورای سیاستگذاری دومین رویداد ملی 
اینوتک سالمت درخصوص پنل های این رویداد می گوید: 
نتیجه محور بودن پانل ها دغدغه جــدی برگزار کنندگان 
رویداد ملی اینوتک سالمت است. تنظیم جلسات هماهنگی 
موضوع پانل ها، اعضای پانل و شناسایی مخاطبان پانل از 3 
ماه گذشته در دستور کار جدی بر گزارکنندگان رویداد قرار 
گرفته است. به گفته دبیر شورای سیاستگذاری این رویداد 
برنامه ریزی ها به نحوی بوده اســت که در چند ماه گذشته 
بیش از ۲0 جلسه متعدد با صاحب نظران محور های پانل ها 

برگزار شد و پس از انتخاب مسئوالن پانل ها اعضای اصلی 
پانل ها کاندیدا شدند. همچنین حداقل در ۲ جلسه پیش از 
رویداد درباره چگونگی اداره پانل و پیگیری نتیجه حاصل از 
برگزاری پانل گفت وگو و تصمیم گیری می شود. گیاهی تاکید 
می کند: می توان گفت رویداد اینوتک سالمت با هدف توسعه 
اکوسیستم کارآفرینی عمال آغاز شده است و مرحله شناسایی 
ارکان این اکوسیستم و ارتباط گیری با آنها با جدیت و امید 
در حــال پیگیری اســت.پنل هایی چــون الگوهای قابل 
بهره برداری برای زیرساخت های دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
نسل سوم کارآفرین حوزه ســالمت، پروتوتایپ تا بازار در 
تجهیزات پزشکی، پروتوتایپ تا بازار در فرآورده های دارویی 

و زیستی، گردشگری سالمت )چالش ها و فرصت ها(، فناوری 
اطالعات و سالمت، مدل های مشارکت ویژه شرکت های نوپا، 
حقوق مالکیت معنوی در دومین رویداد ملی اینوتک سالمت 
توسط اساتید دانشگاه و فعاالن این حوزه برگزار خواهد شد. 
همچنین کارگاه های مختلفی از جمله تجهیزات پزشکی از 
ایده تا محصول،  مبانی فرآیند تجاری سازی، ارزش گذاری 
ایده و محصول و کارگاه بازاریابی تخصصی دارویی در حاشیه 
این رویداد برای عالقه مندان برگزار می شود. این رویداد که 
هدف از برگزاری آن شــکل گیری و توســعه اکوسیستم 
کارآفرینی در حوزه سالمت عنوان شده از ۱9 تا ۲۱ آبان در 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران برگزار خواهد شد.

 در چهارمیــن کمپ آموزشــی 
۲9
آبان

اسپیرال طیف وسیعی از نظریه ها، 
قانون هــا، روش هــا و نمونه های 
موفق تجربه کاربری و مســتندات آن مرور 
می شــود؛ از جمله تجربیات شــرکت های 
موفقی مانند اپل، میل چیمپ، هاب اسپات، 
گوگل، آمــازون و نیــز اســتارت آپ ها و 
پروژه هــای ایرانــی. همچنیــن در انتها 
راه حل هایی بــرای فرهنگ ســازمان ها و 
شــرکت های ایرانی ارائه می شــود تا بتوان 
تجربه کاربری را برای شرکت ها و محصوالت 
ایرانی نیز بومی سازی و پیاده سازی کرد. این 
دوره بــرای طراحــان رابــط کاربــری، 
 IT مدیــران  وب،  توســعه دهندگان 
سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، 
مدیران استارت آپ ها و مدیران مارکتینگ 
توصیه شده است. سرفصل های این رویداد 
شامل مواردی چون تعاریف، مفاهیم، قوانین 
و ســاختارها، تحقیق و پژوهــش میدانی، 
تقســیم بندی بازار هدف، تعیین مخاطب و 
تولید پرســونا، کشــف ارزش هــا، نیاز ها و 
مشکالت کاربران، ساخت سناریوی کاربری، 
ساخت Customer Journey Map، مودبرد، 
اســکچ و طراحی وایرفریــم و اندازه گیری، 
تحلیل و تغییر محصول پــس از راه اندازی 
است. این رویداد در 3 جلسه 3 ساعته  و در 
یک روز  توســط شــروین مشــایخ برگزار 
می شود. این رویداد را مرکز طراحی اسپیرال 
روز پنجشنبه ۲9 مهرماه  و در آدرس بزرگراه 
نواب، نبش محبوب مجاز شرقی، ساختمان 

دماوند دو برگزار خواهد کرد.

کمپآموزشیفرآیند
طراحیتجربهکاربری



خبرنامه
N e w s L e t t e r

3
الهی قمشه ای

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان 
برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به 

ایده آل زندگی تان حرکت کنید.

۱ آبان ۱395 . سال اول .  شماره سی و سه

مجوزرسمیاستفادهازموبایلبهعنوانکارتبانكیصادرشد
با توافق همراه اول و شــرکت خدمات انفورماتیک، مقرر شد 
این اپراتور زیرســاخت ارائه سرویس های پایه خدمات دولت 
الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را برای تمامی مراکز 

ریشه کشور و دیگر اپراتورها ایجاد کند.
به گزارش اقتصاد آنالین، روز یکشــنبه ۲5 مهرماه به منظور 
ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و 
صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن 
همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، 
معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
و نماینــدگان وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و بانک 
مرکزی، تفاهمنامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات 
انفورماتیک به امضا  رسید. بر اساس این تفاهمنامه همراه اول 
به عنوان اپراتور پیشــرو در ارائه خدمات ارتباطی، با همکاری 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی، زیرساختی 
جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها 
ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک 
و پرداخــت الکترونیک همراه را در اختیــار نهادهای دولتی، 
مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند 
گذاشت. با ارائه این خدمات، مشترکان تلفن همراه، خدماتی 
نظیر امضای امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادالت 
خرد، بستر تبادالت سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های 
بانکی شبیه سازی شــده را روی سیم کارت های خود خواهند 
داشت که این خدمات عالوه بر تسهیل گری، امنیت تبادالت 

دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.
قرار است بر اســاس این تفاهمنامه اولین سرویس در آذرماه 
همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای 

دی ماه کلیه مشــترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر 
خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته »سرویس امضای امن همراه«، 
»فضــای  رمزینه  روی ســیم کارت برای ذخیــره داده های 
عام«، »فضای رمزینه   روی ســیم کارت برای مجازی ســازی 
کارت بانکی«، »ســرویس کیف پول الکترونیکی همراه  روی 
 »NFC ســیم کارت« و »زیرســاخت تبادالت مالی مبتنی بر

به زودی آماده عرضه خواهد بود.
پیش ازاین وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت 
الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره 
شده ایم، ابراز امیدواری کرده بود تا ۲ ماه آینده کاربران ایرانی 
بتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی، از موبایلشان به عنوان 

یک کارت بانکی استفاده کنند.

خبر

شــرکت های دانش بنیان در راستای اجرای 
بنــد »ه« ماده 3 قانون حمایت از شــرکت ها 
و موسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی 
نوآوری ها و اختراعات، از تسهیالت ذیل ماده 
40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور برخوردار خواهند شد. بنا بر 
دستور اداری جدید معاون محترم فنی و درآمد 
سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان حائز شــرایط بخشــنامه۱4.3 
جدید درآمد )موضــوع قراردادهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات( و بخشنامه۱4.9 جدید 
درآمد )موضــوع ماده 40 قانــون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر(، می تواننــد از مزایای این 
بخشنامه ها استفاده کنند. بر اساس بخشنامه 
۱4.9 مبنــای مطالبــه حق بیمــه در مورد 
پیمان هایی کــه دارای کارگاه های صنعتی و 
خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند 
و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در 
همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست 
ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب 
حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند 
و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب 
اینگونه پیمان ها را صادر کند. همچنین مطابق  
ابالغیه مذکور مقرر شــده اســت کارگروهی 
مشــترک با حضور نمایندگان معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و سازمان تأمین 
اجتماعی برای بررســی مشــکالت و مسائل 
مربوط به شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
بیمه تأمین اجتماعی تشــکیل شود. با توجه 
به مفاد ابالغیه اخیر، ادارات کل اســتان های 
سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند ترتیبی 
اتخاذ کنند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین 
اجتماعی به شــرکت های دانش بنیان به نحو 
مقتضی انجام پذیرد.  به عالوه بر اساس دستور 
اداری ابالغ شده به شناسه 734۲۸۸6، محاسبه 
حق بیمه قراردادهای شــرکت ها و موسسات 
دانش بنیان، بر اســاس بخشــنامه ۱4.9 یا 

بخشنامه ۱4.3  انجام می شود.

حمایتهایجدید
سازمانتأمیناجتماعیاز
شرکتهایدانشبنیان

ادامهازصفحهاول
وقتی تصویر کمپین در جستجوی زاکربرگ 
ایرانی )توزیع نشــریه شــنبه در روستا ها( را 
دید، اشک در چشمانش حلقه زده بود. و ایضا 
تماس های متعددی از کشــورهای مختلف 
داشــتیم که همگی حکایت از اشتیاق کمک 
به جوانان کار آفرین و اکو سیستم استارت آپی 
ایران می دهد. مجموع آنچه از خارج کشور به 
ایران منتقل می شود، سه دسته است؛ کمک 
به تولید دانش و انتقال تجربه ایرانیان شــاغل 
در شرکت های بزرگ خارجی یا دانشجویان و 
استادان دانشگاه ها،کمک های مالی به جوانان 
مناطق محروم با هدف راه اندازی کسب وکار و 
برگزاری همایش های بین المللی در کشورهای 
مختلف و هم نشینی سرمایه گذاران خارجی 
و مدیران استارت آپی و سرمایه گذاران ایرانی 
بــا هدف جذب ســرمایه و تزریــق آن به اکو 
سیســتم اســتارت آپی ایران. اتفاقاتی که هر 
کدام تاثیر قابل توجهی در شــکوفایی اقتصاد 
آینــده ایران عزیز اســالمی خواهد داشــت. 
به خصوص که همه این اقدامات با عشــق به 
وطن و به مردم شریف ایران و در جهت آبادانی 
و امنیت کشورمان صورت می گیرد. همچنین 
در طول ســال جاری رویدادها،همایش های 
متعددی برگزار و مقاالت بسیار خوبی از خارج 
از کشــور در ایران منتشر شد و  اتفاقات بسیار 
خوبی هم در حوزه ســرمایه گذاری افتاد که 
خبرهای آن نوید بخش توســعه اکو سیستم 
استارت آپی ایران بود. البته باید در نظر داشت 
که چندین برابر این همایش ها، نگارش مقاالت 
و ســرمایه گذاری ها در داخل کشور و توسط 
ایرانیان مقیم صورت گرفت. در میان همه این 
اتفاقات خوب که برشــمردیم یک کنفرانس 
هم برگزار شــد بــه نام»آی بریج«که یقینا از 
کم و کیف و برگزار کنندگان آن آگاه هستید. 
اما آی بریج برخالف تصور شرکت کنندگان و 
حتی برگزار کنندگان، حاشــیه های بسیاری 
برای اکو سیستم به همراه داشت؛ حاشیه هایی 
که باعث سوءتفاهم های جدی بین  بخشی از 
حاکمیت و اکو سیستم استارت آپی ایران شد  
که اتفاقا این بخــش از تاثیر گذار ترین اجزای 

حاکمیت هستند. 
نگارنده در پی این نیست که به کنکاش در سابقه 
و خط و ربط برگزار کنندگان آی بریج بپردازد. 
حتی با فرض اینکــه کنفرانس آی بریج هیچ 
مشکلی نداشــته باشد و نیت برگزار کنندگان 
آن فقط و فقط کمک به اقتصاد ایران بوده باشد. 
با همه اینها بخشی از حاکمیت نسبت به این 

کنفرانس  ظن و گمان بد دارند. 
شــرکت کنندگان در آی بریج از کارآفرینان 
شــریف کشــورمان بودند که با هدف جذب 
سرمایه و انتقال دانش به اکو سیستم کارآفرینی 
کشورمان در این کنفرانس حضور پیدا کرده 
بودند  و کسانی هم هستند که در این کنفرانس 
حضور نداشتند اما آی بریج را رویدادی کارآمد 
می دانند؛ همان قدر که طیف موافقان  نسبت 
به ایران عشق و عالقه دارند و قلبشان برای این 
کشــور و جوانان آن می تپد و دغدغه امنیت 
کشور،دین و ســنت ایرانی اسالمی و انقالب 
اسالمی  را دارند، مخالفان آی بریج هم به همین 
مقدار دل در گرو کشور، دین و انقالب و دغدغه 
امنیت کشور دارند. لذا سخن ما دعوت به کوتاه 
آمدن نیست، می خواهیم بگوییم با فرض اینکه 
آی بریج یا هر کنفرانس دیگری در عین مفید 
وموثر بودن اگر باعث سوء تفاهم و دودستگی در 
کشور می شود و شرکت در آن دلیلی می شود که 
جمعی  از فعاالن اکو سیستم استارت آپی ایران 
که انسان هایی شــریف، مومن و وطن دوست  
خدوم هســتند، متهم به وطن فروشی و عامل 
استکبار و... شوند. عقل حکم می کند نه از باب 
کوتاه آمدن، بلکــه با هدف همگرایی و وحدت 
ملی از آی بریــج و آی بریج ها بگذرند؛ به خاطر 

منافع کل اکو سیستم و اقتصاد کشور.
 چرا که برخوردهای احساسی و لجبازی همان 

حکایت بر شاخه نشستن و بن بریدن است. 
مخالفــان آی بریج هــم می داننــد فعاالن 
اکو سیستم استارت آپی ایران هرگز برخالف 
گفتمان حاکمیت و سیاست های نظام و قانون 
اساسی حرکت نکرده اند و نخواهند کرد و شرکت 
آنها در هر همایشی با هدف توشه اندوزی برای 
رشد و بالندگی کشور بوده  و اگر دستگاه های 
متولی در این زمینه ها  اطالع رسانی بیشتری 
کنند، این ســوء تفاهمات هرگز پیش نخواهد 
آمد.  از طرفی نگارنده پیشــنهاد می کند که 
کنفرانس های  سرمایه گذاری خارجی در ایران 
عزیز برگزار شــود. این کار چند حسن دارد؛ 
هم ایرانیان خارج از کشــور و سرمایه گذاران 
خارجی از نزدیک با اکو سیســتم استارت آپی 
و ظرفیت های سرمایه گذاری آشنا می شوند، 
هم بخــش قابل توجهی از اســتارت آپ ها که 
توان عزیمت به دیار فرنگ را ندارند، می توانند 
در این همایش ها حضور داشــته باشند و هم 
اینکه اینگونه سوءتفاهم ها دیگر موضوعیتی 

نخواهد داشت. 
در اقتصاد یک اصل وجود دارد؛ سرمایه جایی 
می رود که امنیت باشد، نه جایی که بخشی از 
جامعه که هم  پایگاه اقتصاد ســنتی را دارند و 
هم تریبون های رســمی در اختیار آنهاست و  
از جایگاه ویژه ای در نظام سیاســی و... کشور 
برخوردارند، فریاد نفوذ دشمن سر بدهند. در 
چنین وضعیت ناپایدار سرمایه ای وارد کشور 

نخواهد شد. 
حرفآخر: می دانم بزرگوارانی در اکو سیستم 
با نوشته من مخالفت خواهند کرد. این دلسوزان 
را دعوت می کنم به بازخوانی پرونده کنفرانس 

برلین و قص علی هذا.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

چرانرفتنبهآیبریج
بهتراست!

در دیدار مدیرکل بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه با معاون 
امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اسالمی ایران، آغاز همکاری علمی و فناورانه ایران با 

بانک دولتی سرمایه گذاری کشور فرانسه مطرح شد.
هیاتی از بانک دولتی سرمایه گذاری کشور فرانسه متشکل از 
نیکالس دفور مدیرکل، پل فرانسوا فورنیه معاون مدیرکل در 
حوزه نوآوری، بنجامین ریچارد مشاور ویژه رئیس هیات مدیره 
و پدور نووو مدیر فایناس این بانک با علی مرتضی بیرنگ، معاون 
امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کردند.
در این جلســه معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت 
علمی درباره وضعیت علمی ایران توضیحاتی را ارائه داد و اظهار 
کرد: در ایران 5 میلیون دانشجو در دانشگاه ها مشغول تحصیل 
هســتند و از  این نظر رتبه پنجم را بعد از کشورهایی همچون 
چین، روسیه و هند دارا هستیم که نشان دهنده ظرفیت نیروی 
انسانی در ایران اســت. همچنین ایران هم رده با آمریکا رتبه 
چهارم از نظر فارغ التحصیالن رشــته مهندسی را دارد. وی با 
اشاره به رتبه ششم ایران در حوزه فناوری نانو بیان کرد: توسعه 
حوزه هایی همچون نانو فناوری، بایو، فناوری اطالعات در ایران 
مد نظر است و در این زمینه فعالیت های خوبی در حال انجام 
است. بیرنگ به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره 
کرد و درباره قانون هایی همچون معافیت مالیاتی و کمرگی این 

شرکت ها به عنوان مشوق توضیحاتی را ارئه داد.
وی همچنین به سفر اخیر رئیس جمهور چین به ایران اشاره و 
عنوان کرد: در این سفر تفاهمنامه همکاری با عنوان صندوق 
جاده ابریشم با آکادمی علوم چین به امضا رسید تا فناوری های 
مختلف در پروژه های مشترک بین ۲ کشور مورد حمایت قرار 

گیرند. همچنین پروژه ایتر از جمله پروژه های بین المللی ایران 
است. در ادامه دفور مدیر کل بانک دولتی سرمایه گذاری  فرانسه 
درباره نحوه شکل گیری این بانک توضیحاتی را ارائه داد و بیان 
کرد: این بانک تحت نظارت وزارت اقتصاد، صنعت و کار و وزارت 
تحقیقات و تحصیالت تکمیلی فرانســه قــرار دارد  که دارای 
۸0هزار مشتری و ۱5 شعبه است و ارائه وام و سرمایه گذاری در 
حوزه فناوری از اقدامات مهم این بانک است که بر این اساس 

هر سال حمایت از 3 هزار شرکت را انجام می دهیم.
وی با اشاره به اینکه این بانک در حوزه های مختلفی همچون 
فناوری نانو، بایو و انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری انجام 
می دهند، ادامه داد: ساختار فعالیت بانک به این صورت است 
که گاهی  روی ایده ها از طریق ورود در رویدادهای کارآفرینی 

سرمایه گذاری می کنیم گاهی نیز دولت مبالغی را برای حمایت 
از آنچه خود مد نظر دارد اختصاص می دهد در هر صورت هر 
گونه پروژه در قالب رویدادهای کارآفرینی از حمایت این بانک 

در سطوح مختلف برخوردار می شوند.
دفور با بیان اینکه در حوزه های مختلف علمی از همکاری با ایران 
استقبال می کنیم، گفت: حمایت از رویدادهای کارآفرینی در 
فرانسه بسیار مهم اســت و عالقه مند به این حوزه هستیم به 
گونه ای که از سال گذشته تا کنون ســرمایه گذاری ها در این 
حوزه دو برابر شده اســت. همچنین نزدیک به ۱00 صندوق 

خطر پذیر در فرانسه وجود دارد.
در پایــان این نشســت نمایندگانی از ســوی دو طرف برای 

همکاری های آتی، مشخص و معرفی شدند.

100صندوقخطرپذیردرفرانسهوجوددارد

باتوافقاپراتوراولوشرکتخدماتانفورماتیک

دفور،مدیرکلبانکدولتیسرمایهگذاریفرانسهدردیداربامعاوناموربینالمللوتبادلفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریمطرحکرد

سورنا ســتاری در »دهمین همایش ملی 
نخبگان فردا« تفکــر دانش بنیان را مانند 
سونامی دانست که  اقتصاد ایران را تغییر 
می دهد. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: 
مــوج ایجاد شــرکت های دانش بنیان در 
آینده ای نزدیــک تمام اقتصــاد ایران را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.
علمی وفنــاوری  معــاون  ســتاری، 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان 
در »دهمین همایش ملی نخبگان فردا« 
اظهار داشــت: حضور بیش از 30 میلیون 
جوان یک مزیت بی نظیر برای کشور است 
به طوری که کمتر کشوری از این ظرفیت 
برخوردار است. از ســوی دیگر 5 میلیون 
دانشجو و جای گرفتن در رتبه پنجم تربیت 
مهنــدس در جهان، ایران را به کشــوری 
فوق العاده در جهان تبدیل کرده اســت. 
به همین دلیل بنیاد ملی نخبگان رسالت 
خود را گفتمان سازی و فرهنگسازی صحیح 
در حوزه نخبگان قرار داده و معتقدم کار ما 
در معاونت علمی و بنیاد نرم افزاری اســت 

که باید بر سخت افزار کشور 
سوار شود.

معــاون علمی وفناوری 
بــا  رئیس جمهــور 
اشــاره به لزوم حضور 
صــی  بخش خصو

در فضــای نخبگانــی، 
خاطرنشــان کــرد: یکــی 

از مکان هایــی کــه بایــد هدف 
سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد، در 
کنار شرکت های دانش بنیان استارت آپ ها 
هســتند که خوشــبختانه در سال های 
گذشته این رویداد توانسته است به خوبی 

جایگاه خود را تثبیت کند.
 وی ضمن اعالم خبر ورود شــرکت های 
دانش بنیــان به بورس، با اشــاره به اینکه 
جامعه برای پیشرفت و رسیدن به توسعه 
نیازمند تفکر دانش بنیان اســت، افزود: 
ایجاد شــرکت های دانش بنیــان امروزه 
تبدیل به موجی بزرگ شده و در آینده ای 
نزدیک به یک سونامی تبدیل می شود که 

همه ارکان اقتصادی کشــور 
را در برمی گیــرد. در حال 
حاضر نیز اشــتغال زایی 
و درآمدهــای بســیار 
باالیی در شــرکت های 
حاصــل  دانش بنیــان 
شده اســت. این مسیر، راه 
صحیح برای رسیدن به توسعه 
است. باید دانســت هیچ کشوری با 
خام فروشی و یا فروش ماده اولیه به توسعه 

نرسیده است.
معاون علمی وفناوری رئیس جمهور با اشاره 
به لزوم حرکت دانشگاه ها به سمت استقالل 
و خودکفایی مالی، دانشگاه دولتی را یکی 
از سدهای بزرگ کشــور برای رسیدن به 
هدف تعیین شده برشمرد و اظهار داشت: 
نگرش دانشــگاه باید تغییر کند! دانشگاه 
باید به نقطه ای برسد که فارغ از پول دولت 
و با تکیه بر تولیــد دانش فنی و فناوری و 
همچنین ایجاد شرکت  و فروش ایده خود را 
اداره کند. دانشگاه دولتی هرگز نمی تواند و 

نمی خواهد در رقابت اقتصادی شرکت کند 
چرا که نیازی احساس نمی کند.

استخدامدولتیوتفكرکارمندیآفت
فضاینخبگانیاست

وی با اشاره به اینکه مستعدبرتر باید خود را 
به فردی تاثیرگذار در جامعه تبدیل کند، 
تغییر نگرش اشــتغال را یکی از ملزومات 
فضای نخبگانی دانست و گفت: استخدام 
دولتــی و تفکــر کارمندی آفــت فضای 

نخبگانی است.
مســتعدبرتر فردی اســت که می تواند با 
استعداد برتر و اعتماد به نفس خود در عرصه 
کارآفرینی و اشتغال زایی حضور موثر داشته 
و به جای اینکه بارمالی بر کشــور تحمیل 

کند، اقتصاد را رونق بخشد.
ستاری در پایان تصریح کرد: مستعدبرتر 
باید بداند کشور برای رسیدن او به این نقطه 
هزینه کرده و اجازه دیده شــدن به او داده 
است. پس اهداف خود را بلند و در راستای 
پیشرفت جامعه بومی ترسیم کرده و برای 
رسیدن به آنها از هیچ تالشی کوتاهی نکند.

سرمایهگذارانبخشخصوصیدراستارتآپهاسرمایهگذاریکنند

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر تاکید کردند در دفاع از جامعه علمی و نخبگان کشور کوتاه نمی آیند

ضرورت حمایت و دخالت شرکت های دانش بنیان
در طرح های اصلی کشور

رهبر انقالب اسالمی با بیان نکاتی که می تواند به حرکت 
پربرکت علم و فناوری شــتاب دهد، افزودند: »حمایت 
از شرکت های دانش بنیان«، »گسترش کّمی و ارتقای 
کیفی این شرکت ها« و »دخالت دادن آنها در بخش ها و 
طرح های اصلی کشور« ضرورت هایی است که باید مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی روز  چهارشنبه  
در دیدار بیش از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر 
علمی، جوانان نخبــه را هدایای نفیس الهی و امانتی در 
دست مسئوالن خواندند و با تأکید بر اینکه حتی لحظه ای 
در دفاع از جامعه علمی و نخبگان کشور کوتاه نمی آیند، 
افزودند: با تکیه بر نخبــگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد 
نسلی جوان و پر تالش، ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، 
قدرتمند، شــریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین 

اسالمی تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، نخبگان به خصوص جوانان نخبه 
را هدایایی کم نظیــر و نفیس و امانت های الهی به ملت 
و مسئوالن خواندند و گفتند: وظیفه مسئوالن در قبال 
این هدایــای گرانقدر الهی، مراقبت از آنها و تالش برای 

شناسایی و پرورش نخبگان بیشتر است.
ایشــان تأکید کردند: نخبگان نیــز در قبال این نعمت 
مســئول هســتند و باید از طریق احساس مسئولیت و 
استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح خود، 

شکر آن را به جا آورند.
رهبر انقالب اسالمی دلیل اصلی تأکید مکرر بر لزوم قدر 
دانســتن نخبگان جوان و حمایت از آنان را، تقویت باور 
»ما می توانیم« در جامعه خواندند و خاطر نشان کردند: 
متأسفانه در دوران طوالنی قاجار و پهلوی، ژن »ناتوانی«، 
»نمی توانیم« و »وابستگی« را به مردم و جوانان تزریق و 
آن را در جامعه نهادینه کردند و در نهایت کشور بزرگ و 
پر از منابع انسانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن کهن، 

به صورت تحقیر آمیزی در ذیل غرب تعریف شد.
ایشــان، ۸ ســال دفاع مقــدس را عرصه ای آشــکار و 
غرور آفرین از »خودبــاوری و اعتماد به نفس« خواندند 
و تأکیــد کردند: اگرچــه جنگ حادثه ای بســیار تلخ، 
خسارت بار و سخت بود، اما به جوان ایرانی ثابت کرد که 
می توان با توکل به خدا و تکیه بر استعدادها و توانایی های 
داخلی بر دشمنی که همه قدرت های بزرگ از او حمایت 

خواندند.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اهمیت بنیاد ملی 
نخبگان، بــه توانایی ها و صحت عمل دکتر ســتاری 
معاون علمی رئیس جمهور ابراز اعتماد عمیق کردند 
اما افزودند: یک نگرانی دیگر هم که به آقای ســّتاری 
اجماالً گفتم، نگرانی از خود بنیاد نخبگان است؛ بنیاد 
نخبگان خیلی مهم است؛ الزم است بنیاد نخبگان، زنده 
و پرتحّرک باشد. من البّته به آقای دکتر سّتاری واقعاً 
اعتماد دارم، یعنی حقیقتاً، هم به توانایی های ذهنی و 
علمی ایشان، هم به صّحت عمل ایشان اطمینان دارم. 
آقای سّتاری اگر واقعاً می بینید که معاونت علمی و بنیاد 
نخبگان با هم نمی سازند، یعنی وظایف بنیاد نخبگان 
با فّعالّیت های وسیع معاونت علمی سازگار نیست، یک 
فکری برایش بکنید؛ یا از هم جدایشان کنید یا الاقل 
در ذیل همان چارچوب معاونت علمی، یک مدیر قوی 
برای بنیاد نخبگان بگذاریــد؛ کار بنیاد نخبگان را به 
دانشگاه ها واگذار نکنید. اگر دانشگاه ها این کاره بودند 
و می توانستند این کار را بکنند، اصاًل بنیاد نخبگان را 

تشکیل نمی دادیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گزارش هــای موجود درباره 
ُکند شــدن یا توقــف طرح هــای کالن تحقیقاتی در 
عرصه های مهمی همچون هوافضا، ماهواره، هســته ای 
و برخــی زمینه های دیگــر را مایه نگرانــی خواندند و 
تأکید کردند: مســئوالن توجه کامل کنند که اینگونه 
طرح های مهم مطلقاً نباید ُکند، نیمه تعطیل یا متوقف 
شــود، زیرا با ایجاد خسارت علمی، دانشمندان جوان را 
مأیوس می کند و این خطر بسیار بزرگی است. ایشان با 
ابراز خرسندی از تشــکیل معاونت فرهنگی در معاونت 
فرهنگی  و تأکید بر ارتقــای فعالیت های این معاونت، 
برگزاری اردوهای جهادی برای نخبگان را نیز مهم و مفید 
دانستند. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آمریکایی ها 
حتماً با »ایرانی با چنین ظرفیت پیشــرفت و برخوردار 
از حکومتی بر مبنای اســالم« مبارزه می کنند و درک و 
تحلیل این مهم در میان نخبگان جوان، آنها را در ایفای 
وظایف تاریخی شان کمک خواهد کرد. پیش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمی دکتر ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان گزارشی 
از فعالیت هــا و برنامه های بنیاد ملــی نخبگان، گفت: 
سرمایه های انسانی مهم ترین منابع کشور هستند و برای 
استفاده از توان آنها باید زیرساخت های الزم را ایجاد کرد.

می کنند، غلبه کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود آنکه انقالب 
اســالمی، روحیه »ما می توانیــم« را در مقابل روحیه 
»وابســتگی« زنده کرد و خودباوری را در جامعه ترویج 
داد اما طرف مقابل به اقتضای طبیعت جنگ های عمیق 
که امروز جنگ نرم نامیده می شــود، بــه بازتولید آفت 
فرهنگ وابستگی در شکل های جدید و به ظاهر جذاب 

روی آورده است.
رهبرانقالب اسالمی با اســتناد به اطالعات پایگاه های 
جهانی افزودند: سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی 

۱3 برابر متوسط جهان شد  و این سرعت به هیچ 
وجه نباید کاهش یابد بلکه باید بیشــتر 

شود، زیرا دچار عقب ماندگی های علمی 
فراوان هستیم.

ایشــان افزودند: برخی مسئوالن در 
مقابل کاهش سرعت پیشرفت علمی 
کشور می گویند جایگاه علمی ایران 
پایین نیامده اســت اما متوجه باشیم 

که قرار بود جایــگاه علمی ایران باالتر 
هم برود نه اینکه صرفاً پایین نیاید.

رهبر انقالب اســالمی، شناسایی و جذب 
اســتعدادهای جــوان را از وظایــف 

مهم دســتگاه ها برشــمردند 
و تذکــر دادنــد: قبل از 

اینکه بیگانگان در نمایشــگاه های علمی داخل کشور 
یا با روش های دیگر، این ســرمایه های عظیم را کشف و 
جذب کنند، شما این جوانان فرزانه را شناسایی کنید و 

مورد حمایت قرار دهید.
رهبر انقالب اسالمی با بیان نکاتی که می تواند به حرکت 
پر برکت علم و فناوری شــتاب دهد، افزودند: »حمایت 
از شرکت های دانش بنیان«، »گسترش کّمی و ارتقای 
کیفی این شرکت ها« و »دخالت دادن آنها در بخش ها و 
طرح های اصلی کشور« ضرورت هایی است که باید مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
ایشان، »ترویج استفاده از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان« را در تقویت این شــرکت ها 
مهم دانســتند و به مســئوالن دولتی 
گفتنــد: مقــرر کنید کــه نیازهای 
دســتگاه های دولتی از محصوالت 
شرکت های دانش بنیان تأمین شود.

»جدی گرفتن تشــکیل هسته های 
نخبگانی در دانشــگاه ها« و »مراقبت 
بــرای  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
حل مشــکالت ســازمان ملــی پرورش 
استعدادهای درخشان« دو نکته دیگری 
بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در تقویت حرکت علمی 
کشــور مؤثر و مفید 

با توجه بــه اینکه تعدادی از شــرکت های 
متقاضی حضور در بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت 
الکترونیک امکان ثبت نام از طریق ســایت 
اختصاصی نمایشــگاه در زمان اعالم شده 
را نداشته اند لذا بدینوسیله ستاد برگزاری 
نمایشگاه مجدداً این امکان را فراهم آورده 
است تا شرکت های متقاضی نسبت به ثبت 
نام اولیه اقدام کنند. بــه همین منظور در 
روزهای شــنبه و یکشــنبه مورخ 95/۸/۱ 
تا 95/۸/۲ ســایت اختصاصی نمایشگاه از 
ســاعت ۸ جهت ثبت نام اولیه فعال است. 
لذا خواهشــمند اســت در صورت تمایل 
به حضور در نمایشــگاه ضمــن مراجعه به 
 ســایت اختصاصی نمایشــگاه بــه آدرس
به  نســبت   www.Iran-Elecomp.com
ثبت نام اولیه اقدام کنید. بدیهی است پس 
از تاریخ اعالم شــده امکان ثبت نام وجود 

نخواهد داشت. 

تمدیدپیشثبتناماولیه
نمایشگاهالكامپ



دوشرکتویزواسریازظرفیتهاییکدیگراستفادهمیکنند

چندین دهه اســت که دســتبندهای 
دوستی در بین نوجوانان بسیار مد 

شده است؛ رشته های گره  زده 
شده تا تسمه های پالستیکی 
تا حلقه های به هم پیوسته، 
هر نسل روش منحصر به فرد 
خود را برای نمایش شــبکه 

اجتماعی خود پیدا می کند. برای 
نوجوانان امروز، آخرین روش استفاده 

از فناوری پوشیدنی اســت اما این دستبندها 
مزایای آموزشی نیز دارند.

یک محصول جدید بــه نام Jewelbots قصد 
دارد دستبندهای دوســتی را به چیزی بیش 
از نماد مد تبدیل کند و از آن یک ابزار تعاملی 
و آموزشی بسازد که به کودکان رمزگذاری را 

آموزش می دهد.
جنبه رمزگذاری دستبند همیشه هدف اصلی 
موسســان Jewelbots، سارا چیپس و بروک 
مورلند، بوده است. چیپس، مدیرعامل شرکت، 
از دوران قبــل از نوجوانی رمزگذاری می کرده 
و در ســال 2010 یک موسسه غیر انتفاعی و 
ملی به نام Girl Develop It را تاســیس کرد 
که مجموعــه ای از کالس هــای رمزگذاری 
ارزان قیمــت را برای زنان بزرگســال برگزار 
می کرد. اما همیشــه از این زنان می شنید که 
دوست داشــتند از دوران جوانی این مهارت 

رمزگذاری را کسب می کردند.
اینگونه بود که ایده طراحی یک دستبند به ذهن 
چیپس رسید؛ دستبندی که بر اساس ظاهر یک 
دختر رنگش تغییر کند. متاسفانه، در گروه های 

آزمایشــی این ایده شکست خورد زیرا 
برای دختران کسل کننده بود.

چیپس باید چیــزی را ارائه 
می داد که برای افراد جذاب 
باشد تا آنها بتوانند یاد بگیرند 
و رمزگذاری کنند. بنابراین، 
مســتقیماً به سراغ دختران 
رفت و از آنها نظر خواست. تقریباً 
همه آنها بر این باور بودند که چیزی 

با محوریت دوستی طراحی شود.
در نهایــت چیپس Jewelbots را ســاخت. 
این دستبند بسیار ساده اســت: الکترونیک 
و چراغ هــای ال ای دی کــه روی یک حلقه 
پالستیکی بسته شــده اند و شکل یک گل را 
دارند  و به یک بند بافته شــده وصل است. به 
حلقه دارای قابلیت بلوتوث می توان برنامه  داد 
تا نســبت به حداکثر 8 دوست واکنش نشان 
دهد و وقتی یکی از دوســتان در نزدیکی فرد 
است، یک رنگ منحصر به فرد را روشن کند. به 
عالوه دختران می توانند پیام های محرمانه ای 
را از طریــق چراغ ها و لرزش هــا به یکدیگر 

منتقل کنند.
این دســتبند را می توان با یک اپلیکیشــن 
تلفن همراه جفت ســازی کــرد و آن را از یک 
وســیله تزئینی به یک ابزار آموزشــی تبدیل 
کرد. با استفاده از رمزگذاری ابتدایی، دختران 
می توانند به Jewelbot خود برنامه بدهند تا 
نسبت به تقریباً هر چیزی واکنش نشان دهد؛ 
از تغییرات آب و هوایــی گرفته تا یک مطلب 

جدید در اینستاگرام.

دستبندیکهدوستشماراتشخیصمیدهد

قلمرو ناممکن ها فاصله چندانی با سرزمین ممکن بودن ندارد؛ 
درست چیزی شبیه یک ساعت شنی که شن ها بین دو سر ساعت  تلنگر

در حرکتند. چیزی باید از جهان ناممکن ها کاسته شود تا به 
ممکن ها اضافه شود. تنها زمانی ممکن می شود که وارد قلمرو آن شده باشد. 

بسیاری ممکن را درست در این لحظه باور می کنند. اما برای اقلیتی معدود که 
همان نام های ماندگار تاریخ را شکل می دهند، ممکن ها خیلی زودتر از زمانی 
که این انتقال انجام شود، معنا و هویت پیدا می کنند. نلسون ماندال 

می گوید: »هرکاری روزی ناممکن بوده تا زمانی که یک نفر آن را 
انجام داد.« فرمول ساده است. برای ممکن کردن هر ناممکنی 

باید دست به تجربه زد... باید آن را وارد وادی ممکن ها کرد.

کمکردنازاقلیمناممکنها
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کفشهاییکهبندهایخودشانرامیبندند!
در »بازگشت به آینده قسمت 2« کفش هایی به نمایش 
درآمدند که به طور خودکار بندهای خود را می بستند و 
در پای فرد تنظیم می شــدند. در حال حاضر نایک این 
کفش های علمی- تخیلی را تولید کرده است. فقط 89 

جفت از این کفش در بازار عرضه می شود.
نایک این کفش ها را با همکاری بنیاد مایکل جی فاکس 
در طی یک قرعه کشــی آنالین عرضــه می کند. افراد 
می توانند با اهدای 10 دالر به این بنیاد بلیت بخت آزمایی 
خود را خریداری کنند؛ تمام مبالغ اهدا شده برای درمان 

بیماری پارکینسون خرج خواهد شد. 
Nike Mags بسیار شبیه به کفش های ورزشی است که 
در این فیلم در 3 دهه گذشته نشان داده شده است. یک 
سیستم به نام »تنظیم تطابقی« از حسگرهایی برای سفت 

یا شل کردن کفش اســتفاده می کند تا 
پای افراد در کفش کاماًل تنظیم شود. 

این اولین باری نیســت که نایک 
طرفداران فیلم هــای علمی- 
تخیلی را با وعــده  کفش های 
ورزشی که خودش بند کفش 
را می بندد، هیجان زده می کند. 
در 16 ماه مارس، این شــرکت 

اعالم کرد که کفــش جدیدش 
 Nike HyperAdapt 1.0 بــه نــام

»اولین وســیله برای بستن خودکار بند 
کفش« خواهد بود.

نمایندگان نایک می گویند در پاشــنه این کفش یک 

حسگر تعبیه شده که پای فرد را در داخل 
کفش تشخیص می دهد و سیستم را 
تحریک می کند تا مطابق با اندازه 

پا تنظیم شود.
از 4 اکتبــر تــا 11 اکتبــر، 
شــهروندان آمریــکا و کانادا 
می تواننــد برای شــرکت در 
قرعه کشی یک جفت کفش مگز 
در وب سایت نایک یا اپلیکیشن 
این شــرکت بلیت خریداری کنند. 
تعداد بلیت هایی که یــک فرد می تواند 
خریداری کنــد، نامحدود اســت و برنده نیز در 
17 اکتبر مشخص خواهد شــد. به عالوه این کفش ها 

دررویدادهای گل ریزان در 3 شــهر هنگ کنگ، لندن و 
نیویورک به مزایده گذاشته می شوند.

اولین فردی کــه این کفش ها را امتحان کرده اســت، 
مایکل فاکس بود و شرکت نایک اولین جفت را در سال 
2015 به او داد. مارک پارکر، رئیس، معاون و مدیرعامل 
نایک، می گوید: »با اینکه در ابتدا مدت بســیار کوتاهی 
درباره این موضوع با مایکل صحبت کردیم، اما ایده پشت 
نایک مگز چیزی بزرگ تر و مهم تر را در نایک ایجاد کرد. 
این کار موجب شد ما در مسیر نوآوری قرار بگیریم و به ما 
نشان داد که می توانیم با برخی  بزرگ ترین چالش های 
جهان مبــارزه کنیم. ما مفتخر هســتیم که فرصتی را 
ایجاد کرده ایم تا مردم نســبت به مبارزه علیه بیماری 

پارکینسون آگاه تر شوند.« 
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کالههایایمنیتاشو
برایدوچرخهسواری!

بهجایWi-Fi  اسناد
محرمانهرابابدنتان

منتقلکنید

مدیریت چراغ های راهنمایی  با یک اپلیکیشن
اپلیکیشن جست وجوی تعاملی Waze، با 65 میلیون کاربر فعال 
در هر ماه، با Esri، که نرم افزار سیستم های اطالعات جغرافیایی 
را به 25هزار دولت محلی و ملی ارائه می دهد، شریک شده است. 
با اینکه این ترکیب یک ارتباط V2I )خودرو به زیرساخت( نیست 
تا به اجرای طرح خودروهای خودران در آینده کمک کند، بیشتر 
مانند یک سیستم اپلیکیشــن به زیرساخت است که ترافیک را 
بهبود می بخشد و نقشــه های معتبرتری را برای رانندگان ایجاد 
می کند. البته این موضوع برای ویز چیز جدیدی نیســت. ویز از 
سال 2014 برنامه شهروندان متصل )CCP( را اجرا کرده است، 
یک تبادل داده دو طرفه و رایگان با شــرکای شــهری خود. این 
شرکت اخیراً صدمین شــریک خود را، شرکت حمل و نقل لندن 
معرفی کرده است اما با شهرهای زیادی در سراسر دنیا کار می کند؛ 

از جاکارتا گرفته تا ریو دو ژانیرو تا مونترال.
از سوی دیگر اسری یک ارائه دهنده نرم افزار سیستم های اطالعات 
جغرافیایی پیشــرو است. شــهرهای زیادی از اســری استفاده 
می کنند و بنابراین اضافه کردن داده های ویز به نرم افزار نقشــه 
این شهرها کار آسانی است. آدام فراید، مدیر توسعه ویز، می گوید: 
یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه ویز محدودیت های موجود در 
منابع - زمان، پول و فناوری - است. همکاری و شراکت با اسری 
موجب می شود به سرمایه گذاری در بخش نرم  افزار تخصصی یا 

آموزش نیاز نباشد.
این برای اسری که در ســال 2013 با HERE شریک بوده است، 
چیز جدیدی نیست. اندرو استافر، که در بخش فناوری اسری کار 
می کند، می گوید: »شــهرها از نرم افزار ما به عنوان یک سیستم 
ثبت استفاده می کنند.« شهرها داده هایی درباره مسافت جاده ها، 

عالئم جاده ای، نواحی مدارس و مناطق مدارس دارند.
استافر می گوید: »اینجاست که مشکل ایجاد می شود. جامعه ای 

که ما با آن کار می کنیم می گویند شــما نقشه های فوق العاده  و 
نرم افزار تحلیلی عالی را می سازید، اما ما چگونه این داده ها را بین 
عموم پخش کنیــم؟ هیچ کس برای دیدن یک فایل پی دی اف یا 
اپلیکیشن وب در اینترنت جست وجو نمی کند. آنها انتظار دارند 
که اپلیکیشــن ها کار مسیریابی را انجام دهند. کمک به حل این 

مشکل در معرفی ما به ویز بسیار موثر است.«
شرکت اسری بسته به اینکه هر شهر چگونه می خواهد از داده ها 
اســتفاده کند، گزارش های ویز درباره یک خودرو در یک سمت 
جاده را دریافــت کرده و خودروهای امــداد را پخش می کند  یا 
می توانــد یک منطقه با ترافیک ســنگین را شناســایی کرده و 
زمانبنــدی چراغ راهنمایی و رانندگــی را تغییر دهد تا ترافیک 

کم شود.
ویز در حال حاضر این کار را با برنامه شهروندان متصل خود انجام 
داده است. »بوستون داده های ما را گرفت و آنها را برای تقاطع های 
اصلی تجزیه و تحلیل کرد. شــهر با زمانبندی چراغ ها، از میزان 

ترافیک به اندازه 18 درصد کاست.«
ویز بیش از 420هزار ویرایشــگر داوطلب دارد که به روز رسانی 
نقشــه ها و اطالعات را بررســی می کنند. عالوه بــر این، برنامه 
شــهروندان متصل به کاربران امکان می دهد تــا ببینند آیا یک 
رویداد مانند بسته شــدن جاده توسط شــهرداری گزارش شده 
است یا توسط کاربران. برای نشان دادن اعتبار محتوای این برنامه، 

لوگوی شهرداری روی نقشه نمایش داده می شود.
ویز و اسری این ارتباط و همکاری دو طرفه را راهی برای کاهش 
ترافیک و رانندگی ایمن و سریع رانندگان می دانند، اعم از اینکه 
راننده در مسیر رفتن به محل کار خود است یا دارد در یک شرایط 
اضطراری مکانی را تخلیه می کند. قابل تصور نیست که داده های 

باز چقدر می توانند مسائل را حل کنند.

اسپریآسمبهاندازهیککارتاعتباری!

پلتفرمجدیدذخیرهسازیآیبیامدرفضایابری

هولوگرامهایآکوستیکباچاپسهبعدی
بلوک های پالستیکی با چاپ سه بعدی می توانند 

به هولوگرام های آکوستیکی تبدیل شوند که 
اشکال سه بعدی ساخته شده از صوت را ایجاد 
و ماننــد »پرتوهای تراکتــور« صوتی عمل 
کنند. به این ترتیب ممکن اســت روش های 

نوآورانه ای برای دســتکاری اشیا  در وسط هوا 
بدون لمس کردن آنها به وجود آیند. این یافته ها به 

دانشــمندان کمک می کند تا درمان های اولتراسوند را با 
میدان های صوتی که برای تخریب بافت های ناسالم در بدن 

ایجاد می شوند، ارائه دهند بدون اینکه سلول های 
ســالم در اطراف این بافت ها آســیب ببینند. 
هولوگرام های معمولــی نوع خاصی از عکس 
دوبعدی هســتند که وقتی روشن می شوند، 
صحنه هــای ســه بعدی را ایجــاد می کنند. 
پیکســل هایی که هــر هولوگرام را تشــکیل 
می دهند، نور را پخش می کنند و موجب می شوند 
این امواج نوری با یکدیگر در تعامل باشــند و یک تصویر 

عمق دار را ایجاد کنند.

افراد مبتال به آســم مجبور هســتند از اســپری های قدیمی و 
 حجیم اســتفاده کنند. اما محققان یک اســپری آســم به نام 
Bloom Inhaler را تولید کرده اند که به آســانی در کف دست 
جای می گیرد و تقریباً به اندازه و شکل یک کارت اعتباری است. 
مصرف کنندگان باید دهان خود را روی ســوراخی که در نیمه 
باالیی دســتگاه قرار دارد، بگذارند تا یک دوز از داروی آسم را به 

درون دهان خود بکشند.
این دستگاه 6 دوز را در خود نگه می دارد و هر یک از این دوزها با 
فشار دادن اسپری افشانه می شود. به دفعات نامحدود می توان این 
دستگاه را   پر کرد. طراحی صاف این دستگاه که از جنس استیل 
است این امکان را می دهد که به آسانی در کیف پول جای گیرد و 

کاربران می توانند به آسانی آن را با خود حمل کنند.

این روزها متخصصان از خود می پرسند اگر پراکنده  کردن داده ها 
بین گره های ذخیره سازی می تواند آن را ایمن تر کند و موجب 
شود که داده های کمتری از بین بروند، آیا پراکنده کردن آن در 
بین مراکز داده های فضای ابری کمک بیشتری به آن خواهد کرد؟ 
اگر اینطور باشد پس، شرکت آی بی ام ایده  خوبی را پرورش داده 
است. این شرکت می خواهد خدمات ذخیره سازی شیء فضای 
ابری را که از فناوری ذخیره سازی شیء SecureSlice استفاده 
می کند، معرفی کند. ارائه ذخیره سازی به عنوان یک خدمت به 
شــرکت ها  این امکان را می دهد تا برای ذخیره کردن داده های 

بدون ساختار، که ممکن است شــامل چیزهایی مانند ویدئو، 
عکس و داده های توالی ژنومی شوند، از فضای ابری آی بی ام و لوازم 
موجود استفاده کنند. نوآوری Cleversafe در ذخیره سازی شیء 
قرار بود رمزنگاری را با کدگذاری و پراکندگی جغرافیایی داده ها 
ترکیب کند. SecureSlice داده های بدون ساختار را رمزنگاری 
کرده، کلید را با داده ها  ذخیره  می کند و سپس آن داده را تجزیه 
کرده و آن را در چندین گره ذخیره سازی مختلف قرار می دهد. 
در ذخیره سازی شیء فضای ابری آی بی ام، این گره ها می توانند 

در مراکز داده باشند و در کل یک قاره پخش شوند.

دانشبنیان
Science-Based
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برنامه های اشــتراک گذاری دوچرخه شهری 
در بســیاری از شــهرها رونق گرفته است، اما 
اکثر دوچرخه ســواران معموالً با کاله ایمنی 
دوچرخه ســواری نمی کنند. به عبارت دیگر، 
وقتی شما یک دوچرخه کرایه می کنید، کاله 
ایمنی به شما داده نمی شــود و در نتیجه در 
جاده هایی که خودرو و دوچرخه سوار در کنار 
یکدیگر حرکت می کنند، خطر شما را تهدید 

می کند.
با ایــن حال، یــک طراحی جدیــد می تواند 
و  مقرون به صرفــه  ایمنــی  کاله هــای 
پیش ســاخته ای را تولید کند که بتوان آن را 

از دستگاه های فروش کنار خیابان تهیه کرد.
EcoHelmet که توسط ایسیس شیفر طراحی 
شده است، کاماًل از جنس مقواست و می توان 
آن را تا کرد تا اندازه یک موز شود و بتوان آن را در 
کیف لپ تاپ جای داد. وقتی آن را باز می کنید، 
به اندازه یک کاله ایمنی معمولی می شود. این 
کاله یک الیه کاغذ به شکل النه زنبوری دارد 
که ضربه را جذب و پخش کــرده و اینگونه از 
دوچرخه ســوار در برابر آســیب ها و ضربه ها 

محافظت می کند.
شیفر همواره قصد داشته است یک کاله ایمنی 
مقرون به صرفه تولید کند که دوچرخه سواران 
بتواننــد آن را از محل کرایه دوچرخه دریافت 
کرده و استفاده کنند. کاله های ایمنی قدیمی 
آنقدر حجیم هستند که دستگاه های فروش 
خودکار نمی توانند به تعــداد تقاضای روزانه 
آنها را در اختیار دوچرخه سواران قرار دهند. در 
نتیجه او یک کاله ایمنی طراحی کرد که بتواند 
جای کمتری را اشغال کرده و به همان اندازه از 

فرد در برابر آسیب ها محافظت کند.
شــیفر از کاغذ النه زنبوری که ســبک و قابل 
بازیافت اســت، استفاده کرد. در مرحله بعدی 
او باید این کاغذ را به چیزی تبدیل می کرد که 
مردم تمایل داشته باشند آن را روی سر خود 
بگذارند. او سعی کرد طراحی کاله ایمنی یک 
طراحی ساده و عادی باشد تا اینکه از طرح های 
عجیب و غریب اســتفاده کنــد. یکی دیگر از 
قابلیت های این کاله آن است که می توان آن را 
چندین بار استفاده کرده و سپس بازیافت کرد.

به جای استفاده از سیگنال های Wi-Fi یا بلوتوث 
که به آسانی هک می شوند، محققان سیستمی 
را تولید کرده اند که از بدن انسان برای انتقال 

ایمن رمز ورود استفاده می کند.
دانشمندان کامپیوتر و مهندسان برق روشی 
را برای رله سیگنال از یک اسکنر اثر انگشت یا 
صفحه لمسی از طریق بدن به دستگاه گیرنده 
طراحی کرده اند که با کاربر نیز در تماس است. 
این انتقــاالت »از طریق بدن« یک گزینه امن 
برای تایید هویت است و به رمز ورود نیاز ندارد.

این سیستم از سیگنال هایی استفاده می کند 
که  در حال حاضر توسط اسکنرهای اثر انگشت 
روی تلفن هوشــمند و صفحه لمسی لپ تاپ 
ایجاد شــده اند. با این سیستم کاربر می تواند 
اسناد و اطالعات محرمانه خود را بدون اینکه به 
بیرون راه پیدا کنند، از طریق بدن انتقال دهد.

گوناگون

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه
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وقتی به سایت شان)kikojas.com( سر می زنید و یا 
وارد اپلیکیشن شان می شوید، انگار می توانید به هر 
نقطه از پایتخت سفر کنید. از مکان های تفریحی و 
گردشــگری تهران گرفته که با عنــوان »چی کار 
کنم؟« در سایت شان می بینیم و تا همه   رستوران ها 
و اغذیه فروشــی های مختلف این شهر که با عنوان 
»چی بخورم؟« ثبت شــده اســت. ظاهرا در »کی 
کجاس« قرار است به هرگونه از نیازهای جستجوی 
شما در بانک اطالعات شــهری پاسخ دهند و تازه 
این اول راه اســت و آنطور که مدیر این استارت آپ 
می گوید: »این خدمات قرار اســت به سراسر ایران 
گسترش یابد.«   محســن طالب، مدیر و بنیانگذار 
شرکت »سیدار اســتودیو« و پروژه »کی کجاس« 
است. او که 33 ساله است و کارشناس ارشد مدیریت  

IT  از »کی کجاس« می گوید.

بهتراستازاینجاشروعکنیمکهکیکجاس
چیستوچهکاریانجاممیدهد؟

کی کجاس، یک ســرویس بانک اطالعات شهری 
مبتنی بر نقشه و با محتوای باز است، بدین معنی که 
همه کاربران می توانند در توسعه و  به روز نگاه داشتن 
اطالعات آن همانند ویکی پدیا  نقش داشته باشند. 
انواع مکان هــای فرهنگی و مراکــز خدمات دهی 
 روی نقشه ما موجود اســت. ما 360 تا کتگوری از 
مکان های مختلف شــهر و عالوه بر آن 213  هزار 
دیتا  روی نقشه راهنمایمان داریم. بنابراین کاربران 
می توانند انتظار هرگونه مکانی را در »کی کجاس« 
داشته باشند. درباره  انتخاب اسم هم باید بگویم؛ اسم 
کی کجاس محاوره ای و آشناست و راحت جا می افتد 
و عالوه بر این با مضمون کار نیز در ارتباط است. کی 
کجاس در چهاردهم شهریور 93 بود که متولد شد.

ایدهکیکجاسازکجاآمد؟
ایده  کی کجاس در سال 91 بود که متولد شد و ایده  

آن، هم الگوی خارجی دارد و هم ایده ای که از خودم 
شروع شد. تقریبا می توانم بگویم از سال 83 که در 
مجموعه »کتاب اول« کار می کردم، ایده  آن شکل 
گرفت؛ ایده  تاسیس فضایی که به صورت مجازی به 
شما اطالعات خدمات و مکان های درون شهری را 
دهد. در واقع ایــده ای که بتواند تکمیل کننده  ایده  
کتاب اول، اما با امکانات و خدمات به روزتر و جدیدتر 

در فضای آنالین باشد.

ظاهراگفتیدکهکــیکجاسالگویخارجی
دارد،الگــویخارجیشــماچهســایتیا

اپلیکیشنیبود؟
ما دو الگوی خارجی داریــم که درواقع حاصل کار 
کی کجــاس ترکیبــی از این دو اســت.Yelp  یک 
اســتارت آپ آمریکایی است که مانند کتابچه های 
Yellow Pages)کتابچه های زردرنگی که اطالعات 
امکانات درون شهری را در اختیار شما می گذارند( 
کامال جامع است و اســتارت آپ For Square که 
مکان های غیر رسمی و عمومی تر را نشان می دهد. ما 
 For Square جامعیت و کامل بودنش را و از Yelp از
نشان دادن مکان های غیر رســمی و عمومی تر را 
الگو گرفتیم و اســتفاده کردیــم. در واقع می توان 
گفت ما در کی کجــاس ایده نمونه هــای قبلی را 

کامل تر کردیم.

چهنیازیبهتاســیسچنیناستارتآپیدر
ایرانوجوددارد؟مخاطبانداخلیخودراچطور

جذبمیکنید؟
به نظرم  دسترسی سریع به کسب و کارها و اطالعات 
شــهری برای افراد و شــهروندان یک نیاز  اساسی 
اســت که در حال حاضر هر کشوری به آن نیازمند 
اســت، بنابراین با توجه به نیاز محصــول ما و بازار 
هدف گســترده ای که دارد، تفاوتی ندارد که ارائه 
این طرح در آمریکا باشــد یا ایران. به اضافه اینکه 
ما توجه مخاطبــان داخلی خــود را از کانال های 
ارتباطی مختلف، از جمله شــبکه های اجتماعی 

جلب می کنیم.

خدماتیکهکیکجــاسارائهمیدهدغیراز
مواردیکهگفتیدشاملچهچیزهایدیگری

میشود؟
همان طور که اشاره کردم، کی کجاس استارت آپی 
است که از دل شــرکت سیدار استودیو بیرون آمد 
و سیدار اســتودیو، یکی از بخش های اصلی ای که 
دارد، سیدار َمپ است. سیدار َمپ محصول خود را 
به خیلی از شــرکت ها از جمله اسنپ عرضه کرده 
است. ما نقشه خود کی کجاس را هم از سیدار َمپ 
تهیه کردیم، بنابراین پــس از خدماتی که از قبل 
اشــاره کردم، اولین و مهم ترین خدمت ما که آن 
را مدیون سیدار َمپ  هستیم، سرویس نقشه است 
که شامل خدمات تخصصی نقشه، مثل پیدا کردن 
آدرس از روی نقطه و پیدا کردن نقطه از روی آدرس 
است. دوم مسیریابی روی نقطه و برای مورد سوم، 
می توان از ارائه رایگان ایــن خدمت به  عموم یاد 
کرد  که همه  این خدمات در قالب یک اپلیکیشــن 

به شما ارائه می شود.

بااینحســاببایدتیمبزرگیبرایاینکار
داشتهباشــید.تیماصلیشماشاملچندنفر
استوشــاملچهســمتهاوتخصصهایی

میشود؟
بله، مــا تیم بزرگــی داریم و اگر تنهــا بخواهم به 
تیم اصلــی و فنی این پروژه اشــاره کنم، می توانم 
بگویم ما یک تیم 5 نفره هســتیم. »نیما شایافر« 
 Backend  کوفاندر و مدیــر فنی که با تخصــص 
Developer هســتند. »میالدکرباســی زاده« که 
 Frontend تخصصش برنامه نویســی و ســمتش 
Developer است.»ســعید طاهــری« و »رضــا 
معلمی« برنامه نویس اندروید هســتند و من هم، 

مدیر عامل و Frontend Developer هستم.

درحالحاضردرچهمرحلهایقراردارید؟
2 ســال و یک ماه است که ســرویس ما النچ شده 
است. آمار ها حاکی از آن است که 60 درصد کاربران 
روی موبایل)از اپلیکیشن ها( و تنها 40 درصد روی 
کامپیوتر اســتفاده می کنند. بنابراین ما از شهریور 
ماه امسال که اپلیکیشن مان را راه اندازی کردیم، 6 
تا 10 درصد به کاربران و مخاطبان ما اضافه شدند.

سرمایهاولیهشــمابرایاینکارچقدربوده

استوچطوراینکارراآغازکردید؟
این کار را من، حامد شیخا و نیما شایافر شروع کردیم و 
سرمایه اولیه این پروژه با سرمایه شخصی شروع شد و 

من برای این کار اقدام به  گرفتن وام کردم.

چهمشکالتیتابهحالسدراهشمابودهاست؟
خب مشــکالت زیادی را تا به حال پشــت ســر 
گذاشته ایم، از جمله؛ مشکالت مالی)نداشتن پول 
برای ادامه راه( که با قرض کردن وام و درآمد حاصل 
از پروژه های جانبی کنار استارت آپ آن را برطرف 
کردیم. نگه داشتن انرژی و انگیزه افراد برای ادامه  
کار که راه حل آن چیزی جز صبر، مقاومت و پایداری 
نبود از دیگر چالش های ما بوده است. بحث شراکت 
و بنیانگذاران که یکی از مشکالت ما بود، با اعتقاد و 
امید به پــروژه و امیدواری به ثمره مثبت کار، آن را 
برطرف کردیم. مشکل دیگر ما زمان بر بودن تولید 
محصول و خستگی افراد بود که با ارائه محصول به 

صورت نصفه به بازار از پس آن بر آمدیم.

برایآیندهکیکجاسچهبرنامههاییدارید؟
یکی از مواردی که بــرای آینده  کی کجاس در نظر 
داریم، گسترش آن به کل ایران است. دومین مورد، 
راه اندازی Affiliation Program  اســت که این به 
معنای کســب درآمد از طریق شراکت تجاری در 
پروژه اســت ) مثل همکاری کی کجاس با اسنپ، 

تخفیفان و...(

وسوالآخراینکهبرایجوانانیمثلخودتان
کهدراندیشــهراهاندازییکاســتارتآپ

هستند،چهتوصیهایدارید؟
داشتن تمرکز برای هدف روشن، یک سرمایه است؛ 
این اولین توصیه من است. دوم، تطابق با وضعیت 
موجود، به جای عدم رضایت است و اینکه به جای 
توجه بیش از حد به ایرادات، تالش شــان را بیشتر 
کنند. سوم، منابع انسانی، که حتی می توانم بگویم 
بسیار مهم تر از سرمایه است. یافتن شریک خیلی 
مهم محسوب می شود و به نظرم مهم ترین چیزی 
است که باید به آن توجه کنند . و توصیه آخر، هیچ 
آدمی خودش همه چیز را نمی داند و باید از فناوران 

و افراد متخصص کمک گرفت.

در این یادداشت، نیت نگارنده تبیین سرفصل ها 
و معیارهای »ارزش« و »اخالق« در کسب وکار 
نیســت، چرا که خود موضوعی اســت وسیع و 
بســیط که بحث و صحبت حــول آن  فرصت 
مبسوطی می طلبد. اما خالی از فایده نیست که 
با توجه به اتفاقاتی که طی  چند روز گذشته در 
فضای استارت آپی ایران  افتاد و نگرانی هایی را 
برای فعاالن این جامعه فراهم کرد، یک بازنگری 
سطحی و کوچک به این »رکن تاثیرگذار« داشته 
باشــیم.  رقابت تا آنجایی که ارزش های انسانی 
و اخالقی زیر پا قرار نگیرد، برای هر دو ســمت 
رقابت، بازار و مشتریان ایجاد انتفاع می کند. شاید 
مرسوم ترین رقابت که تقریبا در تمام صنوف و 
بازارها شایع اســت، در »قیمت گذاری« باشد. 
کســب وکارهایی که بازار یکسانی را هدف قرار 
داده اند، یکی از مهم ترین ابزارهای پیشروی و غلبه 
بر بازار را »قیمت« تعریف می کنند و در رقابتی 
مســتمر، تالش می کنند تا هزینه های خود را 
نسبت به رقبا، رقابتی کنند. این تالش عاملی است 
تا صاحبان کسب وکار تمرکزشان را  بیش از پیش 
به هزینه های شــان متمرکز کنند تا با کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری، بهای تمام شده را 
کاهش داده و  در نهایت هزینه   کمتری از مشتریان 
دریافت کنند. حرفه ای تر شدن کسب وکار، فشار 
کمتر به مشتریان و در نگاهی کالن تر، کاهش 
رکود از جمله بروندادهای یک رقابت سالم بر سر 
قیمت است. پویایی کسب وکار زمانی به حداکثر 
خواهد رسید که به شکلی پیوسته و مستمر به فکر 
بهبود خدمات و مزیت های خود باشد و این مهم 
عموما در بازارهای غیررقابتی به وجود نمی آید. 
حال روی دیگر رقابت را بررسی کنیم: برندی تازه 
به عرصه ای ورود می کند که رقیبی کهنه و مسلط 
در بازار وجود دارد. جنگ بر ســر قیمت را پیش 
می گیرد و پس از بازه ای متوجه می شود که این 
مزیت نمی تواند مشتریان برند مرجع را متزلزل 
کند. پس ســراغ ویژگی ها و مزیت های دیگری 
می رود و در آنها نیز توفیقی نصیبش نمی شود. 
همه  راه های منطقی و مرســوم بســته است و 
به واقع، تاب و تــوان رقابت را در خود نمی بیند. 
در این شــرایط، راه حل کدام است؟ درست در 
روز رونمایی از نســخه  جدید اسنپ گروهی از 
اکانت های پرمخاطب در شبکه های اجتماعی، 
تصویر و متنی را در قالب »آگهی« منتشر می کنند 
که در آن با زبانی نامناسب و تحریفی، سعی در 
القای پیامی واحد دارند: اســنپ برای مسافران 
امن نیست! نیاز به تخصص و یا تحلیلی عمیق 
نیست که بتوان با یک نگاه سطحی بر این متن 
فهمید. هدف نگارنده )سفارش دهنده( چه بوده و 
ایده آلش چیست. به عنوان یک مثال حول مسئله  
این مقاله، گزاره  موجــود در این خبر که همان 

»اسنپ امن نیست« را بررسی کنیم:
1. اولین گام عضویت در اســنپ به عنوان کاربر 
راننده، شرکت در مصاحبه   حضوری است. واحد 
مصاحبه   اســنپ طبق روالی مشخص، راننده   
مورد درخواست را مورد ارزیابی قرار می دهد تا 
به لحاظ برخورد و ویژگی های ظاهری در سطح 
کیفیت ها و استانداردهای تعریفی این شرکت 

قرار داشته باشد.
2. در صورت تایید راننــده   متقاضی در مرحله   
مصاحبه، مدارک شناسایی و تضمینی از وی اخذ 
می شــود. این مدارک شامل مدارک شناسایی 
راننده و خودرو و گواهی عدم سوء پیشینه است.

3. گام بعدی، بررســی میدانی خودرو و راننده 
خواهد بود. خودرو به لحاظ ویژگی های ایمنی، 
نظافت و ســالمت فنی توســط تیم فنی مورد 
بررســی و آزمون قرار می گیرد. معیارهای این 
بخش به گونه ای است که ایمنی و آسایش سفر 

را برای مسافر فراهم آورده و تضمین کند. 
4.  در صورتی که راننده   متقاضی تمام مراحل را 
طی و شــرایط را تامین کند، به مرحله   آموزش 
ورود کرده که به ازای هر راننده بین 30 دقیقه تا 
2 ساعت به طول خواهد انجامید؛ از آموزش های 
الزم برای کار با اپلیکیشن گرفته تا آموزش نحوه   

رفتار با مشتریان.
5- پس از شروع همکاری رانندگان در سیستم، 
امتیازات کاربران مسافر به هر راننده به دقت مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. به عبارت ساده تر، در صورت 
دریافت چند امتیاز پایین از ســمت مسافران، 
دسترســی راننده به اپلیکیشن محدود شده و 
برای آموزش مجدد به شرکت فراخوانده می شود 
و در صورت تکرار از سیستم اسنپ حذف می شود.

موارد فوق الذکر به کرات از کانال های رســمی 
اسنپ اعالم و به سمع مخاطبین و کاربران این 
سرویس رسیده است. ورای آن، در صورت بروز 
موارد خاص که بار حقوقی برای کاربری از اسنپ 
ایجاد می کند )چه راننده و چه مســافر( اسنپ 
نهایت همکاری و تعامل را با نهادهای ذی صالح 
حقوقی داشته و دارد لذا فهم این موضوع که گزاره   
»اسنپ امن نیست« نمی تواند با واقعیت هم راستا 
باشد. بدون تردید این آخرین حمله به اسنپ نبوده 
است  و اسنپ نیز آخرین برند محبوبی نیست که 
مورد این قبیل حمالت قرار می گیرد. چند روز 
پیش بود که اپلیکیشن »محبوب ترین سرویس 
اشتراک گذاری ویدئو« در ایران از »محبوب ترین 
مارکت دانلود اپلیکیشن های اندروید« حذف  شد. 
علت این اقدام، شکایت نهادی است که راهکاری 
برای رقابت با سرویسی به این عظمت و محبوبیت 
نمی بیند. در انتها باید این نکته مهم را متذکر شوم 
که اگر گزاره امن نبودن چنین سرویســی با هر 
ترفندی ترویج شود؛ امن نبودن همه سرویس های 
مشابه را هم ناخواسته القا کرده ایم! تالش برای 
تضعیف رقیب به قیمت تضعیف یک اکوسیستم 

نوپا یک خطای مضاعف و نوعی خودزنی است.

پلوتویی هــا جوانند و باانگیــزه و با خالقیت خود، 
طرحی نو را به دنیای اســتارت آپ های ایرانی ارائه 
کرده اند؛ ســامانه فروشگاه ساز آنالینی که به شما 
کمک می کند تا خودتان هــم مانند آنها صاحب 
یک کسب و کار شوید. آنها شما را رها نمی کنند و 
تازه پس از ارائه این ســامانه، انگار همکاری شان  با 
شما آغاز شده است و از صفر تا صد و بهتر بگویم  در 
کل پروسه این کار پشت شما هستند و حمایت تان 
می کنند. الگــوی پلوتو یک اســتارت آپ موفق 
12ساله خارجی اســت که ارزش گذاری آن یک 
رقم رویایی اســت؛ 3 میلیارد و 700میلیون دالر! 
آرمان حاجی زاده، 26 ساله، بنیانگذار پلوتوست. در 
پلوتو که چندمین تجربه اش  از تاسیس یک کسب 
و کار نوپاست، ســاختار و برنامه هایی را می بینیم 
که نشــان از آشــنایی حاجی زاده با راه و چاه یک 
اســتارت آپ موفق دارد. با بنیانگذار جوان و البته 
با تجربه  پلوتو، درباره  این ســامانه فروشگاه ساز به 

گفت و گو نشسته ایم.

بهتراستازاینجاشــروعکنیمکهپلوتو
چیستوچهکاریانجاممیدهدوچهشدکه

نامشراپلوتوگذاشتید؟
»پلوتو« یک پلت فرم فروشگاه ساز و ایجاد فروشگاه 
آنالین است که از طریق آن می توان یک کسب و کار 
جدید را شــروع کرد. تمام فرآیند ساخت و طراحی 
توسط پلوتو انجام می شــود و این سامانه مدیریت 
کل فرآیند فــروش اینترنتی را فراهم می کند. ما در 
پلوتو عالوه بر ایجاد فروشگاه اینترنتی، کاربران را در 
تمام مسیر افزایش بازدید سایت و فروش، راهنمایی 
و پشتیبانی می کنیم. با پلوتو می توانید بدون نیاز به 
دانش کد نویسی برای کسب وکار خودتان فروشگاه 
اینترنتی راه بیندازید. پلوتو، یک اسم خاص است و در 
خاطر می ماند و به همین دلیل ما آن را انتخاب کردیم.

ایدهاصلیآنازکجاآمد؟آیاالگویخارجی

درحالحاضرپلوتودرچهمرحلهایقراردارد؟
پلوتو در حال حاضر در مرحله  پایداری کسب و کار 

)Product market fit( است.

هزینهاستفادهازخدماتشماچقدراست؟
هزینه استفاده از خدمات پلوتو از 39 هزار تومان 
تا 129 هزار تومان به صورت ماهانه اســت که در 
صورت خرید ســاالنه از 15 درصد تخفیف ویژه 
بهره مند می شــوند. مشــتریان ما با مراجعه به 
ســایت ploto.ir می تواننــد از جزئیات و مزایای 

بیشتر مطلع شوند.

چالشهاومشکالتپیشرویپلوتوتاامروز
چهچیزهاییبودهاست؟

حل مسئله هاستینگ و حل این مسئله به شیوه  
درخواســت حمایت از طریق مذاکره با شــرکت 
پارس بک و جذب ســرمایه اولیه و متقاعد سازی 
سرمایه گذار مان از مهم ترین مشکالتی است که 
ما تا به حال با آنها مواجه شده   و موفق به حل آنها 
شــده ایم. ما در حال حاضر نیز دو مشکل بنیادی 
داریم؛ یکی مشــکل  ســرمایه گذاری و دیگری 

نیروی تکنیکال.

برایجوانانیکهدراندیشهراهاندازییک
استارتآپیاکسبوکارنوهستند،چهتوصیه

یاتوصیههاییدارید؟
توصیه اول من این است که دنبال یک کار خارق العاده 
و از خودشان نباشند و به دنبال مدل های موفق مثل 
 آنهایی که در سیلیکون ولی موجود هستند، بروند و 
برای توصیه دوم باید بگویم که  اگر رقیبی برایشــان 
وجود نــدارد، باید دچار تردید شــوند؛ چرا که اصال 
شاید هدف کسب و کار آنها بازار یا طرفداری ندارد. 
آخرین توصیه این اســت که با دســت پر به سراغ 

سرمایه گذار ها بروند.

وسوالآخر،پلوتوحمایتوتوجهچهکسانی
رادراینراهجلبکردهاست؟

در ایــن راه بایــد از زحمــات ســرمایه گذار و 
شرکت»پارس بک« و Co working space   فینوا، 

جناب آقای ناصر غانم زاده قدردانی کنم.

360 تا 
کتگوری از 
مکان های 

مختلف شهر 
و عالوه بر 
آن 213  
هزار دیتا  

روی نقشه 
راهنمایمان 

داریم. بنابراین 
کاربران 

می توانند 
انتظار هرگونه 

مکانی را در 
»کی کجاس« 

داشته باشند

»پلوتو« 
یک پلت فرم 

فروشگاه ساز و 
ایجاد فروشگاه 

آنالین است 
که از طریق 
آن می توان 

یک کسب و 
کار جدید را 
شروع کرد. 
تمام فرآیند 

ساخت و 
طراحی توسط 

پلوتو انجام 
می شود و 

این سامانه 
مدیریت کل 

فرآیند فروش 
اینترنتی را 

فراهم می کند

گفت و گو با محسن طالب، بنیانگذار شرکت سیدار استودیو و استارت آپ کی کجاس

گفت و گو با حاجی زاده 26ساله، بنیانگذار پلوتو که می گوید: »از صفر تا صد تأسیس فروشگاه آنالین تان پشت تان هستیم.«

حملهبهیکبرند
بهچهقیمتی؟

  با »کی کجاس« جستجو کنید، پیشنهاد بگیرید، جاهای جدید کشف کنید

داشتید؟
بله، دقیقا مــا الگوی خارجی داشــتیم و الگوی ما   
Shopify، یک اســتارت آپ کانادایی اســت که در 
همین زمینه فعالیت می کند .  نسخه  بتا   2 هفته است 
که راه اندازی شــده  و در آذر ماه قرار است که نسخه 
نهایی مان را راه اندازی کنیم و تالش ما این است که 
بازار خود را گسترش دهیم و مانند شاپیفای  دست کم 

بتوانیم بازار داخلی را پوشش دهیم.

پلوتوچهچیزهایدیگریراشاملمیشود؟
 )ticketing ارتباط با مشتریان )سامانه

ارائه محصوالت آماری به مشتریان
ارائه دیتا ها و اطالعات مربوط بــه اینکه کاربران از 
چه دستگاه یا دســتگاه هایی  روی سرورشان ظاهر 

می شوند.
حسابداری محصوالت
امکان مدیریت کاربران

مشاوره  دیجیتال مارکتینگ

تیمپلوتوشاملچهکسانیمیشود؟
 تیم ما در حــال حاضر 4 نفر اســت و تالش ما این 
است که از تخصص های مختلِف مربوطه در این راه 
اســتفاده کنیم. »آروین صادقی« که تخصصش در 
 ، CTO و ســمتش  Full Stuck Developer پلوتو

»طاها آشتیانی« که کارشناس دیجیتال مارکتینگ 
ماست و روی شبکه های اجتماعی کار می کند. »نگار 
نظارتی« که فروش و پشتیبانی مشتریان را برعهده 
دارد و من کــه  UX و UI را برعهده دارم و مدیرعامل 

این پروژه هستم.

سرمایهاولیهاســتارتآپشماچقدربوده
است؟

ارزش گذاری این پروژه اعم از  تامین خدمات، امکانات 
و... حدود 400 میلیون تومان بوده است.

چهنیازیبهتاســیسچنیناستارتآپو
کسبوکاریدرایراندیدهمیشود؟

با توجه به رشد روزافزونی که در ایران برای استفاده 
از مــوارد آنالین تکنولوژی وجــود دارد و عالوه بر 
آن ضریــب نفوذ اینترنت به نظــرم پلوتو می تواند 
با اســتقبال خوبی از ســوی کاربران روبه رو باشد. 
همان طور که می دانید، رشــد در اســتارت آپ ها   
19کانــال دارد که ایــن 19 کانال از شــبکه های 
اجتماعی گرفته تا مارکتینــگ و کارهای دیگر را 
شامل می شــود. ما تالش مان این است که در این 
راه از هر 19 کانال وارد شــویم و از راهنمایی های 
کارشناســان و متخصصان دیجیتال مارکتینگ 

استفاده کنیم.

با»پلوتو«فروشگاهآنالینارزانبسازید

هستی صلح جو

گفتوگو
I n t e r v i e w

جرن دیویس

اگر می خواهید تاثیری بگذارید و دنیای بهتری 
بسازید به دیگران اهمیت دهید.

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
I n t e r v i e w

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه

میالد اسالمی زاد

یادداشتمیهمان
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آنی بسانت

هیچ وجود الهام بخشــی برای دوباره برخاستن 
دچار مشکل نمی شود.

بیوگرافی

سلبریتی
C e l e b r i t y

احسان مصلحی، متولد 1363 در تهران است. 
پدرش دارای شــغل نظامی بوده اما به خاطر 
عالقه مندی به دنیای پرندگان همیشه در خانه 
پرنده داشته اند. احســان می گوید از بچگی 
بــا پرنده هایی که در خانه داشــته اند، بزرگ 
شده است. می گوید ســال 74 که هیچ کس 
نمی دانست بلدرچین چیست، پدرم در ورامین 
پرورش این پرنده کوچک را در مقیاس محدود 
انجام می داد. بعدها کــه به بومهن نقل مکان 
می کنند با پــدرش در خانه بوقلمون پرورش 
می داده و خلق و خوی احسان هم تا حدی با 
پرندگان اخت می شود که رشته دانشگاهی اش 
را هم بــا گرایش تکنولوژی پــرورش طیور 
انتخــاب می کنــد. پدرش 
حامی همیشــگی اش بوده؛ 
چه زمانی که تنها خانه شان 
را بــرای ســرمایه گذاری و 
کمک به او می فروشد و چه 
اکنون که روی کار شــرکت 
نظــارت می کند. احســان 
می گویــد: وقتــی تصمیم 
جدی برای پــرورش پرنده 
گرفتم، پدرم بســیار از من 
حمایت کــرد. همچنین مــادرم. پولی هم 
برای راه اندازی واحد کاری نداشتیم. خانه ای 
داشته ایم در حوالی میدان شهدا که پدرم آن 
را بــه قیمت 20میلیون تومــان فروخت و با 
18میلیون تومانش واحد صنعتی را راه اندازی 
کردیم. مادرم هم مخالفتی بــا فروش خانه 
نداشــت و ما را همراهی کرد با اینکه مجبور 
شــدیم برای ادامه زندگی بــه بومهن برویم. 
اما این ریســک ها را به جان خریدند. مادرم 
قالی بافی می دانســت و در بومهــن به زنان 
زیادی این هنر را آموخت؛ زنانی که اغلب در 
معرض خطرات بســیاری بودند و با این هنر 
می توانســتند زندگی خود را نجات دهند. در 
واقع کارآفرینی فرهنگــش در خانواده ما جا 
افتاده است. به همین دلیل مادرم بسیار من 
را به کار و ایجاد کســب وکار شخصی تشویق 
می کرد و در کنار ما بوده و کمک مان می کرد. 
ســال 80 پرورش بوقلمون را آغاز می کنند؛ 
سال 83 پرورش بلدرچین را به خاطر تجربه 
قبلی پدرش به کارشــان اضافــه می کنند و 
همزمــان وارد دانشــگاه علمی -کاربردی با 
گرایش تکنولــوژی طیور می شــود و دوره 
کاردانــی را در آنجــا می گذرانــد. در همان 
ســال اطالعاتی در مورد بلدرچین ترجمه و 

گردآوری می کند. 
در همان ســال 83 وبالگی در همین زمینه 
راه اندازی می کند تا دانش بلدرچین شناسی 
را گسترش دهد: همه اطالعات را روی وبالگ 
قرار می دادیم. در این سال یعنی 83 نزدیک 
به 2میلیون تومان برای ترجمه هزینه کردم 
و اینقدر کسی واژه بلدرچین را نمی شناخت 
کــه مترجم به جای بلدرچیــن از واژه کبک 
اســتفاده کرده بود. در ادامه حضور در دنیای 
مجازی سال 85 ســایت را راه اندازی کردم. 
چون اطالعات زیادی در مورد این پرنده وجود 
نداشت، فضا برای سوء استفاده افراد زیادی باز 
شده بود و اجناس غیرواقعی تبلیغ می کردند 
و ما با این وبالگ آگاهی سازی می کردیم و به 
افراد مشاوره می دادیم که مثال اگر شناختی 
ندارند و تنها براســاس تبلیغات می خواهند 
وارد این حوزه شوند، سرمایه خود را وارد این 
کار نکنند یا اگر می دیدیــم توانایی تولید و 
راه اندازی کســب وکار را دارند، تشویق شان 

می کردیم. 
علی گرداد، دوســت دوران نوجوانی احسان 
مصلحی است. فوق لیســانس فلسفه دارد از 
دانشــگاه عالمه طباطبایی. اســتاد دانشگاه 
بوده و سال ها در حوزه های فرهنگی کار کرده 
است. جلوتر که می آید آشنایی اش با احسان 
به وصلــت خانوادگی منجر 
می شود و سال 88 به عنوان 
شریک و همکار کارشان را 
شروع می کنند. علی گرداد 
می گویــد حاال بــه خاطر 
این شــرکت همه کارهای 
قبلی اش را کنار نهاده است. 
دیگر دانشگاه نمی رود و تنها 
فعلی شان  روی کسب وکار 
تمرکــز کرده اســت. روی 
فرهنگ ســازی تاکید ویژه ای دارد و معتقد 
است که تولید محتوا برای معرفی کار و معرفی 
محصول و شیوه های کارکرد یک شرکت بسیار 
مهم اســت: در همین راستا در سال 89 همه 
اطالعات مربوط به بلدرچین را دسته بندی و 
تنظیم کردیم و در فرمت ســی دی و در تیراژ 
بیش از 3هزار نســخه بــه متقاضیان عرضه 
می کردیم. این ارسال اطالعات به سراسر ایران 
به صورت کامال رایگان بود و تنها می خواستیم 
فرهنگ این کار و این حوزه را نهادینه کنیم. ما 
بخش زیادی از درآمدهای مان را صرف تولید 

محتوا و فرهنگ سازی در این حوزه کردیم. 
پدر احسان کماکان در شرکت همراهی شان 
می کنــد. کار بلدرچین را از ســال 74 آغاز 
کرده  اند. در خانه بوقلمــون پرورش داده اند. 
کشتار می کرده و بعد به رستوران ها می برده که 
از او بخرند. از شهرک غرب که ساکن بوده اند 
به خاطر همین اشــتغال زایی و کارآفرینی به 
بومهن رفته اند. اما البته در این مسیر سودش 
را هم کرده اند و این ریسک ها باالخره نتیجه 
داده است؛ خیلی جاها خودمان آستین را باال 
زدیم و کار کردیم. ایده از خودمان بود و کارگر 

هم خودمان بودیم. 

خانه مان را فروختیم و 
کارخانه راه اندازی کردیم

بازار بسیار 
بزرگی در این 
رابطه وجود 
دارد؛ بازاری 
که هر روستا 
یک دستگاه 
جوجه کشی 
را قابل تصور 

می کند. البته 
این شعار 
ماست که 
هر روستا 

باید دارای 
یک دستگاه 
جوجه کشی 

باشد و با 
احتساب همه 

روستاهای 
ایران به راحتی 

می توان به 
وجود بازار 

بزرگ و 
گسترده ای 
پی برد. هر 

چند در حال 
حاضر هستند 
روستاهایی که 

دستگاه های 
زیادی 

خریداری 
کرده اند و 

روستاهای 
زیادی هنوز 
خریدی در 
این زمینه 

نداشته اند. اما 
هدف گذاری 

ما رسیدن 
به حجم 

فروش بزرگی 
برای همه 

روستاهای 
ایران است

 از بدنه سنتی بازار آمده اید و در حوزه بسیار 
جالب توجهی چون جوجه کشــی، ولی دلیل 
حضورتان در صفحه گفت وگوی »شنبه« نه به 
دلیل استارت آپی بودن تان بلکه به دلیل طراحی 
اپلیکیشــنی کاربردی با سبقه تولیدی در این 
حوزه است. ظاهرا تحصیل کرده حوزه کامپیوتر 

هم نیستید. ایده ساخت این اپ از کجا آمد؟ 
گرداد: قرار نیســت کــه اســتارت آپی ها همگی 
برنامه نویس باشــند یا همگی از جنس وب باشند. 
ما تیــم خوبی داریم و چون تجربه بازار را داشــتیم 
و عیوب دســتگاه  را می دیدیــم، برنامه هایی برای 
بهبود دستگاه داشتیم و نیاز نبود که حتما خودمان 
الکترونیک خوانده باشیم که بتوانیم این عیوب را رفع 
کنیم  بلکه از نیروهای متخصص این حوزه ها استفاده 
کردیم. هر آپشنی را که خواستیم اضافه شود، با آنها 
در میان گذاشــتیم و آنها برای ما ساختند. در ابتدا 
کار را به صورت تجربی جلــو می بردیم و در ادامه با 
دانشگاه تهران وارد تعامل شدیم. به این صورت که با 
کلینیک صنعتی دانشگاه تهران در ارتباط بودیم و از 
طراحان صنعتی و دانشجویان صنعتی و الکترونیک 
دانشگاه های مطرح کشور برای پیشبرد کار مشورت 
می گیریم و با پرداخت هزینه از دانش  آنها استفاده 
می کنیم. در واقع بخشی از تیم کاری ما همین افراد 
هستند. مثال طراحی صنعتی محصوالت جدید ما 
کار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت است و طراحی 
جــی اس ام را تیــم الکترونیک شــرکت و طراحی 
اپلیکیشن را یکی از دانشــجویان دانشگاه صنعتی 

شریف انجام داده است.

  اپلیکیشن شما دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
مصلحی: اپلیکیشنی که تولید کرده ایم در واقع وصل 
می شود به جی اس ام که این جی اس ام هم به سیستم 
کنترل دســتگاه جوجه کشــی متصل می شود که 
شخص صاحب دستگاه هر جای دنیا باشد، با استفاده 
از بستر ا س ام اس و موبایل اندروید می تواند دستگاه را 
مانیتور و کنترل کند. از طرفی مسئله ای که کار ما را 
از سایر جی اس ام ها متفاوت می کند، توان کنترل از 
راه دور است. به این صورت که می توان دما، رطوبت 
و ســایر پارامترهای الزم در دستگاه جوجه کشی را 
تغییر داد. آنچه در بازار وجود دارد یک جی اس ام ساده 
است که آن هم از طریق موبایل کار می کند، اما تنها 
گزارشی از وضعیت دستگاه می دهد و توان دخل و 
تصرف و کنترل دما و ایجاد تغییر سایر موارد را ندارد. 
کار ما نوعی نوآوری در صنعت جوجه کشی است و 

هیچ شرکتی چنین اپلیکیشی ندارد. 

 چه کسانی مشتریان این دستگاه محسوب 
می شوند؟ 

گرداد: این دســتگاه به طور کلی سه دسته مشتری 
دارد؛ مشتری روستایی، مشتری شهری و مشتری 
صنعتی. مشتری روستایی این دستگاه را خریداری 
می کند که در وهله نخســت نیاز خــود، خانواده و 
فروش در بازار را داشته باشد. مشتریان شهری هم 
عالوه بر اینکه ممکن است این دستگاه را برای تامین 
مایحتاج خود خریداری کنند، استفاده دیگری هم 
از آن می کنند که پرورش پرندگان زینتی است که 
بازار بســیار بزرگی هم دارد. دسته سوم خریدارانی 
هستند که می خواهند کار جدی انجام دهند؛ یعنی 
برای عرضه گسترده به بازار، جوجه کشی می کنند. 
این اپلیکیشن برای افرادی که نمی توانند نظارت 
مستقیم بر کارشان داشــته باشند، مناسب است؛ 
مثال افرادی می خواهند بر کارمندان خود نظارت 
کنند که کارشــان را به درســتی انجام داده اند یا 
نه. بنابراین با کنترل از راه دور دســتگاه به راحتی 
از اوضاع کار خبردار می شــوند. همچنین ممکن 
است برق قطع شــده باشد یا هر گونه تغییر دمایی 
بر اثر علت دیگری ایجاد شــده باشد، از آنجایی که 
جوجه کشــی و دمای مورد نیازش بســیار حیاتی 
است، اپلیکیشن هوشمندی که ما طراحی کرده ایم، 
صاحب دســتگاه را در جریان قرار می دهد. همین 
امر موجب می شــود که هر چه زودتر و ســریع تر 
اقدامات الزم را انجــام دهند و از تلفات جلوگیری 
کنند. یا دانشجوها و پژوهشگران مثال در تعطیالت 
رســمی و ... نتوانند روی پروژه ها نظارت کنند که با 
این اپلیکیشن هدایت پروژه از راه دور میسر می شود. 
کما اینکه تاکنون بیش از 30دانشگاه محصوالت ما را 
خریداری کرده اند. گروه سوم هم افرادی هستند که 
دستگاه را در خانه دارند و  هنگام مسافرت یا وقتی سر 
کار هستند، این اپلیکیشن هشدارهای مختلف را به 
آنها می دهد یا تغیرات دلخواه را روی دستگاه انجام 
می دهند. این اپلیکیشن و این مجموعه جی اس ام به 
کاربر کمک می کنند که سرمایه  اولیه اش حفظ شود 
و با تغییرات دما و برهم خوردن اوضاع و به وجود آمدن 
اشکال در روند کار، با اخطاری که می دهد، جلوی ضرر 
و زیان را می گیرد. همچنین زنان روستایی و عشایر با 
خرید این دستگاه ها و جوجه کشی کردن از این طریق 
صاحب درآمدزایی می شوند. درآمدزایی این افراد هم 
بین 300هزار تومان تا چند میلیون تومان خواهد بود 
که برای افراد ساکن چنین مناطقی می تواند مفید 
واقع شود. این دستگاه ها فضای بسیار زیادی اشغال 

نمی کنند؛ چون ســایزهای متفاوتی دارند و حتی 
دستگاه های رومیزی هم تولید شده اند.  

مصلحی: هر کسی با هر ســطح سوادی می تواند از 
این اپلیکیشن استفاده  کند. مزیت رقابتی جی اس ام 
ما که مجهز به این اپلیکیشن است برمی گردد به این 
موضوع که جی اس ام های دیگر که این اپلیکیشــن 
را ندارند باید کدی را بنویســند در اس ام اس و برای 
جی اس ام ارســال کنند و این دستگاه تنها گزارش 
می دهد. اما اپلیکیشن این گزارش را می گیرد و با زبان 
فارسی هم کار می کند و می تواند اوضاع را از راه دور 
کنترل کند. به این صورت که با استفاده از این امکان 
می توان پارامترهای جوجه کشی را تغییر داد؛ یعنی 
از روی اپلیکیشن می توان دمای دستگاه را کنترل و 
کم و زیاد کرد. در حالی که قبال چنین چیزی آن هم 

از راه دور میسر نبوده است. 

 روی اپلیکیشن شما بخشی هم وجود دارد که 
مثال هر فردی بتواند انتخاب پرنده مورد نظر با 

شرایط ویژه اش را داشته باشد؟
چنین امکانی در این اپلیکیشــن وجود ندارد، ولی 
می توان کاری کرد هر فردی براســاس پرنده ای که 
می خواهد هر کدام را که انتخاب کند، کل اطالعات 
مربوط به آن برایش نمودار شود و این ایده را ما از این 

مصاحبه گرفتیم و حتما رویش کار می کنیم. 

 بیــن صحبت های تان تاکید زیــادی روی 
استفاده کنندگان روستایی و عشایری و ایجاد 
شغل و درآمد به ویژه برای زنان داشتید. آماری 
دارید که چند درصد از خریداران دستگاه های 

شما زنان بوده اند؟
مصلحی: خریدارانی که با نام زن از ما خرید کرده اند، 
بیش از 20درصد از مشتریان ما را تشکیل می دهند. 
اما افراد زیادی هم این دســتگاه ها را خریده اند ولی 

شاید برای مادران شان یا همسرانشان باشد. 

 هدف گذاری شما برای ســال های آینده به 
چه صورت است و به چه ســهمی از بازار فکر 

می کنید؟ 
گرداد: به نظر ما بازار بسیار بزرگی در این رابطه وجود 
دارد؛ بازاری که هر روستا یک دستگاه جوجه کشی 
را قابل تصور می کند. البته این شــعار ماست که هر 
روســتا باید دارای یک دستگاه جوجه کشی باشد و 
با احتساب همه روستاهای ایران به راحتی می توان 
به وجود بازار بزرگ و گسترده ای پی برد. هر چند در 
حال حاضر هستند روستاهایی که دستگاه های زیادی 
خریداری کرده اند و روستاهای زیادی هنوز خریدی 
در این زمینه نداشته اند. اما هدف گذاری ما رسیدن به 
حجم فروش بزرگی برای همه روستاهای ایران است؛ 
چنان که در روستاهای زیادی هم فروش داشته ایم. 
به ویژه یکی از ارگان ها که بیش از هزار دستگاه خریده 
بسیج اســت که دستگاه ها را به شــهرهای مرزی و 
به ویژه شهرهای حاشــیه کویر مانند اطراف کرمان 
برده اند و بین روستاییان توزیع کرده اند. در واقع این 
دســتگاه در مناطقی که بارش کمی دارند، امکانات 
زراعی کمتری وجود دارد و راه های کســب  درآمد 
به وفور یافت نمی شود، توانسته زندگی خانواده های 

کم بضاعت را تغییر دهد. 

 بازار بــزرگ دیگری هم در ایــن ارتباط در 
ایران وجود دارد؛ بــازاری به نام بازار پرندگان 
زینتی که تجــارت چند میلیاردی را رقم زده و 
تا حدود زیادی اعداد و ارقامش پنهان اســت. 
فکر می کنید چقدر می توان با استفاده از فضای 
وب فرصت های این حوزه را شناسایی کرد و از 

زوایای پنهانش پرده برداشت؟  
گرداد: بازار پرندگان زینتی بازار بزرگی اســت نه 
تنها در ایران بلکه در سراســر جهان. حتی بعضی از 
این پرنــدگان چند ده میلیون تومان خرید و فروش 
می شوند. شاید برای شــما جالب باشد که االن هر 
خروس الری در ایران بین یک تا 20میلیون تومان 
خریــد و فروش می شــود یا هر طوطی کاســکو تا 

20میلیون تومان هم قیمت گذاری می شود. شاید 
بخش زیادی از این پرندگان وارداتی باشند اما بخش 
عمده ای هم در ایران جوجه کشــی می شــوند. در 
واقع بازار پنهانی در این میان وجود دارد که اگر سر 
وسامان داده شود نه تنها مانعی برای سوء استفاده های 
احتمالی ایجاد می شود بلکه کسب وکارهای زیادی 
برای جوانان به وجــود می آید. اما در حال حاضر این 
بازار شاید در دست عده قلیلی باشد. دوستداران این 
بازار هم اصوال خبری از زیرو بمش ندارند و راه ورود 
به آن را نمی دانند. حتی نمی دانند مثال تخم ســالم 
دارای نطفه را از کجا تهیه کنند. یا اینکه پرنده ای که 
خریداری می کنند به لحاظ بهداشتی سالمتی الزم 
را دارد یا نه. متاسفانه چندی پیش به همین دلیل در 
این زمینه سایتی تاسیس شد که تخم های تقلبی با 
قیمت های گزاف به مشتریانش می فروخت و افراد 

زیادی را متضرر کرد. 

 خودتان به ایجاد چنین بازاری در فضای وب 
فکر نکرده اید؟ 

مصلحی: بازار بزرگی در زمینه جوجه کشــی انواع 
پرندگان وجود دارد. از تخم سالم نطفه دار، پوست، 
پر، دانه ها، خوراک طیــور، داروی طیور، تجهیزات 
نگهداری و پرورش، دســتگاه های جوجه کشــی 
باکیفیــت و ... چنین بازاری را می تــوان با طراحی 
یک اپلیکیشــن ایجاد کرد. به این صــورت که هر  
کسی که در این بازار حضور دارد باید بتواند مایحتاج 
خود را از منابع معتبــر خریداری کند. اما در همین 
شــرایط فعلی افراد  زیادی متقاضی حضور در این 
بازار هســتند اما نمی دانند مثال تخم های نطفه دار، 
دان مرغوب یا سایر موارد مرتبط با این بازار را از چه 
بازارهایی می توانند خریداری کنند. اما با طراحی یک 
اپلیکشین و ایجاد بازاری بزرگ و آنالین می توان به 
سراســر ایران خدمات رسانی کرد. در این بازار حتی 
می تــوان محصوالت را خرید و فــروش کرد؛ یعنی 
خریدار و فروشنده و تولیدکننده را هم به هم متصل 
می کند. در این زمینه ما برنامه های ابتدایی طراحی 
یک اپلیکیشــن برای راه اندازی یک وب ســایت به 
نام داتی کاال.آی آر که قرار اســت کاالی دام و طیور 
را عرضه کند، انجــام داده ایم و می خواهیم مرجعی 
برای همه عالقه مندان به این حوزه باشــیم و همه 
وسایل و تجهیزات و سایر مواردی را که اشاره کردم 
در این سایت بفروشیم. این سایت به زودی فعالیت 
جدی و گسترده اش آغاز می شود. هر چند فعال تنها 
محصوالت خودمان را عرضه می کند. حتی در زمینه 
بلدرچیــن نیز به طور اختصاصــی در حال طراحی 
یک بازار آنالین برای خرید و فروش تخم و گوشــت 
بلدرچین هستیم؛ یعنی همین بازاری را که در حال 
حاضر داریم، به فضای مجازی می بریم که به زودی 

راه اندازی می شود. 

 وقتی بحث فناوری پیش می آید، واردات آن 
هم از کشــورهای صاحب تکنولوژی می تواند 
مخدوش کننده بازار باشد. رقیب جدی در این 

زمینه دارید؟ 
مصلحی: شــرکت های بزرگ زیادی از کشورهایی 
چون کره، ایتالیا و... در زمینه تولید دســتگاه های 
جوجه کشی فعالیت می کنند که اتفاقا صادرات زیادی 
هم به ایران دارند. البته دستگاه های آنها بیشتر جنبه 
صنعتی  دارند و پروژه های بــزرگ صنعتی را پیش 
می برند اما ما بیشتر روی ساخت دستگاه های خانگی 
و کوچک تمرکز کرده ایم. همچنین به لحاظ طراحی 
دستگاه های جوجه کشی از سطح جهان چیزی کم 
نداریم و به لحاظ فناوری از آنها هم جلوتر هستیم و 
حتی مطمئن نیستیم که در جهان چنین اپلیکیشنی 
وجود داشته باشد. در خاورمیانه که اصال چنین امکان 

و فناوری ای وجود ندارد. 

 شما در بازاری حضور دارید که به لحاظ سنتی 
قدمت باالیی دارد؛ یعنی پرورش طیور همیشه 
و شــاید در طول تاریخ وجود داشته. اما شما 
دستگاهی طراحی کرده و می فروشید که این 

عمل را بسیار بهینه تر و صنعتی تر می کند. اما 
در این بازار تنها هم نیســتید و رقبایی دارید.
شیوه های رقابت شــما در بازار چگونه است و 

چطور سهم بازار را در اختیار گرفته اید؟
گرداد: بله جوجه کشی امری ســنتی بوده. بعدها 
در ادامه رشــد خود با دســتگاه ها نفتی انجام شده، 
بعد برقی شــده و بعد سیستم آنالوگ روی کار آمد، 
بعــد از آن سیســتم ها دیجیتال-آنالــوگ به بازار 
آمد. دیجیتال ها نســل قبل بودند و نسل امروز این 
دستگاه ها، دیجیتال های هوشمند هستند. سال88 
که به صورت صنعتی و با تولید انبوه وارد بازار شدیم 
جزو نخســتین شــرکت هایی بودیم که تولید این 
دستگاه های دیجیتال و هوشمند را رواج دادیم و به 
نوعی گسترش استفاده از دستگاه های دیجیتال کار 
ما بوده است.  در واقع ما در بازار سه دسته رقیب داریم؛ 
رقبایی که اغلب شان نخستین دستگاه ها را از خود ما 
خریده اند و بعد تولیدکننده شــده اند. رقبای دسته 
نخست تولیدی در حد چند ده دستگاه در سال دارند، 
دسته دوم چند صد دستگاه و دسته سوم رقبایی که 
تولید ساالنه شان به هزار عدد در سال هم به سختی 
می رسد. بنابراین ما نگران رقبا نیستیم. ما تالش مان 
این اســت که سالم کار کنیم. هر چند رقبای ما طی 
تبلیغاتی از ناآگاهی خریداران سوء استفاده می کنند 
و می گویند این دستگاه های مجهز به اپلیکیشن به 
اینترنت نیاز دارد و هر کسی نمی تواند با آنها کار کند. 
در حالی که این اپلیکیشن بر بســتر اس اس ام کار 
می کند و نیازی به اینترنت ندارد. حتی بعضی از رقبا در 
سایت های خود جمالتی درج کرده اند با این مفهوم که 
مزیت رقابتی ما داشتن اپلیکیشن نیست! با همه این 
اوصاف در زمانه حاضر خریداران هم هوشمند خرید 
می کنند و به راحتی بد را از خوب تشخیص می دهند. 

 حوزه آنالین از چه زمانی به صورت جدی در 
رأس کار شما قرار گرفت؟ 

گرداد: ما ســال 83 وبــالگ دی کویل  دات بالگفا 
را راه اندازی کرده بودیم. ســال 85 هم وب ســایت 
دی کویل دات کام و بعــد از آن دی کویل دات آی آر 
را ه اندازی کردیم. از سال 95 هم فروش آنالین را آغاز 
کردیم؛ یعنی درگاه پرداخت آنالین روی وب سایت 
قرار دادیم و از این طریق هم دستگاه ها را می فروشیم. 
اما این نکتــه را هم باید بگوییم کــه ما همه ارزش 
برندمان را مدیون حوزه آنالین هستیم. در واقع سایت 
ما معرف کســب وکار ما و محصوالت ما بوده و از این 
طریق بوده که توانسته ایم از سراسر ایران مشتریانی 
داشته باشیم. چون به دلیل بازدیدکننده های بسیار 

این سایت ما فروش بیشتری به دست آوردیم. 

 سایت شما به لحاظ محتوایی نیز محلی برای 
رجوع است. چرا تولید محتوا به این اندازه برای 

شما مهم است؟  
مصلحی: در واقع تولید محتوا ریشــه در داستانی 
دارد. من از همان دورانی که کار فرهنگی می کردم 
و دوران دانشــجویی را پشت سر می گذاشتم یعنی 
سال 83 وبالگ دی کویل را هم راه اندازی کرده بودم 
و در آن زمان هیچ اطالعاتی در این زمینه نبود. یعنی 
حتی بلدرچین را جستجو می کردید به فارسی چند 
تا عکس نشــان می داد. در مورد شیوه های پرورش 
این پرنده و خواص گوشتش هیچ اطالعاتی در دست 
نبود. من در آن زمان حــدود 2میلیون تومان برای 
ترجمه مطالبی در این زمینه هزینه کردم. در حدی 
که وبالگ من محل رجوع اهالی بازار شــده بود و در 

مورد بلدرچین همه به سراغ من می آمدند. 

 آماری از میزان فروش تان از دســتگاه های 
جوجی کشی دارید؟

گرداد: اشاره مستقیم به میزان فروش، تولیدکننده 
را با دردسرهای زیادی مواجه می کند. چون معموال 
مشــکالت تولید و زجری که تولیدکننده می کشد، 
نادیده گرفته می شــود و تنها براســاس آمار و ارقام 
قضاوت می شود و باید هزینه های زیادی بپردازد. اما 
به طور کلی سالی تا چندهزار دستگاه می فروشیم. 

جوجه کشی با تفکر استارت آپی!

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی
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همه چیز از کنفرانس سئو شروع شد. جوانی آمد و گفت: در حوزه 
سئو مشــکالتی داریم و راهنمایی می خواهیم. وقتی پرسیدیم 
کارتان چیست، گفت: جوجه کشی! استارت آپ، فضای وب، علوم 
کامپیوتری، الکترونیک و... اصطالحاتی از این دســت در فضای 
کسب وکارهای اینترنتی از بسامد باالیی برخوردار بوده و معموال 
زنجیروار پشت ســر هم ردیف می شوند. از این مورد که بگذریم، 
به محتوای استارت آپ ها و مباحث دانش بنیان نیز که بپردازیم با 
بسامد خدماتی یا کاالیی ویژه ای روبه رو می شویم؛ فروش موبایل، 
لوازم کامپیوتــری یا خدماتی چون حمل و نقــل و غذا. بنابراین 
اپلیکیشن های طراحی شده هم بیشتر مبتنی بر فروش و خدمات 
بوده تا سمت و سوی تولیدی داشته باشند. اما نکته جالب توجهی 
که در گزارش امروزمان وجــود دارد، برمی گردد به طراحی یک 
اپلیکیشن در حوزه مرغداری و جوجه کشی که امکانات زیادی را 
به دستگاه جوجه کشی اضافه می کند و مانند یک سیستم کنترل از 
راه دور عمل می کند. در واقع در این مورد خاص اپلیکیشن نویسی 
به سمت تولید آمده است؛ تولیدی که در نهایت به اشتغال زایی و 
کارآفرینی منجر می شود که اتفاقا زنان روستایی و عشایری سهم 
عمده ای از این درآمدزایی را به خود اختصاص می دهند. احسان 
مصلحی و علی گرداد در این گزارش از شرکت شان و نوآوری هایی 

که در این حوزه انجام داده اند با »شنبه« حرف زده اند. 

گفت وگوی »شنبه« با احسان مصلحی و علی گرداد که تفکر و دانش استارت آپی را به سمت تولید سنتی برده اند و می خواهند با »بلدرچین دماوند« قطب آنالین پرندگان باشند
1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه
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د کار بزرگ دیگری انجام دهد
فیس بوک، اکوسیستم شبکه های زاکربرگ می خواه

اجتماعی را متحول می کند
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 اولین هفته نامه  اختصاصی استارت آپ ها
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 کارآفرینی که با 
جوان

استارت آپش برای زنان 

خانه دار اشتغال ایجاد 

رده از ویژن 5ساله آینده 
ک

مامان پزمی گوید

فروش
200هزار غذا 

درروز!

15

دیایونتها
زمانبن

ردیبهشت
تا31ا

استارت آپی ها 

بخوانند!

2

نیازمندی های کارآفرینی

10

امـروز
ـرهـای

تـیـت

To d ay ' 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

8

10

11

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؟

 افراد وابسته به شرکت های بزرگ 
ش از 2500 کدنویس و

بی

ن بار فیس بوک چه 
د تا ببینند ای

م گرد می آین
این هفته دور ه

د کرد. این محصول جدید روبات ها 
محصولی عرضه خواه

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 ...

م را بفروشم کجا سرمایه گذاری کنم؟« 
»زمین های

ی از بزرگ ترین سرمایه داران به نام 
این ســوال یک

س سرمایه گذاری برایش 
ایرانی است که دیگر نه بور

و ارز. وقتی به 
ت دارد و نه خرید ســکه، طال 

جذابی

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...  

ـقالــه
ســرمـ

E d i t o r i a l

اکبر هاشمی

سردبیر

بازار جدید پیش روی 

سرمایه گذاران!

بیشترین درآمد مامان ها  حدود 

ن در ماه 
1 میلیون توما

12 تا 3

ت و سودشان به 3/5 
بوده اس

میلیون تومان می رسد

تصور می کردم که راه اندازی 

ر حوزه آی تی پول 
ب وکار د

کس

د. درواقع با 
زیادی نمی خواه

خود فکر می کنی که سایتی 

ی و هزینه زیادی 
ایجاد می کن

ر لزوما 
نمی خواهد، این تصو

درست نیست

شنبه را در شنبه مگ   
آنالین  ورق بزنید 
و در  دانلود 

کنید  و بخوانید

در حوزه آنالین هم در این مدت کوتاه فعال شــدن 
فروشــگاه آنالین حدود 20دســتگاه را به صورت 

آنالین فروخته ایم. 

 از میزان نیاز ساالنه به این دستگاه ها در کشور 
می توانید آماری ارائه کنید؟

در حال حاضر نیاز کشــور به صورت ساالنه حدود 
20هزار دستگاه است. اما این رقم می تواند تا 100هزار 

دستگاه در سال نیز افزایش یابد. 

 می توانیم بگوییم شما سهمی 50درصدی از 
این بازار را در اختیار دارید؟

سهم مان بیشــتر از 50درصد است، چون هم برای 
خریداران خرد و هم برای ســازمان های کارآفرین 
تولید می کنیم. حتی ما برای تولیدکنندگان خرد با 
برند خودشان دستگاه تولید می کنیم. در این زمینه 
از طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی که معموال برای 
مناطق کمتربرخوردار اجرا می شود، حمایت می شود. 

 قیمت دستگاه ها چند تومان است؟
دســتگاه ها با توجه به حجمی که دارند و کوچکی و 
بزرگی شان قیمت های متفاوی هم دارند. اما به طور 
معمول بین 550هزار تومان تا 2میلیون و 700هزار 

تومان قیمت دارند. 

 اضافه شدن اپلیکیشن به دستگاه ها چه میزان 
به قیمت شان می افزاید؟

حدود 250هزار تومان. البته برای فرهنگ ســازی 
روی دستگاه های بزرگ این دســتگاه را به صورت 

رایگان قرار داده ایم. 

 با توجه به اینکه شما دستگاهی تولید می کنید 
که در ادامه یک روند ســنتی قرار دارد اما شما 
نوآوری هایی در این حــوزه انجام داده اید و به 
نوعی سبقه دانش بنیان کارتان و رویکردتان به 
تولیدهم مورد توجه »شنبه « بوده است. با توجه 
به این مسائل اصوال چقدر خودتان را استارت آپ 

یا متعلق به حوزه آنالین می دانید؟ 
گرداد: شــاید صفر تــا صد ما مانند شــرکت های 
استارت آپی نباشد یا تولیدات مان متعلق به حوزه ای 
سنتی باشد اما روحیه حاکم بر کسب وکار ما کامال 
استارت آپی اســت. من به جرات می گویم که همه 
موفقیت مان را مدیون روحیه تیمی حاکم بر کارمان 
می دانیم. حتی غــذا با هم می خوریــم، با هم فکر 
می کنیم و رئیس و مدیرعامل بودن تنها القابی است 
که وجود دارد و هر کسی می تواند ایده جدیدی برای 
کار ارائه کند و در پیشبرد اهداف شرکت کمک کند. 

 سرمایه گذار هم جذب کرده اید؟
گرداد: هیچ گاه سرمایه گذار نداشته ایم و دیدگاه مان 
هم این است که هیچ گاه دنبال سرمایه گذار نرویم. 
چون معتقد هستیم که از دل همین کار سرمایه مورد 

نیاز به دست می آید. 

 یعنی هیچ گاه در کار با مشــکل مالی مواجه 
نشده اید که بخواهید سرمایه گذار جذب کنید 

و خیال تان را راحت کنید؟ 

مصلحی: در کار همیشــه مشــکل هســت. حتی 
شــده که برای پرداخت حقوق کارمندان مان قرض 
کرده ایم. فروش مان پایین بوده و مشــکالتی پیش 
آمده اما باز هم روی کیفیت کار کرده ایم، سایت مان 
را قدرتمندانه جلو بردیم تــا همه بلدرچین دماوند 
را به عنوان مرجع بشناســند و رفته رفته فروش مان 
هم از طریق همین سایت افزایش یافت. ما همیشه 
معتقد بودیم که هزینه سرمایه گذاری را هم باید از 
دل همین کسب وکار به دست بیاوریم و برای پیشبرد 
کسب وکارمان باید خالق و نوآور باشیم. فکر می کنم 
مهم ترین دلیل پیشرفت مان همین تکیه بر نوآوری 

و خالقیت بوده است.  

 رقبای فعلی شما در بازار چه کسانی هستند؟ 
گرداد: سه دسته رقیب در بازار داریم. ما نخستین 
شرکتی هســتیم که وب ســایت برای فروش این 
دســتگاه ها راه اندازی کرده ایم. رقبای ما کســانی 
هستند که خریداران دستگاه های ما بوده اند. رقبای 
زیاد و البته غیرواقعــی داریم که چون توانایی ایجاد 
یک سایت را دارند، توانســته اند محصوالت خود را 
بفروشــند. محصوالتی که صحت و کیفیت شان را 
مشتری بعد از اســتفاده متوجه می شود. البته یکی 

دو رقیب جدی هم در بازار داریم. 
کال در ایران با احتساب واحدهای 
تولیدکننده رســمی و زیرپله ای 
حــدود 100تولیدکننده در این 

زمینه داریم. 

 شــما در بازاری حضور دارید که به نوعی نوپا 
محسوب می شود. مثال شاید استفاده از گوشت 
غاز و اردک در ایران معمول بود اما بلدرچین یا 
قرقاول را کمتر کسی می شناخت. چه برسد به 
اینکه بخواهد از گوشتش استفاده کند. حضور 
در این بازار باید با ریســک زیادی همراه بوده 

باشد؟
مصلحی: من هم با شما موافقم اما شاید سابقه ای که 
پدرم در این کار داشت موجب شد تا وارد این حوزه 
شوم و بعد فاز تولید صنعتی دستگاه ها جوجه کشی را 
هم به کسب وکارمان اضافه کرده و به وضعیت فعلی 
برسیم. در آن زمان هنوز کسی بوقلمون و بلدرچین 
را نمی شــناخت و من معتقدم که بازار بلدرچین و 
گسترش این بازار را مدیون بلدرچین دماوند هستند. 
البته در آن زمان من برای فرهنگ سازی در این زمینه 
ســایتی را هم راه اندازی کرده بودم به نام ترکی فود. 
ترکی به معنای بوقلمون که اگر دامین این سایت را 
تمدید می کردم، االن چند صد میلیون تومان ارزش 
داشت. این ســایت را یک رستوران ترک خریداری 
کرد و االن آن را چندین هزار دالر هم نمی فروشد. ما 
از سال 80 تا 82 برای فرهنگ سازی مصرف گوشت 
بوقلمون کارهای زیادی کردیم. تا جایی که در حال 
حاضر رشــد مصرف گوشــت بوقلمون و بلدرچین 
نســبت به ســال 80 ، بیش از 100برابر شده است. 
حتی طب سنتی هم در حال حاضر به استفاده از این 
گوشت ها سفارش می کند. حتی افراد می توانند به 
سمت جوجه کشی از طاووس بروند که ارزش افزوده 
بیشــتری ایجاد می کند. اینها را که می گویم بیشتر 
می خواهم روی ابعاد گســترده این بازار تاکید کنم. 

حتی بازار پرندگان تهران هم االن فاز دومش افتتاح 
شده که نشان می دهد با بازار بزرگی روبه رو هستیم 

که گوشه های زیادی اش مغفول مانده است. 

 مشکل عمده این بازار چیست؟
گرداد: اتحادیه مرغ و مرغداری زیاد داریم اما اتحادیه 
ویژه سایر طیور نداریم. شرکت بلدرچین دماوند در 
سال های گذشته مرجع بلدرچین پرورش دهندگان 
شده بود. اما مسئله دیگری که در این بازار وجود دارد، 
رقابت منفی است؛ یعنی تولیدکنندگان ریز و درشت 
اینقدر زیاد شده اند که کسی به فکر تولید باکیفیت 
نیست. بلکه هر کســی به فکر ایجاد یک وب سایت 
برای تخریب دیگران است. حتی می توان گفت افراد 
زیادی از این آب گل آلود سوء استفاده می کنند و با 
تولید دستگاه های جوجه کشــی غیراستاندارد هم 
بازار را خــراب می کنند و هم مشــتریان را متضرر 
می کننــد. در حالی که ما آرزو داریــم که رقبای ما 
دستگاه پیشرفته تری نسبت به دستگاه های ما تولید 
کنند که ما به فکر فرو برویم و بخواهیم برای رسیدن 
به آنها تالش بیشتری کنیم. حتی در راستای همین 
دســتگاه های دیجیتال برنامه هایی را به دستگاه ها 
اضافه می کنند که تنها آپشن هایی فانتزی هستند 
که مشــکلی را از مشتری و فرد 

استفاده کننده حل نمی کنند. 

 ظرفیت این بــازار را چقدر 
پیش بینی می کنید؟ 

مصلحی: این بازار اینقدر ظرفیت 
دارد که اگــر دولت توجه ویژه ای به حوزه داشــته 
باشــد تنها از یک پرنده ماننــد بلدرچین می تواند 
مشکالت زیادی از حوزه اشتغال را مرتفع کند. مثال 
از بخش فروش، صنایع تبدیلی، پر، کود و پوســت 
این پرنــده. چنانچه ما تامین کننده دســتگاه های 
ســازمان های دولتی و بزرگی هستیم که طرح های 
بزرگ خوداشــتغالی را پیش می برند. سازمان هایی 
مانند بهزیســتی، بســیج، کمیته امداد و ... همین 
مسائل موجب شــده تا در مناطق کمتر برخوردار 

شغل ایجاد شود. 

 فکر می کنید دلیل مورد اطمینان واقع شدن 
شما چیست؟ ممکن اســت پیشینه فرهنگی 
شــما در این زمینه دخیل باشد یا اینکه صرفا 
جنبه تجاری کارتان تاثیرگذار است و کیفیت 

محصوالت شما؟ 
گرداد: بلدرچین دماوند در این حوزه به برندی معتبر 
تبدیل شده و به مرجعی قابل اطمینان برای مشتریان 
تبدیل شــده اســت. چون خدمات پس از فروش 
مناسب، کیفیت خوب و قیمت قابل رقابت و مناسب 
به مشــتریان عرضه می کنیم. همه این حرف هایی 
که می گوییم قابل رصد هســتند و مشتریان ما طی 
این سال ها به مشتریان دائمی ما تبدیل شده اند که 
خودشان هم ما را تبلیغ می کنند. بنابراین ما براساس 
کیفیت محصول مان قضاوت می شــویم. کما اینکه 
توانسته ایم صادرات هم داشته باشیم و این صادرات 
به مرز هزار عدد در سال هم رسیده است. ما حتی در 
بدترین شرایط اقتصادی فروش خوبی داشته ایم و تا 
5سال آینده می خواهیم حجم بسیار بیشتری از بازار 

جوجه کشی را از خانه مان آغاز کردیم و نخســتین نمونه دستگاه ها را در خانه تست کردیم. با یک بدنه یخچال این 
دستگاه را ساختیم. این دانش را به صورت تجربی و با یادگیری میدانی به دست آوردیم. به این صورت که دستگاه های 
جوجه کشــی موجود در بازار را بررسی می کردیم و می دیدیم که تلفات زیادی می دهند و جوجه های زیادی در این 
میان از بین می روند. رفته رفته به این فکر افتادیم که دستگاه را با بُرد دیجیتال بسازیم تا از نمونه هایی که بُرد آنالوگ 

داشتند پیشرفته تر باشد.
در مرحله بعد به این مســئله فکر کردیم که سیســتم کنترل را مجهز به جی اس ام تولیــد کنیم و در مرحله بعد به 
اپلیکیشنی فکر کردیم که بتواند زمینه کنترل از راه دور دستگاه ها را فراهم کند. با استفاده از دانش دانشجویان این 

حوزه و براساس ایده ای که در ذهن مان داشتیم این اپ را طراحی کردیم. در واقع نوآوری و جلوآمدن بر پایه نوآوری 
مهم ترین بخش کار ما بوده چون همواره می خواستیم نیازی از بازار را مرتفع کنیم و دستگاهی با کیفیت بیشتر تولید 
کنیم. راه اندازی درگاه پرداخت آنالین هم در ادامه همان نوآوری ها قرار داشته چون باور داشتیم که شیوه های سنتی 
فروش دیگر جواب نمی دهد و تا چند سال دیگر تنها حوزه آنالین است که می تواند نجات دهنده بخش های سنتی 
بازار و کسب وکارهای مانند ما باشد. می گویند رنک الکسای بلدرچین دماوند 4هزار است و تا 800بازدیدکننده روزانه 
دارد. این سایت را به عنوان یکی از معتبرترین مراجع کسب اطالعات در مورد این پرنده کوچک می دانند؛ سایتی که 
اطالعاتی در مورد شیوه های پرورش، شیوه های خرید دستگاه ها و قیمت ها و ... در اختیار عالقه مندان قرار می دهد.

آنالین شدن راه نجات سنتی هاست

یکی دیگر از 
اقدامات ما این 

بوده که در 
نمایشگاه های 

مربوط به 
توانمندی روستا 

و عشایر است، 
حضور جدی 
داریم. اصوال 
برنامه ریزی 
ویژه ای روی 
این بخش از 

مشتریان مان 
داریم. چون 
معتقدیم که 

این دستگاه ها 
که گاه حتی 

کمتر از 2متر 
فضا برای 

جانمایی شان 
نیاز است، 
می توانند 

زمینه های 
درآمدزایی 

را برای 
خانواده های 

کم درآمد و به 
ویژه برای بانوان 
فراهم کنند. به 
همین دلیل ما 
به بخش تولید 
صنعت و تولید 
دستگاه  برای 

بخش های 
صنعتی 

بزرگ ورود 
نکرده ایم و بازار 
کسب وکارهای 

خرد را دارای 
ظرفیت های 

عظیمی 
می دانیم

 االن هر خروس 
الری در ایران 

بین یک تا 
20میلیون 

تومان خرید 
و فروش 

می شود یا هر 
طوطی کاسکو 
تا 20میلیون 

تومان هم 
قیمت گذاری 
می شود. شاید 
بخش زیادی 

از این پرندگان 
وارداتی باشند 

اما بخش 
عمده ای 

هم در ایران 
جوجه کشی 
می شوند. در 

واقع بازار پنهانی 
در این میان 

وجود دارد که 
اگر سر وسامان 

داده شود نه 
تنها مانعی برای 

سوء استفاده های 
احتمالی ایجاد 

می شود بلکه 
کسب وکار 

زیادی برای 
جوانان به وجود 

می آید

را در اختیار بگیریــم.  همچنین در ادامه طرح هایی 
برای حمایت از مشــتری داریم در سال جاری برای 
کمک به افــرادی که توان خرید کمتــری دارند و 
مصرف کننده فشــار زیادی تحمــل نکند، با اینکه 
هزینه های جاری کســب وکارمان افزایش چندین 
درصدی داشــته اما ما قیمت هــا را تغییر ندادیم تا 
مصرف کننده رضایتش کماکان جلب شــود و توان 
خریدش را از دســت ندهد و اتفاقا سال خوبی بود و 
فروش خوبی هم داشتیم. یکی دیگر از اقدامات ما این 
بوده که در نمایشگاه های مربوط به توانمندی روستا 
و عشایر است، حضور جدی داریم. اصوال برنامه ریزی 
ویژه ای روی این بخش از مشتریان مان داریم. چون 
معتقدیم که این دســتگاه ها که گاه حتی کمتر از 
2 متر فضا برای جانمایی شــان نیاز است، می توانند 
زمینه های درآمدزایی را برای خانواده های کم درآمد 
و به ویژه برای بانوان فراهم کنند. به همین دلیل ما به 
بخش تولید صنعت و تولید دستگاه  برای بخش های 
صنعتی بزرگ ورود نکرده ایم و بازار کسب وکارهای 
خرد را دارای ظرفیت های عظیمی برای تولید و عرضه 

و وجود تقاضا می دانیم. 

 به صادرات اشــاره کردید. دستگاه هایی که 
صادر می کنید همراه با اپلیکیشن است؟

صادرات با اپلیکیشــن یا بدون آن کامال براســاس 
درخواست مشتری است. اما اپی که طراحی کرده ایم 
قابلیت ست شدن با تمام سیم کارت های رایج دنیا را 

دارد و از این منظر مشکلی نداریم. 

 شما از بدنه سنتی کسب وکارها و تحصیالتی 
در حوزه  فلســفه و طیور به سمت دانش بنیان 
شدن و طراحی اپلیکیشن حرکت کردید؛ ولی 
دیدگاه مسلط در اکوسیســتم معموال بر این 
است که افرادی به این سمت و سو می روند که 
تحصیالت مرتبط داشته باشند. نظر خودتان در 

این مورد چیست؟ 
گرداد: به نظر من تنها داشتن ایده کافی است؛ ایده ای 
که قابلیت تجاری سازی داشته باشد و به نوعی بتواند 
نیازی را پاسخگو باشد. در واقع ما دوست داریم این 
پیام از طریق هفته نامه شــنبه به مخاطبانش داده 
شود که نیازی نیســت همه افرادی که می خواهند 
اســتارت آپ راه انــدازی کنند یا کسب وکارشــان 
را به ســمت دانش بنیان شــدن پیش ببرند، حتما 
تحصیل کرده رشــته های علوم کامپیوتری باشند 
بلکه باید تیم تشکیل بدهند. هر کسی می تواند تیمی 
متشکل از افراد مختلف با تخصص های متفاوت ایجاد 
کند. برای بخش فنی و دانش بنیان از دانش آموختگان 
این حوزه اســتفاده کند و برای بخش های دیگر از 
دانش های دیگــر. کما اینکه ما نیــز چنین کاری 
کرده ایم و با به کارگیری افراد توانمند توانسته ایم ایده  
خودمان را پیش ببریم؛ یعنی داشتن ایده کافی است.

 در حال حاضــر چند نفر با شــما همکاری 
می کنند؟

حدود 15نفر. 

 تاکنون عمده درآمد شما از راه فروش تلفنی و 
به تعبیری سنتی بوده. حتی بخش قابل توجهی 
هم صادر کرده اید. چقدر به فروش آنالین توجه 

دارید؟
مصلحی: 6 ماه اســت کــه درگاه پرداخت آنالین 
را به ســایت بلدرچین دماوند اضافه کرده ایم و این 
قصد را داریم که این بخش را بســیار بیشتر از قبل 

گسترش دهیم. 
گرداد: حتی این دیدگاه را داریم که تا چند ســال 
دیگر کال فروش مان از طریق سایت و درگاه پرداخت 
آنالین صورت بگیرد. بنابراین سایت مان ارزش بسیار 
زیادی برای مــان دارد و گاهی با خودمان می گوییم 
حتی اگر از این کسب وکار بیرون برویم، سایت مان 
را حفظ خواهیم کرد و فروشــی نخواهد بود. چون 
سایت برای مان بسیار ارزشمند است و 95درصد از 
کل فروش مان را مدیون ســایت مان هستیم. اصوال 
یکی از دالیل پیشــی گرفتن ما از رقبای سنتی مان 
داشتن همین ســایت معتبر بوده است. چون آنها 
دانش اداره چنین سایتی را نداشتند. البته آنها هم در 
پی راه اندازی سایت هستند چون تاثیر این امر را بر 

کسب وکارشان دیده اند. 

 سرعت رشدتان در این چند سال به چه صورت 
بوده است؟

مصلحی: مــا از تولید چند عدد دســتگاه در خانه 
شخصی مان به تولید چند هزار دستگاه در یک واحد 
صنعتی رسیده ایم که سرعت رشد چندده برابری را 

نشان می دهد. 

 برای بخش آمــوزش چــه اقداماتی انجام 
داده اید؟

مصلحی: همراه با دستگاه ها ســی دی  آموزشی و 
کتابچه راهنمای تکمیلی حاوی آموزش های الزم 
برای دوران پرورش هم به خریداران تحویل می دهیم 
تا شیوه های استفاده و طریقه کار با این دستگاه ها را 
دقیقا آموزش ببینند. این نکته از جمله کارهایی است 
که برای نخستین بار انجام داده ایم. چون مشکالتی 
در این زمینه وجود داشــت و بعضی افراد دستگاه 
را می خرید انتظار داشــتند تخم ها را که در آن قرار 
می دهد، بعــد از یک روز همگی جوجه شــوند. در 
حالی که این دستگاه براساس ارگونومی طبیعی بدن 
پرندگان تنظیم می شوند و نمی توان دوره جوجه شدن 
را تغییر داد. چنین دیدگاه هایی هم از جمله ریسک ها 
و تهدیدهای کسب وکار ماست که سعی کرده ایم با 
تهیه ســی دی و کتابچه آگاهی رسانی در این حوزه 

داشته باشیم. 

 برنامه های شــما برای آینده چیســت؟ آیا 
فعالیت در این حــوزه را بر مبنای دانش بنیان 

ادامه می دهید؟
گرداد: صد درصد. ایده های بسیاری برای طراحی 
اپلیکیشن های دیگری هم داریم که البته نمی توانم 
به جزئیات بیشتری اشاره کنم اما دارای ویژگی های 
منحصر به فــردی خواهند بود. مثال در حال حاضر 
دســتگا ه های جوجه کشــی موجود در بــازار تا 
80درصد جوجه ها را ســالم متولد می کنند اما با 
ایده هایی که داریم این میزان را به 90 تا 95درصد 
افزایش می دهیم که این کار را هم مبتنی بر دانش 
روز و فناوری هایی که به دستگاه ها اضافه می کنیم، 

پیش خواهیم برد. 

جوجه کشی با تفکر استارت آپی!
گفت وگوی »شنبه« با احسان مصلحی و علی گرداد که تفکر و دانش استارت آپی را به سمت تولید سنتی برده اند و می خواهند با »بلدرچین دماوند« قطب آنالین پرندگان باشند
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در پس هر روایتی از پیروزی، پیش درآمدی از 
درماندگی است. شکست حاشیه ای از زندگی 
بسیاری آدم هاست که امروز به آنچه خوابش را 
نمی دیدند دست یافته اند. آنهایی که ما گمان 
می کنیم از بدو تولد ســتاره بختشان دمیده و 
همواره زندگی روی روشــنش را به آنها نشان 
داده، روزهای ناامیــدی را نیز تجربه کرده اند. 
شاید این یکی از ناراحت کننده ترین روایت های 
هالیوود باشد، داســتان یکی از مشهورترین 
بازیگران ســینمای آمریکا که امــروز او را از 
بزرگ ترین سوپراستارهای هالیوود می دانند؛ 

سیلوستر استالونه.
تا پیش از شــهرت، اســتالونه بازیگر چندان 
محبوبی نبــود. فیلم های محدودی که تا قبل 
از 1976 بازی کرده بود، نتوانسته بودند رویای 
شــهرت در هالیوود را برایش به واقعیت بدل 
کنند. دستمزدی که بعد از بازی در چند فیلم به 
دست آورده بود، برایش چندان سودی نیاورد 
و خیلی زود ورشکست شد. »چنان دچار فقر 
بــودم که جواهرات همســرم را  می دزدیدم و 

می فروختم.« 
استالونه مجبور شد خانه اش را بفروشد. خودش 
می گوید: »سه شــب در ایستگا ه های اتوبوس 
نیویورک خوابیــدم.« ناتوانی اش در پرداخت 
مخارج زندگی تا آنجا پیش رفت که سگش را  
به یک غریبه فروخت. »او نزدیک ترین همراهم 
در آن روزهای سخت بود، اما دیگر نمی توانستم 
برایش غذا بخرم. سگم را 25 دالر به یک غریبه 

آس وپاس فروختم.«
 راکی، فیلم تاریخ ساز هالیوود

»چند روز بعد، درست در لحظاتی که بازگشت 
به دنیای بازیگــری برایم تصویر محو یک رویا 
بود، مسابقه بوکســی بین محمدعلی و چاک 
وپنررا، که از معروف تریــن قهرمانان بوکس 
بودند، تماشا کردم.« این بازی چنددقیقه ای 
کافی بود تــا الهام بخش نوشــتن فیلمنامه 
»راکی« شود، فیلمی که بعد از گذشت سال ها، 
هنوز استالونه را با آن می شناسند. او فیلمنامه 
راکی را 20ساعته نوشت! اولین پیشنهاد خرید 
فیلمنامه اش 125 هزار دالر بود. می خواست 
خودش قهرمان داستان باشد و مشکل اینجا 
بود که اســتودیوی فیلم ســازی او را قهرمان 
واقعی نمی دانست. می گفتند: »صدا و چهره ات 
برای بــازی در نقش جدی زیــادی خنده دار 
است.« چند هفته بعد استودیو پیشنهاد 250 
هزار دالری اش را مطرح کرد. حتی زمانی که 
قیمت خرید فیلمنامه اش تا 350 هزار دالر باال 
رفت، استالونه پیشنهاد را نپذیرفت. آنها قصه 
را می خواستند نه سیلوستر را، و پذیرفتن اینکه 

ستاره داستاِن خودش نباشد، آسان نبود. 
بعد از مدتی اســتودیو موافقت کرد استالونه 
در فیلم بازی کند. فیلمنامه به ارزش 35 هزار 
دالر به آنها فروخته شــد. ادامه ماجرای فیلم 
راکی بخشی از تاریخ هالیوود را ساخته است. 
راکی جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و 
بهترین تدوین را در اسکار 1977 از آن خود کرد 
و استالونه نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
مرد شد. فیلم راکی به فهرست فیلم های ملی 
آمریکا راه یافت و یکی از فیلم های برتر دوران 

شناخته شد.
اســتالونه دربــاره اینکه بــا 35 هــزار دالر 
به دست آمده چه کرد، می گوید: »اولین کاری 
که کردم این بود که سگم را پیدا کردم و دوباره 
آن را خریدم.« آنقدر به حیوان خانگی اش عالقه 
داشت که سه روز کامل به همان مغازه رفت تا 
مردی که سگش را خریده بود پیدا کند. »روز 
سوم، غریبه را دیدم که با سگم به سمت مغازه 
می آمد. برایش توضیح دادم که چرا مجبور به 
فروش سگ شــده بودم و به او پیشنهاد 100 
دالری دادم، اما نپذیرفت. او حتی قیمت هزار 
دالر را قبول نکرد و من برای سگم که تنها 25 

دالر فروخته بودم، 15هزار دالر پول دادم.«
امروز همان سیلوستر استالونه ای که شب ها در 
ایستگاه اتوبوس می خوابید، یکی از بزرگ ترین 

ستاره های سینمای آمریکاست. 
 رویاهایتان را رها نکنید

»ورشکســتگی واقعا برایم ســخت بــود. اما 
می خواهم بپرسم که هیچ وقت رویایی در سر 
داشته اید؟ هیچ وقت آنقدر شکست خورده  اید 
که نتوانید خیال رسیدن به رویایتان را در سر 
بپرورانید؟ من هم بزرگ ترین رویاها را در ذهن 
داشــتم و هم عمیق ترین شکست ها را تجربه 
کردم. باور دارم که زندگی آسان نیست. زمانی 
که نه پول دارید و نه نام، زندگی برایتان چندان 
آسان نخواهد بود.  زمانی که فرصت ها از کنارتان 
عبور می کنند و کسی شما را نمی بیند معنی اش 
این اســت که هیچ کس نیستید. لحظه ای که 
ایده های شــما را می خواهند اما خودتان را نه. 
لحظه ای که گویی تمام درها به رویتان بسته 
می شوند، امیدهایتان فرو می پاشند و شما هر 
بار در خودتان مچاله می شوید. این ها لحظات 
شکســت هســتند. وقتی که هیچ پولی برای 
غذایتان ندارید، جایی برای خــواب ندارید و 
حاضرید دســت به هر کاری بزنید برای زنده 
ماندن.« »اما هرگــز رویاهایتان را رها نکنید. 
هر اتفاقی هم که بیفتــد، بگذارید رویاهایتان 
در ذهنتان نفس بکشند. وقتی در قعر دره های 
ناامیدی پرت شده اید، از رویاها دست نکشید. 
وقتی زندگی به شما پشت کرده است، از رویاها 
دست نکشید. حتی وقتی هیچ کس نیستید، 
از رویاها دســت نکشــید. چرا که رویاها از آن 
شما هستند و کســی جز خودتان نمی تواند 
آنها را واقعی کند. با شکســت گالویز شوید، 
شکستش بدهید و باور داشته باشید که هرگز 

نباید تسلیم شد.«

ناکامی  های مارگارت اتوود رمان نویس کانادایی

»شکســت نام دیگر بســیار زندگی کردن است. 
خیلی از کارهای عادی و روزمره، حداقل در نگاه 
خودمان، محکوم به شکســت می شــوند. حتی 
آنهایی که به گمان ما فاتح میدان های زندگی اند 
در شخصی ترین عوالم شکست را مزه کرده اند. چه 
دستی رویای ما را آنقدر باال می برد که بال های امید 
و تالش به جای پرواز به سمت آنها، ما را به خاک 
می غلتانند؟ اصال چه کســی گفته به هر قیمتی 

باید موفق شد؟« 
اینها جمالت مارگارت اتوود، نویســنده و شاعر 
کانادایی  اســت که آوازه قصه هایــش او را برنده 
جوایز ادبی، همچون جایزه آرتور ســی کالرک و 
جایزه بوکر، کرده است. رمان های »قصه ُکلَفت«، 
»آدمکش کور« و »اوریکس و کریک« از جمله آثار 
اوست که به زبان فارسی ترجمه شده است. اتوود 
در ادبیــات به ترکیب طنز و اســطوره با واقعیات 
اجتماعی شهرت دارد. او در ادامه یادداشتش در 

روزنامه گاردین می نویسد: 
»می دانم دلتــان می خواهد شکســت هایم در 

زندگی را فهرست کنم. ید طوالیی در درماندگی 
دارم. بگذاریــد با ناکامی کودکی ام شــروع کنم 
که امروز به چشــم همه خنده دار اســت و روزی 
برای من به معنای تمام و کمال شکســت بود. در 
12ســالگی به اصرار برای خودم کت زردرنگی با 
سجاف  های کوتاه و بلند دوختم که با پوشیدنش 
شبیه بچه های سرراهی می  شدم. هیچ وقت از یاد 
نمی  برم که مادرم در خیابان چند قدم دورتر از من 
راه می  رفت و هربار برمی گشــتم نگاهش را از من 
می گرفت. تا سال ها دست به خیاطی نبردم. شاید 
ترجیح بدهید شکست های مدرسه  و دانشگاهم را 
بخوانید؛ بدترین نمره ام در دوران تحصیل که در 
ادبیات بود یا ناتوانی ام در تایپ سریع با کامپیوتر؟«

 گفتند: قالب هایت ماهی صید نمی کنند
می دانم ایــن لغزش هــای خــرد و کوچک در 
زندگی هر انســانی اتفاق می افتند و از طبیعت 
ما جدانشــدنی اند. برای من که امروز نویســنده 
هســتم، هیچ شکســتی عمیق تر از ناکامی در 

نوشتن نیســت و این همان بالیی بود که بر سر 
اولین تجربه های نوشتنم آمد. زمانی که به عنوان 
نویســنده ای تازه کار و جوان اولین نســخه های 
قصه ام را به کســانی کــه آن روزهــا در ادبیات 
می شناختم دادم همه موافق بودند که استعداد 
چندانی در نوشتن ندارم. به قول کانادایی ها قالب 
بــه آب انداخته بودم اما ماهی بــه دامم نیفتاده 
بود. شکست هایم در نویســندگی کم نبوده اند. 
در زمســتان 1983 با خانواده ام به روستایی در 
انگلســتان رفته بودیم. آنهــا مهاجرت مرغان را 
تماشــا می  کردند و من دچار الهام نوشتن بودم؛ 
که وهمی بیش نبود. در آن فضای زمســتانی و 
سرد در کنار دریاچه، فکر داستان پیچیده ای در 
ذهنم شکل گرفته بود که قهرمانش ماهیگیری 
بود که با سیگارها و قالب هایش در کلبه  ای کنار 
دریاچه زندگی  می کرد. داستانم پر بود از الیه  های 
زمانی و گفت وگوهای ماهیگیر با خودش که هرگز 
نتوانستم آنها را به درستی در واژه بگنجانم. وقتی 
داستان را با شــور و هیجان به کانادا بردم، مرا با 

جمله »نرود میخ آهنین در ســنگ« راهی خانه 
کردند. با آنکه تا آن روز چند رمان از من چاپ شده 
بود، احساس درماندگی می  کردم. برایم پذیرفتنی 
نبود که به نوشته  ام نه بگویند. اما چرا واقعا راهی 
خانه نشدم؟ با آنکه می  توانستم دیگر قصه  ای چاپ 
نکنم و دلم را به نوشته  های خاک خورده در کشوی 
میزم خوش کنم. با آنکه نویسندگی برای من لذتی 
شخصی بود نه یک شغل و درآمد. داستان ماهیگیر 
پیر را کنار گذاشتم اما نوشتن را نه. تابستان بعد 
دوباره به همان روســتا در نورفولــک رفتم. در 
کتابخانه کوچکی شــروع به خواندن رمان  های 
جین پلدی، نویسنده انگلیسی، که در کتابخانه 
پیدا می  شدند کردم. و شش ماه بعد کتاب »قصه 

ُکلَفت« را نوشتم. 
یاد گرفتم که جمله کلیشــه »شکســت بیش از 
موفقیت تو را به جلو می راند« درست است. امروز 
می  دانم که شکست سخت نیست. کافی  است باز 
ســراغش بروید و رویش را کم کنید. سوار همان 

اسبی شوید که شما را به زمین انداخته است.

وقتی الهام نوشتن،  وهمی بیش نیست
سیلوستر استالونه و روزهای 

تاریک زندگی اش 

شکست را شکست دهید

استیو جابز
با نتیجه افکار دیگران زندگی نکنید؛ به صدای 

درون تان گوش دهید.

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه

ستون

مصطفی 
امیری بین 

وسایل و 
خرت و

پرت های 
انباری اش 

یک هارد دارد 
که یادگار 

روزهای 
شکست 

است.  هاردی 
که روزی 

روی سروری 
نصب بود 

که اطالعات 
یک سیستم 
وبالگ دهی 

روی آن 
ذخیره شده 

بود و قرار 
بود حسابی 
پول ساز شود

مصطفی امیری از یکی از تجربه های شکست قدیمی اش می گوید
نسیه کاری، کار دستمان داد!

قبل از 30 سال، سن مناسبی برای بازگو کردن 
زود  نیست؛ کمی  دراز کاری  و  خاطرات دور 
است؛ کمی مانده تا چنته تجربه هایتان آنقدر 
یک  جلوی  نشستید  وقتی  که  شود  وزن دار 
خبرنگار بتوانید از دوره های مختلف و تجربه های 
خوب و بد بگویید... اما برای آنها که بازی ها و 
بخشی  هم  کودکی  تابستان های  و  فراغت ها 
از رزومه کاری شان است، ماجرا جور دیگری 
است. مصطفی امیری از این دست جوان هاست؛ 
سر پرماجرایی دارد و لحنی آرام، که وقتی از 
گذشته و تجربه های کاری حرف می زند هم به 
دل می نشیند هم شیرینی و غرابت توامانی دارد. 
»پدرم مدیرفروش شرکتی بود که در زمینه لوازم 
تابستان ها که  فعالیت می کرد؛  ماشین  یدکی 
مدرسه نمی رفتیم ما را با خودش می برد شرکت. 
من و برادرم علی به همکارانش تایپ ده انگشتی 
یاد می دادیم. بعدتر که سیستم عامل داس به 
ادارات و محیط های کار راه پیدا کرد، دستورات 
آن را به همکاران پدرم یاد می دادیم. بچه بودیم، 
دبستانی بودیم اما کار با کامپیوتر را بلد بودیم و 
با آن پول توی جیبی مان را درمی آوردیم.« پدر 
کامپیوتر خوانده  کویت  دانشگاه  در  مصطفی 
بود و این دستگاه از بدو ورودش در خانه آن ها 
با  را  روز  بود.  روزهای کودکی شان  همنشین 
سروکله زدن با کامپیوتر شب می کردند و رویای 
آینده ای را می دیدند که کسب وکار و زندگی شان 
همه پای همین وسیله تازه از راه رسیده می گذرد. 
»قیژ و قیژ اینترنت دایل آپ که توی خانه پیچید 
انگار دنیا را به من و علی دادند. راهنمایی بودیم 

و تمام وقت می نشستیم پای اینترنت. با سروکله 
زدن با سایت های مختلف و یاد گرفتن از روی 
دست معدود آدم هایی که فعال بودند، طراحی 
سایت را یاد گرفتیم و شروع کردیم به سفارش 
گرفتن. پدرم از کار لوازم یدکی مهاجرت کرده 
بود به دنیای کامپیوتر، مدیرفروش یک شرکت 
کامپیوتری شده بود و آن شرکت دنبال کسی 
راه اندازی  و  را طراحی  می گشت که سایتش 
کند. من و علی دستمان را بردیم باال و گفتیم 

ما هستیم!«
سایت  طراحی  نمی گفتیم.  نه  کاری  هیچ  به 
برادرش  و  می شود کسب وکار جدی مصطفی 
علی و روزهای نوجوانی آن ها با کدنویسی و باال و 
پایین کردن لوگوی سایت ها سپری می شود. همه 
چیز حکایت از آن دارد که این شغل آینده این دو 
برادر شیفته کامپیوتر خواهد بود. »مشتری ها 
زنگ می زدند خانه که به ما سفارش طراحی 
و  برمی داشت  را  مادرم گوشی  بدهند،  سایت 
می گفت بچه ها مدرسه اند! مشتری برق از سرش 
می پرید چون فکر نمی کرد قرار است به یک بچه 
اول دبیرستانی سفارش کار بدهد!« اما اوضاع 
خوب پیش می رفت، دوره ای بود که هرکسی 
راه  برای کسب وکارش دنبال  یا  برای خودش 
انداختن سایتی بود و مشتری های زیادی از راه 
می رسیدند. سال 85 که رسید برای مصطفی همه 
چیز جدی تر شد. تصمیم گرفت اولین کسب وکار 
واقعی خودش را راه بیندازد و به قول معروف 
تابلوی شرکت خودش را ببرد باال. »با یکی از 
اجاره کردیم.  زیرزمینی  آریاشهر  دوستانم در 
هرکس گوشه ای از آن کارهای شرکت خودش را 
انجام می داد. کار ما طراحی سایت بود. سال اول 
دانشگاه بودم، در شهید بهشتی علوم کامپیوتر 
می خواندم. اوضاع خوب پیش می رفت؛ سایت 
باشگاه پرسپولیس دست ما بود و کلی سایت 
شرکت های بزرگ و کوچک دیگر. سه سال کار 

کردیم و بزرگ ترین دلخوشی مان این بود که مدام 
سفارش می گرفتیم و کار بود.« کار بود اما پول 
آنچنان که باید نه! »مشتری ها کار را که تحویل 
و  ما می دادند  لبخند تحویل  می گرفتند؛ یک 
می رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کردند! 
ما هم راه ورسم پول گرفتن از مشتری را بلد 
نبودیم. اهل اینکه کسی را تحت فشار بگذاریم 
نبودیم. یادم می آید پرسپولیس که به تیم های 
مقابلش گل می زد و برنده می شد پدرم به شوخی 
می گفت: »پاشید برین پولتون رو بگیرین، االن 
وضعشون خوبه!« اما ما همیشه فکر می کردیم 
پول کارها و طلب ها یک روزی وصول می شود؛ 

اما نشد که نشد!«

 سرور را خاموش کردم و هاردش را یادگاری 
برداشتم

سال 88 از راه رسید، اینترنت بود و اختالل های 
از  را  دارودستکش  دوست مصطفی  مدامش. 
زیرزمین آریاشهر جمع می کند و می رود، مصطفی 
می ماند و زیرزمینش؛ با اجاره و حقوق کارمندها 
و طلب هایی که خبری از وصول شدنشان نیست. 
»به این نتیجه رسیدم که با این شرایط بیشتر از 
این نمی توانم ادامه دهم. اسفند سال 88 بود، 
حقوق همه بچه ها را پرداخت کردم و از شرکت 
زدم بیرون، فقط دویست هزار تومان برای خودم 
مانده بود! حقوق پایه هریک از بچه هایی که با ما 
کار می کردند چهارصد هزار تومان بود اما برای 
من که بنیان گذار و همه کاره آن شرکت بودم فقط 
دویست هزار تومان ته جیبم مانده بود. یک جای 
کار می لنگید.« مصطفی امیری حاال مدیرعامل 
شرکت زرین پال است؛ نمونه ایرانی پی پال که 
خودش امید دارد موفق ترین کیف پول الکترونیکی 
از وضعیت کنونی شان  ایران شود.  در تجارت 
راضی است و با سرمایه گذاری که برای توسعه 
شرکت گرفته اند امیدوار است تا پایان سال تعداد 

کارمندهای شرکت به 35 نفر برسد. کارمندهایی 
که خودش همیشه غصه می خورد خوب نمی تواند 
آن ها را درک کند چون هیچ وقت کارمند جایی 
نبوده است. »یکی از بزرگ ترین ضعف های من 
در زندگی این بوده که همیشه برای خودم کار 
کرده ام. تجربه یک روز کارمندی را ندارم. همین 
باعث شده درک درستی از برخی قضایا نداشته 
باشم. مثال نه گفتن بلد نیستم. یکی از دالیلی که 
شرکتمان را در سال 88 تعطیل کردم همین بود 
که به هیچ کس نتوانستم نه بگویم؛ آشنا و اقوام 
می آمدند سفارش کار می دادند، با اینکه سرمان 
شلوغ بود و مطمئن بودم پولی در کار نخواهد بود، 
باز قبول می کردیم، تهش یا بدقول می شدیم یا 

پولی دستمان را نمی گرفت!« 
از  و  ناامید شدن  را  بزرگ ترین خطر شکست 
باورهایت  اینکه  انگیزه ها می داند.  دست رفتن 
را بگذاری کنار و برسی به حرف های بقیه که 
»چرا وقتت را پای این کارها و ایده های بی خود 
هدر می دهی!« می گوید روزی که نگاه شما به 
باورهایتان مثل حرف های مایوس کننده دیگران 
شود روز مرگ شماست. »شکست خوردن این 
خطر را دارد که دست از باورهایتان بکشید؛ چون 
وقتی شکست خورده و دلسرد هستید بیشتر از هر 
صدایی حرف های بقیه را با خود زمزمه می کنید.« 
مصطفی امیری بین وسایل و خرت وپرت های 
روزهای  یادگار  دارد که  هارد  انباری اش یک 
شکست است.  هاردی که روزی روی سروری نصب 
بود که اطالعات یک سیستم وبالگ دهی روی آن 
ذخیره شده بود و قرار بود حسابی پول ساز شود. 
»آن هارد را برداشته ام تا روزی به بچه ام نشانش 
بدهم و به او بگویم این یادگار پروژه ای است که فکر 
می کردم آگهی دهنده ها برای آن صف می کشند، 
اما مجبور شدم روزی سرورش را خاموش کنم و 
بپذیرم شکست خورده ام؛ شکست خورده ام اما 

تمام نشده ام!«

رضا جمیلی
آتیه نو

تجربه شکست

وی
ا تق

رض
علی

س: 
عک



الیزابت کابلر
وقتی موقعیت ها در بدترین شکل مکن هستند 
می توانیم بهتریــن جنبه های وجــود خود را 

کشف کنیم.
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دولت ایتالیا به جای وام دادن به استارت آپ ها، به سرمایه گذاران وام می دهد

بعد از اینکه نخست وزیر ایتالیا، ماتئو رنتسی، اخیراً 
از سیلیکون ولی بازدید کرد، به نظر می رسد که ایتالیا 
امیدوار اســت در کمک به رشد اقتصاد فناوری اش 

پشتیبانی هایی دریافت کند.
در طول سفر رنتســی، او با 150 کارآفرین ایتالیایی 
صحبــت کرده و با رؤســای توییتر، گــوگل و یاهو 

مالقات کرد.
در واقع رنتسی اولین نخســت وزیر ایتالیا بود که از 
سال 1982 از کالیفرنیا بازدید کرده بود. نکته جالب 
توجه درباره ســیلیکون ولی این اســت که در حال 
حاضر حدود 5.000 کارآفرین فناوری ایتالیایی در 

این منطقه زندگی و کار می کنند.

  استارت آپ های ایتالیایی کجا هستند؟
در اوایل بازدید تاریخی رنتســی، این سوال برایش 
مطرح شده بود که استارت آپ های فناوری ایتالیایی 
کجا هستند؟ چرا آنها نقش پررنگی ندارند؟ آیا آنقدرها 

هم شرکت ایتالیایی در آنجا وجود ندارد؟
در گزارش اخیر استارت آپ یوروپ پارتنرشیپ که 
آمار و ارقام مربوط به کشور ایتالیا را بررسی می کند، 
مشخص شــد که بیش از 100 استارت آپ فناوری 
اطالعات و ارتباطــات در ایتالیا موانــع موجود در 
مراحل اولیه را در 3 سال اخیر از بین برده اند و انتظار 
می رود که به شرکت های جهانی بزرگ تبدیل شوند. 
تقریباً 68 درصد از شرکت های شناسایی شده بین 
500هزار دالر تا 2.5 میلیــون دالر درآمد دارند در 
حالی که درآمد 17 درصد دیگر بین 2.5 میلیون تا 

5میلیون دالر است.
از نظر عرضه اولیه عمومی )IPO(، شــرکت فناوری 
معناگرای اکسپرت سیستم بیش از 27 میلیون دالر 
کسب درآمد کرد تا در بورس AIM  ایتالیا عمومی شود. 
این فهرست با ارزش 39.5 میلیون دالر بزرگ ترین 
جایگاه را در AIM داشــت. به عالوه تریبو مدیا، یک 
شرکت متخصص در حوزه راهبرد تبلیغات آنالین 
و انتشارات دیجیتال، در ماه مارس 24 میلیون یورو 

درآمد داشت.
میل آپ هم یک ارائه دهنده نرم افزار بازاریابی ایمیل 
در ایتالیاست که بیش از 10 سال است دفاتری را در 
میالن، سرمونا و سان فرانسیسکو تاسیس کرده است 
و عرضه اولیه عمومی خود را در ماه جوالی 3 میلیون 

دالر می داند.
آمار و ارقام نشــان می دهد که بیش از 50 درصد از 
خریدها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایتالیا 

توسط خریداران مستقر در اروپا انجام گرفته اند.
یک چیز کاماًل مشخص است؛ هر زمان که موضوع 
بخش فناوری ایتالیا مطرح می شود، همیشه نظرات 
بســیار متفاوتی از داخل و خارج از کشــور مطرح و 

بیان می شوند.
در اواسط دوران رکود با تقریباً نرخ بیماری 43 درصد 
در بین افراد با میانگین سنی زیر 25 سال، یک ساختار 

سیاسی بی ثبات و استفاده از یک پهنای باند پایین تر از 
حد متوسط، به آسانی می توان این کشور را به عنوان 

یک نقطه اتصال دیجیتالی در اروپا نادیده گرفت.
با ایــن حال، با وجود این شــرایط نامســاعد، یک 
اکوسیســتم فناوری در حال رشد در این منطقه در 
حال ظهور است و همراه با آن شاهد نسل جدیدی از 
کارآفرینانی خواهد بود که می خواهند موج جدیدی 

از نوآوری را در کشور ایجاد کنند.
طبق گفته صندوق بین المللی پول، ایتالیا در سال 
2014 هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا و چهارمین اقتصاد 
بزرگ اروپا بوده است. این کشور با وجود مشکالت به 
تولید ادامه داده و از روی خوش شانسی به این درجه 
نرســیده اســت. کارآفرینی در فرهنگ این کشور 
نهادینه شده است و نقش مهمی را در تولید ناخالص 

ملی ایتالیا ایفا می کند.
با جمعیت سالخورده ای نزدیک به 60 میلیون نفر که 
در سراسر شهرهای پرجمعیت آن در زیر سایه رشته 
کوه های آلپ و آپنین پراکنده شــده اند، هیچ کس 
نمی تواند تصور کند که ایتالیا بتواند یک اکوسیستم 

دیجیتال راه اندازی کند.

یک موج جدید دیجیتال
و هنوز، در این شــرایط اقتصادی دشــوار  که در آن 
امنیت شغلی به ندرت دیده می شود، بسیاری از افراد 
کســب و کار خود را شروع می کنند و از نظر آنها این 

کار بسیار جالب است.
وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا اخیراً اعالم کرده است 
که در طول 18 ماه اخیر بیش از 2.500 استارت آپ 
در سراسر کشــور در پایگاه داده آنها ثبت شده اند. 
البته، تعداد استارت آپ ها به تنهایی نشان دهنده یک 
اکوسیستم قوی و قدرتمند نیست. این آمار می تواند 
نشانه تعداد زیاد افراد بیکار باشد. با این حال، در بین 
این اســتارت آپ ها موارد ارزشمند و موفق نیز یافت 
می شوند و می توان شتاب دهندگان و انکوباتورهای 

منحصر به فرد را نیز مشاهده کرد.
تعداد شــتاب دهندگان ایتالیا که هــر روز در حال 
افزایش هستند و روی اقتصاد دیجیتال تمرکز دارند، 
اعم از نانابیانکا، اچ فــارم و اندلبز، کمک می کنند تا 
شرایط مساعدتری برای اســتارت آپ های تازه وارد 
ایجاد شود تا بتوانند رشد کنند.  عوامل دخیل در این 
موج جدید چیست و آیا چیزی وجود دارد که بتواند 

موجب رشد این بخش شود؟

 حرکت به سمت جلو
اول از همــه، ایتالیا ســخت تــالش می کند تا یک 
محیط دوســتانه تری را برای کارآفرینان ایجاد کند 
و اکوسیستم هر روز بیشــتر از پیش ساختارمندتر 
می شــود. از نظر امور مالی، این بدان معناســت که 
نسل جدیدی از شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر 
 ،P101 و United Ventures فناوری محور،ماننــد
ایجاد خواهند شد. ماسیمیلیانو ماگرینی، موسس 
و مدیر United Ventures، می گوید: »نشانگرهایی 
مانند ورود گوگل ونچــرز و Y Combinator به اروپا 
برای اکوسیســتم های فناوری در این قاره بســیار 
مفید هستند زیرا این اتفاق نشان دهنده آن است که 
توجه ها به سمت استارت آ پ های اروپایی معطوف 

خواهند شد.«
در گذشته، کمبود حمایت در طول مراحل جنینی 
اکوسیســتم موجب محدودیت پتانســیل رشــد 
استارت آپ های محلی شــده بود. میانگین سطح 
سرمایه خطرپذیر مربوط به ســرانه تولید ناخالص 
ملی در مقایسه با فرانسه و آلمان یک ششم میانگین 
اروپا و حتی کمتر از آن بود. حتی مســائل مربوط به 
موسســات، به ویژه قانونگذاری و تشریفات اداری 
مربوط به تاســیس شــرکت، مدیریت و خروج یا 
شکست استارت آپ ها، محدودیت های بیشتری را 

اعمال می کردند.
از سوی دیگر، تعداد صندوق های چند بخشی که در 
بخش فناوری سرمایه گذاری می کنند، به طور قابل 
مالحظه ای در حال رشد هستند. صندوق هایی چون 
360، کاپیتال پارتنرز، آتالنته ونچرز، پرینسیپیا و نیز 
شبکه های سرمایه گذار از قبیل فرشتگان ایتالیایی 

رشد و برنامه ها و پلت فرم های کرادفاندینگ دیگر.
اما همه اینها نشانه هایی از یک روند عمیق تر هستند 
که یــک تغییر فرهنگــی چشــمگیر را به نمایش 
می گذارند؛ تغییــری که به اســتقبال کارآفرینی 

دیجیتال می رود.

 معضل استعداد
استعداد در ایتالیا چیزی نیست که بتوان آن را نادیده 
گرفت. بــه خاطر وجود تعدادی موسســه آموزش 
 فنی مشــهور از قبیــل PolitecnicoSant Anna و 
Politecnico of Torino در ایــن کشــور، تعــداد 
مهندســان ماهر هر روز رو به افزایش است. هزینه 
توسعه در ایتالیا نیز کمتر از سایر مناطق در اروپاست.

یکی از مشــکالتی که در حال حاضــر ایتالیا با آن 
دست و پنجه نرم می کند، آن است که تعداد زیادی 
کارآفرین، دانشمند و توسعه دهنده دارند این کشور 

را ترک می کنند.
با این حال، قسمت بزرگی از کسب و کارهای موفق 
در ایتالیا راه اندازی شده اند و پس از مدتی در آمریکا 
رشد کرده اند. همچنین تعداد زیادی از استارت آپ ها، 
که از سوی سرمایه گذاران داخلی پشتیبانی می شوند، 

در ایتالیا رشد کرده اند.

 آرزوهای جهانی
اکوسیستم ایتالیا به دلیل حضور شرکت هایی که در 
عرصه جهانی پا گذاشــته اند، روزبه روز بین المللی و 
جهانی می شود. شعار بســیاری از استارت آپ های 
امروزی »شــروع با دیدگاه بین المللــی از روز اول« 
است.  5 سال پیش کارآفرینان بیشتر روی بازار داخلی 
متمرکز بودند و شرایط اینگونه نبود. وقتی صحبت از 
جهانی شدن می شود، به یاد یک شرکت ایتالیایی به 
نام Yoox می افتیم که در حوزه تجارت الکترونیک مد 
فعالیت دارد و در حال حاضر بازیکن اصلی در سطح 
بین المللی است که بیش از 1.6 میلیارد پوند ارزش 
دارد. البته، شرکت های زیاد دیگری نیز وجود دارند، 
اما اگــر بخواهیم به تعدادی از شــرکت های جالب 
ایتالیایی که در سطح جهانی توسعه یافته اند اشاره 

کنیم، می توانیم این شرکت ها را نام ببریم.
 Stereomood و MusiXmatch در حوزه موسیقی
وجود دارند. در بخش فناوری مد نیز استارت آپ هایی 

 ،NextStyler مانند شــرکت تجارت الکترونیک مد
اســتارت آپ ردیابی دیداری در داخل فروشگاه به 
 Vivocha و پلت فرم تعامل مشتریان Pathflow نام
 ،Cloud4Wi ما ،WiFi به چشم می خورند. در فضای
ارائه دهنده راهکارهای WiFi ابری  را داریم که اخیراً 
پس از کســب درآمدی معادل 5 میلیون یورو وارد 
سیلیکون ولی شده   و Decisyon که اخیراً 22 میلیون 

دالر درآمد داشته است.

 سیاست
اما در سطح سیاسی چه مداخالتی انجام می گیرد؟ 
برای تسهیل در تغییر چه کارهایی باید انجام شود و 

چرا رنتسی روی سیلیکون ولی تاکید دارد؟
در سال 2012، وزارت توسعه اقتصادی، تحت نظارت 
دولت مونتی، دســتور داد که باید ایجاد و توســعه 
استارت آپ ها تقویت و ترویج شود. سپس مجموعه ای 
از اصالحات انجام گرفت که راه اندازی شرکت های 
جدید را تســهیل کرده و به ســرمایه گذاری های 

خصوصی کمک می کرد.
عناصر اصلی عبارت بودند از: معافیت از مالیات 19 
تا 27 درصــدی در خصوص ســرمایه گذاری  روی 
استارت آپ ها، تضمین دولتی برای اعطای وام های 
بانکی به میزان 80 درصــد از کل مبلغ، 35 درصد 
اعتبار مالیاتی برای استخدام پرسنل ماهر و قوانین 

کار انعطاف پذیر.
تمام طرح های دولت به رشد اقتصاد کمک می کنند، 
اما زمان می برد تا طرح های بزرگ کاماًل پیاده سازی 
شوند و رفتار فرهنگی شکل بگیرد. 2 سال بعد  به نظر 
می رســد این اتفاق خواهد افتاد زیرا دولت رنتسی 
در حال حاضر  روی بازیکنان اصلی دیجیتال ایتالیا 
اعــم از Paolo Barberis و Riccardo Luna تمرکز 

کرده است.
به عالوه، یک صندوق خصوصی وابســته به دولت 
به نام FondoItaliano di Investimento بخشــی 
از ســرمایه خود را )50 میلیون یــورو( به صندوق 
سرمایه های خطرپذیر اختصاص داده است تا فرصتی 

را برای راه اندازی صندوق های جدید ایجاد کند.

  نگاه به جلو
بدون شک کشور ایتالیا یک پتانسیل بزرگ و نسبتاً 
دســت نخورده در بخش دیجیتال دارد که از طریق 
یکپارچه سازی با بازیکنان جهانی در حوزه کارآفرینی 

نوآورانه می توان از آن استفاده کرد.
با پشتیبانی دولت - به ویژه قوانین و مقررات وزارت 
توســعه اقتصادی در خصوص استارت آپ ها - برای 
کاهش موانع راه اندازی یک کسب و کار و پشتیبانی از 
کارآفرینان به عنوان حوزه اصلی رشد در کشور، به نظر 
می رسد که انتهای مسیر نور امیدی برای کارآفرینان 
وجود دارد تا بتوانند شرکت خود را در ایتالیا تاسیس 

کنند و موفق شوند.
بدون شــک، ما هنوز راه طوالنی در پیش داریم، اما 
مطمئن هســتیم که این بازار ارزش سرمایه گذاری 
دارد و من معتقد هســتم که در 2 تا 3 ســال آینده 
حضور اســتارت آپ های ایتالیایی در سراســر دنیا 
کاماًل مشهود خواهد بود و نقش مهمی را در صحنه 

دیجیتال بین المللی ایفا خواهد کرد.

حامد رسولی

بعد از اینکه 
نخست وزیر 
ایتالیا، ماتئو 

رنتسی، اخیراً از 
سیلیکون ولی 
بازدید کرد، به 

نظر می رسد که 
ایتالیا امیدوار 

است در کمک 
به رشد اقتصاد 

فناوری اش 
پشتیبانی هایی 

دریافت کند.
در طول سفر 
رنتسی، او با 

150 کارآفرین 
ایتالیایی 

صحبت کرده 
و با رؤسای 

توییتر، گوگل 
و یاهو مالقات 

کرد

چرا دولت ایتالیا به سرمایه گذاران خطر پذیر  
معافیت مالیاتی داده؟

حذف دامنه های بین المللی 
در چین

ستون

چین یــک ابرقدرت در اقتصــاد دیجیتال 
جهانی و بازیکنی مهم در بحث های سیاست 
جهانی اینترنتی اســت. در چیــن بیش از 
700میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند 
که این تعداد بیش از هر کشــور دیگری در 
جهان اســت. چندین شــرکت بسیار مهم 
و مبتنــی بــر اینترنت چیــن را خانه خود 
می دانند. نوآوران و خدمات رسانان جهانی از 
سراسر جهان ازجمله ایاالت متحده آمریکا 
عالقه منــد به ورود به این بازار هســتند. به 
همین دلیل است که به طور غیرقابل باوری 
چین از قدرت و نفوذ خود به گونه ای استفاده 
می کند که از توسعه مداوم اینترنت جهانی 

و اقتصاد دیجیتال داخلی پشتیبانی کند.
چیــن و آمریــکا فعاالنه در ســازمان های 
بین المللی و فرآیندهایی شرکت می کنند که 
توسعه جهانی اینترنت را توضیح می دهند. 
فرآیندهای فعلی که بر تشــریک مســاعی 
سهامداران ازجمله دولت، صنعت و جامعه 
مدنی اتکا می کنند به طور موثری بر توسعه 

و مدیریت آینده اینترنت تاثیر می گذارند.
اما اقدامات اخیر دولت چین با تعهدات این 
کشور درباره فرآیند نظارت جهانی بر اینترنت 
و نیز اهداف بیان شده آن در خصوص اصالح 
اقتصــادی کامال در تناقض بــود. در اواخر 
ماه مــارس 2016، وزارت صنعت و فناوری 
اطالعات چین پیش نویسی صادر کرد که به 
موجب آن تمامی اسامی دامنه های اینترنت 
در چین باید از طریق ارائه دهندگان خدماتی 
که از سوی دولت مجوز دریافت کرده اند و در 
این کشور حضور فیزیکی دارند، ثبت شوند 
و مقررات ســختگیرانه ای را برای خدمات 
نام دامنه اعمال کننــد. این مقررات مانعی 
بر ســر راه دسترسی شــرکت ها و کاربران 
به وجــود می آورند و موجب بومی ســازی 
داده ها و ثبت داخلی اسامی دامنه می شوند. 
این مقررات چــه با انگیزه افزایش کنترل بر 
محتوای اینترنت در چین ایجاد شده باشند 
چه به دلیل تمایل به افزایش تعداد نام های 
دامنه ثبت شــده در چین، سیاست هایی را 
که قبال در سطح جهانی توسط سهامداران 
اینترنت )ازجمله چین( ایجاد شــده بودند، 
نقض می کنند. اگر این مقررات اعمال شوند، 
بازخوردهایی مثبت و منفی بر افراد خواهد 
داشت. این مقررات منجر به ابراز نگرانی در 
نظرات دولت ها ازجمله ایاالت متحده آمریکا، 
شرکت ها و ســهامداران و نیز دنیایی که از 
اینترنت آزاد حمایت می کند، شــد. برخی 
افراد این مــاده را اینطور تفســیر کرده اند 
که یعنی تمام وب سایت هایی که نام دامنه 
آنها در خارج از چین به ثبت رســیده باشد، 
بالک خواهند شد، بنابراین کاربران چینی 
از کاربران جهانی اینترنت جدا خواهند شد. 

ویژ گی های اپلیکیشن 
استارباکس برای بازار  ژاپن

اســتارباکس یک اپلیکیشن تلفن همراه را در 
ژاپن راه اندازی کرده اســت. این حرکت بازار 
ژاپن را به چهارمین بازار بزرگ این شــرکت و 
یکی از پویاترین بازارهای استارباکس معرفی 
می کند. جان کالور، رئیس شرکت در منطقه 
چین، آسیا و اقیانوســیه، می گوید: »توسعه 
اپلیکیشــن تلفن همراه و هدیه الکترونیک ما 
در ژاپن به ما کمک می کند تا نیاز مشــتریان 
خود را برآورده کنیم و یک تجربه استثنایی را 
ارائه دهیم. ما معتقدیم که می توانیم با این کار 
تاثیر مهمی روی آینده خرده فروشی بگذاریم. 
استارباکس متعهد است تا روش های جدیدی 
را برای استفاده از نوآوری های دیجیتالی کشف 
کند و فرصت های رشــد را در سراســر کشور 
توسعه دهد.« اپلیکیشن استارباکس به کاربران 
امکان می دهد تا به آسانی هزینه خرید در بیش 
از 1.100 فروشگاه را در سراسر بازار پرداخت 
کنند. آنهــا می توانند به ســرعت و از طریق 
اسکن کردن بارکد مربوط به کارت استارباکس 
خود خرید کنند. عالوه بر پرداخت از طریق تلفن 
همراه، این اپلیکیشن جدید اطالعاتی را درباره 
آخرین محصوالت استارباکس و ارسال هدیه 

الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می دهد. 

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه



ستون
C o l u m n

آژانس بزرگ تبلیغاتی FCB برای رسیدن به موقعیت 
کنونی خود، فراز و نشــیب های زیــادی را پیموده  و 
سابقه ای صدوچند ساله در کارنامه کاری خود دارد. این 
شرکت که برای نخستین بار در سال 1873 با نام لرد و 
توماس تأسیس شد، یکی از 3 شرکت قدیمی جهان به 
شمار می رود که توانسته  موقعیت خود را بیش از یک 
قرن حفظ کند و جزو برترین ها محسوب شود. در سال 
1898 آلبرت السکر که یکی از کارمندان شرکت لرد 
و توماس محسوب می شد، توانست این شرکت را از آن 
خود کند و به سبب پیشرفت هایی که داشت، عناوین 
مهمی را برای شرکت مذکور به ارمغان بیاورد. جالب 
اســت بدانید که این شرکت در آغاز فعالیت های خود 
نیز در روش های بازرایابی خود، به مبحث روانشناسی 
مصرف کننده توجه داشت و این امر باعث شده است که 
در همان سال ها به عنوان پدر تبلیغات مدرن شناخته 
شــود. توجه به روحیات مصرف کنندگان و بررســی 
علمی و همه جانبه دایره مشتریان یکی از خصوصیات 
عمده و خالقانه این شرکت بازاریابی به شمار می رفت، 
ضمن اینکه استفاده از ابزار تبلیغات مدرن نیز از دیگر 
جنبه های نوآورانه FCB محســوب می شد، در همین 

راستا باید به استفاده این شــرکت از رادیو اشاره کرد 
که خصوصا برای معرفی محصوالت بهداشــتی مانند 
صابون، خمیــر دندان و ... موفقیت هــای زیادی را به 

دست آورد.
 کمپین های انسان دوستانه و فرهنگی

اگرچه گروه تبلیغاتی FCB در راستای عمر طوالنی که 
داشت، خدمات بازاریابی زیادی را به لحاظ تجاری برای 
شرکت های مختلف تولیدی به همراه داشته ، اما تنها 
اهداف اقتصادی را دنبال نکرده و خصوصا در سال های 
اخیر در جهت تبلیغات فرهنگی و اجتماعی نیز گام های 
مؤثری برداشته اســت، در این زمینه خصوصا باید به 
تبلیغات این شرکت در مورد کودکان کار اشاره کرد که 
بازتاب وسیعی در فضای فرهنگی جوامع داشته است. 
خالقیت آژانس مذکــور در زمینه اینگونه تبلیغات به 
گونه ای است که عروسک ها و شخصیت های محبوب 
تلویزیونی برنامه کــودکان را در حال کارهایی مانند 
خیاطی و یا واکس زدن نشان می دهد، در حقیقت به 
جای تصویر خود کودکان، عروسک های مورد عالقه 
آنان را نشان داده و از این راه تأثیرگذاری بیشتری را در 

بین مخاطبان این آگهی ها باعث می شود.

همچنین توجه به نقش رســانه های اجتماعی دنیای 
معاصر در دور کردن انســان ها از یکدیگر نیز از جمله 
مضامین مهم این شــرکت تبلیغاتی به شمار می رود 
که در راستای حفظ ارزش های انسانی و روابط خانگی 
به تصویر کشیده شده اند. در جامعه ای که افراد روز به 
روز بیشــتر در فضای مجازی غوطه ور می شوند، ارائه 
چنین تبلیغاتی می تواند تا حدی، دور شدن افراد را از 
یکدیگر گوشزد کند. به تصویر کشیدن دختر بچه ای 
که می خواهد مادر خود را ببوســد، امــا فاصله بین او 
و مادرش با خطــوط دیجیتال پر شــده اند، از جمله 
نمونه های برجسته و تأثیرگذار تبلیغات فرهنگی این 
گروه به شمار می رود. میزان موفقیت شرکت  FCB در 
طول عمر چند صد ساله ای که داشته، قابل توجه است، 
به طوری که در سال 1958 میزان فروش این شرکت 
به مرز 100میلیون دالر رســید. در دهه های اخیر نیز 
 AD   شرکت مذکور از سوی نشریه های معتبری مانند
Age و AD Week به عنوان شرکت تبلیغاتی برگزیده 
جهان شناخته شده بود که این عناوین جزء افتخارات 
این شرکت و نشان دهنده پیشرفت های روزافزون آن 

به شمار می روند.   

والتــر دیزنــی، کاریکاتوریســت، کارگــردان، 
فیلمنامه نویــس، پویانما، صداپیشــه و کارآفرین 
آمریکایی محســوب می شــود که توانسته است در 
100ســال گذشــته به عنوان یکی از مشهورترین 
چهره ها ی سینمای هالیوود شناخته شود و یکی از 
بزرگ ترین شرکت ها ی سینمایی جهان، یعنی والت 
دیزنی را راه اندازی کند؛ شــرکتی که در مدت زمان 
کوتاهی توانست با گســترش شبکه ها ی تلویزیونی 
خود و احداث پارک ها ی تفریحی موسوم به دیزنی لند، 
جایگاه خاص خود را در بین مردم جهان پیدا کند. بر 
همین اســاس، در این گزارش تالش خواهیم کرد تا 
تجربه و اقدامات خالقانه و قابل توجه این کمپانی را 
جهت بازاریابی و تبلیغات برشــماریم و از این منظر، 

فعالیت ها ی این برند جهانی را بررسی کنیم.

 والت دیزنی؛ برندی برای همه
والت دیزنی در قلب بســیاری از کــودکان و حتی 
بزرگســاالن جهان جایگاه ویژه ای دارد و اکثر افراد 
با شــخصیت های کارتونی آن خاطرات مشترکی 
دارند، در همین راســتا پارک ها ی بازی دیزنی نیز 
مکان مناسبی برای تجدید خاطرات و سرگرم شدن 
و شــاد ماندن اســت و از این رو نام والت دیزنی برای 
بسیاری از افراد یادآور شــادی و سرخوشی دوران 
کودکی اســت. حتی افرادی کــه موقعیت حضور 
در این پارک ها  را نداشــته باشــند نیز  می توانند در 
فروشگاه ها ی این شــرکت خاطرات کودکی خود 
را مرور کننــد و حتی در نبود چنیــن فرصتی نیز، 
صفحات اجتماعی و وب سایت ها ی دیزنی  در خدمت 
مخاطبان بوده و  می توانند بسیاری از نیازهای آنها را 

مرتفع کنند. بنابراین باید گفت والت دیزنی دیگر یک 
شرکت خاص سینمایی و یا پارک تفریحی محدود 
به شمار  نمی رود، بلکه تولیدکننده ای است که شبکه 
گسترده ای از محصوالت را به مردم سراسر جهان ارائه 
کرده و طیف عظیم مخاطبان خود را در بسیاری از 

نقاط دنیا، حمایت  می کند.

 تکرار پارک ها  در صفحات مجازی
پارک ها ی والت دیزنی با شخصیت ها ی محبوب 
کارتونی خود توجه بســیاری از مخاطبان را به 
سوی خود جلب  می کنند، به طوری که به صورت 
میانگین بیش از 5هزار بازدید کننده در طول روز 
دارند، حضور این حجم وسیع از بازدید کنندگان 
 می تواند یــک فرصت مهم بــرای تبلیغات این 
شرکت محسوب شــود و در این میان خصوصا 
تبلیغات آنالین و حضور مخاطبان در شبکه ها ی 
اجتماعی  می تواند یکی از مهم ترین قسمت ها ی 
بازاریابی والت دیزنی محسوب شود. نکته جالب 
توجه در تبلیغات مجازی این شرکت در فضای 
دیجیتال، این اســت که والت دیزنی مستقیما 
از مخاطبــان خــود نمی خواهد کــه به صفحه 
فیس بوک، اینســتاگرام و یا توئیتر این شرکت 
ملحق شوند، بلکه فضای این پارک ها  به گونه ای 
سازماندهی شده اند که بازدیدکنندگان ترغیب 
 می شوند موقعیت خود در پارک را در رسانه ها ی 
مذکور به اشتراک بگذارند. این شرکت با اذعان 
به این نکته که امروزه در دست بیشتر افراد دنیا 
یک گوشی هوشمند قرار دارد، موقعیت ها یی را 
در پارک ها ی خود ایجاد کرده است که به صورت 
ناخودآگاه، مخاطبان را تشویق  می کند تا تجربه 
خود از حضور در پارک را در صفحات اجتماعی به 
اشتراک بگذارند. ضمن اینکه برگزاری مسابقات 
مختلــف در صفحات مجازی، مبنی بر ارســال 
عکس ها ی مخاطبان در پارک های این شرکت 
نیز به حضور مردم در این کمپین ها  دامن  می زند.

 قیمت گذاری منصفانه
از آنجایی که مخاطبان محصوالت و سرگرمی ها ی 
والت دیزنی، گروه گســترده ای را شامل  می شوند، 
این نکته  روی سیســتم قیمت گذاری محصوالت و 
خدمات این کمپانی تأثیر گذاشته است، به گونه ای 
که ارائه قیمتی که طبقه متوســط جهان بتوانند از 
پــس آن بر بیایند، در دســتور کار این کمپانی قرار 
گرفته است، والت دیزنی می خواهد که همه بچه ها  
و والدین در سراســر جهان از کاالهــا و خدمات آن 
بهره مند شوند و بنابراین سیاست قیمت گذاری آن 
به گونه ای اســت که طبقه متوسط جهان را در نظر 
گرفته اســت. به عنوان مثال، قیمت عروسک ها ی 
این برند و یا ورودی پارک های آن اگرچه خیلی ارزان 
نیســت، اما آنقدر هم باال برده نشده است که مردم 
طبقه متوسط نتوانند از آنها استفاده کنند. در واقع 
باید گفت سیاست قیمت گذاری والت دیزنی بر این 
اصل استوار است که محصوالت این برند باید برای 
همه مصرف کنندگان باشد و چنین سیاستی نیز در 
درازمدت، گروه مخاطبان و مشتریان وفاداری را برای 

این برند به ارمغان آورده است.

 جادو را به اشتراک بگذارید!
گروه دیزنی با شــعارهای خاص خــود در بین مردم 
شناخته شده است و این شــعارها خصوصا در جذب 
مردم به ســوی دیزنی لند بســیار تأثیرگذار هستند، 
» شــادترین مکان  روی زمین، جایی که سحر و جادو 
آغاز  می شود؛ جایی که رؤیاها به حقیقت  می پیوندند«، 
از جمله شعارهای اصلی دیزنی محسوب  می شوند که 

در جذب مخاطبان بسیار مؤثر هستند. 
با توجه به تجربه ای که مخاطبان از سینمای والت دیزنی 
دارند، چنین جمالتی آنها را به شــرکت در پارک ها  و 
دیگر مراکز این نام تجــاری ترغیب  می کند، بنابراین 
باید گفت انتخاب شــعارهای تبلیغاتی مناســب در 
موفقیت این برند بسیار مؤثر بوده  است به گونه ای که 
دیگر تبدیل به یکی از نشانه ها  و خصایص عمده دیزنی 

درآمده و بسیاری از افراد جهان، والت دیزنی را در ردیف 
مفاهیمی مانند شادی، سرگرمی، سحر و جادو قرار داده 

و درک  می کنند.

 سحر و جادو بی پایان است
جدیدترین کمپین تبلیغاتی والت دیزنی نیز در ادامه 
دیگر شــعارهای تبلیغاتی این کمپانی در راستای 
سرگرم شدن و فضای سحر و جادوی محصوالت این 
کمپانی است. این کمپین که در سال 2017 راه اندازی 
خواهد شد، با عنوان »جادو بی پایان است«، در قالب 
ویدئوهای تبلیغاتی در شــبکه ها ی اجتماعی مانند 
یوتیوب ارائه خواهد شد و مضمون اصلی آن نیز شاد 

بودن در زندگی است. 
در این ویدئو آمده اســت که »تنها یک جهان وجود 
دارد که شبیه هیچ جهان دیگری نیست و چیزهایی 
که ما عاشق آنها  می شویم، پایان ناپذیرند و برای خنده 
و شادی هیچ محدودیتی وجود ندارد و شما همه اینها 
را در پارک ها ی شگفت انگیز ما درک خواهید کرد«. 
همانگونه که دیده  می شود، اهمیت دادن به شادی 
و سرگرم بودن یکی از نکات اصلی این کمپین است 
کــه در ادامه روند دیگر کمپین هــا ی این برند ارائه 
شده و تمرکز اصلی آن نیز روی پارک ها ی تفریحی 

دیزنی لند قرار دارد.

 اجازه دهید خاطرات خود را شروع کنیم
کمپین فوق که به طور خاص بر خاطره انگیز بودن 
برند دیزنی برای خانواده ها  تأکیــد دارد، از مردم 
 می خواهد که فیلم ها  و عکس ها ی خود از پارک ها ی 
دیزنی را به اشتراک بگذارند و تجربه خود را با دیگر 
مخاطبان سهیم شــوند. از آنجایی که والت دیزنی 
یک مفهوم خاطره انگیز »چه بــرای والدین و چه 
برای کودکان« به شــمار  می رود، انتخاب چنین 
عنوانی بــرای این کمپین خالی از لطف نبوده و در 
جذب مخاطبان و شــرکت کنندگان این کمپین 

بسیار مؤثر است.
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تبلیغات اینترنتی بخــش جدایی ناپذیری از 
تجربه کاربران وب است، به این معنا که کاربرانی 
در فضای مجازی حضور دارند، طیف وسیعی 
از تبلیغات را مشاهده می کنند؛ همه ما در طول 
شبانه روز با حجم عظیمی از تبلیغات اینترنتی 
احاطه شده ایم، برای همه ما پیش آمده است که 
به وب سایتی مراجعه کنیم و پیام های تبلیغاتی 
متفاوتــی را ببینیم که مصرانــه و به گونه ای 
کالفه کننده تکرار می شوند، مطمئناً ما از دیدن 
چنین تبلیغاتی که محــل فعالیت آنالین ما 
شده اند، خوشحال نخواهیم شد، بنابراین باید 
گفت اگرچه صفحات وب، فضای مناسبی برای 
ارائه تبلیغات آنالین به شمار می روند، اما نحوه 
ارائه این پیام های تبلیغاتی بســیار مهم است 
و نباید به گونه ای باشــد که منجر به کالفگی 

کاربر شوند.
مشــاهده تبلیغات اینترنتی بــرای کاربران 
تبدیل به یک توفیق اجباری شــده است، چه 
هنگامی که از یک پورتال بزرگ دیدن می کنند، 
چه هنگامی که یک روزنامه آنالین را می خوانند 
و چه هنگامی که یک وب سایت شخصی کوچک 
را مشاهده می کنند؛ در همه این موقعیت ها، 
پنجره های کوچک تبلیغاتی فراوانی هستند که 
این کاربران را احاطه کرده اند. از طرفی بسیاری 
از مطالعات مربوط به تبلیغات آنالین بر این نکته 
متمرکز شده اند که چگونه ترافیک یک تبلیغ 
باالتر رود و به حجم کلیک های آن اضافه شود، 
بدون اینکه به تبعات آن توجه داشته باشند و 
نیز بسیاری از سایت هایی که تبلیغات را قبول 
می کنند، به عواقب آن نیندیشیده اند و به این 
نکته اهمیت نمی دهند که روند اشــتباه ارائه 
تبلیغات ممکن است منجر به تضعیف سایت 

آنها شود؛ بنابراین در ارائه یک تبلیغ اینترنتی اگر 
اشتباهی رخ دهد، این امر نه تنها باعث شکست 
تبلیغ مذکور و تخریب نــام تجاری موردنظر 
خواهد شــد، بلکه وب سایتی که این تبلیغ در 
آن ارائه شده است نیز دستخوش چالش هایی 
خواهد شد و ممکن است برخی از کاربران خود 
را از دست دهد. به همین دلیل در ادامه برخی 
از ترفندهایی که موجــب نارضایتی کاربران 

می شوند، ذکر خواهند شد:
 باز شــدن تبلیغ مقابل پنجره مورد نظر 

کاربر
پنجره های کوچک تبلیغاتی که درست مقابل 
پنجره موردنظر مخاطب نمایش داده می شوند، 
ازجمله مواردی هستند که تأثیری منفی روی 
مخاطبان خواهند گذاشت، به این صورت که 
مزاحم فعالیت اینترنتی آنها خواهد شد و این 
افراد در صورت تکرار تبلیغ، خسته شده و امکان 
دارد سایت مذکور را ترک کنند، بدون اینکه به 

نتیجه دلخواه خود رسیده باشند.
 طول کشــیدن بار گذاری)دیر لودشدن 

سایت(
بســیاری از پیام های تبلیغاتی ممکن اســت 
عنوانی جذاب داشــته باشــند و کاربران را به 
صفحه خود هدایت کنند، اما دیر باالآمدن این 
صفحات می تواند عاملی برای ترک کاربران از 
صفحه مذکور باشد، لذا لود شدن سریع می تواند 
یکی از نکات مثبتی باشد که باعث جذب بیشتر 

کاربران اینترنتی خواهد شد.
 فریب کاربر

در انتخاب پیام تبلیغاتی خود بسیار محتاط و 
دقیق باشید، چراکه بسیاری از کاربران ممکن 
است از تبلیغ شــما اینطور برداشت کنند که 
قصد فریب دادن آنها را دارید تا روی پیام شما 
کلیک کنند و به صفحه شما وارد شوند، بنابراین 
ســعی کنید به جای عناویــن فریبنده ای که 
بدبینی کاربران را در پی دارد، محتوایی واقعی تر 

برای پیام خود انتخاب کنید.

اینگونه تبلیغ نکنید!

شعارهایی که 
مردم آنها را دوست دارند

کمپین ساده اپل چرا جهانی شد؟
برند اپل هر ساله با ارائه تلفن های همراه آیفون خود، 
جنب وجوش عظیمی را در بین طرفداران خود ایجاد 
می کند، به طوری کــه مصرف کنندگان و مخاطبان 
این برند هر سال منتظر یک رونمایی جدید و متفاوت 
از این محصول هســتند؛ بخش تبلیغــات اپل نیز با 
راه اندازی کمپین هــای تبلیغاتی مختلــف، در این 
شور و هیجان مخاطبان شــریک شده و میزان توجه 
مصرف کنندگان را به محصوالت جدید خود افزایش 
می دهد. به عنــوان مثال، همزمان بــا ارائه آیفون6، 
کمپینی را با عنوان »با آیفون 6 عکس بگیر« راه اندازی 
کرد که از مخاطبان خود می خواست عکس های خود را 
که از طریق گوشی مذکور گرفته اند، برای این شرکت 
بفرستند. نتیجه چنین کمپینی نیز سیل عظیمی از 

عکس هایی بود که توســط همه مخاطبان این برند، 
چه عکاسان آماتور و چه عکاسان حرفه ای، برای این 
کمپانی فرستاده شــد. در حقیقت این یک  کمپین 
تبلیغاتی به شــمار می رفت که از سوی مردم جهان با 
استقبال زیادی روبه رو شد، چراکه به اشتراک گذاری 
این عکس ها  در فضای مجازی و صفحات مربوط به برند 
اپل، کار چندان ســختی نبوده و از طرفی کارایی این 
گوشی در گرفتن عکس های خاص با کیفیت باال نیز از 
دیگر دالیل تشویق مخاطبان به شرکت کردن در این 
مبارزه تبلیغاتی بوده است. جالب است بدانید بسیاری 
از عکس های برگزیــده این کمپین در رســانه های 
معتبر اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و روزنامه ها، 
مجالت و سایت های آنالین نیز از دیگر قسمت هایی 

بودند که عکس های مذکور در آنها منتشــر شــدند؛ 
ضمن اینکه از این عکس هــا در آگهی های بازرگانی 
این برند در تلویزیون نیز استفاده شد. بنابراین نمایش 
عکس های ارســالی در رســانه های پرمخاطب نیز از 
دیگر دالیل عمده توجه مخاطبــان به این کمپین و 
شرکت در آن بوده است. همچنین از دیگر نقاط قوت 
این کمپین که باعث شــرکت بیشتر مخاطبان شده 
بود، قرار دادن عکس های برگزیــده در بیلبوردهای 
تبلیغاتی سطح جهان بوده است. این گزینه، فرصتی را 
برای عکاسان حرفه ای و حتی آماتور ایجاد می کرد که 
کارهای خود را بــه صورت عمومی در معرض نمایش 
بگذارند. جالب است بدانید که مجموع 10هزار عکس 
از میان عکس های ارســالی از سوی مخاطبان،  روی 

بیلبوردهای تبلیغاتی 25کشور جهان به نمایش درآمد 
و یک نمایشگاه عمومی را برای این عکس ها ترتیب داد. 
راه اندازی این کمپین، یک ایده ساده به شمار می رود 
که در عین ساده بودن، نتایج قابل توجهی را هم برای 
مخاطبان و هم برای برند اپل به ارمغان آورده اســت. 
عکس گرفتن با گوشی های آیفون و ارسال آنها از طریق 
فضای مجــازی، فرایند ســاده ای دارد که اکثر مردم 
جهان می توانند آن را انجــام دهند و از طرفی چنین 
راهکاری برای برند اپل نیز بســیار مناسب است، زیرا 
با معرفی مدل جدید تلفن همراه خود، طیف عظیمی 
از عکس های خالقانه از ســوی مخاطبان را دریافت 
می کند که هر یک ایده ها و خالقیت های خاصی را به 

نمایش می گذارند.

راه طوالنی FCB شدن

راهکارها و کمپین هایی که  دیزنی لندها را در ردیف محبوب ترین سرگرمی ها ی جهان قرار  می دهد

آژانسی که روانشناسی مخاطب را در دستور کار خود قرار داد

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

دیزنی با 
اذعان به این 
نکته که در 

دست بیشتر 
افراد دنیا 

یک گوشی 
هوشمند 

وجود دارد، 
موقعیت ها یی 

را در 
پارک ها ی خود 

ایجاد کرده، 
که به صورت 

ناخودآگاه، 
مخاطبان را 

تشویق  می کند 
تا تجربه خود 

از حضور 
در پارک را 
در صفحات 

اجتماعی 
به اشتراک 

بگذارند

بیلبوردهای آیفون 6  با عکس های آماتوری!
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اغلب زن ها 
تمایل خود را 

برای کار کردن 
شوهرانشان 

در شرکت های 
تجاری و بانک ها 

نشان داده 
بودند؛ انتخابی 

که نشان دهنده 
تمایل زن ها به 
همسرانی است 
که در محیطی 

با ثبات باال و 
حقوق و مزایایی 
مطلوب فعالیت 

دارند

تیم ورک
T e a m W o r k

11
ایوان پنین

هر چیز زیبایی روزی با چشمی دیده خواهد شد. 
پس از دیده نشدن ناامید نباشید.

وقتی کارمندانتان هوادار برند شما هستند
تجربه دو شرکت ب ام و و لنوو برای تربیت نیروهایی که روی شرکتشان تعصب دارند

لنوو مدتی اســت که با معرفی کردن امکان جدید خود 
برای کارمندان، یعنی ارائه خدمات درمانی در شــعبه 
موریســویل، شــهری در کالیفرنیای شــمالی ایاالت 
متحده، ابتکار عمل را در بین دیگر شرکت های عرصه 
تکنولوژی به دست گرفته اســت. این امکان جدید که 
برای 2200 کارمند این شعبه از شرکت لنوو برقرار شده ، 

مورد استقبال کم نظیری از سوی این افراد قرار گرفته 
اســت.  این اقدام لنوو بخشی از همکاری این شرکت با 
مرکز درمانی ماراتون است؛ مرکزی که کلینیک هایش 
تمامی امور خدمات بهداشتی و سالمت  نظیر مراقبت های 
اولیه، ارزیابی های سالمتی، کالس های آموزشی برای 
شیوه صحیح زندگی و همچنین مدیریت بیماری را به 

صورت ارائه در محل، در همه ایام ســال عرضه می کند. 
مقامات لنوو در راستای اجرای این مهم اذعان داشتند 
که تصمیم به پیاده ســازی برنامه خدمات درمانی در 
محل، در پی اهمیت و تعهدی است که این کمپانی در 
قبال سالمت کامل کارمندان و خانواده هایشان احساس 
می کند. کاهش هزینه های درمانی کارمندانش از اهداف 

دیگر اجرای این پروژه است. جولی وایتالک، مدیر برنامه 
جهانی درمان و سالمت لنوو می گوید: »ما معتقدیم که با 
ایجاد دسترسی به مرکزی آسوده و ارزان برای سالمتی ، 
یک گام موثــر در جهت کمک بــه کارمندانمان برای 
دستیابی به سالمت کامل و در عین حال نیل به تعادلی 

بهتر بین کار و زندگی غیر شغلی، برداشته ایم.«

فاکســکان یــک شــرکت تایوانی 
و بزرگ تریــن تولید کننــده قطعات 
الکترونیکــی و رایانه ای در ســطح 
جهان است. این شــرکت که یکی از 
تولید کننده های اصلی قطعات آیفون 
است، به تازگی 60هزار کارمند خود را با 
روبات جایگزین کرده است. کریستین 
دی لوپر که از نویســندگان خبره در 
زمینه تکنولوژی است، از جزئیات این 

رویداد تازه گفته است.
بر اساس گزارشــی از روزنامه صبح جنوب 
چیــن، نیــروی کار در کمپانی فاکســکان 
اخیــرا از 110هزار کارمند بــه 50هزار نفر 
کاهش یافته است؛ چرا که روبات ها توانستند 
کارهای مشابه این کارمندان را انجام دهند.

فاکسکان نخستین شریک تولید محصوالت 
اپل اســت. پس از اقدامات اخیر این شرکت 
مبنی بر جایگزین کــردن روبات ها به جای 
کارمندان، در دیگر شــرکت های مشابه در 
کشــور چین)مثل شرکت های واقع در شهر 
کانشان( ترس رخ دادن اقدامی مشابه کامال 
محسوس است؛ اتفاقی که بی شک تاثیرات 
چشمگیری بر جمعیت این منطقه که عمدتا 
از کارگران مهاجر تشکیل شده است، خواهد 
داشت. در واقع بر اساس گزارش ها، بیش از 
600 کارخانه در این منطقه، اهدافی جهت 
مکانیزه ترکردن فرآیندهای تولید خود دارند.

پر واضح اســت که این اقدام فاکسکان برای 
صرفه جویی و افزایش ســود و درآمد بیشتر 
بوده اســت. در شــروع و در زمان نخستین 
خرید، قیمت این روبات ها بسیار زیاد است، 
اما با گذشــت زمان قیمت تمام شــده این 
ماشین ها از استخدام، آموزش و به کارگیری 
انسان ها با صرفه تر خواهد بود. از این موضوع 
که  چه محصوالتی در شــرکت های منطقه 
کانشــان چیــن تولید می شــود، اطالعات 
دقیقی در دست نیست ؛ با این وجود بر اساس 
گزارش روزنامه فوق، کمپانی های واقع در این 
منطقه در سال گذشته 51 میلیون لپ تاپ 
و 20 میلیون تلفن همراه هوشــمند تولید 
کرده اند. این آمار پتانســیل هرچه بیشــتر 
مکانیزه شــدن کارخانجات این منطقه را به 

خوبی نشان می دهد.
در حــال حاضــر شــاهد هرچه بیشــتر 
مکانیزه شدن خط تولید محصوالت کمپانی 
فاکسکان هســتیم. این پیشرفت، تنها برای 
صرفه جویی در مخارج این شــرکت نیست؛ 
بلکه دستیابی به انتظارات شرکت اپل از دیگر 
اهداف شرکت فاکسکان از این تغییر بزرگ 
است چرا که این شرکت زمانی مجبور بود که 
 هنگام انتشار مدل های جدید آیفون هرساله 
کارمندانی تــازه را برای مــدت محدودی 
اســتخدام  کند؛ کاری که با وجود روبات ها 

رفع و رجوع شده است.
فاکسکان در گذشته سرفصل های فرهنگ 
سازمانی و شرایط کاری کارمندان در شرکت 
خود را مشخص کرده بود. این شرایط مورد 
انتقاد شدید کمپانی اپل قرار گرفت. چیزی 
که باعث شد تا در سال 2012 ، اپل به بررسی 
شرایط کار در کارخانه های فاکسکان بپردازد 
و این شــرکت را ملزم به تغییر این شــرایط 
بکند. البته که همه شرکت ها مثل اپل مخالف 

استفاده همه جانبه از روبات ها نیستند.
فاکسکان اخیرا با رو نمایی از روبات تازه خود 
به نام »لیام«- روباتی که با خرد و ریز کردن 
قطعات غیر قابل استفاده سایر روبات ها ، این 
قطعات را آماده بازیافت می کند- عالقه خود 
را به مکانیزه تر شدن نشان داده است. در این 
رابطه »رنسی«، مدیر عامل اسبق مک دونالد، 
اخیرا در یکــی از صحبت های خود گفت که 
شــرکت ها  برای کاهش هزینه های حقوقی 

افراد به سوی روبات ها آغوش باز کرده اند.  
رنســی همچنین در مصاحبــه ای با مجله 
فاکس بیزنــس گفت : »خریــد یک بازوی 
روباتیک 35هزار  دالری بســیار با صرفه تر 
از اســتخدام کارمندانی است که از راندمان 
مناسبی برخوردار نیستند؛ افرادی که برای 
آماده کردن ســیب زمینی های سرخ کرده 
ســاعتی 15 دالر هزینــه دارنــد!«  به نظر 
می رســد مــوج روباتیک کــردن خطوط 
تولید در شــرکت های بزرگ بــه راه افتاده 
اســت و اتحادیه های کارگری اگرچه  از این 
موضوع نگران هستند، اما کاری از دستشان 
برنمی آیــد؛  روبات هایی که بــه گفته آنها 
بزرگ ترین نفعشان برای صاحبان سرمایه 

این است که چیزی از اعتصاب نمی دانند!

در فاکسکان اتفاق افتاد

روبات ها جای 60 هزار 
کارمند را گرفتند!

یک نظرسنجی جالب که موقعیت و اعتبار شرکت های معتبر در ژاپن را به رخ  می کشد

دوست داریدهمسر آینده تان در کدام شرکت کار کند؟!

در یک نظر ســنجی اینترنتی از مــردان و زنان 
ژاپنی که رده سنی آنها بین 20 تا 39 سال بود، 
پرسیده  شــد که در صورت تصمیم به ازدواج، 
کارمندان کدام یک از شــرکت ها، از پتانســیل 
بیشتری برای انتخاب شدن برخوردارند؟ در این 
نظر ســنجی »نینتندو« مقام نخست را به خود 

اختصاص داد.
این نظرسنجی با بیش از 500 پاسخ قابل قبول مواجه 
شد و چهار شرکتی که در رتبه های دوم تا پنجم قرار 
گرفتند به ترتیب شرکت هواپیمایی ANA، شرکت  
تانیتا )تولید کننده ترازو های دیجیتال(، گوگل و اپل 
بودند. دالیلی که برای برگزیده شدن این انتخاب ها 

بیان شده بود، گستره زیادی را شامل می شد.
کمپانی های مشهور الکترونیکی که در سال 2011 در 
باالترین رتبه ها قرار داشتند، در نظرسنجی سال 2012 
به علت عملکرد ضعیفشــان در رتبه های خوبی قرار 
نگرفتند. به طور مثال، کمپانی های پاناسونیک از رتبه 
نخست به رتبه چهلم، سونی از رتبه دوم به رتبه یازدهم 
و شارپ از رتبه پنجم به رتبه 125 ام سقوط کردند. از 
سویی، دیگر کمپانی های آی تی مشهور خارج از ژاپن 
که در این سال ها در تولید تلفن های همراه و تبلت از 
خود پتانسیل باالیی را نشان دادند، از محبوبیت قابل 
توجهی در بین مردم ژاپن بهره مند شدند.شرکت های 
انتخاب شده از طرف مردان برای شغل همسران خود، 
غالبا مربوط به مواد غذایی و همچنین شــرکت های 
آرایشی و بهداشتی، با تمرکز بر زیبایی و ضرورت آن 
در زندگی انتخاب شده بودند. این در حالی است که 
اغلب زن ها تمایل خود را برای کار کردن شوهرانشان در 
شرکت های تجاری و بانک ها نشان داده بودند؛ انتخابی 

که نشان دهنده تمایل زن ها به همسرانی است که در 
محیطی با ثبات باال و حقوق و مزایایی مطلوب فعالیت 
دارند. بر این اساس، طبقه بندی معیار هایی که افراد 
شرکت کننده در این نظر سنجی برای شغل همسران 
خود در نظر گرفتند ، رتبه نخست با رقم 41.4درصد 
از پاســخ ها، به ثبات شغلی داده شــد. 9 معیار برتر 
انتخاب کنندگان برای انتخاب محل استخدام همسران 

آینده شان به صورت زیر بود:
1. دستمزد خوب 35 درصد ) رتبه سال قبل: 3(

2. رفتار مناســب با کارمنــدان 30.2 درصد ) رتبه 
سال قبل: 2(

3. تعطیلی روزهای شــنبه و یکشنبه 27.4 درصد 
)رتبه سال قبل: 8(

4. حقوق مناســب در زمان تعطیالت 22.4 درصد 
)رتبه سال قبل: 9(

5. پشتیبانی برای پرورش فرزندان 22 درصد )رتبه 
سال قبل: 10(

6. چشــم انداز خوب برای آینده 17.4 درصد )رتبه 
سال قبل: 5(

7. پاداش خوب 16 درصد  )رتبه سال قبل: 7(
 8. ساعات اضافه کاری کم 15.2 درصد )رتبه: سال 

قبل 15(
9. حقوق و مزایای بازنشســتگی خوب 14.6 درصد 

)رتبه سال قبل: 6(
نگاهی به معیار های انتخاب شــده برای مشــاغل و 
جنسیت افراد رأی دهنده این موضوع را آشکار کرد 
که تمرکز پاسخ  های رأی دهندگان زن  روی جنبه های 
مالی مشاغل مثل »حقوق خوب«، »چشم انداز خوب 
برای آینده« و »حقوق و مزایــای خوب برای دوران 
بازنشستگی« بوده اســت. این موضوع نشان دهنده 
تمایل این افراد به همســرانی اســت کــه عالوه بر 
برخورداری از شغلی با ثبات باال، از رفاه مالی خوبی نیز 
برخوردار باشند. این نظر سنجی نشان داد که مردان 
نمرات باالیی به  مشخصاتی نظیر »پشتیبانی برای 
تربیت فرزندان«، »اضافه کاری های کم« و »حقوق 

مناســب در تعطیالت« دادند. این آمار نشان از این 
دارد که مردان تمایل دارند تا همسران شاغل خود را 
از میان مشاغلی انتخاب کنند که فرصت بیشتری را 
برای انجام وظایف خانه و دور هم بودن به آنان می دهد.

»نینتندو«
علــت: به نظر من نینتنــدو از جمله 

شــرکت هایی اســت که همیشه در 1
زمینه کاری خــود در جایگاه باالیی 
قرار داشته و نزول نکرده ) زن، رده 20 سال(. چون 

عاشق بازی هایش هستم ) مرد، رده 20 سال(

ALA شرکت هواپیمایی
علت: ALA به عنوان یک شــرکت با 

تفکری رو به جلو و پر انرژی شناخته 2
شــده اســت )زن، رده 20 ســال(. 
دستمزد های این شرکت قابل توجه است )زن، رده 
30 ســال(. ازدواج با یک زن مهماندار فکر خوبی به 

نظر می رسد! )مرد، رده 20 سال(

شرکت ترازو های دیجیتال تانیا
علت: اینطور به نظر می رسد که این 

شرکت برای ســالمت کارمندانش 3
اهمیت زیادی قائل است )مرد، رده 30 
سال(. شوهر من ناراحت میشه اگه شرکت دیگری 

رو انتخاب کنم ) زن، رده 20 سال(!

گوگل
علت: گــوگل شــرکتی بــا تصویر 

فوق العاده در عرصه جهانی است )زن، 4
رده 20 ســال(. موقعیت رو به جلوی 
این شــرکت حس امنیت را القــا می کند )زن، رده 
30ســال(. شــرایط کاری انعطاف پذیر ) مرد، رده 

20سال(.
اپل

علت: جذاب ترین کمپانی دنیاســت 
)زن رده 30 ســال(. محصوالتش به 5

خوبی هرچــه تمام تر فروش می رود 
)مرد، رده 30 سال(

کارخانه اتومبیل سازی میتسوبیشی
علت: میتسوبیشــی شرکتی با ثبات 

بسیار زیاد است )زن، رده 30 سال(. 6
کارمندان این شــرکت در سطح دنیا 
فعالیت  زیادی دارند )زن، رده 20 سال(. درآمد باال 

)مرد، رده 20 سال(.

تولید کننده لوازم آرایش شیسیدو
علت: این شرکت همواره تصویر بسیار 

خوبی از حمایت از کارمندانش داشته 2
است )مرد، رده 20 سال(. من همیشه 
جذب زیبایی می شــوم )زن، رده 20 ســال(. این 
شرکت همیشــه تاثیر بسیار خوبی روی من داشته 

) مرد، رده 30 سال(.
  

شرکت راه آهن شرق ژاپن
علت: همیشه دوست داشتم همسرم 

از راه آهــن ســر در بیاره؛ بــه نظرم 8
به در بخور است! ) مرد، رده 30 سال(. 

دقت و وقت شناسی در کار )مرد، رده 20 سال(. 

بانک توکیو - میتسوبیشی
علــت: بزرگ ترین بانــک در ژاپن با 

باالترین سابقه و ثباتی همیشگی )زن، 9
رده 20 سال(.

تولیدکننده نوشابه سانتوری
علت: من طرفدار محصوالتش هستم 

چرا که مطابق با ذائقه من است ) زن، 10
رده 20 سال(.

در دوره ای که شرکت های دنیا در جستجوی بهترین 
روش ها برای تبلیغ محصوالت خود هســتند، این 
نکته که کارمندان یک شــرکت می توانند بهترین 
مبلغان محصوالت)ویا مخرب آن( باشند، بسیار حائز 

اهمیت است. 
تحقیقات نشان داده اند که برنامه های موفق حمایت از 
کارمندان، در دل خود این باور اساسی را می پرورانند 
که کارمندان موفق، پرتالش و موثر پیش از هر عامل 
دیگری از هواداران اصلی ســازمان خود هســتند. 
چنانچه کارمندان یک شرکت به طور حقیقی مشتاق 
وعالقه مند به آن سازمان نباشند و در دل نیز به اهداف 
آن ایمان نداشته باشند، پس بدون شک یک طرفدار 
به شمار نمی روند. این گونه از کارمندان به طور ارادی 
یک مبلّغ برای آن شرکت خاص نخواهند بود. برای 
ایجاد این نوع از شور و شوق جهت به اشتراک گذاری 
و تبلیغ محتوای یک  شرکت، سازمان باید تالش خود 
را در دو حوزه متمرکز کند؛ ارائه محتوای صحیح به 

کارکنان و ایجاد شرایط الزم برای انتشار آن .
 محتوای مناســب را در اختیار کارمندان 

قرار دهید
بگذارید تا در ابتدا با اطالعاتی شروع کنیم که کارکنان 
طالب آن هســتند. کارمندان یک سازمان زمانی به 
بیان و تبلیغ یک محتوا)برای نمونه در شــبکه های 
اجتماعی( می پردازند که این محتوا را عمیقا با پوست 
و گوشت خود درک کرده باشند. کارمندان اولین و 
آخرین سرمایه هر شرکتی هستند. این افراد زمانی که 

به محتوای  شرکت خود ایمان داشته باشند، تعریف 
و تبلیغ از محتوای این شــرکت و ارائه آن در مقابل 
خانواده، دوستان و آشــنایان برایشان بسیار جذاب 
خواهد بود) چرا که خود در این مکان جذاب در حال 
فعالیت هستند(. در مقابل چنانچه این افراد نسبت به 
شرکت و کارهایی که در آن صورت می گیرد اشتیاقی 
نداشته باشند، خیلی ساده و بدون توجه به تاکتیک ها 
و محرک های رئیس شرکت، از هرگونه همکاری برای 

تبلیغ شرکت اجتناب می ورزند.
در شــرکت لنــوو، یــک برنامه جــذب حمایت 
کارمندان، برای تسهیل به اشتراک گذاری محتوای 
شرکت از سوی این افراد و همچنین تشویق آنان 
به این کار در حال اجراست. بدین گونه که نظرات 
شخصی کارمندان، آنهایی که بیشتر مورد تاکید 
اکثریت قرار گرفته اند، توسط شرکت و با تخصیص 
اعتبار به آنها بــه طریقی در محیط ســازمان به 
اشتراک گذاشته می شــود. زمانی که کارمندان، 
محتوای ارزشــمند از نگاه خود را در این جایگاه 
می بینند به ســادگی هرچه تمام تر این مطالب را 
از طریق شــبکه های اجتماعی و راه های دیگر به 

اشتراک قرار خواهند داد. 
کارمندان یک شــرکت با مشــاهده این شواهد 
احساس می کنند که توسط شرکت و رؤسایشان 
دیده می شوند و در جریان امور قرار می گیرند. از این 
رو میل و انگیزه آنان برای تبلیغ و به اشتراک گذاری 
محتوای در حال اجرا، افزایش می یابد. همچنین 
در این روند، سرمایه اجتماعی ، وسعت دید و اعتبار 
این افراد توسعه می یابد و رشد می کند. پس نقطه 
شروع شما بایستی اطمینان از توسعه و الهام بخشی 
محتوای درست باشد؛ اگر این مرحله را به درستی 
به انجام برســانید، بدون تردید 75درصد از مسیر 
دستیابی به کارمندانی حامی شرکت را پیموده اید. 

 تشویق به اشــتراک گذاری با سهل کردن 
مسیر

حال که محتوای صحیــح در اختیار کارمندان قرار 
گرفته است، 25درصد باقیمانده در گرو هموار کردن 
مسیر اشتراک گذاری است. برای این کار دو راهبرد 

مهم را در ذهن داشته باشید:
 ارائه دستورالعمل ها و آموزش آن به صورت واضح: 
زمانی که افراد برای دهه ها از به اشتراک گذاری منع 
شده باشند، همواره بیم و هراسی غیر ارادی در این 

افراد برای انجام این قبیل امور وجود دارد. 
برای ایجاد اطمینان در کارکنان دســتورالعمل ها و 
قوانین اشــتراک گذاری در درون شرکت خود را به 
طور منظم برای افراد مرور کرده  و آنها را تا حد ممکن 
ســاده کنید. بدین ترتیب موجبات افزایش اعتماد 
به نفس، آزادی عمل و توانایــی کارکنانتان  هنگام 
به اشــتراک گذاری محتوا را فراهم می آورید. زمانی 
که BMW برنامه تولیــد کارمندان طرفدار را به اجرا 
درآورد، به افراد این آزادی را داد تا در صورت تمایل در 
زمان کاری و در محیط کار به اشتراک گذاری محتوای 

شرکت بپردازند.
  استفاده از تلفن همراه: ممکن است برخی  کارکنان، 
مثال کسانی که در کارخانه های تولیدی کار می کنند 
دسترسی به کامپیوتر نداشته باشند. در این حالت از 
آنها بخواهید با تلفن همراهشان از فرایندهای در حال 
وقوع در شرکت مطلع باشند و در صورت تمایل آنها را 

به اشتراک بگذارند.
این موضوع که راه اندازی یک کسب و کار و تخصیص 
حقوق کافی می تواند کارمندان شــما را با انگیزه و 
مشتاق به کار بار بیاورد، تفکری ساده انگارانه است. 
همانطور که دو شرکت »ب  ام و« و »لنوو« این موضوع 
را به خوبــی درک کرده اند؛ این کار محتاج به تفکر و 

برنامه ریزی  بسیار دقیقی است. 

محمدرضا تجلی

گزارش
R e p o r t

لنوو بیمارستان را به خانه کارمندانش می برد!
خدمات بهداشتی و درمانی در محل؛ امکان جدید لنوو برای کارمندان این شرکت

ستون
c o l u m n

 مریم تجلی

مارتین پاسکوئر

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه



این نام تجاری که عمر حیاتش از نیم قرن می گذرد، 
کار خود را با بسته بندی چای در یک انباری کوچک 
آغاز کرد؛ بســته بندی های ســاده ای که در اواخر 
دهه 30 بــا نام »چای بره نشــان« روانه مغازه های 
خیابان حافظ و میدان حسن آباد تهران می شدند 
و حاصل همکاری دو جوانی بودنــد که در روزگار 
30سالگی خود تجربه کافی برای بازاریابی محصول 
چای به دست آورده بودند. بسته بندی چای توسط 
10 کارگر و زیــر نظر آنها انجام می شــد و دیری 
نپایید که فروش آن از تهران تا یزد گســترده شد 
و همین وســعت کار آنها را به فکر تاسیس شرکتی 
به نام گلستان انداخت؛ برندی که در سال 13۴0 با 
بسته بندی و فروش چای آزاد متولد شد، امروز نامش 
بر محصوالت دیگری چون برنج، زعفران، ادویه جات 
و دمنوش ها خودنمایی می کند و در کنار آن نام های 
تجاری دیگری مثل تویینینگز، پردیس، هاتی کارا 
و رویال تحت لیسانس این کارخانه فعالیت کرده یا 

ذیل آن متولد شده اند. 

 سرگذشت کارآفرینی از محله امیرچخماق
اما وقتی به داستان شــکل گیری بعضی از برندها 
رجوع می کنیم، پیش از هرچیز سرگذشت خالقان 
آنها به چشم می آید و ماجرای زندگی پرپیچ و خم 
دســتانی که یک برند را آفریده اند، از روایت تولد و 
پیشرفت آن شرکت حرف بیشتری برای گفتن دارند. 
حکایت گلستان هم سر از همین وادی درآورده است. 
ماجرای زندگی حاج محمدرضا گرامی که راه یزد را 
پیمود، سر از تهران درآورد و در روزهایی که انتظار 
نمی رفت، وارد بازاریابی چای شد. او آنقدر پیشرفت 
کرد تا سرمایه نداشته اش تبدیل به یکی از نام های 

بزرگ تجاری در کشــور شد و بعدها مجموعه های 
صنعتی دیگری با کمک ایــن کارآفرین راه اندازی 

شدند.
محمدرضا گرامی که در سال 130۶ در یزد به دنیا 
آمده بود، از 10 سالگی و بعد از آنکه پدرش خانواده 
را ترک کرد، به عنوان فرزند ارشــد خانواده رسالت 
درآوردن خرج زندگی را به دوش کشــید. روزهای 
سخت کودکی و نوجوانی و همراهی کار و تحصیل، 
فرزند محله امیرچخماق یزد را در 1۹ سالگی روانه 
تهران کرد. او در جســت وجوی پیشرفت و رویای 
کسب سرمایه، راهی پایتختی شد که بعد از پایان 
جنگ جهانی، کســب وکار در آن رونق گرفته بود. 
کم کم راه خود به بازار تهران را هموار کرد و بازاریابی 
پارچه و برنج را در پیش گرفت. وقتی سرمایه اش به 
۸00 تومان رسید، طبق رسم زمانه به یزد بازگشت 

و ازدواج کرد. 

 سرآغاز یک برند
محمد گرامی بیست و چند ساله بعد از ازدواج، بار 
دیگر به تهران بازگشت و این بار سری به تجارتخانه 
گرجی صاحب چای جهان زد. او به همراه برادر زنش 
از میدان 1۵ خــرداد تا امام حســین و از چهارراه 
حســن آباد تا حافظ را در جست وجوی مشتری به 
ســراغ تک تک مغازه ها می رفتنــد. محمد گرامی 
جوان توانســت در اولین روز کاری خود به تنهایی 
1۴صنــدوق چای بفروشــد و برای هــر صندوق 
۵تومان دریافت کند. کمی بعد برای آنها دوچرخه ای 
خریداری شد که به نوبت با آن کار کنند. 3 سال کار با 
گرجی کافی بود که گرامی و کوچک زاده درخواست 
نمایندگی فروش انحصاری چای او را داشته باشند؛ 
پیشــنهادی که با مخالفت همراه و نقطه عزیمتی 
برای دو جوان بلند پرواز شــد. کار مســتقل آنها با 
بسته بندی چای در انباری در سه راه دلگشا آغاز شد 
و 10 کارگر چای بره نشان را بسته بندی و روانه بازار 
می کردند. حاال 11 سال از تجربه محمد گرامی در 

بازاریابی چای می گذشت و او تصمیم به راه اندازی 
شرکتی برای گســترش فعالیت های تجاری شان 
گرفت. به این ترتیب گلســتان در ســال 13۴0 با 

سرمایه ای ۵00 هزار تومانی متولد شد.
اولین همکاران گلستان اعضای خانواده های گرامی 
و کوچــک زاده بودنــد که همگی در قبــال فرزند 
مشترک این خانواده احساس مسئولیت می کردند. 
آنها محصوالت شرکت گلستان را با نام های تجاری 
بره نشان و شترنشان به بازارهای اصفهان، مشهد، یزد 
و گرگان می رساندند و طولی نکشید که تقاضا برای 
چای بیشتر شــد و تعداد کارگران به ۶0 نفر رسید. 
ســید محمد و کوچک زاده ۵ سال پس از تاسیس 
شرکت گلستان سعی کردند بخشی از پروسه تولید 
محصول تجاری را خود در دست بگیرند. با همین 
هدف گلستان در سال 13۴۴ در شهرستان الهیجان 
اقدام به خرید کارخانه کرد. آنها پس از مدتی در آن 
کارخانه با خرید برگ ســبز به خشک کردن چای 
شکسته، باروتی و چای قلم پرداختند. کارخانه چای 
الهیجان یکی از کارخانه هایی بود که در پرداخت 
به موقع بهای برگ سبز چای به کشاورزان و خرید 
برگ با کیفیت و تبدیل آن به چای خشک مناسب 
شهره شده بود؛ موضوعی که روی حفظ استاندارد 
برند گلستان هم موثر بود. بنابراین، شرکت گلستان 
عالوه بر واردات، بسته بندی و توزیع چای، در سال 

13۴۶ به تولید کننده نیز تبدیل شد.
به دنبال این پیشرفت  کوتاه مدت، گلستان تصمیم 
گرفت به محصوالت تازه ای چون خشکبار و حبوبات 
روی بیاورد. در ســال 13۵0 هم اولین دســتگاه 
بسته بندی چای به انبار شــرکت وارد شد و چای 
100 گرمی و ۵00 گرمی گلســتان با بسته بندی 
ماشینی به بازار آمد. 2 سال بعد اولین دستگاه تولید 
چای کیســه ای در کشور توسط شرکت خریداری 
شد؛ دستگاهی که در هر دقیقه 100 چای کیسه ای 
تولید می کرد و تمام این پیشــرفت ها زمینه برای 
بزرگ شــدن این نام تجاری را فراهــم می کرد. تا 

سال های پیش از انقالب سرمایه کارخانه گلستان 
آنقدر زیاد شــده بود که گرامی توانســت شرکت 
مرغداری سیمرغ را برای فرزندانش راه اندازی کند 
و در چند کارخانه تولیدی دیگر هم سرمایه گذاری 

کند. 

 بحران گلستان و روزهای پس از آن
به دنبال پیــروزی انقالب، دولــت کنترل تولید و 
توزیع چای را به دست گرفت. 2 سال بعد از انقالب 
شرکت سیمرغ هم مصادره شده و فعالیت تولیدی 
خانواده گرامی تقریبا از میان رفت. حاج محمدرضا 
گرامــی به آمریکا رفت تا کنــار فرزندانش زندگی 
کند، اما عمر گلستان هنوز به پایان نرسیده بود. این 
کارآفرین ایرانی نتوانســت مدت زیادی از فعالیت 
تولیدی اش دور بماند و به همراه یکی از پسرانش به 
ایران بازگشت. آنها تصمیم گرفتند تولید چای را در 
سوله های بجامانده از مرغداری سیمرغ در حوالی 
میدان پونک از ســر بگیرند. در سال 13۶0 محمد 
گرامی تعدادی از عراقی هایی را که به واسطه جنگ 
از کشور خود گریخته  بودند، در مرغداری پناه داد 
و همین پناهجویان کارگرانی شــدند که کارخانه 

گلستان را مجددا احیا کردند.
گرامی با کمــک فرزندانش کارآفرینی خود در بازار 
ایران را احیا کرد. گسترش نظام توزیع و ایجاد شبکه 
سراسری پخش با واردات برنج از هندوستان، برنج 
داخلی، بســته بندی انواع حبوبات، چای و پسته، 
توسعه حدود ده ها هکتار پسته در کنار چند واحد 
صنعتی در زمینه اقتصاد کشــاورزی بخش عمده 
فعالیت تجاری و صنعتی گلستان در طی سال های 
پــس از انقالب اســت. هم اکنون برند گلســتان با 
تاسیس شبکه سراسری دفاتر و انبارها در شهرهای 
ایران نزدیک به 2000 نفر پرســنل دارد و به ادعای 
صاحبان این شرکت یکی از  3 شرکت اول در بحث 
مواد غذایی بسته بندی شده در رنکینگ سایت یورو 

مانیتور بوده است.
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برند ناکام
c o l u m n

 در سال 13۶0 
محمد گرامی 

تعدادی از 
عراقی هایی را 
که به واسطه 

جنگ از کشور 
خود گریخته  

بودند، در 
مرغداری پناه 

داد و همین 
پناهجویان 

کارگرانی شدند 
که کارخانه 
گلستان را 

مجددا احیا 
کردند

برنداستوری
B r a n d S t o r y

چرا  کارآفرینی جوان هندی 
نتوانست برند بسازد؟

فقرا پولش را نداشتند 
ثروتمندان نیازش را!

محمد گرامی، کارآفرین یزدی با سرمایه ۵00 هزار تومانی 
کارخانه چایش را بنیان گذاشت

دنیای کسب وکار همیشه هم برای کارآفرینان 
موفقیت را رقم نمی زند. افراد بسیاری وارد میدان 
کارآفرینی می شوند و بی آنکه طعم پیروزی را 
بچشند، مجبور به ترک میدان می شوند. یکی از 
این افراد »یاش پوتاک« است؛ جوان هندی ای 
که خودش علت ناموفق بودن استارت آپ اش به 
نام »لوموس« را ارزیابی نادرست از هزینه های 
کار و کم تجربه  بودن به خاطر شروع استارت آپ، 
درســت بعد از فارغ التحصیلی در مهندســی 
می داند. لوموس  یک دستگاه هوشمند کنترل 
از راه دور بود که هدف از خلق آن، راحتی افراد 
برای کنترل وســایل خانگی بود. این دستگاه 
با اتصــال به موبایــل فرد، اطالعاتــی درباره 
دستگاه های الکترونیک خانه دریافت کرده و 
امکان کار با آنهــا را فراهم می کرد. او می گوید: 
»مــن و همکارم در ســال 201۴ در حالی که 
تازه مدرک کارشناسی مان را از دانشگاه گرفته 
بودیم، شروع به طراحی کردیم و تنها ۵ ماه بعد، 
مدار اولیه لوموس ساخته شده بود. وقتی آدم 
تازه وارد دنیای کارآفرینی می شــود، ذهنش 
آنقدر پر از ایده است که توان بدنی را پشت سر 
می گذارد. یادم هست که من شب های زیادی 
بــه زور به تختخواب می رفتــم و باز هم خواب 
شرکت استارت آپی رویایی ام را می دیدم.« یاش 
پوتاک و تیم تازه  کارش در کمتر از یک ســال 
نمونه های متعددی از مدار لوموس را طراحی 
کردند؛ نمونه هایی که قادر به کنترل چراغ ها، 
فن، گاز و فر برقی، تلویزیون و آبگرمکن در خانه 
بودند. ســرمایه گذاران از عملی شدن این ایده 
در چنین زمان کوتاهی راضی بودند و سرمایه 
بیشتری در اختیار یاش قرار دادند. اما ماجرا به 
همین جا ختم نشد. کارآفرین جوان اطالعی از 
سیستم تقاضا در بازار نداشت و تیم او مطالعه ای 
روی مشتریان محصول جدید انجام نداده بودند. 
آنها قیمتی برای محصولشان درنظر گرفته بودند  
که از توان عموم مردم هند خارج بود. تنها افراد 
بسیار ثروتمند در هند قادر به پرداخت پول برای 
لوموس بودند و در خانه های خود تمام وسایل 
الکتریکی را داشــتند؛ افرادی که خدمتکاران 
شبانه روزی داشتند و نیاز به دستگاه کنترل از 

راه دور در خانه هایشان حس نمی شد.
»نه من و نــه همکارانم هرگــز مجهز به یک 
خانه با ابزارهای اتومات و الکترونیکی نبودیم 
و هیچ کدام مــان به فضایی کــه قصد طراحی 
تکنولوژی برای آن داشتیم، تسلط نداشتیم.  ما 
تنها تصور می کردیم که خانه های بزرگ و مجهز 
به وسایل برقی، نیاز به ایده ای دارند تا کنترل بر 
تمام فضای خانه را آسان کند. ما اعتماد بیش از 
حدی به ایده مان کرده بودیم در حالی که تجربه 
کاری مان در قیاس با آن، ناچیز بود. حتی پیش 
از ورود به عرصــه وارد یک خانه بزرگ و مجهز 
نشده بودیم و با یک مشتری احتمالی هم گپ 

نزده بودیم.«

  روی هزینه ها تعصب داشتیم
»تعصب ما روی هزینه هایی که سرمایه گذاران 
کرده بودند، از ابتدای کار آنقدر جدی نبود. اما 
یکی از اتفاقاتی در استارت آپ ها می افتد، این 
است که شما عاشق ایده و محصولتان می شوید. 
زمانی که عاشق خالقیت خود می شوید، دیگر 
دل کندن از آن راحت نخواهد بود. ما هم از این 
قاعده مستثنی نبودیم و دلمان نمی آمد لوموس 
را مفت از دست بدهیم. هزینه برای محصول 
تنها سرمایه مادی نیست، بلکه هزینه ذهنی و 
روانی است که برای لوموس خرج کرده بودیم و 
ماه ها تنها دغدغه مان ساخت آن بود. تمام این 
عوامل باعث شد تا گران ترین قیمت ممکن را 
روی محصول بگذاریم؛ قیمتی که مشتریان آن 
را باال می دانستند و حاضر به پرداختش نبودند 
و از ســوی دیگر تعصب ما اجازه نمی داد آن را 

کم کنیم.«

سال هاســت کســی نیســت که با حوزه آی تی و 
سیســتم های نرم افزاری آشنایی داشته باشد و نام 
شرکت اورکل به گوش اش نخورده باشد؛ شرکتی 
که در دهه ۷0 میالدی و به دنبال رقابت با شرکت 
بزرگ آی بی ام توسط لری الیسون آغاز به کرد. قطب 
فناوری کامپیوتری این روزها در کالیفرنیا مستقر 
شــده و به گفته مجله فوربــس ارزش آن نزدیک 
به 2۵.۹ میلیارد دالر برآورد می شــود. اوراکل در 
کلمه به معنای پیشگویی، الهام الهی و وحی است. 
اما علت نامگذاری اوراکل آنطور که لری الیســون 
می گوید، این اســت که وقتی این کارآفرین اولین 
بانــک اطالعاتی خود را طراحــی و خلق کرد، رمز 
ورود را اوراکل گذاشــت و بعدها همین نام را برای 
سیستم های نرم افزاری تولیدی اش برگزید. با وجود 
تمام سرمایه ای که اوراکل این روزها به هم زده، مسیر 
برندشدن این شــرکت خالی از فراز و نشیب نبوده 
و این دومین شــرکت بزرگ تولیدکننده نرم افزار 
جهانی بعد از مایکروســافت، ۴0 سال حیاتش را 

مدیون تحمل سختی های فراوان است.

 سرآغازی در دهه 70
شرکت اوراکل در ســال 1۹۷۷ میالدی توسط 
لری الیسون، باب ماینر و اِد اوتز با نام آزمایشگاه 
تولید نرم افزار تاســیس شــد. ایده طراحی این 
پایگاه داده به ۷ ســال قبل باز می گشت؛ زمانی 
که الیســون مقاله ای درباره »الگوهای رابطه ای 
مدیریــت داده هــا در بانک هــای اطالعاتی« 
می خواند که شــرکت آی بی ام آن را نوشته بود. 
در آن زمان فقط آی بی ام توانسته بود این الگوها 
را در عمل به کار گیرد و الیســون می خواســت 
محصوالتی تولید کند که بتواند با این شــرکت 

وارد رقابت شود.
10سال اول روی کار آمدن اوراکل با پیشرفت های 
بزرگی همراه بود. این شــرکت در ســال های آغاز 
دهه۸0 نســخه های پیاپی نرم افــزاری خود را به 
بازار می داد و قابلیت هایی در برنامه نویســی به آنها 
اضافه می کرد که پیش تر وجود نداشت. نسخه های 
نرم افزاری اوراکل نه تنها روی انواع سیستم  عامل ها 
قابل اجرا بودند کــه کاربردهایی چون قفل کردن 
ســطرها طی یک فرآیند نوشــتاری، تهیه نسخه 
بک آپ از داده های آنالین و در حال استفاده و عدم 
محدودیت در ذخیره اطالعات داشتند که آن زمان 
دستاوردهای تکنولوژیک منحصر به فردی بودند. 
به طوری که تنها 10 سال بعد از حیاتش، این برند 

در فهرست ۵00 برند ارزشمند آمریکا معرفی شد.

 اخراج ۴00 نفر در بحران دهه 90
بعد از 10 ســال تجــاری فوق العاده و پرســود، 
اوراکل در اوایــل دهه 1۹۹0 اولیــن ضرر خود 
را در پی مشــکالت مدیریتــی تجربه کرد. جمع 
ســرمایه بازار اوراکل ۸0 درصد کاهش یافت و به 
نظر می رسید که شرکت در آستانه ورشکستگی 
باشد. فروشندگان شــرکت با اصرار از مشتریان 
بالقوه می خواســتند بیشــترین میزان ممکن از 
نرم افزارهای اوراکل را به یکباره خریداری کنند و 
سپس این فروشندگان ارزش فروش آینده را در 
فصل جاری می نوشــتند و به این شکل پورسانت 
بیشــتری دریافت می کردند. این امــر زمانی به 
مشــکل تبدیل شــد که فروش های آتی محقق 
نشــدند. بنابراین الیســون در نهایت بسیاری از 
کارمندان قبلی اش را با مدیران باتجربه تر عوض 

کرد. 
الیســون در آن زمان 10 درصد کارکنانش، یعنی 
حدود ۴00 نفر از آنــان را از کار برکنار کرد. به این 
ترتیب برای نخستین بار بخش مدیریتی شرکتش 
 به حرفه ای ها سپرده شــده و تمام تمرکز شرکت 
بر توســعه محصوالت جدید متمرکز شد. هرچند 
اوراکل توانست خود را از زیر بار بحران افت سرمایه 
بیرون بکشــد؛ شــرکتی که در 10 سال نخست 
فعالیتش ۶ نســخه نرم افزاری بیــرون داده بود  تا 
سال 1۹۹۵ نتوانســت نسخه تازه ای از پیشرفتش 

رو کند و این رکود ۵ ســاله در بــازار فناوری آن را 
به کما فروبرد. با این وجود تا اواخر دهه ۹0 اوراکل 
بار دیگر خود را احیا کــرد و بانک های آمریکایی،  
شرکت های هواپیمایی، شرکت های اتومبیل سازی 
و فروشــگاه های زنجیره ای عظیم کشــور را تحت 
پوشش نرم افزاری خود درآورد و از خواب زمستانی 

بیدار شد.

 حال و روز این خانواده 10۸ هزار نفری
این روزهــا شــرکت اوراکل یکــی از بزرگ ترین 
شــرکت های آمریکایی  در زمینــه نرم افزارهای 
کاربردی در کســب و کارهای تجاری و ســازمانی 
در دنیاســت و می توان گفت تمامی نرم افزارهای 
مورد اســتفاده در چرخه سیستم های سرور، جزء 
تولیدات اوراکل هستند. شرکت اوراکل در گزارش 
سه ماهه نخست ســال جاری میالدی موفق شده 
اســت که باالترین ارقام سوددهی را از خود برجای 
بگــذارد و به عنوان موفق ترین شــرکت جهان در 
عرصه پردازش ابری شــناخته شود. اوراکل امسال 
با رشدی 30 درصدی در سوددهی بخش نرم افزار 
در قالب خدمات روبه رو بوده و ســود خالص آن در 
نیمه اول امسال 3۷2 میلیون دالر برآورد می شود که 
نشان می دهد که خدمات مبتنی بر پردازش ابری در 
این شرکت 10۸ هزار نفری با باالترین توان ممکن 

پیشرفت کرده اند.

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

دومین شرکت بزرگ تولیدکننده نرم افزار در جهان بیش از 2۵ میلیارد دالر ارزش دارد

اوراکل در 
گزارش 
سه ماهه 

نخست سال 
جاری میالدی 
باالترین ارقام 
سوددهی را از 
خود برجای 

گذاشته و 
به عنوان 

موفق ترین 
شرکت جهان 

در عرصه 
پردازش ابری 
شناخته شده 

است

گلستان؛  بر ندی که 
از دل یک شکست بیر ون آمد

اوراکل؛ پیشگوی پول ساز

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

1 آبان 13۹۵ . سال اول .  شماره سی و سه



کارگاه
W o r k s h o p

جی کی  رولینگ
موانع سخت همان پایه های مطمئنی هستند 
که می توان زندگی را دوباره روی آن بنا کرد.
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چگونه چهار  ستون بازدهی استارت آپ شما می تواند با ارتباطات بهتر تقویت شود
دستورات مدرن یک مدیر استارت آپ

انتقال درست اطالعات می تواند احتمال موفقیت 
استارت آپ شما را به طور چشمگیری افزایش دهد. 
اطالعات همیشه باید به طور شفاف و فشرده ارائه 
شوند  و شیوه انتقال باید ســاده و سریع باشد؛ اگر 
اطالعات با این روش منتقل نشــود، ممکن است 
به ســردرگمی، واکنش دیرهنــگام و بحث های 

غیرضروری منجر شود.
بر خالف آنچه شنیده اید، ارتباط کامل به این معنا 
نیست که فقط دســتورالعمل ها را به کارمندان و 
همکاران بگویید بدون اینکه اجازه دهید از شــما 
سوالی شود. در واقع، محیط ایده آل برای ارتباطات 
در کسب و کار زمانی است که کارمندان و مدیران 
از طرح سوال خود یا درخواست برای ارائه جزئیات 

بیشتر نترسند.
در اینجا به چگونگی تقویت چهار ستون شرکت های 
اســتارت آپی با اســتفاده از راهبردهای ارتباطی 

کارآمد می پردازیم.
توانمندسازی

ایده، محصول یا خدمات استارت آپی 
شــما به انــدازه تیمی کــه گردهم 1

آورده ایــد تــا آن را ایجــاد کنند، 
پیشرفت خواهد کرد. به همین دلیل، کارمندان شما 
باید از هر ارتباطی که می گیرند، حس توانمندی را 

دریافت کنند.
به عبارت دیگر، هــر ایمیل، پیامک، وب کنفرانس 
و تماس تلفنی باید حاوی تمام اطالعات مورد نیاز 

برای انجام کار بعدی باشد.

اطالع از تمام کارهایی که باید انجام دهید یا نباید 
انجام دهید اولین قدم به سوی توانمندسازی است؛ 
دومین مرحله ایجــاد انگیزه و مرحله آخر بازخورد 
ســازنده است. شــما باید هنگام آماده شدن برای 
ارتباط بــا تیم خود، این مراحل را در نظر داشــته 

باشید.
فرهنگ شرکتی مثبت

اگر می خواهید کارمندان استارت آپ 
شما فعال باشــند، ابتدا باید درباره 2

اصول اخالفی کارمندان فکر کنید. در 
روش برقراری ارتباط بین کارمنــدان و مدیران و 
روسای شــرکت یک فرهنگ شرکتی مثبت دیده 

می شود.
احترام متقابل باید در تمام ســطوح و در هر زمانی 
رعایت شود و روابط کارمندان باید بیش از هر چیز 
دیگر مثبت باشد. هنگام ارتباط با کارمندان، روسای 
استارت آپی باید یک لحن مثبت و صادقانه داشته 

باشند حتی اگر اوضاع خوب پیش نمی رود.
هر زمــان که یک کار به خوبی انجام شــد، از تمام 
کارکنان باید قدردانی شود؛ اگر یک کار آنطور که 
انتظار می رود، انجام نشــود باید بــا رعایت احترام 

بازخورد سازنده ارائه شود.
عملیات واضح

ارتباطات خوب همیشه باید مسیری 
را طی کند که روســای استارت آپ 3

تعییــن کرده انــد. هــر پیــام یــا 
دســتورالعمل باید از این چشم انداز صادر شود که 
شرکت در حال حاضر در آن قرار دارد و در آینده به 

آن خواهد رسید.
اگر در طی یک پیام به کارکنان دستور داده شود که 
شرکت را به سوی یک نقطع مشخص سوق دهند، 
پیام باید شــامل دســتورات واضح از سوی روسا و 
مدیران باشــد و باید مشــخص کند که قرار است 

شرکت چگونه به آن نقطه برسد.
 ابزارهای ارتباطی و راهکارهای مدرن

کارآفرینــان اســتارت آپی امــروز 
نمی توانند انتظار داشــته باشند که 4

شــرکت های خود را با راهکارهای 
ارتباطی تاریخ گذشته مانند ایمیل و تماس تلفنی 

اداره کنند.
شرکت های مدرن به ارتباطات انعطاف پذیر و پویا 
نیــاز دارند که عناصر وب کنفرانــس را با مدیریت 
پروژه، پیام رسانی، اشتراک گذاری فایل و همکاری 

آنالین ترکیب کنند.
یک راهکار ارتباط کاری مناســب باید به مدیران 
و کارمندان امــکان دهد تا از مکان های مختلف در 

سراسر پلت فرم های گوناگون کار کنند.
در اینجا به ســه مورد از متداول ترین راهکارهای 
مدرن اشــاره می کنیــم که می تــوان از آنها برای 
ویدئوکنفرانــس، ارائــه، اشــتراک گذاری فایل، 
پیام رســانی، برنامه ریــزی کاری و ارتباطــات در 
دســکتاپ، لپ تاپ، تبلت و تلفن های هوشــمند 

استفاده کرد.
 اسکایپ )برای کسب و کار(

از زمانی که مایکروســافت شــرکت اســکایپ را 
خریداری کرد، کاربران شاهد توسعه این اپلیکیشن 
و تبدیل آن به یکــی از قدرتمندترین ابزارها برای 
بازدهی کاری که در عین حال قیمت پایینی دارد، 

بوده اند.
نسخه رایگان اسکایپ برای کارآفرینان در ابتدای 
کارشان مناسب اســت، اما وقتی استارت آپ  آنها 
به یک تیم بزرگ تــر تبدیل می شــود و نیازهای 
پیشــرفته ای پیــدا می کند، باید از نســخه کاری 

اسکایپ استفاده کرد.
نسخه کاری اسکایپ گزینه های جدیدی دارد، اما 
ظاهــر آن مانند قبل و برخــی از ایرادهای قدیمی 

را دارد.
)Slack( اسلک 

این پلت فرم رسانه اجتماعی کسب و کار به عنوان 
یک سیستم پیام رسانی داخلی کار خود آغاز کرد و 
یک استارت آپ فناوری که یک بازی آنالین از رده 

خارج را ایجاد کرده بود، از آن استفاده می کرد.
اسلک یک اپلیکیشن پیام رسانی مبتنی بر فضای 
ابری است که قابلیت های اشــترا ک گذاری اسناد 
قدرتمندی دارد که آن را به یک راهکار ایده آل برای 
تیم های شرکتی تبدیل کرده است تا با استفاده از 
آن با یکدیگر در تماس باشند و از هر دستگاه متصل 

به اینترنت با هم همکاری کنند.
یکی از جنبه های جالب اســلک آن اســت که این 
اپلیکیشــن یکی از معدود راهکارهای کسب و کار 
است که کاربرد شــخصی نیز دارد. نسخه رایگان 
اســلک شــامل ۵ گیگابایت حافظه است که برای 
اســتارت آپ های کوچک فوق العاده است. برخی 
مشــتریان مشهور این اپلیکیشن ســازمان ناسا و 

تایمز لندن هستند.
)Asana( آسانا 

شرکت های استارت آپی که می خواهند به اهداف 
کاری خود دست یابند، باید آسانا را امتحان کنند. 
با این اپلیکیشــن مدیریت پروژه، اســتارت آپ ها 
می توانند از طریــق برنامه ریزی راهبردهای عملی 
قبــل از برقــراری ارتباطات، کســب و کار خود را 

راه اندازی کنند.
آسانا قالب هایی را در سطوح مختلف ارائه می دهد؛ 
از قالب های ســاده مانند لیست های کاری گرفته 
تا قالب هــای پیچیده ماننــد پروژه های مبتنی بر 

نقطه عطف.
عالوه بــر ابزارهای مدیریــت پروژه برتــر مانند 
نمودارهای Gantt، این اپلیکیشــن با Outlook و 

اسلک نیز ادغام می شود.

ستون
c o l u m n

نمایشــگاه ها فرصت بازاریابی فوق العاده ای 
برای کســب وکارهای مختلف و افرادی است 
که به تازگی استارت آپ خود را راه انداخته اند. با 
این حال، گاهی اوقات افراد صاحب کسب وکار 
جدید اشتباهاتی مرتکب می شوند که در نهایت 

به شکست آنها می انجامد.
 به نمایشگاه تجاری اشتباهی رفته اید

هزاران رویداد تجاری در سراســر دنیا وجود 
دارد. حتی وقتی شما کسب وکارها را در صنایع 
مختلف دسته بندی می کنید، می بینید که هر 
بخش از کسب وکار چندین قسمت دارد. اجاره 
یک غرفه در نمایشگاه تجاری پرهزینه است و 
الزم است سرمایه گذاری شما بازدهی داشته 
باشد. باید قبل از رزرو جا، به دنبال فرصت های 
موجود در هر نمایشگاه باشــید. بزرگ ترین 
نمایشگاه تجاری در صنعت شما بهترین فرصت 
برای نمایش محصوالت و خدمات تان است. اما 
ممکن است بودجه شما کفاف هزینه نمایشگاه 
را نکند. همیشه باید در نمایشگاه هایی شرکت 
کنید که از عهده مخارج آن برآیید تا به بهترین 

نتایج دست یابید.
 مشتریان خود را تحت تأثیر قرار نمی دهید

باید افراد را به ســمت غرفه خود جذب کنید. 
شما و تیم شــما باید بتوانید توضیح دهید که 
دقیقا چه کار می کنیــد و چگونه می توانید به 
مردم کمک کنید. این توضیح را باید حتی در 
جمله ای کوتاه منتقل کنید. به عالوه باید مردم 
دلیلی برای بازدید از غرفه شما داشته باشند. 
به فکر یک مسابقه باشــید و آن را در توییتر و 
فیس بوک تبلیغ کنید. اگر مردم بتوانند به غرفه 
شما بیایند، این فرصت را خواهید داشت تا با آنها 
صحبت کنید و جزئیات بیشتری را به آنها ارائه 
دهید. همچنین باید مردم دلیلی داشته باشند 
که دوباره نزد شــما بازگردند. می توانید، برای 
مثال، آنها را بــرای برخورداری از یک تخفیف 
ویــژه ثبت نام کنید یا به آنهــا امتیاز عضویت 

رایگان در برنامه خود را بدهید.
 پیگیری نمی کنید

محیط نمایشگاه به شما این امکان را می دهد 
تا برای اولین بار با افراد دیدار کنید. اما در مدت 
زمان بعد از نمایشــگاه باید به توسعه و تقویت 
روابط خود با افراد ادامه دهید. اگر پیگیر نباشید، 
هیچ کس نزد شما بازنخواهد گشت. بنابراین 
حتما در فهرست خود تمام اطالعات تماس افراد 
را درج کنید و هرچند وقت یکبار به تک تک آنها 
سر بزنید. سعی نکنید برای آنها ایمیل جمعی 
بفرستید و مطالب را به طور شخصی برایشان 
ارســال کنید. همیــن ایده ها و نکات ســاده 
می تواند به رونق بخشیدن به کسب وکار جدید 

شما کمک شایانی کند.

چرا در نمایشگاه های 
تجاری شکست می خورید؟

اسلک یک 
اپلیکیشن 
پیام رسانی 

مبتنی بر فضای 
ابری است که 

قابلیت های 
اشترا ک گذاری 

اسناد 
قدرتمندی دارد 
که آن را به یک 
راهکار ایده آل 
برای تیم های 

شرکتی تبدیل 
کرده است تا با 
استفاده از آن 
با یکدیگر در 

تماس باشند و 
از هر دستگاه 

متصل به 
اینترنت با هم 
همکاری کنند

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

اگر قصــد داریــد کســب وکار جدیدی را 
راه اندازی کنید اما می ترسید، بهتر است به 
نکات زیر نگاهی بیندازید و با به کارگیری آنها 

بر ترس خود غلبه کنید.
 به استقبال تغییر بیایید

اکثر ما دوســت نداریم تغییر کنیم. اما باید 
بدانید که تغییر و پیشرفت افق های جدیدی 
را به روی شــما باز می کند و فرصت هایی را 
در اختیارتان می گذارد که با استفاده از آنها 

می توانید به موفقیت دست یابید.
  هیچ وقت دیر نیست

امروز بهترین روز برای شــروع کاری است 
که همیشه می خواســتید آن را تمام کنید. 
اینکه االن چند سال دارید نمی تواند مانعی 
بر سر راه شما برای شــروع یک کسب وکار 

جدید باشد.
  شکست فقط یک واکنش است، نتیجه 

نیست
هر کاری کــه آن را امتحان می کنید، منجر 
به موفقیت نمی  شود. با این حال، هر تالشی 
کــه می کنید، بهتر اســت آماده باشــید، 
اطالعات و تجربه بیشــتری کسب کنید و 
اعتمادبه نفس داشته باشید. این طرز فکر به 
شما اعتمادبه نفسی می دهد که حتی وقتی 
نتیجه کار چیزی نیست که شما می خواهید، 
می توانید دوبــاره ادامه دهید و پیش بروید. 
شما این توانایی را دارید که دوباره فکر کنید 
و دوباره راه دیگری پیــدا کنید تا به نتیجه 

دلخواه برسید.
 از مهارت  و دانش خود استفاده کنید

آیا خودتان را با سایر افراد مقایسه می کنید؟ 
و بــه همین خاطــر معتقد هســتید که از 
توانایی های الزم برای شروع یک کسب وکار 
برخوردار نیســتید؟ به دنبال آن نباشید که 
مانند فرد دیگری شوید. وجود خود شماست 
که ارزشمند اســت و خود شما می توانید به 

آنچه می خواهید برسید.

از راه اندازی کسب وکار 
می ترسید؟

امنیت فضای ابری را چطور جدی بگیریم؟
در حالی که امنیت یک مسئولیت مشترک بین ارائه دهنده 
و مشتری است، قســمت اعظم این مسئولیت بر عهده 
مشتری است. بنابراین اگر مشتری نکات امنیتی را بهتر 
رعایت کند، بیشتر تخلفات در حوزه امنیت فضای ابری 
اتفاق نخواهد افتاد. برخی از این نکات امنیتی عبارتست از:

همه چیز با رمز ورود شروع می شود
ابتدا باید درباره رمز ورود و کنترل دسترسی 

به کاربران آموزش داده شود. مارک برنت، 1
مشاور امنیتی، یک گزارش درباره استفاده 
از رمــز ورود تهیه کــرده  کــه در آن هماهنگی بیش از 
10میلیون نــام کاربری و رمــز ورود مختلف مربوط به 

تخلفات داده ای را تحلیل کرده است.

داده های خود را رمزگذاری کنید
رمزگذاری بسیار اهمیت دارد. خط دفاعی 

آخــر در محافظت از داده هــا رمزگذاری 2
2۵۶ بیتی است. شرکت اپل به شدت تالش 
می کند تا مجبور نباشد یک راه سری برای دسترسی دولت 
به داده ها ارائه دهد، اما این کار در نهایت امنیت خط تولید 

و قیمت سهام این شرکت را به خطر می اندازد.
یک نسخه پشتیبان تهیه کنید

یکی از مهم ترین کارهایی که باید هر چند 
وقت یک بار انجام دهید و از تکرار آن خسته 3

نشوید، اقدامات بازیابی داده هاست. حتی با 
رعایت تمام این نکات حفاظتی، هکرها و مجرمان سایبری 

بسیار هوشیار هستند و همیشه روش های جدیدی را برای 
ورود غیرمجاز به سیستم های شما پیدا می کنند. 

یکی از نرم افزارهای مخربی که هر روز بیشتر مورد استفاده 
قرار می گیرد، باج افزار کریپتوالکر اســت. اگر این ســه 
اقدام امنیتی را همیشه به خاطر داشته باشید، می توانید 
مطمئن شــوید که به خوبی از امنیت فضای ابری خود 

محافظت می کنید. 
حتمــاً به همــراه ارائه دهنــده خود به قرارداد ســطح 
خدمات )SLA( نگاهی بیندازید تا مطمئن شــوید که با 
مسئولیت های خود و مســئولیت های ارائه دهنده خود 
در مواقع تخلف کاماًل آشنا هستید و همه چیز به خوبی 

پیش خواهد رفت.

قسمت اعظم کسب و کار شما مربوط به کارهایی 
می شوند که می توانید آنها را در خانه انجام دهید. 
اما گاهی اوقات این امر ممکن نیست. زمان هایی که 
با یک چالش جدید مواجه می شوید یا باید وارد یک 
مرحله جدید شوید که قباًل آن را تجربه نکرده اید. 
در این مواقع، باید از خودتان بپرسید آیا االن زمان 
برون سپاری است؟ اگر اینچنین است، باید کارها 

را به چه کسانی محول کنید؟
 آیا کســب و کاری را می شناسید که به آن 

اعتماد داشته باشید؟
از آنجا که کســب و کارتان برای شما بسیار مهم 
است، می خواهید کارها را به افرادی واگذار کنید 
که قابل اعتماد هســتند. در این شــرایط باید به 
شــواهدی که با چشــمان خود می بینید اعتماد 
کنید. شرکت هایی وجود دارند که نکات منفی و 
مثبت آنها کاماًل مشخص  و نظرات مختلفی درباره 

آنها داده شده است.
 آیا این کار زندگی شــما را آسان تر خواهد 

کرد؟
یک کسب و کار استارت آپی معموالً فرصت های 
زیادی را ایجاد می کند تا سایر خدمات وارد عمل 
شوند و از آنها مراقبت کنند. شما باید ببینید که چه 
چیزی ارائه می شــود و آیا این خدمات ارائه شده 
می توانند زندگی شما را آسان تر کنند. آیا به شما 
کمک می کنند تا درآمد کافی داشته باشید یا خیر؟
برای مثال، یک سیســتم رایانــش فضای ابری 
می توانــد کارایی کارمندان شــما را باال ببرد و از 
داده های شما محافظت کند. آیا این سیستم از شما 
در مقابل خسارات مالی نیز محافظت می کند؟ آیا 
وب سایتی که شما طراحی کرده اید، به شما کمک 

می کند تا از مشتریان جدید درآمد کسب کنید؟
 آیا باید در عوض یک نفر را استخدام کنید؟

گاهی اوقات ممکن است یک شرکت برون سپاری 
را در نظر بگیرید که به نظر می رسد می تواند نیاز 
کسب و کار شما را برآورده کند. می دانید که این 
نیاز باید رفع شود، اما آیا باید این کار را برون سپاری 
کنید؟ آیا اســتخدام فردی از خارج از شــرکت 

می تواند به شما کمک کند؟
بیایید یک بار دیگر به توسعه وب سایت نگاه کنیم. 
اگر شما کسب و کاری باشید که از یک سایت برای 
توسعه محتوا و بازاریابی کسب و کارتان استفاده 

می کنید، ممکن اســت فقط به فردی نیاز داشته 
باشید تا کارهای اولیه را انجام دهد.

اگر یک کســب و کار تجارت الکترونیکی دارید، 
به فــردی نیاز خواهید داشــت که بــه کارهای 

بیشــتری رســیدگی کند. در واقع نیاز شــما به 
برون سپاری بسیار وابسته به سه عامل فوق است. 
آیا برون سپاری کارآمدتر است؟ آیا می توانید فرد 

مطمئنی را برای این کار پیدا کنید؟

ابراهیم هاشمی

گزارش
R e p o r t

سواالتی که قبل از برون سپاری باید از خود بپرسید
استخدام کردن یا برون سپاری؛ مسئله این است! 

1 آبان 13۹۵ . سال اول .  شماره سی و سه
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شخصیت شما با تالش ها ســوم و چهارم شما 
آشکار می شود نه اولین تجربه هایتان.

هما رئوفی

ستون
c o l u m n

شما هم دعوتید

مهمانی خداحافظی 
با کمردرد!

کمردرد یکی از شایع ترین شکایاتی است که 
بیماران را به مطب پزشکان می کشاند. گرچه 
حتی با وجود سالم بودن ستون بدن تان، باز هم 
از نشستن در مطب پزشکان بی نیاز نمی شوید 
اما اگر بتوانید جلوی بروز چنین دردی را بگیرید 
یا اینکه در خانــه درمانش کنید، صرفه جویی 

بزرگی در وقت و هزینه تان کرده اید.
  کیسه یخ

وقتی کمرتان برای اولین بار و در اثر یک حادثه 
آســیب می بیند، بهترین کار استفاده از یک 
کیســه پر از یخ اســت. در صورتی که آسیب 
عضالنی ناشــی از یک حرکت اشتباه یا فشار 
آوردن به کمرتان باشد، با کمک این کیسه یخ 
می توانید درد را آرام کنید و تورمی که احتماال 
ایجاد شده را از بین ببرید. از این روش فقط در 
24 ســاعت اول اســتفاده کنید و در روزهای 
بعد، حتی در صورت شــدید بودن درد، سراغ 

کمپرس یخ نروید.
 گرما

بعد از سپری شدن 24 ســاعت حساس اول، 
می توانید سراغ کیسه آب گرم بروید. این گرما 
تنش های عضالنی که گرفتارشان شده اید را 
کاهش می دهد و جریان خون را در رگ هایتان 
سریع تر می کند. البته مراقب باشید که با گرمای 
بیش از اندازه، پوست تان را نسوزانید و مشکل را 

چندبرابر نکنید.
 دارودرمانی

توصیه پزشــکان این اســت که تا جایی که 
می توانید، از مصــرف دارو پرهیــز کنید اما 
اگر دردتــان بــا روش های گفته شــده آرام 
نشــد، احتماال چاره ای جز استفاده از مسکن 
ندارید. برای آرام کردن این درد، نباید ســراغ 
مسکن هایی مثل استامینوفن بروید، بلکه باید 
سراغ ضددردهای غیراستروئیدی و ضدتورمی 
برویــد. ایبوبروفــن و ناپروکســین از جمله 
مسکن هایی است که در این لحظات دردناک 
می تواند حال تان را بهتر کند. البته مراقب باشید 
که با مصرف زیاد و خودسرانه دارو، دچار زخم 

معده نشوید.
 ترک استراحت مطلق 

درست اســت که پرهیز از حرکات ناگهانی و 
برداشتن بار، در روزهایی که با کمردرد روبه رو 
هستید، حال شــما را بهتر می کند، اما برای 
خالص شــدن از این درد، نباید برای خودتان 
استراحت مطلق تجویز کنید و مدام بخوابید؛ 
بلکه باید با حرکات کششــی آرام و پیاده روی 
مداوم، از عضالت تان کار بکشید. البته این راه ها 
را تا جایی که دردتان شدت نگرفته، می توانید 

امتحان کنید.
 کرم ضددرد

نگاهی به قفسه های داروخانه ها که بیندازید، 
ده ها مدل کرم و ژل ضددرد می بینید. شــما 
در روزهایی که با درد عضالنی کمر درگیرید، 
می توانیــد از این کرم ها هم اســتفاده کنید و 
به آرامی آنهــا را روی ناحیه دردناک ماســاژ 
دهید. پیشــنهاد ما این اســت که از کرم های 
حاوی رزماری داخلی کــه به تازگی وارد بازار 
دارویی شده است، استفاده کنید و از معتبر بودن 
شرکت سازنده شان هم مطمئن شوید. گذشته 
از این، به دستوری که در جعبه دارو نوشته شده، 
برای تعیین میزان مورد نیاز در هر وعده مصرف 
وفادار باشــید و فکر نکنید که هرچه بیشتر به 
کمرتان کرم بمالید، زودتر خوب می شــوید. 
استفاده بی قاعده از این کرم ها و ژل ها می تواند 

دردسرهای دیگری را برایتان ایجاد کند.
 زنجبیل

به جز رزماری، در زمان دچار شدن به کمردرد 
می توانید از داروهای گیاهی دیگری هم کمک 
بگیرید. یکــی از معروف ترین ایــن داروهای 
طبیعی، زنجبیل است. این گیاه نه تنها خاصیت 
ضدالتهابی دارد و دردهای ناشــی از التهاب را 
از بین می برد، بلکه نوعی مســکن طبیعی هم 
هست که به آرام گرفتن کمردردتان و تسریع 

بهبودی شما کمک فراوانی می کند.
 زردچوبه

اگر نقطه خاصی از کمرتان درد می کند، گذشته 
از استفاده از راه های گفته شده، کمی زردچوبه 
برداریــد و آن را روی موضع درد ضماد کنید. 
زردچوبه از گیاهان ضدالتهاب و ضددرد است 
که نه تنها می توانیــد آن را به صورت خوراکی 
مصرف کنید، بلکه مثل رزماری می توانید آن را 
روی ناحیه دردناک بمالید و شاهد آرام  گرفتنش 
باشید. اگر گذشته از دردی که کالفه تان کرده، 
قســمتی از کمرتان ورم هم کــرده، با ضماد 
زردچوبه می توانید ورمــش را کاهش دهید. 
از طرف دیگر، با مصــرف خوراکی این ادویه، 
عالوه بر بهره بــردن از خاصیت ضدالتهاب و 
ضددردش، عمرتان را طوالنی تر کرده و سیستم 

ایمنی بدن تان را هم تقویت می کنید.

هدف از ورزش های پشت میزی، تبدیل شما به یک 
ورزشکار حرفه ای نیست. ما با درمیان گذاشتن این 
توصیه ها، فقط می خواهیم به کاهش آســیب های 
احتمالی که با درست ننشســتن، در ساعات کار به 
بدن تان می رســانید، کمک کنیم. پس هر ساعت 
یک بار، صندلی کارتان را کمــی از میزتان عقب تر 

بکشید و هر بار یکی از این تمرین ها را انجام دهید.

 چانه زنی!
اصل مهمی که در انجام این تمرین، باید به آن وفادار 
بمانید، آرامش اســت. شما باید این حرکت به ظاهر 
ســاده را با آرامش کامل انجام دهید و در زمان انجام 
دادنش، شاهد تنفس تان باشید. کافی است در اولین 
قدم، صاف روی صندلی بنشــینید، دســت هایتان 

را در حالت آرامــش روی ران هایتان بگذارید و بعد 
چانه تان را به سمت جناق سینه تان پایین بیاورید و 
به کفش هایتان خیره شوید؛ تا جایی که می توانید و 
به آرامی، چانه را پایین بیاورید. در حرکت دوم چانه را 
به آرامی به سمت باال ببرید و به سقف خیره شوید. این 
بار هم تا جایی که احساس درد نمی کنید و به آرامی، 

تمرین را انجام دهید.

 بچرخ تا بچرخی!
برخی  فیزیوتراپ ها معتقدند که آدم ها در تمرین های 
روزانه شــان )البته در صورتی که تمرینی داشــته 
باشــند( به ندرت از چرخش اســتفاده می کنند و 
بیشتر با حرکت به جلو یا عقب، به دنبال خنثی کردن 
آسیب های احتمالی هستند. به همین دلیل آنها به 
شما توصیه می کنند که در فواصل کارتان، حتما این 
تمرین چرخشــی را انجام دهید. برای این کار، روی 
صندلی صاف بنشینید، دست هایتان را آزاد دو طرف 
بدن تان بگذارید و به آرامی به سمت راست بگردید. در 
این حالت، دست راست تان باید پایین قرار بگیرد و با 

هدایت دست چپی که جلوی سینه تان قرار گرفته، 
چرخش به سمت راســت را آسان تر کنید. به آرامی 
این حرکت را انجام دهید، چند ثانیه در این وضعیت 
بمانید و به حالت طبیعی برگردید. بعد از چند ثانیه 
استراحت، تمرین را در جهت عکس انجام دهید. شما 

می توانید این حرکت را تا 10 بار در روز انجام دهید.

 بازی با مچ پا
همان طور که روی صندلی نشسته اید و دست هایتان 
را روی ران هایتان گذاشته اید، به داد مچ پایتان برسید. 
کافی اســت زانوی پای راست تان را صاف کرده و آن 
را حدود 15 سانتی متر از زمین باالتر بیاورید. سپس 
سعی کنید به آرامی، مچ پایتان را به شکلی خم کنید 
که شست تان به گردن شما اشاره کند. یعنی مچ پایتان 
را به سمت بدن تان تا جایی که می توانید خم کنید. 
در حرکت بعد، مچ پایتان را به جهتی خم کنید که 
شست تان به دیوار روبه روی شما اشاره کند. در مرحله 
سوم، پس از چند ثانیه استراحت، به شکل دورانی و 
به آرامی، مچ تان را بچرخانید تا هم خستگی ساعت ها 

قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت از آن بیرون برود و 
هم احتمال به مرور زمان آسیب دیدنش پایین بیاید. 
بعد از اینکه تمرین را با پای راست انجام دادید، جای 
پاها را عوض کنید. این بار زانوی راست تان را خم کرده 
و کف پــا را روی زمین بگذارید و زانوی چپ را صاف 

کرده و مچ پا را باال بیاورید.

 آسانسور زانو
برای نجــات دادن کمر و زانوهایتــان، می توانید 
از این حرکت اســتفاده کنید. کافی اســت روی 
قسمت وسط صندلی بنشینید تا ران هایتان خارج 
از صندلی قرار بگیرند. ســپس دو دست تان را زیر 
باسن تان ببرید تا قفسه ســینه تان باز شود. حاال 
زانوهایی که درحالت نود درجه قرار داشــته اند را 
به آرامی و همزمان بــاال بیاورید. چند ثانیه در این 
وضعیت بمانید تا در ناف تان کمی فشــار احساس 
کنید و ســپس به حالت آرامش برگشته و دوباره 
زانوهــا را در وضعیت 90 درجه قــرار دهید. این 
تمرین را می توانید 10 تا 20 بار در روز انجام دهید.

لی لی اسالمی

گــزارش
R e p o r t

ورزش های پشت میزی

هر ساعت 
یک بار، صندلی 
کارتان را کمی 

از میزتان 
عقب تر بکشید 

و هر بار 
یکی از این 
تمرین ها را 
انجام دهید

سبک زندگی استارت آپی: روی صندلی به سالمت تان خدمت کنید

پاییز را با این خوراکی ها بگذرانید زمستان ها بیشتر روی مصرف کنید

آنتی هیستامین های طبیعی را بشناسید

حتما خودتان خوب می دانید که باید به اندازه کافی 
گوشت و عدس بخورید تا دچار کمبود آهن 

نشوید و با خوردن سبزیجات برگ سبز 
هم به بدن تان روی برسانید؛ اما شاید 
ندانید خوراکی هایی که هیچ وقت 
سراغ شان نمی روید، یا آنهایی که 
تنها گهگاه به یخچال تان راه شان 
می دهید هــم تأثیــر بزرگی بر 

سالمت شما می گذارد. 
یکی از این خوراکی ها که بسیاری 

از افــراد مصرفش نمی کنند، پوســت 
پرتقال است. حاال که این میوه به بازار آمده، 

تنها به خوردن خود پرتقال اکتفا نکنید و پوســتش را 
هم در غذاهایتان مصرف کنید. پوست پرتقال، عالوه بر 
تقویت سیستم ایمنی بدن، به سالمت دهان و دندان شما 
هم کمک می کند و اگر قصد الغر شدن داشته باشید، این 

کار را برایتان آسان تر می کند.
یکی دیگر از میوه هایی که تا پایان این فصل باید همیشه 
در خانه تان پیدا شود، انار است. انار یک ضدسرطان قوی 
اســت که با خاصیت ضدالتهابی اش، مانع دچار شدن تان 

به بیماری هایی مثل مشکالت قلبی، دیابت نوع دو و 
آلزایمر می شود. 

به گفته محققان، اگر آرتروز و درد مفاصل 
داشته باشید هم انار به بهبودتان کمک 
می کند. پس نه تنها به خاطر سالم تر 
ماندن امروزتان، بلکه برای پیشگیری 
از بیماری های مهلکی که با افزایش 
سن، سراغ آدم ها می آید، بیشتر انار 

بخورید.
برای آنکــه به ســالمت تان خدمت 
بیشتری بکنید، در این فصل مصرف کدو 

حلوایی را هم فراموش نکنید. 
کدو تنبل امــگا3 و ویتامین A فراوانی دارد و بیشــتر 
از 20درصد نیــاز روزانه بدن تان به فیبــر را هم تأمین 
می کند. اگر کمبود پتاســیم و ویتامین B داشته باشید 
هم می توانید با مصرف بیشتر کدو تنبل، این نیاز بدن تان 
را جبران کنید. کدو تنبل پوست ضخیمی دارد و مدت 
زیادی می توانید آن را بیرون از یخچال نگهداری کنید. 
پس بــا خیال راحت هر بار که به خرید رفتید، چند کدو 

تنبل را یک جا بخرید.

این بار هــم ژن هایتان را متهــم نکنید و فکر 
نکنید که هیــچ کاری جز کاشــتن مو 

برای جبران خالی شــدن ســرتان، 
نمی توانید بکنید. موی بسیاری از 
افراد، به خاطر کمبود روی می ریزد 
اما آنها متوجه این کمبود شــایع 
نمی شــوند و کاری برای خالص 
شدن از آن انجام نمی دهند. البته 

ریزش مو، تنها نشــانه کمبود روی 
در بدن تان نیســت. اگر در عین حال، 

بی اشتها هســتید و همیشه اولین قربانی 
ویروس ها شــمایید، احتماال کمبود روی دارید. 

کمبود روی می تواند شــما را دچــار بیماری هایی که 
با نقص ایمنی مرتبط اســت، بکند یا اینکه پایتان را به 
بیمارستان های تخصصی قلب بکشاند. اما این مشکل، 
خود را با یک نشــانه عجیب دیگر هم نشان می دهد؛ 
کســانی که از کمبود روی رنج می برند، در بســیاری 
موارد با کاهش شــنوایی هم روبه رو می شوند. اما این 
افراد اغلب نمی توانند به ارتباط این دو مشکل با هم پی 
برده و کاری بــرای درمان کردنش بکنند. متخصصان 

می گویند بســیاری از کســانی که دچار 
کاهش شنوایی می شوند، اگر مکمل 
روی مصرف کنند، به مرور قدرت 

شنوایی شان باال می رود. 
شــما هم با اغلب مشــکالت 
گفته شــده درگیرید؟ پس بد 
نیست یک مکمل حاوی روی 
از داروخانه بخرید و بعد از چند 
هفته مصرف کردن، تأثیرش را در 
کاهش این مشکالت مشاهده کنید. 
اگر هم میانه ای بــا مصرف مکمل های 
دارویی نداریــد، می توانید اول این خوراکی ها 
را مصــرف کنید و در صورتی که بعد از یک ماه مصرف 
مداوم شان حال تان بهتر نشــد، سراغ یک متخصص 
بروید. با خوردن جگر گوساله یا گوشت این حیوان، به 

بدن تان روی تزریق می کنید.
گذشته از این، اگر عدس یا زرده تخم  مرغ هم بخورید، 
به تأمین این ماده معدنی در بدن تان کمک می کنید. 
مصرف جوی دوسر و نان کامل هم به تأمین روی مورد 

نیازتان کمک می کند.

اگــر از آن افرادی هســتید که اوایل پاییــز به خاطر آلرژی، 
مدام دارو مصرف می کنند و گیج و خواب آلود می شوند، این 
چند خط را بخوانید. کســانی که در این فصل گرفتار آلرژی 
می شوند، بهتر اســت به طور مرتب این خوراکی ها را مصرف 

کنند تا عالئم آلرژیک کمتر سراغشان بیاید.
گزنه: میانه تان با داروهای گیاهی چطور اســت؟ اگر اهل مصرف 
کردن شان هستید، در این فصل سراغ گزنه بروید که مقدار زیادی 
آنتی هیســتامین دارد. این گیاه ضدآلرژی اســت اما نباید آن را 
به طور مداوم مصرف کنید؛ چراکه ممکن اســت ذخیره پتاسیم 

بدن تان را کم کند.

جعفری: روی ســوپ و غذاهای دیگرتان، تا می توانید جعفری 
تازه خرد کنید. این گیاه ضدحساســیت است و حال شما را بهتر 
می کند. جعفری تــازه، فایده های زیادی دارد که مبارزه با آلرژی 

تنها یکی از آنهاست.
پیاز: در این فصل خوردن پیاز خام را فراموش نکنید؛ چراکه هم 
سیســتم ایمنی بدن تان را تقویت می کند و نمی گذارد ویروسی 

شوید و هم از ابتال به حساسیت های فصلی جلوگیری می کند.
کلم: انواع کلم، به ویژه کلم پیچ و بروکلی، ضدآلرژی است و شما 
را از خوردن داروهای خواب آور و پرضرر برای مقابله با این مشکل 
بی نیاز می کند. اگر اهل خوردن کلم پلو نیستید، حداقل شب ها 

ســاالد کلم بخورید تا هم فیبر فراوانی به بدن تان برســانید، هم 
احتمال سرطانی شدن سلول هایتان را پایین بیاورید و هم آلرژی 
 C را ضربه فنی کنید. یادتان نرود کلم هایی مثل بروکلی، ویتامین
فراوانی دارد و احتمال بیمار شدن تان در این فصل را پایین می آورد.

مرکبات: فقط سبزیجات نیستند که به شما در مبارزه با آلرژی 
کمک می کنند. مرکباتی که این روزها در اغلب میوه فروشی ها پیدا 
می شود هم با آلرژی و نشانه های آزاردهنده اش مبارزه می کند و 
نمی گذارد از خارش گلو و آبریزش بینی، کالفه شــوید. به خاطر 
داشته باشید که هرچه بیشتر ویتامین C میل کنید، کمتر دچار 

آلرژی می شوید.

افسردگی های مقطعی را با این خوراکی های دلخوش کن برطرف کنید
بی حالی درمان طبیعی هم دارد

این روزها حال خوشــی ندارید؟ دل تان می خواهد یک 
گوشه بنشینید و در افکارتان غرق شوید؟ یا اینکه سایه 
غمی قدم به قدم با شــما می آید؟ اگر احساس می کنید 
افســردگی پایش را به زندگی تان گذاشــته یا احتمال 
می دهید که به زودی به این درد عذاب آور دچار شــوید، 
خوراکی هایی که در این قسمت به شما معرفی می کنیم 

را بیشتر مصرف کنید.
آجیل: کمبود منیزیم می تواند شما را به افسردگی فصلی 
دچار کند. به همین دلیل بهتر است بیشتر سراغ مغزها 
و دانه های روغنی بروید. اگر بیشتر بادام و فندق مصرف 
کنید، نه تنها افسرده نمی شوید، بلکه خستگی هم دیرتر 

به سراغ تان می آید.

اسفناج: اغلب کسانی که بر مصرف اسفناج تأکید دارند، 
تصور می کنند که این گیاه، بیشــتر از هر چیزی آهن 
دارد. درحالی که مزیت اصلی اسفناج بر بسیاری از مواد 
غذایی، ویتامین B6 فراوانی است که دارد. این ویتامین 
ضدافسردگی است و اگر کج خلق شده باشید، حال تان را 
بهتر می کند. گذشته از این، اسفناج منیزیم زیادی هم 

دارد و نوعی گیاه ضدافسردگی به حساب می آید.
پنیر پارمسان: میانه تان با انواع پنیر چطور است؟ شما 
هم عادت دارید روی غذاهایتان پودر پنیر پارمســان 
بپاشید؟ اگر اینطور است، احتماال افسردگی سراغ تان 
نمی آید؛ چراکه این نوع پنیر، سرشار از ماده ای به نام 
تریپتوفان اســت که از ابتال به افســردگی جلوگیری 

می کند.
نان سبوسدار: از ســنگکی محله تــان بخواهید روی 
نان شما سبوس بپاشــد و اگر هم نان تست می خرید، 
نوع سبوســدارش را تهیه کنید؛ چراکه سبوس غالت، 
ضدافسردگی است و به سالمت روان شما کمک زیادی 

می کند.
ماهی: سعی کنید که هر هفته حداقل یک بار ماهی میل 
کنید. ماهی های چرب، امگا3 فراوانی دارند و اگر به اندازه 
کافی سراغ شــان بروید، به ســالمت روان تان خدمت 
می کنند. کسانی که زیاد ماهی می خورند، نه تنها افسرده 
نمی شوند، بلکه به ندرت گرفتار بیماری هایی مثل زوال 

عقل و آلزایمر هم می شوند.

اگر ریزش مو و کم شنوایی دارید بخوانید!

وقتی با طبیعت به جنگ آلرژی می روید

پوست پرتقال بخورید
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جیتکس 201۶ بزرگ ترین جیتکس تاریخ بود و 
بعد از 35 دوره، 3۶امین دوره به طرز محسوسی 
جلوتر و بزرگ تر از رویدادهای قبلی بود. بسیاری 
این رویداد را جزء 3 رویداد برتر فناوری در جهان 
می دانند؛ احتماال همین طور است. اگر خبرهای 
رویدادهای فناوری را دنبــال می کنید، احتماال 
چیزهایی درباره رویداد امسال خوانده اید. حجم 
تولید محتوای مرتبط با جیتکس آنقدر زیاد است 
که فرصت نمی شود حتی بخش کوچکی از آن را 
مرور کرد. بنابراین در این گزارش بهتر اســت به 
برداشت های شخصی از جیتکس 201۶ بپردازم 

و مرور خبرها را برعهده خودتان بگذارم.

 کارآفرینی یک شغل پاره وقت نیست
امســال به صورت جدی جیتکــس رویدادهای 
متنوعی برای اســتارت آپ ها برگــزار کرد. قلب 
تپنده رویداد نمایشــگاهی بــزرگ بود که در آن 
استارت آپ هایی از کشــورهای مختلف جهان، 
در کنار هم به معرفی خودشــان پرداختند. افراد 
نسبتا شناخته شده ای هم در حاشیه این نمایشگاه 
حضور داشــتند و برنامه های متنوعی هم برگزار 
شــد. مســابقه هم بود و جایزه هم داشتند. چه 
چیزی اما مهم بود؟ به نظر من »سن« مهم ترین 
ویژگی مشــترکی بود که در این فضا قابل ردیابی 
بود. هرچند که افراد بســیار حرفه ای هم در بین 
بنیانگذاران استارت آپ ها هم وجود داشتند، اما 
به طرز محسوسی سن افراد پایین بود و مشاهده 
بچه هایی که زیر 1۸ ســال بودند و سخت افزار یا 
نرم افزاری را طراحی کرده بودنــد، طبیعی بود. 
ایده های مختلف و شاید تکراری را می شد دید که 
بچه ها آنها را توسعه داده بودند و به دنبال طراحی 
و راه اندازی کسب وکاری بودند. شاید ما تصور کنیم 
که در ایران حباب استارت آپی شکل گرفته است. 
اما مشاهده کسانی که از کشورهای مختلف دنیا 
رویایی در سر دارند نشان می دهد که اگر حبابی 
هم شــکل گرفته الاقل فعال همه جهان را درگیر 

خودش کرده است.

 ارتباط برقرار کردن و عمیق شدن در روابط
از دوستی پاکستانی پرســیدم در جیتکس چه 
چیزی بیشتر از همه برایت جالب بود. گفت آدم ها! 
گفت اینجا آدم ها مهربان بودند و این را دوســت 
داشت. بله! در یک نمایشگاه معموال آدم ها مهربان 
هستند و بودن در یک جایی که اتفاق ویژه ای در 

آن می افتد به خودی خود لذت بخش اســت؛ چه 
برسد به جیتکس که در بین 3 تا نمایشگاه خوب 

فناوری دنیاست.
مهم ترین اتفاقی که اینجا می افتد، حضور آدم ها 
در کنار هم با اهدافی نســبتا مشترک است. این 
به نظرم از همه چیز مهم تر اســت. بسیاری از این 
فناوری ها را می توان از طریق یوتیوب و کاتالوگ ها 
و وب ســایت ها دید؛ هرچند که دیدن از نزدیک 
اینها هم لطــف ویژه ای دارد. جیتکس امســال 
خیلی منظم تر از گذشته بود و حداقل برای من که 
شرکت های پرداخت مهم بودند، مشاهده اینکه 
تقریبا در یک منطقه خاص همه این شــرکت ها 
را جا داده  بودند، جالب بــود. همه آن چیزی که 
فلسفه این هفته را ساخته، ارتباطات است. گاهی 
ارتباط چهره به چهره آدم را در کار کردن یا حتی 
کار نکردن با کسی یا کسانی مطمئن تر می کند. 
برای این هم شاید چیزی که الزم است تسلط به 
زبان انگلیسی است. فراتر از این به نظرم تسلط به 
زبان های دیگر هم الزم است. همین طور تسلط به 
فرهنگ کشورهای مختلف. یکی از چیزهایی که 
ممکن است ما به آن توجه نداشته باشیم، تفاوت 
فرهنگی است. تفاوت فرهنگی همان عاملی است 
که تصور می کنیم سیلیکون ولی قابل پیاده سازی 
در ایران اســت! آن چیزی که در یک فرهنگ جا 

می افتد، در فرهنگی دیگر شاید نتواند رشد کند.

 ایران مهم ترین مزیت رقابتی ماست
بگذارید خودمان را گول نزنیم. تقریبا به جز چند 
حوزه خاص واقعا ما توان رقابت در هیچ حوزه ای را 
نداریم. به هر ایده ای که فکر کنیم احتماال پیش از 
این در جهان انجام شده است. نمی خواهم اعتماد 
به نفس ملــی را تضعیف کنم. فقــط دارم از یک 
واقعیت صحبت می کنم. نام بسیاری از محصوالت 
و کسب وکارهای ما حتی فارسی است و این برای 
غیرایرانی ها قابل درک نیست. آن چیزی که مهم 
است این است که بتوانیم چیزی بسازیم که همه 
دنیا بتوانند مشتری آن باشند. مهم ترین پیش نیاز 
در این زمینه هم شــناخت فرهنگ های مختلف 
است. این راه سخت تر است. راه آسان تر این است 
که جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم. منظورم 
از محلی نــه فقط ایران و تهران بلکه شــهرهای 
مختلف ایران هم هســت. قبول کنیم که بیشتر 
اســتارت آپ های ما برای تهران طراحی شده اند. 
ما نیاز به کسب وکارهایی داریم که نمی خواهند به 
عالم و آدم خدمت کنند. بلکه دامنه محدودی برای 
خودشــان تعریف کرده اند و در آن از همه قوی تر 
شــده اند. حتی اگر زمانی شرکت های بزرگ هم 
بخواهند در ایران فعالیت کنند، چاره ای ندارند جز 
اینکه با سرویس دهنده های محلی همکاری کنند. 

به نظرم اســتارت آپ های ما دو رویکرد می توانند 
داشته باشند: تولید محصوالت و خدماتی با دامنه 
مصرف جهانی یا محصــوالت و خدماتی با دامنه 

مصرف محدود و محلی.

 فرصتی که در دوســتی هست، در دشمنی 
نیست

صبح روز آخر در رســتوران هتل اتفاقی افتاد که 
می خواهم اینجا بازگو کنم. رســتوران هتلی که 
در آن بــودم در محیط باز بود و قبال خانمی عرب 
را دیده بودم که وقت صبحانه پرنده هایی کنارش 
نان می خوردند. اول فکر کردم پرنده متعلق به زن 
عرب است. خدمتکار که آمد پرنده را کیش کند 
زن او را منع کرد. امروز من هم نانی گذاشتم روی 
میز و خیلی طول نکشید که میز پر پرنده شد. یکی 
از لحظه هــای خوب این چنــد روز همین لحظه 
بود. خیلی کلیشه ای اســت اما واقعیت این است 
که با همین کلیشه مشــکل داریم. ما نیاز داریم 
به اینکه بیشتر همدیگر را تحمل کنیم و بیشتر با 
هم همکاری کنیم. ناصر غانم زاده دوست گرامی 
من که چنــد ماهی را در منطقه ســیلیکون ولی 
گذرانده اســت، از این می گفت که آنجا فرهنگی 
حاکم اســت که همه بدون چشمداشــت به هم 
کمک می کنند. در سیلیکون ولی رقابت حرف اول 
را می زند و چیزی که از بیرون معلوم است رقابت 
شدید است. اما از درون همه با هم رفاقت می کنند. 
گاهی وقت ها باید با ایــن فرهنگ جنگید که در 
روبه رو و ظاهر تعارف تکه پاره می کنیم و در باطن 
می خواهیم هم را بدریم. در نمایشــگاه غرفه های 
متعــددی را دیدم کــه لوگوهای شــرکت های 
مختلف را چســبانده بودند و بــه همکاری با هم 
افتخار می کردند. شــاید برجسته ترین این مورد 
غرفه مایکروســافت بود. این غول نرم افزاری دنیا 
فضایی را فراهم کرده بود که شرکت های کوچک 
همکارش در فضایی بســیار بزرگ کنار همدیگر 
باشند و خودشــان را معرفی کنند و تنها ویژگی 
مشترک آنها این بود که همکار مایکروسافت بودند. 
دنیای کسب وکار هرچقدر که رقابتی تر می شود 
بییشتر به این ســمت می رود که کسب وکارها با 

هم همکاری کنند. 

 دولــت زیرســاخت را بســازد و کاری به 
کسب وکار نداشته باشد

در روزهایی کــه در جیتکس بــودم چند اتفاق 
نســبتا مهم افتاد. یکی اش که حسابی سروصدا 
کرد اســتعفای 3 وزیر کابینه بود. اما مهم تر از آن 
شایعه ای بود که در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که دلیل سنگ انداختن جلوی پای NFC در 
ایران مشخص شد. شــایعه شده که چند شرکت 

بزرگ دولتی قصد دارند محصول NFC ارائه کنند و 
چون محصول شان آماده نیست رگوالتور فعال همه 
را منتظر گذاشته است. امیدوارم این شایعه دروغ 
و خبری کذب باشــد. دقیقا عکس این رویکرد را 
می شد در جیتکس 201۶ دید. دولت امارات سالن 
بسیار بزرگی را برای ارائه و نمایش استفاده اش از 
فناوری اختصاص داده بود. با اینکه در کشورهای 
عربی دولت حضور قوی و چشــمگیری در همه 
عرصه هــا دارد اما این موضوع قابل درک اســت 
که دولت زیرســاخت ها را طراحی کرده و توسعه 
کسب وکارها را برعهده بخش خصوصی گذاشته 
است. حیف است که ما خودمان را از این حقیقت 
محروم می کنیم کــه دولت هرگز نمی تواند مدیر 
خوبی برای کسب وکار باشد. دولت باید زیرساخت 
بســازد و رقابت را تســهیل کند. هرجا که دولت 
سعی می کند با هر بهانه ای وارد کسب وکار شود 
نتیجه آن از پیش معلوم اســت. از همه بدتر هم 
شرکت هایی هستند که نه ماهیت دولتی دارند و 

نه ماهیت خصوصی. 

 اولویت اول زندگی اســت و چیزی باالتر از 
آن نیست

بسیاری دوبی را شهر سرعت می دانند و این کنایه 
شاید به این علت اســت که این شهر جایی برای 
ماندن نیست. آدم ها به دوبی می آیند که بروند؛ یا 
می خواهند تجارت کنند یا کار! کسی نمی خواهد 
در دوبــی زندگی کند. در جیتکــس 201۶ و در 
البه الی صحبت هایی که مطرح شد این موضوع 
کامال قابــل ردیابی بود که بســیاری از حاکمان 
دوبی این راهبرد را دنبال می کنند که دوبی را به 
شهری برای زندگی تبدیل کنند. دوبی همه چیز 
دارد جز یک چیز مهم: شهروند! مردمی که دوبی 
را محل زندگی خود بدانند خیلی زیاد نیســتند. 
حرکت امسال جیتکس 201۶ نشان داد که آنها 
می خواهند این شهر را هاب استارت آپ های جهان 
کنند. برای این همه مهم ترین چیز تغییر و تبدیل 
دوبی به شــهری دیجیتال است. آنها می خواهند 
دوبــی را به جایی برای زندگــی تبدیل کنند که 
آدم هایی از سراســر جهان اینجا را برای زندگی 
انتخاب کنند؛ کاری که در ســال های نه چندان 
دور آمریکایی ها انجام دادنــد. ما عادت کرده ایم 
که کشــورهای عربی را جدی نگیریم! شاید وقت 
آن رسیده که دســت از این مدل ذهنی برداریم. 
دوبی تا چند سال پیش بیابانی بی آب  و علف بود. 
اما امروز شهری اســت که صحبت از دیجیتالی 
شــدن می کند. یک بار دیگــر تاکید می کنم که 
استارت آپ ها بزرگ ترین برنده جیتکس 201۶ 
بودند و طبیعی اســت که کسی که زمین بازی را 

می سازد برنده تر است!

چند روز پیش شاپرک آمار ماهانه پرداخت 
الکترونیکی در ایران را منتشر کرد. در ادامه 
نگاهی تلگرامی می اندازیم به برخی حقایق 

پنهان در این آمارها:
 باالتریــن میزان شــاخص 

اثربخشــی کارتخوان متعلق 1
اســت به به پرداخــت ملت و 
همچنین کمترین خطای پذیرندگی متعلق 
است به مبنا کارت آریا. شاخص اثربخشی 
نشان می دهد که یک کسب وکار نسبت به 
دیگران چقدر بهتر توانسته از ابزارهایی که 
دارد اســتفاده کنــد. اگر این عــدد برای 
کســب وکاری یک باشــد یعنی به اندازه 
ســهمی که در ابزارها دارد بازار به دســت 
آورده و وقتی باالتر از یک است یعنی بیشتر 
از ســهمی که در زمینه ابزارها دارد بازار به 

دست آورده است.
 بــه ترتیــب شــرکت های 

به پرداخت، سامان پرداخت، 2
آســان پرداخــت، تجــارت 
الکترونیک پارسیان و ایران کیش بیشترین 
تعداد تراکنش های شاپرکی مردادماه 95 را 

داشته اند.
 بــه ترتیــب شــرکت های 

به پرداخــت، ایــران کیش، 3
خدمــات نویــن داده ورزی 
ســداد، ســامان پرداخت و 
تجارت الکترونیک پارسیان از لحاظ مبلغ 
تراکنش ها بیشترین سهم را در تراکنش های 

شاپرکی مردادماه 95 داشته اند.
 پککــو بــا 2۶.19 درصد از 

اینترنتــی، 4 تراکنش هــای 
به پرداخت با 27.03 درصد از 
تراکنش های کارتخوان و آسان پرداخت با 
42.25 درصد از  تراکنش هــای موبایلی، 
بیشترین ســهم تعداد تراکنش را روی هر 

بستر دارند.
 به ترتیب به پرداخت، سامان 

پرداخت، آســان پرداخت و 5
سداد بیشــترین  اثربخشی 
کارتخوان فروشــگاهی را داشته اند و ایران 
کیش بیشترین رشد را نسبت به ماه گذشته 

در بین دیگر شرکت ها داشته است.
 بانک هــای ملــت، صادرات، 

ملی، رفــاه و کشــاورزی به 6
ترتیب بیشــترین سهم بازار 

پذیرندگی از لحاظ مبلغ را داشته اند.
 بــه ترتیب بانک هــای ملت، 

ملــی، صادرات، پارســیان و 7
پاسارگاد بیشترین سهم بازار 

از لحاظ تعداد تراکنش ها را داشته اند.
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جی اس اس تنها نماینده شرکت های فین تک ایران در جیتکس ۲۰1۶
جیتکس 201۶ از روز یکشنبه هفته پیش آغاز شد و 
روز پنجشنبه گذشته به پایان رسید. به گفته بسیاری 
از بازدیدکنندگان، این جیتکس بزرگ ترین جیتکس 
تاریــخ بود. 3۶امین دوره جیتکــس چند  اتفاق ویژه 
داشت؛ یکی کنفرانس هایی بود که در حاشیه جیتکس 
برگزار شــد و هر روز به دو موضوع به صورت همزمان 
اختصاص داشــت. یکی از این موضوعات مالی بود. از 

ایران شرکت هایی در پاویون شرکت کرده بودند. تنها 
شــرکتی که حضور مســتقلی در این رویداد داشت، 

جی اس اس بود.  
در بیــن شــرکت های فین تک، یعنی شــرکت های 
مرتبط با فناوری های مالی، از ایران فقط جی اس اس 
در جیتکس 201۶ حضور داشت. مشاهدات خبرنگار 
ما تایید می کنــد که جی اس اس نه فقط تنها نماینده 

فین تک ایــران بود بلکه حضور قوی و قابل توجهی در 
این نمایشگاه داشت. 

جی اس اس در این نمایشــگاه محصوالت متنوعی در 
زمینه فناوری های پرداخت ارائه کرده بود که یکی از 
 VTM آخرین محصوالتی که در این نمایشگاه ارائه کرد
بود. کارشناسان این شرکت در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفتند که این دستگاه نسبتا به دیگر محصوالت برتری 

محسوسی دارد. نوبخت از مدیران این شرکت هم در 
گفت و گو با خبرنگار شنبه گفت که در این نمایشگاه 
و در روزهای گذشته مالقات های متعددی با مدیران 

بانکی و دولتی در غرفه جی اس اس داشتند.
همچنین از دیگر تفاوت های جیتکس امسال برنامه 
استارت آپ ها بود که از ایران هم استارت آپ هایی در 

آن حضور داشتند.

سومین جلسه فین تک با حضور جمعی ۸0 نفره 
از فعاالن حوزه فین تک کشور و با حضور ناصر 
حکیمی، مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات 
بانک مرکزی ایران برگزار شــد. در این جلسه 
تقریباً 3 ســاعته کــه در ســالن اجتماعات 
ساختمان شماره 2 سازمان فناوری اطالعات 
کشور برگزار شد، ناصر حکیمی عوامل اصلی 
حیات فین تک ها را در قالب یک مثلث توصیف 
کرد که در سه رأس آن محدودیت هایی وجود 
دارد. به گفته او، فعالیت در مساحت این مثلث 
بالمانع خواهد بود و درصورتی که فعالیت ها به 
رأس مثل نزدیک شــود، بانک مرکزی و نهاد 
قانونگذار با آن برخورد خواهد کرد. مهم ترین 
رأس این مثلث »خلق پول« اســت که بانک 
مرکــزی به هیچ وجه در خصــوص آن کوتاه 
نمی آید. رأس دوم »خریدوفروش ارز« است. به 
گفته حکیمی در خریدوفروش ارز هم ازلحاظ 
قانون یک انحصار وجود دارد و خریدوفروش ارز 
به سه گروه محول شده است؛ اولی خود بانک 
مرکزی است که فقط به بانک ها ارز می فروشد. 
بانک ها و صرافی ها دو گروه دیگری هستند که 
می توانند طبق قانون کار خریدوفروش ارز انجام 
دهند. سومین رأس مثل هم این است که کسی 
بخواهد ابزار پرداخت صادر کند؛ مثل کارت. یا 
اینکه به یک موسسه سپرده پذیر تبدیل شود 

که پول را بچرخاند.

مثلث برمودای فین تکی ها

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه
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برگزیدهها

اپلیکیشــن Hangouts یکــی از برنامه های 
کاربــردی پرطرفدار بین نوجوانان شــناخته 
شده اســت. با این اپلیکیشن کاربران همیشه 
در دســترس خواهند بود. کاربران می توانند 
به دوســتان خود پیام ارســال کنند، ویدئو و 
تماس های ویدئویی رایگان داشــته باشند و 
با یک نفر دیگر یا یــک گروه مکالمه کنند. در 
این اپلیکیشن عکس، استیکر و شکلک هایی 
نیز ارائه می شــود. قابلیت های مهم این برنامه 

عبارتست از:
 شامل تمام دوستان  شما با چت های گروهی 

تا حداکثر 150 نفر.
 استفاده از پیام های وضعیتی، عکس، نقشه، 

شکلک، استیکر  و GIF های متحرک.
 تبدیل هر مکالمه به یــک تماس ویدئویی 

گروهی رایگان با حداکثر 10 تن از دوستان.
 تماس با هر شماره تلفنی در هر نقطه از دنیا.

 اتصال بــه حســاب Google Voice برای 
یکپارچه سازی شماره تلفن، پیامک، و پست 

صوتی.
 تماس با دوستان در تمام دستگاه های خود.

 ارسال پیام به دوستان در هر زمان حتی اگر 
آنها آفالین باشند.

 مدیریت اپلیکیشن تلفن همراه از راه دور.

این اپلیکیشن 
به جهت 
حرکت و 

سرعت خودرو 
حساس است 

و همچنین 
زمانی هشدار 

ارسال می کند 
که سرعت 
شما بیشتر 

از محدودیت 
تعریف شده 

برای دوربین 
مورد نظر 

باشد

معرفی اپلیکیشنی که با گوشزد کردن احتمال جریمه شدن، شما را راننده محتاط تری می کند

اپلیکیشن های برگزیده هفته هم برای آنها که پسوردهای خود را فراموش می کنند مفید است هم برای ولخرج ها!

سرعت مطمئن تر با هشدارهای پیاپی

Speedcam 120   )دوربین سرعت 120( یک برنامه 
کاربردی است که دوربین های سرعت، دوربین های 
طرح ترافیک و نیــز دوربین های طرح زوج و فرد در 
سراسر شــهر تهران را به رانندگان هشدار می دهد 
تا رانندگی مطمئن تر و محتاط تری داشــته باشند.  
همچنین ورود بدون اطالع بــه طرح های ترافیک 
هزینه های زیادی را ســاالنه روی دست رانندگان 
ایرانــی می گذارد که این اپلیکیشــن تالش دارد از 
این موارد جلوگیری کند. کاربر برای استفاده از این 

اپلیکیشن به اتصال به اینترنت نیاز ندارد.
30  درصداز این تخلف های رانندگی ایران مربوط به 
سرعت غیر مجاز است. این اپلیکیشن به رانندگان 
وسایل نقلیه کمک خواهد کرد تا با اطالع از موقعیت 
مکانی دوربین های راهنمایی و رانندگی با هشــدار 
دادن در مورد جریمه شدن آنها از سرعت غیرمجاز 

جلوگیری کند.
در تمام دنیا، ســازمان مربوط به تردد وسایل نقلیه 
موقعیــت مکانی دقیــق و محدودیت ســرعت در 
خیابان ها و بزرگراه ها را منتشر می کنند. این سازمان 
در ایران راهنمایی و رانندگی اســت که هنوز چنین 
اطالعاتی را در اختیار رانندگان قرار نداده است. در 

نتیجه این اپلیکیشن می تواند این کمبود را به نوعی 
جبــران کند و اطالعات دقیقــی را در این زمینه به 

رانندگان ارائه دهد.
عالوه بر شناسایی دوربین ها، کاربران نیز می توانند 
خودشــان دوربین را در اپلیکیشــن معرفی کنند. 
همچنین این برنامه از قابلیت های بسیاری برخوردار 
اســت که در اینجا به تعدادی از مهم ترین های آن 

می پردازیم:
 هشــدار مربوط به دوربین های ســرعت ثابت )با 

قابلیت معرفی و تایید از سوی کاربر(
 هشدار مربوط به دوربین های سرعت همراه پلیس

 هشــدار مربوط به دوربین های طرح ترافیک )در 
شهر تهران(

 هشدار مربوط به دوربین های طرح زوج و فرد )در 
شهر تهران و با وارد کردن رقم آخر پالک(

 هشــدار مربوط به دوربین های شخصی )که خود 
کاربر آنها را در اپلیکیشن معرفی می کند(

 به روز رسانی فهرست دوربین های سرعت
 معرفی دوربین سرعت فقط با یک کلیک

 تهیه نســخه پشتیبان از فهرســت دوربین های 
دریافت شده

این اپلیکیشن می تواند 120 دوربین سرعت، طرح 
ترافیک و طرح زوج و فرد، و دوربین های شــخصی 
ثبت شده توسط کاربر را در نزدیکی موقعیت مکانی 
او نمایش دهد. برای اســتفاده از این برنامه، کاربران 
باید پس از دانلود آن، آخرین فهرست دوربین های 

ســرعت را از منوی »به روزرسانی« در داخل برنامه 
دریافت کنند و هر چند وقــت یک بار آن را تجدید 
کنند تا دوربین های اضافه شده نیز نشان داده شوند.

این اپلیکیشــن به جهت حرکت و ســرعت خودرو 
حساس است. به این معنا که اگر دوربین سرعت در 
مسیر شمال به جنوب یک بزرگراه معرفی شده باشد، 
فقط برای الین های شمال به جنوب هشدار خواهد 
داد. به عالوه، این برنامه فقط زمانی هشــدار ارسال 
می کند که سرعت شما بیشتر از محدودیت تعریف 

شده برای دوربین مورد نظر باشد.
وقتی وارد صفحه اصلی این برنامه می شوید، دو گزینه 
را مشــاهده می کنید؛ یکی برای افزودن دوربین به 
فهرست دوربین های ثبت شده است که با استفاده 
از آن می توانید دوربین های مسیرهای پرتکرار خود 
را که از محل قرارگیری دقیق آنها، به سادگی و فقط 
با فشردن یک دکمه، معرفی کنید. برای این کار باید 
وقتی به دوربین مورد نظر نزدیک هســتید، گزینه 
افــزودن دوربین را لمس کنید. اگر فاصله شــما تا 
دوربین بیش از 5 متر باشــد، احتمال تایید دوربین 
کم خواهد بود. گزینــه دیگری برای پرداخت درون 
برنامه ای که با عنوان »نسخه کامل« نمایش داده شده 
است. برای استفاده از این گزینه کاربر باید وارد حساب 
کاربری خود شــود و نسخه کامل را بخرد. در نسخه 
رایگان این اپلیکیشن، تنظیمات غیر فعال هستند و 
فقط دوربین های طرح ترافیک و دوربین های شخصی 
فعال هستند. در نسخه رایگان فقط می توانید هشدار 

نزدیک شدن به دوربین را دریافت کنید؛ اما در نسخه   
پولی این اپلیکیشــن فاصله خــودرو تا دوربین ها و 
دریافت هشــدار حتی با ســرعت مجاز نیز نمایش 
داده می شــود. گزینه ای نیز برای دریافت خودکار 
به روز رسانی  دوربین های کنترل سرعت وجود دارد 
که در صورت فعال بودن اپلیکیشن این به روز رسانی 

انجام می شود.
در این قســمت حتی می توانید مصــرف باتری را 
بهینه ســازی کنید. یک تصویــر پس زمینه برای 
اپلیکیشن انتخاب کنید. گزینه لرزش هنگام هشدار 
را فعال یا انتخاب کنید که هنگام هشدار، فلشر فعال 
شود و یا هشدار صوتی دریافت کنید. در منوی اصلی 
می توانید اطالعات بیشتری را درباره استفاده و کاربرد 
این اپلیکیشن در قسمت راهنمای کاربر و پرسش و 

پاسخ دریافت کنید.
در نقشه اصلی، وضعیت فعلی خودرو با رنگ صورتی 
 ،S دوربین ســرعت با رنگ قرمز و حرف ،H و حرف
دوربین سرعت شخصی با رنگ سبز و حرف U، دوربین 
طرح ترافیک با رنگ آبــی و حرف T و دوربین طرح 
زوج و فرد با رنگ زرد و حرف E  نمایش داده می شوند.
یکی از نکات قابل توجه برای استفاده از این اپلیکیشن 
آن است که باید ساعت و تقویم تلفن همراه یا دستگاه 
الکترونیکی خود را طبق روز تنظیم کنید تا برنامه به 
درستی کار کند. این اپلیکیشــن با طراحی ساده  و 
کاربرپســندی که دارد، خدمات خوبی را در اختیار 

رانندگان قرار می دهد.  

 این اپلیکیشن یکی از محبوب ترین برنامه های کاربردی است و به عنوان بهترین ابزار 
مطالعه شناخته شده است. با استفاده از کیندل شما می توانید یک کتابخانه را همیشه 
در جیب خود حمل کنید. کاربران این اپلیکیشن به بیش از 4.000.000 کتاب و کتاب 
صوتی اعم از بیش از 1.000.000 عنوان انحصاری کیندل  و کتاب هایی که از آمازون 
خریداری می کنند، دسترسی دارند. با اپلیکیشن کیندل، یکبار کتاب را دریافت و آن را 
در دستگاه خود مطالعه کنید. همچنین می توانید آن را با دستگاه های اعضای خانواده 

خود به اشتراک بگذارید.
این اپلیکیشن مجموعه وســیعی از کتاب ها، روزنامه ها و مجالت را ارائه می دهد. از 

ویژگی های این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 قبل از اضافه کردن یک کتاب به کتابخانه خود می توانید قسمتی از آن را مطالعه کنید.

 کتاب های خود را در کتابخانه خانوادگی خود به اشتراک بگذارید.
 توصیه های شخصی سازی شده ای را با قابلیت Welcome Experience دریافت 

کنید.
 مجالت و روزنامه ها و حتی کتاب های محبوب را با تصاویر رنگی و با کیفیت دریافت 

کنید.

 به کتابخانه محل خود بروید و یک کتاب الکترونیکی را بررسی کنید و آن را به طور 
بی سیم در اپلیکیشن کیندل  خود وارد کنید.

 شــما می توانید با انتخاب نوع فونت، اندازه فونت، رنگ پس زمینه، فاصله خطوط و 
اندازه حاشیه، تجربه مطالعه را برای خود سفارشی سازی کنید.

 با قابلیت روشنایی صفحه نمایش تنظیم پذیر، از مطالعه در شب لذت ببرید.
 شما می توانید به آسانی رنگ هایالیت را ویرایش کنید یا تغییر دهید و قسمت های 

طوالنی را که  در چندین صفحه قرار گرفته اند، انتخاب کنید.
 برای دریافت تعریف و ترجمه فوری، می توانید متن را لمس کنید و نگه دارید.

 امکان جستجوی داخل کتاب برای پیداکردن ایده های مهم، کاراکترها و موقعیت های 
مکانی با استفاده از جســتجوی هوشمند و نیز اطالعات پیشینه و بیوگرافی از ویکی 
پدیا در داخل اپلیکیشن با X-Ray برای کتاب ها )فقط عنوان های انگلیسی، آلمانی، 

ژاپنی، چینی( وجود دارد.
  قابلیت های دسترسی موجب شده اند کار با این اپلیکیشن برای افراد نابینا و کم بینا 
آسان تر شود و آنها بتوانند به راحتی در کتابخانه کیندل جستجو کنند، کتاب بخوانند 

و غیره.

روشنک ایرانیار
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عادت خرید خود  را بشناسید و بیشتر مطالعه کنید

Adobe Photoshop Fix
اپلیکیشــن Adobe Photoshop Fix جــزء معروف ترین اپلیکشــن های 
دســتگاه های الکترونیکی است که با اســتفاده از آن می توانید تصاویر خود 
را تغییر دهیــد و ترمیم کنید. روشــن کردن، نرم کردن، تار کردن و ســایر 
ویرایش ها و تنظیمات در این اپلیکیشن ارائه می شوند. اگر کاربر وارد سیستم 
Adobe Creative Cloud شده باشــد، می تواند به تصاویر ویرایش شده در 
سایر اپلیکیشن های تلفن همراه و دسکتاپی ادوبی دسترسی داشته  و از آنها در 
سایر پروژه ها استفاده کند. ویرایش و بازیابی عکس ها با استفاده از ابزارهایی که 

شکل دلخواه شما را ایجاد می کنند:
  ایجــاد ویرایش هــای فوق العــاده در چهــره، بــزرگ کــردن لبخند، 
کوچک و الغر کردن گونه یا ویرایش سایر قسمت های چهره.  چرخاندن، بزرگ 
کردن یا تغییر اندازه هر قسمت برای ایجاد جلوه های ویژه ظریف.  تصحیح 
عیب ها با استفاده از محتوای قسمت های اطراف و ترکیب آن.  صاف و براق کردن 
پوست، چشــم اندازها یا ســایر محتوا.   افزودن یا حذف  نور از قسمت های 
خاصی از عکس.  ویرایش و تنظیم عکس ها با استفاده از انواع ابزارها.  حذف 
تمام رنگ ها یا ایجاد ترکیبی از رنگ ها و سیاه و سفید.  جلوه های ویژه با یک 
قطره چکان که به شــما امکان می دهد از رنگ ها نمونه برداری کنید، یک قلم 
قابل تنظیم و یک پاک کن.  افزودن رنگ و کنترل نوردهی، کنترل و اشــباع 
رنگ.   تار کردن قسمتی از عکس برای جلب توجه به سمت سوژه اصلی خود.
  ارسال مستقیم تصاویر به Photoshop CC روی دسکتاپ تا بتوانید آنها را 

. PSD اصالح کنید.  تبدیل تمام ویرایش ها به الیه ها و بسته هایی در قالب

1Password 
اپلیکیشــن 1Password  تمام رمزهای عبور شــما و سایر اطالعات مهم را 
به خاطر می سپارد، بنابراین مجبور نیســتید تمام آنها را حفظ کنید. در این 
اپلیکیشن، با یک رمز عبور که فقط شما از آن مطلع هستید، دنیای دیجیتال 
خود را ایمن سازی می کنید. این برنامه یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در 

پلی استور شناخته شده است که کاربران زیادی دارد.
کاربران می توانند فقط با چند تلنگر برای ایجاد رمزهای عبور منحصر به فرد و 
ایمن از 1Password  استفاده، آنها را به طور ایمن ذخیره کنند و در وب سایت ها 
و در اپلیکیشن های شخص ثالث قرار دهند. 1Password  درواقع برای انواع 
اطالعات مربوط به زندگی مدرن شما، از نشانی ها و شماره کارت اعتباری گرفته 

تا رمزهای مختلف به عنوان یک صندوقچه دیجیتال است.
قابلیت های این اپلیکیشن به شرح زیر است:

 مشاهده نام کاربری و رمز عبور، اطالعات کارت اعتباری، نشانی ها، یادداشت ها 
و غیره.

 ورود به وب سایت ها بدون نیاز به یادآوری رمز عبور.
 دسترسی آسان به آیتم های مورد عالقه شما.

 جستجوی تمام آیتم های شما برای یافتن آنچه نیاز دارید.
 همگام ســازی صندوق 1Password خود با دســتگاه های تلفن همراه و 

کامپیوترها.

Kindle

پیام رسان معروف!

هلن کلر
اگرچه دنیا پر از تجربه ها ســخت است اما پر از 

تجربه های پیروزی بر این سختی ها نیز هست!

Slice 
دستیار خرید آنالین مورد عالقه هر فردی اکنون در اپل واچ عرضه شده است. 
اپلیکیشن اسالیس که سه بار در برنامه تلویزیونی NBC معرفی شده، دستیار 
خرید هوشمندی است که به کاربران کمک می کند در وقت و هزینه های خود 
صرفه جویی کنند. این اپلیکیشن یکی از پرطرفدارترین برنامه های کاربردی 

جدید است و با قابلیت های زیر:
 صرفه جویی در هزینه ها: این برنامه با قابلیت Price Drop Alerts به شــما 
می گوید زمانی که چیزی خریداری کرده اید که شامل تعدیل قیمت می شود، 
چه زمانی واجد شرایط بازپرداخت هستید.  پیگیری ارسال: این اپلیکیشن به 
طور خودکار موقعیت مکانی بسته های شما را پیگیری می کند. به روزرسانی ها 
را روی نقشه نمایش می دهد بنابراین همیشه از وضعیت ارسال بسته های خود 
مطلع خواهید بود و اعالن هایی را برای شما ارسال می کند.  ذخیره رسیدها: 
این اپلیکیشن با سازماندهی خریدهای شما در دسته بندی های مختلف فعالیت 
خرید شما را مدیریت می کند، گزارش رسیدهای شما را با تمام جزئیات مربوطه 
ذخیره می کند.  بودجه بندی: اسالیس  عادات خرید شما را پیگیری می کند 
تا بتوانید ببینید که چقدر خرج می کنید و برای چه چیزهایی پول می دهید. در 
 Slice and  « نتیجه به آسانی می توانید بودجه خود را مدیریت کنید. قابلیت
Dice « این برنامه فعالیت های خرید شما را در نمودارهایی قرار می دهد تا شما به 
آسانی روند خرید خود را مشاهده کنید.  پیگیری پیش خریدها: شما می توانید 
یک سفارش در باالی صفحه قرار دهید تا آن را فراموش نکنید. این قابلیت برای 

پیش خرید و ووچرهای روزانه عالی است.
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از  بیــش   Color Switchاپلیکیشــن
100.000.000 بار در سراسر دنیا دانلود شده 
است. این یک اپلیکیشن بازی است که در بین 
بازی های اعتیادآور سال رتبه اول را کسب کرده 
است. در این بازی، کاربر باید با دقت توپ را از 
هر مانع رد کند تا توپ تغییر رنگ دهد. سپس 
باید الگوی رنگ را در هر مانع رعایت کند تا از 
آن بگذرد. اگر از رنگ اشتباه رد شود، دوباره باید 
بازی را از اول آغاز کند. در نســخه های جدید 
این اپلیکیشن یک حالت بازی جدید به نام برج 
اضافه شده است. 50 مرحله بازی جدید و 3توپ 

جدید نیز به آن افزوده شده است.

رنگ بازی کنید

1 آبان 1395 . سال اول .  شماره سی و سه
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