کسبوکار

اخبار کسبوکار

میکوشیم تهران را به شهر علموفناوری تبدیل کنیم

Business

فاوا :سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان
گفت :در تالش هستیم تا تهران به شهر عل موفناوری تبدیل شود .وی درباره همکاری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای
ایجاد زیرساخت استارتآپی در کشــور گفت :بهترین زیرساخت برای زیستبوم
استارتآپی کشور ،زیرساختی است که توسط استارتآپها بدون دخالت دولت ایجاد
شود؛ البته دولت در این زمینه باید بهصورت جدی از اقتصاد دانشبنیان و استارتآپها
که بیشتر آنها را شرکتهای دانشبنیان تشکیل میدهند ،حمایت داشته باشد .وی
افزود :فعالیت عمده و اصلی در زمینه شرکتهای نوپا را باید بخش خصوصی انجام
بوکار مناسب را ایجاد کند.
دهد و دولت باید محیط کس 

قوانین تجارت الکترونیک نیاز به بازنگری دارد

ایجاد  ۱۰۰هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات
نوپانا :رئیسجمهوری با بیان اینکه سرعت اینترنت یکی از ضرورتهای اشتغال
و اقتصاد ما اســت ،گفت :ایجاد  ۱۰۰هزار شــغل در حوزه فناوری اطالعات برای
سال  ۹۷مدنظر اســت .حجتاالسالموالمسلمین حســن روحانی روز سهشنبه
در نشست مشــترک اســتانداران ،وزرا و روسای ســازمانهای اقتصادی سراسر
کشور گفت :فضای مجازی میتواند واسطههای مضر و تأخیرهای هزینهساز را از
چرخه تولید و خدمات حذف کند .دکتر روحانی با اشاره به استفاده از واژه اقتصاد
دیجیتالی بهجای اقتصــاد دانشبنیان افزود :تاکنون بیســتهزار میلیارد تومان
برای توســعه زیرســاختهای فناوری اطالعات هزینه کردیم تــا مردم راحتتر
زندگی کنند.

ایسنا :رمضانعلی صادقزاده ،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت :قانون
تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشــتاد در مجلس شورای اسالمی به تصویب
رسید و طبیعی است که طی این پانزده سال اخیر با توجه به تحوالت پرشتابی
که در حوزه  ،ITچه نرمافزاری چه ســختافزاری و همچنین کاربردی ازجمله
کسبوکارهای الکترونیکی ،استارتآپها و اصوالً تجارت الکترونیک در سطح ملی
و بینالمللی اتفاق افتاده ،قوانین درحالحاضر کاربرد موردنظر را ندارند .در قانون
مناقصات عمومی حتماً باید آگهیها بهصورت کاغذی و روزنامهای منتشر شود و
در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی
دولت راهاندازی شده است.

«نسلفردا» در یادداشتی بررسی کرد:

بازاریابیحسی
تداعیحسخوب

دکترمیالدکوچکیان

تاکنون م یدانستید که بسیاری از بازاریابان با استفاده از حواس پنجگانه شما ،تبلیغاتی
نگار ترکان
م یسازند و شما را مجذوب خود م یکنند؟ هر کس بوکاری ب رای وابستهکردن مردم به ب رند
خود ،سعی دارد نام ب رندش را با یکی از حواس مرتبط کند تا وقتی شما نام آن ب رند را دیدید یا شنیدید ،با یکصدا ،عکس ،بو،
طعم یا لمس آن را ب هخاطر آورید.
در دایره فعالیتهــای بازاریابی باید رفتار
مصرفکننــده را زیر نظر داشــت؛ چون
نبض دنیــای بازاریابی با مصرفکنندگان
و مشــتریان میزند و ادامه حیات دارد؛ اما
بازاریابان قادر نیستند در همهجا رفتار افراد
را زیر نظر داشته باشند :اینکه کجا خرید و
کجا مصرف میکنند .پس راهحل چیست؟
سبک زندگی افراد نشــاندهنده عالیق
و ســلیقههای آنان است .ســبک زندگی
از فردی به فرد دیگر و از شــهری به شهر
دیگر متفاوت اســت؛ پس اگر میخواهید
مصرفکنندهها و مشتریان خود را بشناسید
بد نیست سری به سبک زندگی آنان بزنید:
اینکه به چه چیزهایی عالقه دارند .ســعی

کنید کمی از دریچه نگاه آنــان به بیرون
بنگرید.
هربار که درباره بازاریابی صحبت میکنیم
امکان ندارد از رقبای خود حرفی به میان
نیاوریم؛ چون آنان یکی از انگیزههای ما برای
ادام ه فعالیت هستند .وقتی کسبوکارتان
در شرایطی است که بازار از آن نوع فعالیت
اشباعشده ،شــاید بازاریابی حسی مانند
بالهایی باشد که شما را از آن شرایط نجات
دهد .مثل اینکه در خیابانی وارد میشوید
که مملو از مغازههای کفشفروشی است؛
اما ســراغ یکی از آنها میروید ،مغازهای
که دکوراسیون و کفشهای زیبایی دارد و
توانسته حس بینایی شما را در چنگ بگیرد؛

سخن بزرگان

ولی در دورهای که طراحی دکوراسیون باب
شــده تنها با تأثیرگذاری بر حس بینایی
مشــتریان نمیتوان کســبوکار خود را
ماندگار کرد .اســتفاده از حواس دیگر این
امکان را به شما میدهد تا با مشتریان خود
بهگونهای ارتباط برقرار و آنان را وفادار کنید
که مانند دو چیز جدانشدنی از هم باشند.
هر کســبوکاری با بازاریابی حسی ،برند
خود را به مشــتریان نزدیکتــر میکند.
بهنوعی افراد با حس خود بــا برند ارتباط
برقرار میکنند .مسلماً هر کسبوکاری یا
هر فروشندهای دوست دارد مشتریان خود
را بیش از یکبار ببیند؛ به این معنی که اگر
این ارتباط ماندگار شود فرد به یک مشتری

وفادار تبدیل میشود .هدف ما هم همین
است .در تبلیغات حسی بر مشتریان خود
تأثیر میگذاریم و از آنان تأثیر میپذیریم.
چهبسا تبلیغاتی هم هســتند که ارتباط
یکطرفه دارنــد .دریافت پیام از ســمت
مشــتری میتواند خبر خوبی در ارتباط با
معرفی برند باشد.
هر برندی یا هر کسبوکاری باید احساس
منحصربهفرد خود را داشته باشد .با دیدن
لوگوی یک برند ،ذهنیتــی از آن بهوجود
میآید .حــال اگر این ذهنیت بــا یکی از
حواس انســانی همراه باشد میبینید که

رویداد
ششمین دوره مسابقات برنامهنویسی دانشجویی
 ACMبرگزار میشود

زیگ زیگالز :مردم میگویند که نکات انگیزشــی دوام
همیشگیندارند؛بههمیندلیلروزانهتجویزشمیکنند.

کارگروه  ACMدانشگاه شیخبهایی اصفهان هرساله
مسابقات  ACMرا برای دانشــجویان دانشگاههای
مختلف در اسفندماه برگزار میکند و امسال نیز طبق
سنت هرسال ،ششمین دوره مسابقات برنامهنویسی
دانشجویی  ACMدانشگاه شیخبهایی در تاریخ دهم
اســفندماه  ۱۳۹۶توســط انجمن  ACMدانشکده
فنیمهندسیایندانشگاهبرگزارمیشود.
«ایســیام» (Association for Computing
 )Machineryیک مسابقه برنامهنویسی است که
هرساله در دنیا برگزار میشود .در این مسابقات تیمها
در قالبهای سهنفره شرکت میکنند و به هر تیم یک
دستگاه رایانه جهت برنامهنویسی داده میشود .نحوه
سنجش تیمها به اینگونه است که در مسابقات حدودا ً

سخن کارآفرین

جک ما ،مؤسس وبسایت علیبابا :داشتن یک مدیر
خوب بهتر از کارکردن در یک شرکت خوب است.

سقراط :راز تغيير اين است كه كل انرژیتان را روی ساختن
عادتجديدمتمركزكنيد،نهرویجنگيدنباعادتقديمی.

چقدر تأثیرگذار است .اگر کسبوکار شما
مانند خمیر کیکی باشد ،بازاریابی حسی
مانند عصارهای در آن است که طعم کیک
را میسازد و چقدر بهتر خواهد شد حتی
اگر کمی آن را تزئین کنیم ،تزئینی از جنس
خالقیت .هویتی برای کســبوکار خود
بسازید که ممتاز باشد ،هویتی که ترکیب
از رنگ و شــکل و جنس متفاوت با سایر
کسبوکارهاست.
اگر تبلیغی پخش شد که حتی تصویری از
آن ندارید و صدای آن تداعیکننده تبلیغ
خاصی باشد ،بدانید آن شرکت موفق شده

هشت پرسش محاسباتی و الگوریتمی میدهند و هر
تیمی پرسشهای بیشتری در مدتزمان کمتری با
خطایکمتریحلکندرتبهبهتریکسبمیکند.
برخالفمسابقاتالمپیادکامپیوترکهدرآنهدفتنها
استفاده از مزیتهای پیروزی در این مسابقات است
و در صورت باخــت در آن جز اندکی علم خاص ،چیز
دیگری برای شرکتکننده باقی نمیماند ،در مسابقات
 ACMهدف خود مسابقات است ،نه پیروزی در آن؛
اینبدانمعناستکهشرکتکنندهدرمسابقاتACM
برخالف المپیاد ،باید از خود مســابقات که کدزدن و
فکری است که پشت این کدهاست لذت ببرد ،نه صرفاً
به فکر پیروزی در این مسابقات و درج این پیروزی در
رزومه خود باشد .گرچه  ACMمزیتهای قراردادی

اقتصاد جامعهمحور؛ رکن اصلی میداند و میگوید :برای این کار چارهای جز توسعه
فضای کار اشتراکی در اصفهان نداریم و توسعه
پیشرفت اصفهان
شتابدهندهها باید با همکاری بخش خصوصی
در دستور کار قرار گیرد .اگر این موارد با هم حرکت
کند ،وضعیت کارآفرینی در اصفهان بهبود مییابد.
صرامی بــا اعالم آمادگی برای مشــارکت در امر
اشــتغالزایی در کنار نهادهای دولتی و مسئول
میگوید :كارآفرين تنها خودش شاغل نمیشود؛
بلكه بدون اتكا به دولت در بخش غيردولتي براي
تعداد ديگري نيز شــغل میآفریند و عالوه بر آن
نقش مهمي در توليد و اشــتغال مولــد دارد كه
اين امر ســبب كاهش نرخ بيكاري بدون نياز به
سرمايهگذاري دولت براي ايجاد اشتغال میشود.
او یادآور میشود :اصفهان سرشار از فرصتهای
مســعود صرامــی ،کارآفرین موفــق اصفهان ،طالیی بــرای کارآفرینی اســت .اگــر نهادهای
مهمترین مشکل اشتغال کشور را ترجیح منافع دولتی زمینه حضور کارآفرینان را در اکوسیستم
اشــتغال اســتان بیش از پیش فراهــم کنند تا
فردی به منافع جمعی میداند.
وی نهادینهکردن همزمان جامعهپذیری و لزوم کارآفرینــان بتوانند در این مســیر گام بردارند
اجرای اکوسیستمهای کارآفرینی در شهر اصفهان شعار ریشــه کنکردن بیکاری در استان تحقق
را راهحل کاهش معضل اشتغال و توسعه اقتصادی مییابد.

زیادی دارد ،ولی هدف اصلی آن مزیت فلسفی و ذاتی
آن است.
مسابقات  ACMبه مکانی برای رقابت بین نخبههای
برنامهنویســی دنیا بدل شــده اســت؛ تا جایی که
شرکتهای بزرگ مانند گوگل ،اوراکل ،فیسبوک و
غیره ،همواره در تالش هستند برندگان این مسابقات
را جذب کنند .در ایران نیز شرکتهایی همچون کافه
بازار ،رهنما و اســنپ افرادی را جذب مجموع ه خود
میکنند.
شرکت دانشجویان مستعد و عالقهمند در یک آزمون
علمی دانشجویی جذاب و بهکارگیری دانش تئوری
و تبدیل آن به مهارت ،آشنایی دانشــجویان با روال
مسابقات رسمی برنامهنویسی  ACMو کسب تجربه
کافی ،شناسایی دانشجویان عالقهمند پویا درزمینه
برنامهنویسی ،ایجاد فضایی مناسب برای کسب تجربه
کارگروهی و آزمودن توانایی دانشجویان در این قسمت

کارآفرینی

کاهش جذابیت
کارآفرینشدن

فعالیت کارآفرینانه در میان دانشــجویان بلندپرواز
برترین مدارس کسبوکار دنیا ،به کمترین میزان خود
در هشت سال گذشته رسیده است.
بررسی «رتبهبندی جهانی» مدارس کسبوکار که
هرسال توسط نشریه فایننشال تایمز منتشر میشود،
نشان میدهد تا پایان سال  ،۲۰۱۷حدود یکپنجم
دانشجویان سابق رشته  MBAظرف سه سال بعد
از فارغالتحصیلی خود ،کسبوکاری را شروع کردهاند.
تعداد فارغالتحصیالن کارآفرین در سال ۲۰۱۵به اوج
خودرسید:بهطوریکه۲۲درصدازکلایندانشجویان
را شامل شد؛ اما نتیجه این آمارگیری در سال ۲۰۱۷
نشــان میدهد ،این تعداد به ۱۶درصد کاهش یافته
اســت.یکی از دالیل کاهش فعالیت اســتارتآپی
فارغالتحصیالن  MBAافزایــش قابلتوجه حقوق
پیشنهادی به این افراد از سوی شرکتهای بزرگ و
پیشکسوتی اســت که بهدنبال جذب استعدادهای
مدارس کسبوکار هستند .این اتفاق بهنوبه خود ،پس

حس شنوایی شما را تحتتأثیر قرار دهد و
ارتباطمتقابلیبرقرارکند.برایاینکهبازاریابی
حسی موفقی داشته باشــید باید تبلیغات
خود را بهطور مداوم در مدتزمان معلومی
تکرار کنید تا جزئی از زندگی مردم شود .این
تبلیغات از نوع بیلبورد یا تبلیغات تلویزیونی،
امتحانکردن نمونهای از محصول و روشهای
دیگری میتواند باشد.
با تحریککردن هر یک از حواس بهنوعی با
افراد ارتباط برقرار میکنیــم؛ اما از بین این
پنجگانهها یکی از آنها بیشتر اوقات نادیده
گرفته میشود ،حسی که میتواند در ایجاد
اطمینان و اعتماد مؤثر واقع شــود .اگر در
فروشگاهی مشتریان بتوانند محصوالت را
لمس کنند بهتر میتوانند تصمیم بگیرند.
از این روش حسی بهره زیادی میتوان برد؛
زیرا هنگامیکه فردی تحتتأثیر محصول یا
خدمات ما قرار گرفته باشد تجربه خاص خود
از محصول را برای دیگران تعریف میکند .این
کار مثل این است که درون بازاریابی ،بازاریابی
دیگری انجام پذیرد.
کالم پایانی :مشــتریان همیشــه به دنبال
بهتریناند؛ پس اگر ســعی داریــد در رتبه
اول باشید ،بهترین باشــید .بهترین بودن
چیزی نیست که شــما میخواهید باشید؛
بلکه بایــد ببینیــد بهترین ازنظــر مردم
چگونه اســت .هیچگاه مشتری را نمیتوان
برای خود نگه داشــت؛ مگر اینکه در قلب
و حس آنان نفوذ کنیــد .اکنون که متوجه
شدید ،جادوی قدرت حواس خود را دست
کم نگیرید.

و تشویق هر چه بیشتر دانشجویان به تقویت قدرت
تحلیل و حل مسئله از عمده اهداف برگزاری این سری
ازمسابقاتدردانشگاهشیخبهاییاصفهاناست.
عالقهمنــدان بــرای حضــور میتواننــد بــه
ســایت انجمــن  ACMدانشــگاه شــیخبهایی
مراجعهکنند.

از احیای بازار کار در آمریکا و اروپا رخ داده است.میانگین
رشــد حقوق در  ۱۰۰نمونه مدرسه کسبوکاری که
فایننشالتایمزبررسیکرده،درسالهایاخیرافزایش
سریعیداشتهاست.میانگینپاداشهایپرداختشده
از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۱۸افزایش۱۰درصدی داشته و به
 ۱۴۶هزار دالر رسیده است .این درصد بین سالهای
 ۲۰۰۸تــا  ۲۰۱۴که بحبوحه بحــران مالی جهانی
بود ،تنها ۴درصد بوده اســت.درنتیجه ،کارشناسان
معتقدند ایــن افزایش حقوقهــای قابلتوجه برای
فارغالتحصیالن  MBAتحمل استرسهای ناگزیر
راهاندازی یک کســبوکار جدید را بــرای این افراد
توجیهناپذیرمیکند؛همچنینشرکتهایبزرگ،برای
افرادیکهاشتیاقکارآفرینانهدارند،فضایجذابیایجاد
کردهاند و به این افراد پستهایی میدهند که بتوانند
روی ایدههای کسبوکار جدید کار کنند.رتبهبندی
 ،۲۰۱۸بیستمین رتبهبندی جهانی فایننشال تایمز
محسوب میشود .مدرسه کسبوکار استنفورد امسال
دوباره توانست بعد از شش ســال به جایگاه نخست
برگردد .پیشازاین ،مدرسه کسبوکار هاروارد و سپس
اینسید ( )INSEADجای استنفورد را گرفته بودند.
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یادداشت
اندازه اتاقی که در آن فکر
میکنید روی تصمیمهای شما
تأثیر میگذارد

دکتر مجتبی لشکربلوکی ،مدرس دانشگاه
حتماً تا حــاال این جملــه را زیاد شــنیدهاید:
خارج از چارچوب فکر کنیــد! معنی این جمله
این اســت که پیشفرضها و پیشدانســتهها
را کنار بگذاریــد و مرزها را بشــکنید؛ اما ظاهرا ً
حتی از نظــر فیزیکی هم این جملــه معنا دارد.
به نوشته آکادمی تفکر ،پژوهشــگران دانشگاه
ميشــيگان از دانشآموزان خواســتند تا چند
مســئله را حل كنند؛ درحاليكــه يكبار داخل
يك اتاقــك مقوايي با ابعاد محدود نشســتند و
بــار ديگــر خــارج از آن؛ البتــه در زماني كه
دانشآمــوزان داخــل اتاقــك مقوايــي بودند
احســاس تنگي نمیکردند .نتيجــه اين بود كه
وقتي دانشآموزان در خارج از چارچوب (اتاقك
مقوايي) بودند بهتر توانستند مسائل را حل كنند.
در آزمايــش دوم ،دانشآمــوزان درحاليكــه
يكبار آزادانه و بارديگر در يك مســير مشخص
و تعيينشــده راه میرفتند ،اقدام به حل مسئله
كردند .نتيجه اين بود كه در حالت راهرفتن آزادانه،
دانشآموزان داراي تفكر واگراي بيشتري بودند.
تفكر واگرا ،شــرط الزم براي تفكر خالق است.
بنا به عقيده پژوهشــگران ،چنانچه محیطهای
آموزشــي و كاري داراي چاردیوار یهــای
كمتــري بــوده و از ســالنها و فضاهــاي
بازتــري اســتفاده شــود ،تــوان خالقيــت
دانشآمــوزان و كارمنــدان افزايــش مییابد.
اگر کمی به دستاوردهای فکری خود ،بیندیشیم،
به تجربه نیز درخواهیم یافت که فضای فیزیکی
کام ً
ال بر نحوه تفکر ما مؤثر است .شاید به همین
خاطر باشد که بســیاری از ثروتمندان و مدیران
بخشــی از گفتوگوهای خــود را در فضاهایی
باز مانند زمیــن گلف انجام میدهنــد و جالب
اینجاســت که ایــده برخی از کســبوکارهای
موفــق در زمین گلف اســتارت خورده اســت.
در همین راســتا پیشنهاد میشــود این چهار
راهکار را تجربــه کنید :دو تایش بــرای زندگی
شــخصی و دو تایش بــرای محیــط کاریتان:
زندگی شخصی:
 .1هرازچنــد گاهــی تــا مکانهــای مرتفــع
پیادهروی کنید و در حیــن پیادهروی فکر کنید
و مدتــی از آن جا به پایین و دوردســت بنگرید
و در راه بازگشــت دوبــاره فکر کنیــد و اگر به
ایدهای رســیدید صدای خود را ضبــط کنید.
 .2اتاق نشیمن و خواب خود را برانداز کنید .شاید
ما پول نداشته باشیم که یک اتاق بزرگ و زیبا و
با پنجرههایی بزرگ رو به دریا داشته باشیم ،اما
میتوانیم از چراغهای نورانیتر ،رنگهای شادتر
و خالقانهتر و تصاویر الهامبخشتر استفاده کنیم.
محیط کاری:
 .1هرچندوقــت یکبار مکان جلســات خود را
تغییر دهید .آن را در بیرون سازمان برگزار کنید.
حتماً مکانی را انتخاب کنید که ســقف بلندی
داشته باشــد و پنجرههای بزرگ رو به بیرون با
یک افق دید بسیار مناسب و جایی برای راهرفتن،
قدمزدن و گفتوگوهای غیررسمی .گاهی اوقات
با تغییر مــکان ،فضای فکری عوض میشــود .
 .2سه فاکتور اتاق جلسات خود را مجدد بررسی
کنید :آیا اتاق شما به اندازه کافی نور دارد؟ آیا رنگ
اتاق شما مهیج و خالق است یا مرده و بیروح؟ آیا
تصاویری که در اتاق جلسات هست به اندازه کافی
جذاب ،انرژیبخش و الهامبخش است؟ ما ممکن
اســت برای ویدئو پروژکتور ،صندلی و میز اتاق
جلسات میلیونها خرج کنیم ،بد نیست اندکی از
هزینه را به سرمایهگذاری در تغییر فضای فیزیکی
تخصیص دهیم.

عکسخبر
سامسونگ اموجیهای خود را بهروزرسانی
کرد

اپل بازنده
بزرگ سقوط
داوجونز

سهام شرکت اپل از
لحاظمیزانضرردهی
در رتبه دهم قرار گرفت
و از ۱۸۰دالر به۱۵۰
دالر رسید.
منبع :اقتصاد
آنالین

با ارتقای رابط کاربری سامسونگ اکسپرینس از نسخه ۸.۵به،۹
آرشیو اموجیهای سامسونگ و طراحی آنها بهروزرسانی شده
است .منبع :دیجیاتو

صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه
گردشگری
بنیانگذارسایتعلیباباازتالشاینمجموعهبرای
راهاندازی یک صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه
گردشگریخبرمیدهد.منبع:ماهنامهپیوست

با «تایپ» اینستاگرام استوری بگذارید
حالت تایپ اینستاگرام ،به کاربران امکان میدهد صفحاتی به استوریهای
خود اضافه کنند که فقط دارای متن هستند؛ بدون نیاز به هیچ عکس یا
ویدئویی.
منبع:شنبهمگ

