ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﯾﻒ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﻫﺎ ،در روز اول ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،رای ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اﯾﺪه ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در روز دوم ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺮژی و
ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎری ،در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﺪه ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دﯾﺮوز ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﺷﺮﯾﻒ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

وﯾﻼ ﯾﺎب

ﻣﻌﺮاج ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم دوم ﺑﺮق ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ .او ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ وﯾﻼی اﯾﺪه آل ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﺘﻞ ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺮاج ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﺪه وﯾﻼ ﯾﺎب را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺟﺎره وﯾﻼ در
ﺷﻤﺎل را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﺮاج ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ» :اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﻼﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن ﻫﺎ
را ﺟﻬﺖ اﺟﺎره در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ«.
اﯾﺪه وﯾﻼ ﯾﺎب ﺑﺮای ﻣﻌﺮاج از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
وﯾﮑﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪن وﯾﻼ ﯾﺎب ،درس ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺮاج آﯾﻨﺪه ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای اﯾﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﯾﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آﯾﻨﺪه وﯾﻼ ﯾﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ«.

Needing Food

زﻫﺮا ﺻﺒﺢ ﺧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻫﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻫﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪه ش ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد،

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺮس زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،اﺳﺘﺮس زﯾﺎدی داﺷﺘﯿﻢ .اﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎری دارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ«.

زﻫﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﺪه ﻫﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ

زدن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

اﯾﺪه زﻫﺮا ﺑﺮ روی ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻠﻒ ﻏﺬا در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ Needing Food .اﻣﯿﺪوار

اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻏﺬا در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻏﺬای
ﺧﻮد را رزرو ﮐﺮده و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را از ﺳﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ،Needing Foodﻏﺬای ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
زﻫﺮا در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺪﺳﺖ آورده ،روزی
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ را در ﺷﺎﻫﺮود ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺮﺑﯽ

اﻣﯿﻦ اﺳﺮاﻓﯿﻠﯽ ،در رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ
ای ،ﺑﻪ ورزش ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را از آن
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ورزش ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺗﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ .در
آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از ﺧﻮرد و ﺧﻮراک روزاﻧﻪ ﻣﻦ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ«.
اﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﺪه »ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺮﺑﯽ« را ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ آورده اﺳﺖ .در ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺮﺑﯽ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
وزن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه »ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺮﺑﯽ« را اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺤﺚ  Gamificationﺑﻪ آن ﻣﯽ داﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﭼﺮﺑﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺬاب در ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺎزی ،ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
درآورﯾﺪ.
اﻣﯿﻦ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﺧﻮد را در ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اداﻣﻪ ﮐﺎر آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﯾﮑﯽ ﺑﺎزار

وﯾﮑﯽ ﺑﺎزار ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻮد .وﺣﯿﺪ ﮐﻤﺎل روی ،در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای

ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو راه اﻧﺪازی ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم«.
وﺣﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی وﯾﮑﯽ ﺑﺎزار ،ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش »ﺑﺮ روی ﻣﻮج ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﺳﻮار ﺷﻮد.
در وﯾﮑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ و آن را
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬارﻧﺪ.
از وﺣﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺪارم ،از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم
ﺳﻬﺎم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﯾﮑﻨﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه
اﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ وﯾﮑﯽ ﺑﺎزار را از اﯾﺪه ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ«.

ﺑﺎرﮐﺲ

در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه» ،ﺑﺎرﮐﺲ« از ﺑﻠﻮغ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖُ .ﻣﻌﺰ ﻓﺮخ ﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺒﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺣﺘﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎرﮐﺲ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻓﺮخ ﻧﯿﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﺧﻮد اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﺎر ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ،راه ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﺑﺪون
ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﺎرﮐﺲ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺎر ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد«.
از ﻣﻌﺰ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺪه اش ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ درس ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ؟ او ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی
ارﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ،در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن ﺳﺮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ از آن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﻌﺰ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﺑﺎرﮐﺲ را در ﮐﻨﺎر درﺳﺶ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ

ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .او ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎﯾﺘﯽ را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺘﺎب

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮ روی اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺮوﯾﺴﺶ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ و از ﺳﺒﮏ آن ﺧﻮﺷﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ
آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ،
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ«.
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﺦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎز ﻫﻢ از وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ« ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﯾﺪه ﺑﺰرگ دارد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻣﺜﻞ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﺪﺳﺖ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

