
تایرهاییکههنوزمیچرخند
شراکت در کار با دوستان و خانواده

هم می تواند موفقیت آمیز باشد و هم فاجعه بار

گفت وگو با خانواده »کیک خونه« که مانند طعم 
کیک هایشان، باهم گرم و صمیمی اند

سرگذشت ۳۲ ساله گروه صنعتی بارز که با حضور 
چینی ها هنوز دوام آورده است

آخروعاقبترفیقبازی!
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با اسکرام و چابک سازی، راهبری 
استارت آپ خود را متحول کنید

تمایل تایوانی ها به خرید آنالین، 
استارت آپ های محلی را به وجد 

آورده است

تایوان
اکوسیستمیکوچک

اماآیندهدار

فسفسنکنید!

13
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در گذشــته ای نه چندان دور به اندازه ۲0 سال 
پیش، در این کشــور حمل کاست ویدئو جرم 
محسوب می شد و برای پرداخت یک قبض تلفن 
ساده، باید ســاعت ها یک لنگه پا توی بانک ها 
می ایستادیم با اینکه، عابربانک در دسترس بود؛ 
یا برای پرداخت بلیت اتوبوس یک تومانی باید 
از ته اتوبوس له می شــدیم و پای دیگران را هم 
له می کردیم تا برسیم به راننده و بلیت را بدهیم 
که پاره کند و... روی همه اتوبوس ها هم نوشته 
شــده بود »دادن بلیت نشان دهنده شخصیت 
شماست«. حاال نه ویدئو جرم است و نه کسی 
در بانک ها برای پرداخت قبض، صف می ایستد 
و...   اتفاقاتی که اگر بخواهیم بشماریم، زیاد است. 
اینکه در این ســال ها چه اتفاقی افتاد، بدیهی 
است. تحوالت زمانه و گذر زمان به گونه ای است 
که این تغییرات را به یــاد نمی آوریم و گویی از 
ابتدا ویدئو جرم نبوده، کسی صف نمی ایستاده؛ 
اما واقعیت این اســت که برای این همه تغییر، 
افراد، سازمان ها و شرکت ها هزینه های فرهنگی 
بسیاری کردند و خون دل ها خورده شد و موها 
به سپیدی نشست تا جا بیفتد ،که ویدئو کارکرد 
مثبت هم دارد و می شــود به عابر بانک ها هم 
اعتماد کرد و... در فضای اکوسیستم نوپای ایران، 
بزرگ ترین مشکل، مشکل فرهنگی است که 

پاگیر استارت آپ ها هم شده است...
ادامهدرصفحه3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبر هاشمی
سردبیر

درجستوجویزاکربرگ
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بررسی راهکارهای تبلیغاتی کوکوال
مشهورترین برند جهان

بطریکمرباریکی
کهسمبلشد

نزدیک به یک ونیم قرن از زمان ارائه فرمول کوکاکوال 
به عنوان یک نوشیدنی توسط جان پمبرتون، داروساز 
آمریکایی، می گذرد و در طی این سال ها برند 

کوکاکوال به عنوان یکی از نوشابه های محبوب جهان 
شناخته شده است؛ به طوری که امروزه در بیش از ۲00 

کشور جهان، محصوالت این کمپانی...

10
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نمایشگاهتلهکام2016
فرداافتتاحمیشود

جیرینگ روزگار خوشی را سپری می کردکه 
ابتدا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حاال با 
پایان کار ستاره مربع و شکل گیری »پیوند« با 

چالش بزرگی روبرو شده است؛ مهرداد خطیبی از 
روزهای آینده جیرینگی می گوید

می
 اما

یار
سات

س: 
عک

8 مهرماه با حضور سخنرانان داخلی و خارجی
در تهران برگزار می شود

2

85درصد از مردم، کسب و کار شما را 
از اینترنت پیدا می کنند

چراصدرنشینی
درگوگلحیثیتیاست؟

استارتآپیهابخوانند!
2

زمانبندیایونتها
تا10مهررادرشنبهبخوانید

استارتآپیهادرانتظار
کنفرانسسئو

کسبوکاریبرای
زندگیشادتر

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

خودمان را به کیف پول و بستر یواس اس تی محدود نکرده ایم. در این حوزه با این برخوردهای سلیقه ای و چکشی بیزینس های 
کوچک به ویژه استارت آپ زیادی که روی همین یواس اس تی شکل گرفته بود، دچار مشکل شدند. یعنی عقب ماندگی قوانین 

از تکنولوژی ورود به برخی از فضاهای کسب وکار را با ریسک باالیی همراه کرده و هزینه قابل توجهی متوجه افراد می کند. اخیرا 
هم بحث ان ا ف سی را با اپراتور همراه اول شروع کرده ایم.فکر می کنم که نیت این است که با پیوند شماره موبایل و شماره کارت 

بانکی، اپراتوری حذف شود. یعنی در این میان شبکه های پرداختی به غیر از پی اس پی بانک ها، حذف می شوند. 



رقابت بر ســر ســئوی بهتر به بخشی از 
8
مهر

استراتژی های کســب وکارهای آنالین 
تبدیل شده اســت. چراکه بهینه سازی 
وب سایت برای موتورهای جست وجو یکی از بهترین 
منابع ترافیک برای هر وب سایت و کسب وکار آنالین 
به شــمار می رود. همه می خواهند نتایج شــان در 
رتبه بندی ها، باالتر از باقی نتایج و رقیب ها باشد. در 
کنفرانس سئو هم با چنین رویکردی شرکت کنندگان 
و سخنرانان، علم و تجربه  خود را به اشتراک خواهند 

گذاشــت تا ســهمی در افزایــش آگاهــی و علم 
اســتارت آپ های ایرانی در این رابطه داشته باشند. 
کنفرانسی که دومین دوره آن 8 مهرماه با همکاری دو 
شرکت ای نت ورک )دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات 
اینترنتی( و کوبو )اولین سیستم اتوماتیک دریافت 
بک لینک( برگزار خواهد شــد. در دومین کنفرانس 
ســئوی ایران، پیتر کورولو با تجارب بین المللی در 
شرکت های آلمانی، سوییســی، یونانی و روسی در 
پنلی با عنوان استراتژی های  Link Building بر این 
نکته تأکید خواهد کرد که همه چیز On-Site نیست! 
کورولو اعتقاد دارد وب سایت کسب وکار در کنار سئو 
On-Site خوب، به بک لینک هایی برای تقویت جنبه 
سئو Off-Site خود نیاز خواهد داشت. فرید اسدی 
هم از آینده فاکتورهای سئو خواهد گفت که می تواند 
انتخاب مسیر درست برای انتخاب استراتژی سئو را 

راحت تر کند. او همچنین چند تکنولوژی جدید در 
این زمینه را معرفی خواهد کرد. ســعید نجاران هم 
توضیح می دهد چگونه از طریق موتورهای جست وجو 
برای کسب وکار خود، ترافیک ارگانیک به دست آورید. 
نجاران این موضوع را در پنل خود با عنوان »سئو برای 
استارت آپ ها« مطرح خواهد کرد. کاوه اکبرزاده هم 
دیگر سخنران این همایش خواهد بود. آن گونه که 
برگزارکنندگان این رویداد اعالم کرده اند، محوریت 
اصلی این همایش ورود به نسل جدید بهینه سازی 
برای موتورهای جست وجو است و تمرکز آن بر بهبود 
نتایج رتبه بندی موتورهای جســت وجو به کمک 
آخرین راهکارها خواهد بود. در این همایش، آینده  
موتورهای جست وجو و مسیر درســت استفاده از 
استراتژی های مختلف و نحوه  سئوی اصولی، مورد 
بررسی قرار می گیرد و همچنین، سخنرانان در مورد 

آینده فاکتورهای ســئو و تکنولوژی های جدید این 
زمینه، اطالعاتی را ارائه می دهند. یکی از مهم ترین 
بخش های این همایش، به ویژه برای استارت آپ  های 
داخلی، تمرکز بر آخرین راهکارهای به دست آوردن 
ترافیک ارگانیک است که این روزها دغدغه بسیاری 
از بنیان گذاران کسب وکارهای نوپا در کشور است. از 
برنامه هــای جانبی این رویداد می تــوان به معرفی 
وب سایت چکاپ اشاره کرد. وب سایتی که وب سایت 
شما را در زمینه های مختلف سئو بررسی می کند و 

نکاتی را برای بهبود آن ها به شما معرفی می کند.
این همایش در محل شتاب دهنده آواتک به آدرس: 
تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه ۵، 
برگزار خواهد شد؛ این رویداد از ساعت 8:۳۰ صبح 
شروع می شود و تا ساعت ۱۵:۳۰ ادامه خواهد داشت.

رویداد
Event

2
مارک تواین

بهتر است شایسته بزرگی باشید و آن را نداشته 
باشــید تا اینکه آن را داشــته باشید و شایسته 

آن نباشید!

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

استارت آپی ها در انتظار کنفرانس سئو
8 مهرماه با حضور سخنرانان داخلی و خارجی و با هدف ورود به نسل جدید بهینه سازی برای موتورهای جست وجو برگزار می شود

دورهدیجیتالمارکتینگ
 دهمیــن دوره دیجیتال مارکتینــگ روز 

4
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یکشــنبه 4 مهرمــاه توســط آکادمــی 
دیجیتال مارکتینگ برگزار می شــود. این 
دوره نسل جدیدی از بازاریابی و تبلیغات را به صاحبان 
کسب وکارها، فعاالن حوزه بازاریابی و مدیران اجرایی 
و بازاریابی معرفی می کند و به فعالیت هایی در زمینه 
بازاریابی آنالین )تبلیغات گوگل، شبکه های اجتماعی، 
ایمیل مارکتینــگ، بازاریابی محتوا، بهینه ســازی 
وب سایت( و بررسی عوامل موثر در موفقیت بازاریابی 
آنالین )تحلیل وب سایت، بهینه ســازی نرخ تبدیل 
وب ســایت، انتخــاب گزینــه برتــر( می پــردازد. 
ایمیل مارکتینگ، تجزیه و تحلیــل فرآیند بازاریابی 
آنالیــن و A/B Testing گزینــه برتــر بخشــی از 
سرفصل های دهمین دوره دیجیتال مارکتینگ است. 

این دوره در تهران، خیابان شــهید بهشتی، خیابان 
پاکستان، کوچه دوم، پالک 2۰ برگزار خواهد شد.

کارگاهتوسعهمشتریان
 Customer Discovery  یا همان توســعه 
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مشــتریان عنــوان کارگاهــی اســت که 
شتاب دهنده آواتک روز سه شنبه 6 مهرماه 
در محل این شــتاب دهنده در دانشکده فنی دانشگاه 
تهــران برگزار می کند. ســرفصل های ایــن کارگاه 
به گونه ای طراحی شده تا پاســخ سواالتی چون نیاز 
مشتری را چگونه شناســایی و از چه راه هایی ارزیابی 
کنیم، چرا برای استارت آپ مان به گرفتن بازخورد از 
مشــتری نیاز داریم، چطور برای کســب وکارمان از 
مشتری بازخورد بگیریم، چه کسانی افراد درستی برای 
مصاحبه شدن هستند و چگونه به مصاحبه مان ساختار 
خوبی بدهیم، را بدهد. مخاطبان این رویداد هم شامل 
افرادی که تمایل به راه اندازی کسب وکار خود دارند، 
مدیران کســب وکارهای نوپا، کارشناسان بازاریابی، 
عالقه مندان به توسعه اســتارت آپ، مشاوران حوزه 
کسب وکار، اعضای تیم های استارت آپی، دانشجویان 
رشته های مدیریت و کارآفرینی و کامپیوتر و... است. 

کارگاه توسعه مشــتریان توســط ندا گلشن و غزل 
شیشوانی، از تیم طراحی محصول شرکت سرآوا پارس، 

برگزار خواهد شد.

کنفرانسبینالمللیُویپ
 اولین کنفرانــس بین المللی ویپ در ایران 
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برگزار می شــود. در کنفرانس بین المللی 
VoIPconf 2016  که با حضور ۵۰۰ نفر از 
متخصصین و شــرکت های فعال در حوزه VoIP در 
تاریخ نهم مهر ســال جاری در ســالن همایش های 
بین المللی هتل ارم برگزار می شــود، کارشناسانی از 
 Yealink ، دنیا نظیر VoIP شرکت های فعال صنعت
Sangoma ، Newrock  و یکی از کارشناسان ایرانی 
Cisco  و همچنین Telstra اســترالیایی ســخنرانی 
خواهند کرد. این کنفرانس با هدف بررسی وضعیت 
کنونی VoIP در ایران و چشــم انداز آتی آن در کشور 
برگزار می شــود و در آن به بررسی وضعیت VoIP در 
کشــور های توســعه یافته و شــیوه های تعامــالت 
سرویس دهندگان VoIP و مشتریان از طریق ترانک 
SIP ، تحلیل نوآوری های به کارگرفته شده در ساخت 
تلفن های IP ، آشنایی با مخاطرات امنیتی شبکه های 

VOIP و روش های مقابله با حمالت، پرداخته خواهد 
شد.

کارگاهتدوینطرحکسبوکار
 در کارگاه تدوین طرح کسب وکار که توسط 
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مرکز آمــوزش برندابات برگزار می شــود، 
مباحثی چون دیدگاه ها و مدل های موجود 
در تدوین طرح و مدل کسب وکار، فرآیند تدوین طرح 
و مدل کسب وکار، تجزیه و تحلیل محیط کسب وکار، 
تبیین اهداف و استراتژی های کسب وکار، متغیرهای 
اثرگذار بــر مدل کســب وکار اعــم از کــدام بازار، 
آمیخته های بازار و جایگاه آن ها در طرح کسب وکار و 
سایر متعلقات مدل کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار 
خواهــد گرفت. دوره ای که مدیران ارشــد بازاریابی، 
مدیران توســعه بازار، مدیران عامــل و فعاالن بخش 
اقتصــادی و همچنین شــرکت های اســتارت آپی 
می توانند از آن اســتفاده کنند. مدرس این دوره هم 
میثم شفیعی، دکترای بازاریابی بین الملل از دانشگاه 
تربیت مدرس است. این دوره، روز جمعه 9 مهرماه در 
محل دانشــگاه جامع علمی و کاربردی شــعبه ونک 

تهران برگزار خواهد شد.

استارتآپیهابخوانند!

گردهماییبرنامهنویسانمشهدبرگزارشد

مدیریتپروژهبایادگیریاسکراممسترحرفهای

محفــل خصوصی بازي ســازان و 
8
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ســرمایه گذاران، با هــدف ایجاد 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در 
تیم های بازیساز و بررســي چالش ها و موانع 
موجود در انتشار بازي هاي ایراني در بازارهاي 
بین المللي برگزار می شــود. این رویداد عصر 
پنجشــنبه 8 مهرماه ۱۳9۵ در تهران برگزار 
می شــود. این محفل توسط شــتاب دهنده 
آواگیمز برگزار می شود که به صورت تخصصی 
در حوزه بازی های رایانه ای فعالیت می کند و 
برگــزاری کارگاه های تخصصــی حوزه بازی 
براســاس نیاز تیم ها، آموزش و اســتفاده از 
الگوهای موفق جهانی توسط افراد خبره و انتقال 
تجربیات مربیان و ناشران به بازیسازان ایرانی با 
استفاده از شبکه منتورهای بین المللی بخشی 
از فعالیت های این شتاب د هنده است. آواگیمز 
اعالم کرده با توجه به ظرفیت محدود این رویداد 
و برای افزایش اثربخشی، بازیسازان تنها پس از 
تکمیل فرم و گزینــش، دعوتنامه حضور در 

رویداد را دریافت خواهند کرد.

کارگاه آموزشی اســتارت آپ  ناب 
7
مهر

برگزار می شود. اســتارت آپ  ناب، 
روش جدیدی در حوزه فناوری برای 
ساخت یک کسب وکار یا محصول در موثرترین 
راه ممکن برای کاهش ریسک شکست است. 
این روش در چند سال اخیر در سیلیکون ولی 
به کار گرفته شده و کاربری آن همچنان رو به 
رشد است. برای آموزش این روش کارگاهی با 
عنوان استارت آپ ناب در مرکز توانمندسازی و 
تسهیل گری کسب وکارهای نوپا توسط روح اهلل 
رحمانی برگزار می شــود و می توانید در آن با 
عوامل موفقیت و شکست استارت آپ ها آشنا 
شــوید. همچنین متدولوژی استارت آپ  ناب 
Build-Measure-( مانند چرخه محصــول

Learn( را فرا می گیرید و می آموزید که چگونه 
به طور مداوم ابتکاراتی ارائه دهید که مورد توجه 
مشتریان قرار  گیرد. این کارگاه روز چهارشنبه 
7 مهرماه از ســاعت ۱6 تا 2۰ در ســاختمان 
شماره دو ســازمان فناوری اطالعات واقع در 
خیابــان ولی عصر، باالتــر از میرداماد، کوچه 

یزدان پناه، پالک 89 برگزار می شود.

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی 
4
مهر

صنایع مخابرات و اطالع رســاني 
)ایــران تلــه کام 2۰۱6( با مجوز 
سازمان توســعه تجارت ایران و با همکاری 
شرکت سهامي نمایشــگاه های بین المللی، 
توسط شــرکت پاالر سامانه از فردا 4 مهرماه 
لغایت 7 مهرمــاه ۱۳9۵ در محــل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد 
شد. ساعت بازدید از نمایشگاه 9 صبح لغایت 
۵  بعدازظهر اســت. شــرکت های داخلی و 
خارجی فعــال در حوزه های سیســتم ها، 
تجهیزات و سرویس های مخابراتی و ارتباطات، 
آنتن هــا و کابل های مخابراتــی، تجهیزات 
ارتباطات ماهواره ای، تجهیزات ســنجش و 
اندازه گیری، تجهیزات، ضمائم، سیستم ها و 
تکنولوژی تلفن هــای همــراه، تکنولوژی 
اس ام اس، تکنولــوژی ارتباطات ماهواره ای، 
راه حل ها و تکنولــوژی در زمینه مخابرات و 
ارتباطات، سوئیچینگ، سیستم ها و تکنولوژی 
پیجینگ، سیســتم ها و تجهیزات وایرلس، 
نرم افزارهــا و ســخت افزارهای مخابراتی و 
ارتباطی، تجــارت الکترونیــک و... در این 
نمایشــگاه حضور خواهند داشت و آخرین 
محصوالت و دستاوردهای خود را در معرض 

دید عموم قرار خواهند داد.

محفلبازیسازان
آواگیمز

کارگاهآموزشی
استارتآپناب

تلهکام2016ازفردا
با همکاری همفکر مشــهد، مرکز تحقیقات آغازمیشود

کارآفریــن و انجمــن کامپیوتر دانشــگاه 
برنامه نویســان  فردوســی، گردهمایــی 
مشهد به مناســبت گرامیداشت روز جهانی 
برنامه نویســی و بــا نظــارت و گواهی نامه 
پــارک علم و فنــاوری خراســان در تاریخ 
2۳ شــهریور 9۵ از ســاعت ۱7 تــا 2۰ در 
فرهنگســرای ترافیــک این شــهر برگزار 
شــد. در این گردهمایی، شرکت کنندگان 
از آخریــن روندهــا و چالش هــای حوزه 
برنامه نویســی گفتند و شــنیدند. در پنل 
هدفگذاری رایانش ابــری تا 2۰2۰، صادق 

حجازی، کارشــناس ارشد امنیت اطالعات 
از دانشگاه فردوسی مشهد، مباحث مرتبط 
با این موضــوع را مطرح کرد. نوید فالحت و 
محراب اســدخانی، طراحان هویت بصری 
رویداد مشــهد 2۰۱7، هــم در پنلی دیگر 
نقش هویت بصری در توســعه و پیشــبرد 
رویدادها و کســب وکارها در دنیای امروز را 
 BigData بررسی کردند. فناوری های حوزه
با نگاهی به Stream Processing هم عنوان 
پنل ســوم بود که توسط احسان عسگریان، 
دانشجوی دکترای نرم افزار دانشگاه فردوسی 
مشهد، برگزار شــد. پس از آن به قید قرعه 

دو نفر از شــرکت کنندگان به معرفی خود و 
کسب وکارشان پرداختند.

در بخش پایانی نیز پنل پرســش و پاسخ با 
  ICT حضور علی جاهدی مدیر مرکز رشــد
پارک علم و فناوری خراســان، جواد عامل 
مدیرعامل شرکت سازه های اطالعاتی راژمان 
و عضو هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای خراســان رضوی با اجرای مرتضی 
عطایی نژاد، مدیر پروژه باشــگاه شهروندی 
سازمان فاوا شــهرداری، انجام شد. حامیان 
  www.301030.ir این رویداد دو وب سایت

و www.TenPay.ir بودند.

اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای 
7
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پروژه های پیچیده است و از سوی سازمان های 
مطرح جهانی مورد استقبال بسیاری قرار گرفته 
اســت. این رویکرد در ابتدا در حوزه توسعه نرم افزار مورد 
استفاده قرار گرفت ولی پس از گذشت زمان به اثبات رسید 
که آن را می توان در مدیریت هــر پروژه پیچیده ای به کار 
 Professional Scrum Master یا همان PSM بست. دوره
یکی از محبوب ترین و رایج ترین کارگاه های آموزشی مرتبط 
با اسکرام است. شرکت کنندگان در این دوره با مرور بیانیه 

چابک )Agile Manifesto( می توانند با مفاهیم کلی چابکی 
)Agility( آشنا شوند. هدف کلی این دوره در کنار معرفی 
چارچوب اســکرام به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت 
پروژه ها به صورت چابک، شــرح نقش اسکرام مســتر در 
پروژه هایی است که با استفاده از اسکرام به پیش می روند. 
مخاطبان ایــن دوره عموما فعاالن حــوزه تولید نرم افزار 
هستند. اسکرام چابک متفاوت از رویکرد سنتی مدیریت 
پروژه اســت و به جای تمرکز بر برنامه ریزی، راهنمایی و 
هدایت پروژه بر تسهیل نمودن و رهبری پروژه تمرکز دارد. 

شرکت کنندگان در دوره فرامی گیرند که چگونه یک فرد 
متخصص در حوزه Scrum باشند و چگونه یک تیم، پروژه 
Scrum Mas-  و یا سازمان را به صورت چابک توسعه دهند.

ter فردی است که مسئولیت اجرای اثربخش اسکرام را در 
ســازمان برعهده دارد و تیم پروژه را در راســتای تحقق 

اهداف شان رهبری می کند.
دوره اسکرام مستر حرفه ای با بهره مندی از تجربه اساتید 
و مطالب آموزشی و نیز بررســی مطالعات موردی موفق، 
شــرکت کنندگان در دوره را برای پیاده سازی اسکرام در 

ســازمان خود آماده می سازد. شرکت کنندگان در انتهای 
دوره با فراگیری مفاهیم پایه اســکرام کســب مهارت و 
دانش کافی در این حوزه، قابلیــت همکاری اثربخش در 
یک تیم چابک اســکرام را در نقش هــای مختلفی چون 
مالک محصول - خدمت، اسکرام مســتر و یا عضو یک تیم 
اســکرام پیدا خواهند کرد. این دوره چهارشنبه 7 مهرماه 
۱۳9۵، ساعت 9:۰۰ و پنج شنبه 8 مهرماه ۱۳9۵، ساعت 
۱7:۰۰ در ســاختمان نوآوری پارک علم و فناوری شیراز 

برگزار خواهد شد.  

خبر

۳ مهر ۱۳9۵ . سال اول .  شماره بیست ونه

درپارکعلموفناوریشیرازبرگزارمیشود



در ســومین نشست شــورای سیاستگذاری 
جشنواره ملی فرهنگی - هنری »ایران ساخت« 
بر تأثیر قابل توجه این رویــداد در حمایت از 

تولیدات ملی دانش بنیان تأکید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز 
کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، در سومین 
نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی 
فرهنگی - هنری »ایران ساخت« که در محل 
خانه هنرمندان ایــران و با حضور همه اعضا و 
دبیران بخش های مختلف برگزار شــد، این 
جشــنواره را زمینه ساز جهش و حرکتی موثر 
در حمایت از تولیدات و کاال و خدمات ساخت 
داخل عنوان کرد و افزود: »ایران ساخت به دنبال 
آن اســت که با ایجاد تعامل و هم افزایی میان 
هنرمندان و فعاالن اقتصاد دانش بنیان، پویش 
مردمی و فرهنگی و هنری و حرکتی جهشی 
را در وضعیت بازار محصوالت و خدمات ایرانی 

ایجاد کند.«
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری، 
جریان سازی از طریق تولید محتواهای متفاوت 
برای فضای مجــازی و توجه دهی به تولیدات 
دانش بنیــان ایرانــی را هــدف و رویکرد این 
جشنواره برشمرد و گفت: »این جشنواره ضمن 
اهداف یادشده، به دنبال اصالح فرهنگ نادرست 
واردات بی رویه و اولویت  بخشــیدن به کاالی 
باکیفیت دانش بنیان داخلی از طریق انعکاس 
و برجسته کردن توانمندی ها و دستاوردهای 

ایرانی است.«
 دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان با تأکید بر ضرورت بازگشــت به 

مزیت های صحیح فرهنگی و حذف معضالت 
و باورهای غلط فرهنگی، افزود: »کمپین ها و 
پویش های فعال کشور می توانند با مشارکت در 
این عرصه، خألهای فرهنگی موجود را برطرف 
سازند.« دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی - هنری 
ایران ساخت، اظهار کرد: »توجه به کارآفرینی یا 
ترویج و تولید ثروت از علم، موضوعات مهمی 
است که عمومی شدن آن ها، مشارکت جدی 

هنر و هنرمندان را طلب می کند.«
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
به نقش سیاستگذاری و حمایتی معاونت علمی 
و فناوری برای رفع خأل جدی در تولید محتوا در 
عرصه اقتصاد دانش بنیان و محتوای دیجیتال 
اشاره کرد و گفت: »هم اکنون در عرصه حمایت 
و توجه به تولید ایرانی، تولید محتوایی صورت 
نمی گیرد یا فعالیت هــا ضعیف و خودجوش 
است؛ اما معاونت علمی و فناوری تالش می کند 
تا با حمایــت از این عرصه و تشــویق و جلب 
مشــارکت متولیان هر حوزه، تولید محتوا در 
فضای مجازی را به نفع محصول ایرانی، جهش 

حرکتی دهد.«

جشنوارهایرانساخت؛رابطبیناقتصاد
وفرهنگکشور

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رئیس کمیسیون 
هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی، 
نیز جشنواره ایران ساخت را یک اتفاق بزرگ در 
کشور دانست و گفت: »در حال حاضر با چالش 
بزرگ اقتصادی روبه رو هســتیم و فشارهای 
موجود، همگان را بر این داشــته تا از راه های 

مختلف به فکر بهبود اقتصاد کشور بیفتند.«
رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر، افزود: »یکی از 

راه های موثری که می تواند اقتصاد کشور را نیز 
بهبود ببخشد، استفاده از فرهنگ و هنر در این 
حوزه و فرهنگسازی در زمینه اقتصادی است 
که این جشــنواره نیز با هدف فرهنگسازی و 
تولید محتوا در حوزه اســتفاده از محصوالت 
ایرانی، برگزار می شــود.« رئیس کمیسیون 
هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی، 
بیان کرد: »جشنواره ایران ساخت اتفاقی است 
که بین اقتصاد و فرهنگ ارتباط برقرار کرده و 
در این حوزه به استفاده از نخبگان و صاحبان 

ایده های فرهنگی نیز احتیاج داریم.«
وی تصریح کرد: »در حــال حاضر در خارج از 
کشور، به صورت خودجوش کمپین هایی برای 
حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته که باید 
سازوکاری فراهم شود تا با ایده پردازان ایرانی 

مقیم خارج نیز ارتباط برقرار کنیم.«
ایمانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نباید در حد 
یک شعار دیده شود، گفت: »اقتصاد مقاومتی 
یک مکتب اســت و این اقتصاد باید به عنوان 
یکی از بخش های مهم جشنواره ایران ساخت 
نیز مدنظر قرار گیرد.« وی همچنین از حرکت 
پسندیده ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در برگزاری و 

طراحی این جشنواره تقدیر کرد.
  

توجهبهبایدهاونبایدهایعرصهتجاری
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری، غیردولتی بودن بخش های تخصصی 
جشــنواره را فرصتی مناسب برای حمایت از 
دستاوردهای کشور در تولید محصوالت ایرانی 
دانســت و گفت: »این جشنواره با ایجاد بستر 
مناسب فرهنگی است و بسیاری از حوزه هایی 

درسومیننشستشورایسیاستگذاریودبیرانبخشهامطرحشد

جشنواره»ایرانساخت«زمینهسازحمایتازتولیداتملیاست

خبرنامه
N e w s L e t t e r
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مقام معظم رهبری

با کار و تالش می شــود از مرزهایی که امروز 
دانش دارد، عبور کرد؛ در بعضی رشته ها زودتر 

و در بعضی رشته ها دیرتر

خبر

ســتاد توســعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
هوایی و هوانوردی با کمک شــرکت توف نورد 
ایران - آلمان و براســاس مقررات بین المللی 
صنعت هوایی، ســازمان هواپیمایی کشوری و 
مرکز ملی استاندارد برای اولین بار در کشور با 
برگزاری چهار دوره آموزشی در قالب یک دوره 
آموزشی به صورت همزمان و منسجم، زمینه 
ورود محصوالت دانش بنیان هوایی به بازارهای 
بین المللی را فراهم می کنــد. این چهار دوره 
آموزشی شامل آشــنایی با مفاهیم و الزامات  
PART 21، آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت   
ISO9001:2۰۱4، ســری اســتاندارد هوایی 
AS9120,AS9110,AS9100  و همچنیــن 
آشنایی با مفاهیم و الزامات PART 145  می شود. 
این دوره های آموزشی، نیمه اول مهرماه سال 
جاری و با هدف ارتقای توانمندی شرکت های 
فعال در صنعت هوایی، مشارکت در طرح های 
کالن ملی کشور و ایجاد همکاری های مشترک 
منطقه ای و بین المللی برگزار می شود و سعی در 
آماده سازي شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه 
ســتاد برای صدور گواهي نامه هاي بین المللی 
و کسب مجوزهای مورد نظر برای محصوالت 
تولید داخل دارد. از جمله مخاطبان این دوره، 
مدیران عامل و نمایندگان شرکت های هوایی 
و مسئولین سازمان های دولتی هستند و این 
دوره با حمایت 7۰ درصدی در نیمه اول مهرماه 

برگزار خواهد شد.

با توجه به جایگاه مهم و آثار چشــمگیر فضای 
مجازی در کشــور، مرکز ملــی فضای مجازی 
در نظر دارد در راســتای اهداف و وظایف خود 
به منظور تصمیمگیري نسبت به نحوه مواجهه 
فعــال و خردمندانه کشــور در ایــن حوزه در 
چارچوب مصوبات شوراي عالي فضای مجازی 
کشور، مرام نامه های اخالقی برای فضای مجازی 
تدوین کند؛ لــذا از کلیه فعاالن و صاحب نظران 
محترم دعوت می شود تا با مطالعه مرام نامه های 
پیشنهادی این مرکز به شرح پیوست، نظرات، 
پیشــنهادات و انتقادات خــود را در خصوص 
بخش هاي مختلف آن بــه آدرس الکترونیکی 

nazar@majazi.ir  اعالم کنند.

آموزششرکتهای
دانشبنیانبرایورودبه
بازارهایبینالمللی

اطالعیه

مرامنامههایاخالقیبرای
فضایمجازی

مدیران عامل در شرکت ارتباطات زیرساخت و ترکسل، تفاهم نامه 
دوجانبه گسترش همکاری امضا کردند .

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، این تفاهم نامــه در دیدار دوجانبــه محمدجواد 
آذری جهرمــی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 

شرکت ارتباطات زیرساخت و خان ترزی اوغلو مدیرعامل شرکت 
ترکسل در حاشیه کنفرانس بین المللی ایران کانکت 2۰۱6 که 
برای اولین بار پس از رفع تحریم ها در بخش ارتباطات و فناوری 

اطالعات برگزار می شود، امضا شد.
این تفاهم نامه دربرگیرنده فرصت هایی برای ایجاد مسیرهایی 

جایگزین از منطقه خلیج فارس به ترکیه و سایر کشورها است 
و امکان حضور طرف سوم در این مشارکت را فراهم می آورد.

الزم به ذکر اســت که موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی ایران، 
می تواند جایگزین مطمئن و مناســبی برای مسیرهای دریایی 

بحرانی کنونی باشد .

شرکتارتباطاتزیرساختوترکسلتفاهمنامههمکاریامضاکردند

رهبر معظم انقالب با اشاره به استعداد جوانان ایرانی 
تأکید کردند

میدان را برای بروز 
استعدادها فراهم کنیم

خوشبختانه در این ۱۰ ســال پیشرفت تان خیلی 
خوب بــوده؛ یعنی شــما از رتبه پایینــی در دنیا 
رسیده اید به رتبه های باال؛ به رتبه هفتم دنیا مثال 
رسیده اید؛ خب، این خیلی چیز مهمی است ولیکن 
این ما را وادار نکند به اینکه قانع بشویم به وضعی که 
هســت و همین وضعیت موجود را بخواهیم حفظ 
کنیم؛ نه، پیش بروید و فکر پیشرفت روزافزون در 
این رشته  را رها نکنید. استعدادهای گوناگونی هم 
جذب خواهند شد؛ االن همین پسرها و دخترهای 
جوانی که اینجا من می بینم، خیلی استعدادهای 
خوبی هستند؛ اگر این موضوع برای این ها مطرح 
نمی شد، این باب برای تحقیقات این ها باز نمی شد 
و این استعداد بروز نمی کرد. ما خیلی از استعدادها 
را که در کشورمان وجود دارد نمی شناسیم؛ میدان 
را باز کنیم برای اینکه این اســتعدادها شــناخته 
بشوند و بیایند. ما امروز خیلی احتیاج داریم به کار؛ 
ما یک عقب ماندگی تاریخی و یک فقر تاریخی در 
زمینه های علمی و تحقیقی داریم. درست است که 
امروز شــتاب علمی ما در دنیا در درجه اول است و 
در واقع شتاب علمی از متوسط خیلی خیلی باالتر 

است، لکن هنر این شتاب، حداکثر این است که ما را 
از این عقب ماندگی تاریخی و از این فقر تاریخی یک 
مقداری جلو بیاورد. ما باید این قدر این کار را ادامه 
بدهیم که برسیم به صفوف مقدم؛ چرا می گوییم 
صفوف مقدم؟ چــون هم امکانــش را داریم، هم 
نیازش را داریم. این همه استعداد خوب در کشور 
ما هست؛ یعنی متوسط اســتعداد در کشور ما از 
متوسط استعداد در دنیا باالتر است؛ این ثابت شده 

و جزو مسلمات است. استعدادهای فراوانی داریم 
که این استعداد باید بروز کند و نتیجه بخش 
)شود(. ثانیا ما نیاز داریم به اینکه پیشرفت 
کنیم؛ ما احتیاج داریم. می بینیم که منش 
مستقل سیاسی و اجتماعی و فکری ملت 
ایران و جمهوری اسالمی موجب می شود 
که قدرتمندان دنیا، صاحبان قدرت های 
زورگو با ما دشــمنی کنند؛ این دشمنی 
در خیلــی از جاها دارد خــودش را بروز 
می دهد. خب، وقتی که این همه دشمنی 
با ما می شود، باید خودمان را تقویت کنیم 

و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم.

که مصداق ایران ســاخت هســتند و تاکنون 
به دلیل وجود خألهای جدی فرهنگی فرصتی 
برای دیده شدن نداشتند، اکنون توسط جامعه 

شناخته می شوند.«
شــیخ زین الدین ترویج ارزش های فرهنگی 
در عرصه اقتصاد دانش بنیــان را یکی دیگر از 
نقش های این جشنواره دانست و افزود: »خرید 
ســاخت داخل، حمایت از کارآفرین ایرانی و 
ارزش گــذاری به محصول باکیفیــت ایرانی، 
ارزش هایی است که به آن ها کم تر توجه شده 
است و برگزاری این جشنواره می تواند به ترویج 

این ارزش ها کمک کند.«
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، توجه جدی به 
بایدها و نبایدها را برشمرد و گفت: »تصورات 
نادرســت و نبایدهایــی که تاکنــون به غلط 
در فرهنگ کســب و کار رواج داشــته، در این 
جشنواره می تواند اصالح شود و بایدهایی چون 
تولید داخلی بر اســاس نیاز بازار، مورد توجه 

قرار گیرد.«
 

همسوکردنحوزهدیجیتالبافضای
»ایرانساختی«

امیرحسین اســدی، دبیر بخش رسانه های 
دیجیتال »ایران ساخت«، نیز در این نشست 
با اشاره به رشد 68 درصدی کاربران اینترنت 
در ایران، گفت: »اســتفاده 4۰ میلیون نفر از 
تلگرام در حالی اســت که بخش قابل توجهی 
از محتوای ردوبدل شده در این عرصه، با فضای 
ایران ساختی و تولید داخلی همخوان نیست.«

وی با اشــاره به طراحــی و تولیــد نرم افزار 
ایران ساخت با هدف ترویج کاالها و برندهای 
کشورمان، افزود: »به دنبال ایجاد یک پویش 
مردمی هســتیم که با نقطه نظر و مشارکت 
مردمی، شرکت ها و تولیدات ایرانی مورد ارزیابی 
قرار بگیرند و رتبه بندی شوند تا بدین شکل، 
ضمن مشارکت مردم، برندهای ایرانی نیز وارد 

عرصه محتوای دیجیتال شوند.«
اســدی به ظرفیت ویژه شبکه های اجتماعی 
اشــاره کرد و گفت: »رشد چشمگیر استفاده 
از تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی، 
فرصت بســیار خوبی برای کمــک به ترویج 
فرهنگ ایران ساخت است و به همین منظور، در 
حوزه شبکه های اجتماعی بازی های رایانه ای و 
تلفن همراه، تولید محتوای دیجیتال مورد توجه 

قرار گرفته است.«
نخســتین جشــنواره ملی فرهنگی - هنری 
»ایران ســاخت« به همــت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، دی ماه سال جاری 
با هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت 
ایران و شعار »فناوری ایرانی؛ کسب وکار ایرانی« 

در تهران برگزار می شود.
برای کســب اطالعات بیشتر درباره جشنواره 
ملــی فرهنگی - هنــری »ایران ســاخت«، 
می توانید به وب سایت شنبه مگ مراجعه کنید.

۳ مهر ۱۳9۵ . سال اول .  شماره بیست ونه

ادامهازصفحه1
...   بخش قابل توجهی از مــردم ایران، هنوز 
از اینترنت برای کارهای روزانه خود استفاده 
نمی کنند. اگر بخواهیم گذشته ای را که گفتیم 
به اکو سیستم تعمیم دهیم، در حوزه استفاده 
از اینترنت در دوره پیش از جرم بودن ویدئو، 
زندگی می کنیم و هزینه فرهنگی بســیاری 
باید صرف شود تا بخش قابل توجهی از مردم 
ایران که در عالم وب زندگی نمی کنند، به این 
جهان کوچ کنند. ما در برکه ای کار می کنیم 
که به آرامی آب رود به آن ســرریز می شود و 
امید به آینده ای داریم که این برکه، بزرگ و 
بزرگ تر شود.کسانی که کسب وکار اینترنتی 
دارند کاری به مردم آفالین ایــران ندارند و 
فقط به فضای برکه می اندیشــند؛ جایی که 
چندین میلیون مشتری است و می خواهند 
محصوالت شان را به آن ها  بفروشند. اینکه چه 
کسانی باید مردم را تشویق کنند وارد فضای 
وب شوند و زندگی شان را با اینترنت مدیریت 
کنند، اینکه چه کسی باید به کسانی که از اسم 
استارت آپ می ترسند و آن را مترادف با تغییر 
و نفوذ می پندارند، تفهیم کند که استارت آپ 
یک روش کسب وکار است، نه اینکه متولیان 
آن نامعلوم هستند اما اکوسیستم استارت آپی 
رسالت و مأموریتی برای آن ندارد و هر شرکت 
فقط به رشد بیزینسش فکر می کند و حاضر 
نیست هزینه فرهنگی کند. به قول قدیمی ها 
»هرکسی کار خودش، بار خودش، آتیش به 
انبار خودش«، مگر عده معدودی از شرکت ها و 
سرمایه گذاران جسور که مسئولیت اجتماعی 
تعریــف کرده انــد )منظورم از مســئولیت 
اجتماعی کمک به کودکان کار نیست(. ۱۵ 
میلیون جمعیت ایران در بســتر وب زندگی 
می کنند. دادوســتد می کنند و سفارش کاال 
و خدمات می دهند. چــه زمانی 6۵ میلیون 
مشتری بکر و سودآور، وارد این برکه خواهد 
شد تا مارکت بزرگ شود. معلوم نیست؟ زمان 
آن بســتگی کامل دارد به فرهنگ سازی ما؛ 
یقینا روزی همه جمعیت یا بخش قابل توجهی 
از مردم ایران به این برکه خواهند پیوست. اما 
اینکه این کوچ بزرگ چه زمانی اتفاق خواهد 
افتاد، معلوم نیست در حالی که اهرم یا فیلتر 
زمان آن در دستان ماست و سرعت دادن به آن 
یا کند کردن آن، توسط ما اجزای اکوسیستم 
می تواند اتفاق بیفتد. اگر به دنبال این هستیم 
تا زنده هستیم یا کسب و کارمان زنده است این 
حجم از مشــتری را تجربه کنیم، باید هزینه 
فرهنگی بکنیم؛ چاره ای جز این نداریم و این 

تجربه زیسته جهانی است.
هفته نامه شنبه طی هشــت ماه گذشته، با 
انتشار منظم هفته نامه و ارسال رایگان آن به  
تمامی رویدادهای استارت آپی، همایش ها، 
شهرستان ها و روستاهای دورافتاده، پارک های 
علم و فنــاوری، شــرکت های دانش بینان و 
استارت آپی، شــتاب دهنده ها، صندوق های 
جســورانه، ســازمان ها، مراکز فروش لوازم 
دیجیتالی و... البته فــروش بخش اندکی از 
هفته نامه در کیوسک های مطبوعاتی کشور 
و وب سایت سامانه اشتراک و وب سایت جار، 
آن هم با قیمت ۱۰۰۰ تومان که بر مبنای توان 
دانشــجویان قیمت گذاری شده بود، تالش 
کرده رسالت فرهنگی اکوسیستم استارت آپی 
را برعهده بگیرد و جوانان کشورمان را دعوت 
کند به جــای خمودگی یا اندیشــه جالی 
وطن، بمانند و با امید، استارت آپ شان را راه 
بیندازند؛ و کوشیدیم با تولید دانش و انتقال 
تجربه دست شان را بگیریم که آرام آرام پیش 
بروند و یقینا با انرژی و با امید به آینده روشن، 
کنارشــان خواهیم بــود و در آینده نزدیک، 

موفقیت شان را جشن خواهیم گرفت.
حرف آخر: هنوز هم سیاســت ما حمایت از 
استارت آپ های نوپا و جوانان کارآفرین است. 
فقط تصمیم گرفتیم بدون آنکه تغییری در 
سیاست هایمان داشته باشیم، از امروز قیمت 
تمام شده را روی مجله درج کنیم تا مخاطبان 
گران مایه مان اطالع داشــته باشــند که هر 
نســخه شــنبه برای ما ۳ هزار تومان هزینه 
دارد. امیدواریم شرایطی پیش بیاید تا جوانان 
برومند و عزیز کشورمان، »شنبه« را همچنان 
رایگان دریافت کنند و بخوانند و آینده شان را 
بسازند والبته امیدواریم  شرکت های بزرگ 
استارت آپی و غیراستارت آپی و سازمان های 
متولی با حمایت از »شنبه« ودیگر رسانه ها 
به این حرکت فرهنگی کمک کنند تا شاهد 
بالندگی اقتصاد ایران عزیز و روشــن ماندن 
امید در دل جوانان کشورمان باشیم. در همین 
راستا از این هفته کمپین »در جست وجوی 
زاکربرگ« را با همکاری دونیت آغاز کرده ایم 
و بخشی از شماره های قبلی »شنبه«، به جای 
خمیر شدن یا فروخته شدن به دالالن کاغذ، 
به روســتاهای دورافتاده کشــورمان ارسال 
می شــود. الهام بخش ما برای این ماجرا، یک 
روایت بود از مسعود جعفری جوزانی، فیلمساز 
موفق کشورمان؛ جوزانی می گویددرسنین 
کودکی در روستای شان روی دیوار کاهگلی 
با آپارات فیلمــی نمایش می دهنــد و او با 
تصور کودکی تــا چند روز پشــت دیوار در 
جســت وجوی شــخصیت های فیلم بوده و 
همان جا، جادوی سینما او را می گیرد و این 
جادو او را به فیلم ســازی بزرگ تبدیل می 
کند. ما نیز معتقدیم همه ایران، تهران نیست 
و برای یافتن استعدادهای جوان باید به همه 
جای ایران عزیز، به خصوص به مناطق محروم، 
سرک بکشیم؛ شــاید» زاکربرگ ایرانی« در 
روســتایی دورافتاده انتظار ما را می کشــد. 
پس شما هم برای موفقیت و بزرگ شدن این 
برکه، )اکو سیستم(با ما در این فرهنگسازی و 

حرکت فرهنگی سهیم باشید.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

درجستوجویزاکربرگ
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رباتهایکاالرساندرآسمانپردیس
نخستین مســابقه  ربات های پرنده 

۳۱
شهریور

حمل کاال، چهارشنبه ۳۱ شهریور 
در پــارک علم و فنــاوری پردیس 
برگزار شد. صبح روز مسابقه، برترین تیم های 
رباتیک کشور که به مرحله  نهایی راه پیدا کرده 
بودند، برای برگزاری مسابقه آماده می شدند. 
شــور و هیجان، پارک فناوری پردیس را دربر 
گرفته بود. بالن های بزرگ و زردرنگی که قرار 
بــود به عنوان موانــع در مســیر ربات ها قرار 
بگیرند، به علت وزش بادي شدید و کم سابقه، 

آرام و قرار نداشتند.
آب وهوای صبحگاهی به گونه ای بود که شورای 
علمی و تیم ها ترجیح دادند تا مساعدتر شدن 
هوا صبر کنند. پــس از مدتي همه چیز براي 
رقابت نهایــي آماده بود. 6 تیم برای انجام این 
مأموریت اعالم آمادگي کردند. هرکدام، نقاط 
مسیر را به ربات هایشــان دادند. سپس آن ها 
را روي میــز قرنطینه قرار دادند تا بر اســاس 
نوبت های پروازی، مأموریت مسابقه را انجام 

دهند. از مجموع ۱۳ تیمی که در روز مسابقه 
حضــور داشــتند، 6 تیــم   Falcon،ARC  از 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، IRSE از دانشگاه 
  AIRSASIA،آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
از شرکت ایرسا آسیا آسمان،MRL  از دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد قزوین و King of Sky  از 
پارک علم و فناوری یزد در این مسابقه حضور 

داشتند.
مأموریت مســابقه و تیم های شرکت کننده 
شباهت زیادي به ســناریوي واقعي تحویل 
کاال به مشتریان داشت. ربات ها باید بسته اي 2 
کیلوگرمي را تا ارتفاع ۳۰ متري باال مي بردند، 
در مسیري مشــخص از موانعي با مختصات 
نامعلوم که بر سر راه آن ها قرار گرفته بود، عبور 
مي کردند و خود را به نقطه  مقصد مي رساندند. 
در آنجا بین سه مشتري که با  QR Codeهاي 
متفاوت بر روي زمین مشــخص شده بودند، 
مشتري صحیح را تشخیص مي دادند و پس 
از تحویل کاال به نقطه  مبدأ بازمي گشــتند. 

تمامي مراحل این مسابقه باید به صورت کامال 
خودکار و با استفاده از پردازش تصویر و هوش 

مصنوعي انجام مي شد.
عملکرد برخی از تیم ها، حضار و شوراي علمي 
را شــگفت زده کرد. همچنین بودند تیم های 
شایســته اي که نتوانســتند توانمندی های 
خود را به طور کامل در روز مسابقه به نمایش 
بگذارند. تأخیر صبحگاه براي آغاز مســابقه 
و ادامه تالش ها براي ارائــه بهترین عملکرد، 
باعث شد تا مسابقات حتي پس از غروب آفتاب 
و زیر نور روشنایي هاي پارک فناوري پردیس 
ادامه پیدا کند و لحظه به لحظه به حساسیت 

آن اضافه شود.
اعضاي شورای علمی مسابقه، داده هاي مربوط 
به عملکرد تیم ها را جمع آوري و ثبت کردند. 
دیجی کاال اعالم کرد پس از تشکیل جلسه و 
جمع بندی این داده ها، نتایج مسابقه را اعالم 
خواهد کرد. تا لحظــه تنظیم این خبر، نتایج 

اعالم نشده است.

گزارشیازبرگزاریمسابقهحرفهایرباتهایپرندهحملکاال



توجه به سالمت می تواند کم اقبال ترین گجت اپل را پرفروش کند؟

پروتکل هــای  مایکروســافت 
مدیریت ســیار شــرکت های 
دیگــر را می پذیــرد. ایــن 
شرکت اعالم کرده است که 
برای انجــام برنامه Work به 
اندروید گوگل پیوسته است 

و از فناوری محفظه گوگل برای 
مدیریت اپلیکیشن موبایل در نسخه 

آتی Intune  پشتیبانی خواهد کرد؛ اینتیون 
سرور مدیریت سیار شرکت مایکروسافت است.
Android for Work  کــه بــرای اولین بــار 
در زمستان ســال 2015 به عنوان بخشی از 
به روزرســانی اللی پاپ اندروید 5.0 منتشر 
شــد، همان میزان محافظت شرکتی را برای 
اپلیکیشن های موبایل اندروید به ارمغان آورد 
که در گذشته فقط در اختیار دستگاه های اپل یا 

دستگاه های اندرویدی سامسونگ بود.
در حــال حاضر اندرویــد آماده اســت تا در 
حوزه های کسب وکار و شرکتی از آن استفاده 
 Android for Work شود. در بین قابلیت های
که مایکروســافت به آن ها اشاره کرده است، 
اینتیون  در وهله اول از موارد زیر پشــتیبانی 

خواهد کرد:
 پشتیبانی از سیاســت های کاری، آن هایی 
که بر ظرف جداگانه اپلیکیشن های شرکتی 
که Android for Work روی دســتگاه های 

اندرویدی ایجاد می کند، اعمال می شود
 استقرار یکپارچه اپلیکیشن های اندروید از 
فروشگاه گوگل پلی و اپلیکیشن های شرکتی 

خصوصی اعمال شــده توسط یا 
برای یک شرکت

 پشــتیبانی از اندروید پا را 
فراتر از آنچه سیاســت های 
اپلیکیشــن های اندرویدی 
استاندارد برای اپلیکیشن های 
مصرف کننــده ارائه می دهد، 
می گذارد. تــا همین اواخر، به نظر 
می رســید که اینتیون طراحی شده است 
تا شــرکت ها را وادار کند از ابــزار خود به نفع 
مایکروسافت استفاده کنند، برای مثال اجازه 
ندهند ســایر ابزارها به  API هــای مدیریت 
اطالعات مالکیت مایکروسافت دسترسی داشته 
باشند. به عالوه اینتیون از کامپیوترهای مک 
که با سیستم عامل ویندوز رقابت می کردند، 
پشتیبانی نمی کرد. با این حال، مایکروسافت 
به آرامی پشتیبانی از برخی از API های مدیریت 
مک را در اینتیون آغاز کرده است. از پاییز سال 
گذشته، به شــرکت ها نیز اجازه داده است تا 
از مجموعه مدیریت شرکتی آن، که اینتیون 
یکی از مولفه های اختیاری آن اســت، همراه 
با سرورهای EMM سایر فروشندگان استفاده 
شود. این تغییرات به شرکت ها اجازه می دهد 
تا روابط فعلی خود را حفظ کنند و در عین حال 
بتوانند از  API های مدیریت اطالعات خود نیز 
استفاده کنند. شرکت مایکروسافت همچنین 
با ارائه دهندگان پیشرو EMM کار کرده است 
تا آن ها از دایرکتوری فعال Azure در قابلیت 

مدیریت هویت خود پشتیبانی کنند.

مایکروسافت از اندروید پشتیبانی می کند

تا کجا باید چشمان خود را ورزیده کنیم؟ تا کجا را باید دید؟ 
صرف دیدن، آیا فضیلتی است درخور تحسین؟ افق تلنگر

اندیشه های ما تا دوردست کدام فاصله باید گسترده شود؟ 
»هلن کلر« نه می دید و نه می شنید و نه می توانست سخن بگوید. اما در 

باور او، دیدن با افق های باز نسبت داشت. با همان جغرافیایی که برای 
وسعت دید خود تعریف می کند: »بدتر از نابینا بودن این است که بینایی 

داشته باشید اما چشم اندازی برای خودتان تعریف نکنید.« اینکه 
فرداهای شما در محدوده افق امروزتان تعریف شده باشد، همان 

ندیدن است؛ همان نابینایی است؛ همان محرومیت از نعمت 
بینایی! دیدن واقعی، داشتن چشم اندازی گسترده است.

دیدن واقعی
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خودروها همپای بنزین، اینترنت مصرف خواهند کرد!
پیش بینی می شود تا سال 2021 خودروها و سرنشینان 
آن ها 98 درصد از ترافیک موبایل به موبایل را تشــکیل 
دهند. در عرض پنج سال، حتی سیستم های سرگرمی 
- اطالعاتی داخل خودروی پیشــرفته تر که موسیقی 
پخــش می کنند و خدمات مســیریابی در زمان واقعی 
ارائه می دهند، بیشــترین حجم ترافیک داده موبایل به 
موبایل )M2M( را تشکیل خواهد داد. گزارش های اخیر 
نشان می دهد که اپلیکیشن های مشهورتر مانند کارپلی 
اپل  و اندروید اُتو رابط تلفن هوشمند شما را در سیستم 
سرگرمی - اطالعاتی داخل خودروی شما نشان می دهد، 
مقادیر زیادی ترافیک داده سلوالر M2M ایجاد خواهند 
کرد. فناوری M2M به پیشــرفت و توسعه سیستم های 
رانندگی خودکار در آینده کمــک خواهد کرد. انتظار 
می رود که فناوری سلوالر خودرو به خودرو  )V2V(، که 

از طریق M2M فعال می شــود، پایه و بنیاد سیستم در 
سال های آتی باشد. تحقیقات نشان داده است که 

اپلیکیشن های اطالعات فشرده از قبیل 
رادیوی اینترنتی، اپلیکیشــن های 

پخش موسیقی و خدمات اطالعاتی 
تقریبا 6 هــزار پتابایت )معادل 
یک میلیــون گیگابایت( داده را 
هر ساله تا ســال 2021 ایجاد 
خواهــد کرد؛ به عبــارت دیگر، 

معــادل بیــش از 300 میلیون 
ساعت پخش موسیقی. کارت های 

ماژول هویت مشترک  بی سیم 4G داخل 
خودرو به روز رسانی وســیله نقلیه »هوایی« و 

به روزرسانی های اشتراک برای رانندگان و مسافران ارائه 

خواهد داد. بســیاری از تولیدکنندگان خودرو، امروز از 
قابلیت های به روزرسانی نرم افزار OTA در خودروهای 
خود اســتفاده می کنند که نیــاز به اتصال 
یک یو اس بــی را برای به روزرســانی 
سیستم های IVI از قبیل نقشه های 
مســیریابی کاهــش می دهد. با 
 ،M2M  افزایش ترافیک خودروی
ارائه دهنده بی سیم باید مطمئن 
شود که شبکه های آن ها می توانند 
افزایش داده ها را به ویژه در مناطق 
شــهری کنترل کنند. سیستم های 
هوشــمند شــهری آتی مانند پارکینگ 
هوشمند و تقاطع های هوشمند، استفاده از داده 
را بیش از پیش تشویق خواهد کرد و روی شبکه ها فشار 

خواهد آورد. تولیدکنندگان خودرو اخیرا سیستم های 
V2V و اتصال خودرو به  زیرساخت )V2I( تولید می کنند 
که به خودروهــا و کامیون ها امکان می دهد با یکدیگر و 
سیستم های کنترل ترافیک اطراف آن ها در ارتباط باشند. 
در بســیاری از خودروهای جدید، کارپلی اپل  و اندروید 
اُتو استانداردسازی می شــود. درواقع، انتظار می رود که 
کارپلی تا سال 2021 در 24 میلیون خودرو نصب شود. 
همزمان، تولیدکنندگان خودرو فنــاوری M2M را در 
خودروهای خود نصب می کنند و سایر بازارهای اصلی 
از شــبکه های داده در حوزه های مختلف اعم از مراقبت 
بهداشتی، کشاورزی، اندازه گیری هوشمند و اتوماسیون 
 M2M خانه هوشمند اســتفاده خواهند کرد. وقتی بازار
وسیع تر باشد، در کاهش درآمدهای پیام رسانی و صوتی 

سنتی تأخیر ایجاد می کند.

شــنــبــه/ 3مهـــر/ سـال اول/  شــماره29

فولکس در اندیشه امنیت 
سایبری خودروها است

با کامپیوتری شدن خودروها، آن ها بیشتر 
از پیــش در معرض خطر هک شــدن قرار 
می گیرند. به همین دلیل فولکس واگن یک 
شرکت امنیت ســایبری جدید را تأسیس 
می کند که برای محافظــت از خودروهای 
نســل بعــد، در نظر گرفته شــده اســت. 
هنوز مشــخص نیســت که فولکس واگن 
چگونــه می خواهد در این شــرکت جدید 
سرمایه گذاری کند، اما متخصصان امنیتی 
هشــدار داده اند که خودرو های متصل به 
اینترنت و خودروهای بدون راننده، ممکن 
است یک روز هدف اصلی هکرها قرار گیرد.

حتی خودروهای قدیمی تــر فولکس واگن 
نیز آسیب پذیر اســت. محققان گفته اند که 
میلیون ها خودروی این سازنده می توانند با 
استفاده از سیستم های کلید کنترل از راه دور، 
باز شوند. فولکس واگن باید یک به روزرسانی 
عظیمی انجام دهد تا این مشکل حل شود. 
محققان معتقدند کــه خودروهای جدیدتر 
با قابلیت اتصال به شبکه ضعف های امنیتی 
دارند. برای مثال در سال گذشته، دو محقق 
ادعا کردند که می توانند یک جیپ چروکی 
2015 را از راه دور هک کنند و موتور آن را از 

کار بیندازند یا ترمز آن را ببرند.

اپلواچبهتناسباندامفکرمیکند
شرکت اپل بار دیگر روی بازار تناسب اندام ساعت های هوشمند 
خود تمرکز می کند، حرکتی که به عقیده تحلیلگران علت آن 
را می توان در تشــخیص این شــرکت یافت؛ اپل معتقد است 
که تعریف وســیع تری که برای آن در نظر گرفته شــده است، 

نمی تواند کارآمد باشد.
تحلیلگــران می گویند که آن ها به آنچه برای مشتریان شــان 
مناسب است، پاســخ می دهند. شرکت اپل هفته گذشته طی 
رویــدادی از آیفون 7 خــود رونمایی کرد و در آن به ســاعت 
به روزرسانی شده خود نیز اشــاره کرد. تقریبا تمام قابلیت ها و 
ویژگی های جدید مدل اسپرت »سری 2« اپل واچ به نحوی به 
تناسب اندام مربوط می شود؛ از مقاومت دستگاه در مقابل آب 
گرفته که به طور خاص به شناگران امکان می دهد در طول شنا 
از آن استفاده کنند، تا قابلیت ردیابی جی پی اس و مدل جدید 

این دستگاه که با برند نایک به بازار می آید.
شــرکت اپل به موارد اســتفاده دیگری نیز توجه کرده است؛ 
برای مثال اعالن ها را می توان از یک آیفون دوباره ارســال کرد 
یا این دســتگاه می تواند زمان را به شما بگوید یا از آن می توان 
به عنوان یک لوازم جانبی تناســب اندام استفاده کرد. در واقع 
این شرکت به موضوعات تناسب اندام، سالمت و بهداشت توجه 

خاصی کرده است.
این طبیعی اســت که فناوری مصرف کننده یا هر محصولی از 
هدف اصلی خود تغییر شکل دهد و به یک چیز جزئی تر تبدیل 
شود. مســیر بین معرفی یک محصول تا موفقیت، یک مسیر 
مستقیم نیست. محققان می گویند در ماه جوالی 2016، فروش 
ساعت های هوشمند اپل در بازار 55 درصد کمتر از همین مدت 
زمان در سال 2015 بوده اســت. تحلیلگران شرکت اپل البته 
معقندند که سال آینده فروش ســاعت های هوشمند اپل 46 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی از تحلیلگران شرکت جی گولد می گوید اینکه شرکت اپل 
توجه خود را به سمت تناسب اندام معطوف کرده است، می تواند 
تغییر مهم و اساســی برای افزایش فروش محصوالت شرکت 
باشد. از نظر بازاریابی، بهتر است که یک راهکار مبتنی بر هدف 
داشته باشند تا اینکه یک دستگاه با هدف عمومی تولید کنند.

اپل تنها سازنده ساعت های هوشمند در بازار نیست، کل بازار 
هنوز به دنبال آن اســت که دریابد این ســاعت   های هوشمند 
چگونه خواهــد بود. برخــی از افراد معتقدند که سرنوشــت 
ساعت های هوشمند، به ویژه اپل واچ، اجتناب ناپذیر است و در 
آینده این دستگاه ها، جایگزین تلفن هوشمند خواهد شد. اما 
برای رسیدن به آن روز، ساعت های هوشمند باید مودم سلوالر 
خود را داشته باشند و باتری  آن ها باید آن قدر عمر کند که بتواند 

برق مورد نیاز دستگاه برای یک روز را تأمین کند.
اگر پیش بینی فوق درست باشد، شرکت هایی مانند اپل باید به 
فکر ساخت ساعت های هوشمندی باشند که بتوانند در آینده 

جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان محکم کنند.
اولین قدم اپل در این راســتا بسیار هوشمندانه بوده است. اپل 
روی تناسب اندام تمرکز کرده است؛ موضوعی که مورد توجه 
بســیاری از کاربران آن است. این شــرکت در واقع با معرفی 
ویژگی های جدید سری 2، اولین شــرکتی بود که این ایده را 
پیدا کرد؛ اما دیگر این قابلیت ها مختص اپل نیســت و باید به 

فکر نوآوری های دیگری بود.
در بازار پر از رقابت دســتگاه های هوشــمند، اپل هنوز جنگ 
را نباخته اســت. ایده ساخت ساعت بســیار وسیع است و این 
پتانســیل را دارد که بیش از پیش توســعه یابد؛ این دستگاه 

می تواند یک کامپیوتر کوچک دیگر باشد.

محدودیت سرعت به نقشه های گوگل نیز راه پیدا می کند

اپلیکیشن های دسکتاپ در فروشگاه ویندوز
توســعه دهندگان اکنون می توانند اپلیکیشــن های 

دسکتاپ ویندوز خود را بین افرادی که از طریق 
فروشگاه اپلکیشن ویندوز 10 خرید می کنند، با 
یک به روزرسانی از مایکروسافت، توزیع کنند. 
توســعه دهندگان می توانند اپلیکیشن های 
وینــدوز قدیمی تــر را بردارند؛ آن هــا را در 

پلتفــرم وینــدوز جهانی قرار دهند و ســپس 
آن ها را در فروشــگاه ویندوز به فروش برســانند. 

اولین اپلیکیشــن ها در طی روزهای آتی ارائه می شود 
و توسعه دهندگان اکنون اپلیکیشن ها را برای معرفی در آینده 
می توانند ارائه دهند. اگر توسعه دهندگان بتوانند اپلیکیشن ها را 
آسان تر در فروشگاه ویندوز قرار دهند، ممکن است به توسعه و 
رشد فهرست اپلیکیشن های موجود برای کاربران کمک کند؛ 
این در حالی است که مایکروسافت به فروشگاه فشار می آورد تا 
به یک روش جدید و بهتر برای دریافت نرم افزار برای دستگاه های 
ویندوز 10 تبدیل شود. برخی از شرکت ها در طی چند روز آتی 

اپلیکیشن های ایجادشده برای این پلتفورم را معرفی 
خواهند کرد؛ از جمله  Evernote که اپلیکیشن 
دســکتاپ ویندوز خود را در این فروشگاه قرار 
می دهد. ســت هیچینگز، معاون مهندســی 
اورنــوت در یــک کنفراس گفته اســت: »ما 
هیجان زده هســتیم که اپلیکیشــن اورنوت 
کامل خود را در فروشــگاه ویندوز قرار دهیم. 
این پل دسکتاپی به طور وسیع، کار با نصب کننده و 
لغوکننده نصب ما را آسان می کند.« اورنوت در گذشته 
یک اپلیکیشن فروشگاه ویندوز داشــت، اما تمام قابلیت های 
اپلیکیشن دسکتاپ Win32 را نداشت. این پلتفورم برای اولین بار 
در کنفرانس توسعه دهنده تولید مایکروسافت در سانفرانسیسکو 
معرفی شــد. در آن زمان، مدیران اجرایی مایکروسافت گفتند 
که 16 میلیون اپلیکیشن Win32 در بازار وجود دارد؛ بنابراین 
این راه اندازی و معرفی، نشان دهنده یک توسعه مهم در پلتفرم 

ویندوز جهانی بوده است.    

نســخه های تلفن هوشــمند و اندروید اپلیکیشن 
نقشه گوگل به شما امکان خواهد داد تا در حین 

رانندگی از محدوده سرعت خود باخبر شوید. 
یکی از خسته کننده ترین قسمت های رانندگی 
در یک جای ناآشنا، آن است که سعی می کنید 

محدودیت سرعت را پیدا کنید.
اینجاســت که گوگل مپز به کمک شما می آید. 

برخی از کاربران هنگام استفاده از اپلیکیشن اندروید 
و بــا Android Auto در Maps Beta عالئم محدودیت 

سرعت را در حین رانندگی مشاهده می کنند.
وقتی شما یک پیمایش جدید را راه اندازی می کنید، یک نشانگر 

را در پایین صفحه مشــاهده خواهیــد کرد. برای 
مشاهده تغییرات، باید نسخه بتای گوگل مپز  را از 
پلی استور بگیرید و سپس باید منتظر بمانید تا 

گوگل،  سوئیچ را روشن کند.
وقتی در جایی هستید که برای شما ناآشناست 
و می خواهید بدانید که سرعت مجاز شما چقدر 
باید باشــد، این قابلیت می تواند به شما کمک 
کند. وقتی با Android Auto  از این قابلیت استفاده 
کنید یا تلفن خود را روی داشبورد خودرو نصب کنید، دیگر 
می توانید پشت فرمان به راحتی از آن استفاده کنید بدون اینکه 

مزاحمتی برای رانندگی شما ایجاد کند.

دلیل علمی آتش گرفتن 
باتری گلکسی نوت 7

گذشته را ضبط کنید!

گزارش هایی منتشــر شــده است مبنی بر 
اینکه برخی از تلفن های گلکســی نوت 7 
سامسونگ، آتش می گیرد. به همین دلیل 
سامسونگ فراخوان داده است که مسافران 
اکیــدا از حمل ایــن دســتگاه در هواپیما 

خودداری کنند.
اما دلیل این آتش سوزی چیست؟ علت آن 
را باید در باتــری لیتیوم یون آن یافت؛ یک 
منبع تغذیه متداول که از آن نه تنها در تلفن 
همراه بلکه در کامپیوتــر، ابزارهای برقی و 
اسباب بازی ها استفاده می شود. لیتیوم یک 
فلز سفید - نقره ای است که وقتی در معرض 
اکسیژن یا آب قرار بگیرد، آتش می گیرد. در 
سال 1991 شرکت سونی روشی را تجاری 
کرد که با استفاده از آن می توانست به طور 
ایمن از یون ها اســتفاده کند. در این روش 

یون های لیتیوم به حالت معلق درمی آمد.

آیا تا به حال آرزو کرده اید که زمان به عقب 
بازگردد تا از ماشین اســپورتی که از کنار 
شما با سرعت گذشته است، فیلمبرداری 
کنید، یــا لحظــه پریدن و بــازی کردن 
فرزندتــان را ثبــت کنید؟ یــک دوربین 
پوشیدنی به شما امکان می دهد این کار را 
انجام دهید. این دوربین که پرفکت مموری 
نام دارد، یک دستگاه 12 مگاپیکسلی است 
که در جیب جا می گیرد و وزن سبکی دارد. 
با تلنگر روی صفحه لمســی این دوربین، 
شما می توانید فایل های صوتی و تصویری 
را ضبط کنید. در حالت  AutoEdit، دوربین 
به طور مداوم در حال ضبط اســت و وقتی 
شــما روی صفحه تلنگر می زنید، دوربین 
پنــج دقیقه قبل یا هر مــدت زمانی را که 

می خواهید، ذخیره می کند.

دانشبنیان
Science-Based
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وارد کارگاه شان که می شوید انگار همه چیز کامال 
سر جای خودش است. از وسایل معمول آشپزی تا 
نظافت سالن که یکی از اصل های مهم یک کارگاه 
آشپزی است. کیک خونه ای ها، تیمی پر از انگیزه 
و امیــد دارند و بــرای هرچه بهتر شــدن کیفیت 
کارهایشان، با وجود مراقبت از فرزند دو ساله ای که 
دارند هر روز در تالشند تا بهترین سلیقه و کیفیت 
ممکن را ارائه دهند. از بسته بندی محصوالت شان 
گرفته تا حتی طعم خود کیک ها. وقتی کیک های 
کیک خونه را می چشید، طعم نوستالژیک و سالم 
کیک های مادربزرگ ها را حس می کنید و گرمای 
لذت خــوردن کیک هــای خانگی، شــما را دربر 
می گیرد. به قول خودشان این گونه ارائه کار بدون 
وجود سرآشپز ماهرشان، ژیال طوفان، امکان پذیر 
نیســت. کیک خونه ای ها که از مدل استارت آپی 
و راه اندازی یک کســب وکار نوپا کمک گرفته اند؛ 
آن طــور که از رزومه کاری شــان برمی آید، گویی 
تا به حال با موفقیت این مســیر یک ســاله را طی 
کرده اند. از بانک آینده گرفته تا اســتارت آپ هایی 
همچون اسنپ را هم به عنوان مشتری در کارنامه 
پذیرایی خود دارند. بنیان گذار کیک خونه، امینه 
ملک حسینی است؛ یک مادر که در کنار وظایفی 
که برای تربیت فرزنــد دارد، مدیریت برنامه ریزی 
و مســئولیت کیک خونه را برعهــده دارد. امینه 
ملک حســینی فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد 
مدیریت پروژه از دانشگاه ســیدنی استرالیا است 
و مهم تر از همه این ها با شــیوه ها و روش های یک 
کسب وکار موفق کامال آشناست. با او و همسرش، 
یاشار نظمی، که هر دو از کوفاندر های کیک خونه 

هستند، به گفت وگو نشستیم.

 بهتر اســت از اینجا شروع کنیم که »کیک 
خونه« چیست و چه کاری را دنبال می کند و 

ایده اصلی آن از کجا آمد؟
ملک حسینی: آشــنایی من با ژیــال طوفان که 
دوســت قدیمی و البته سرآشپز قدر ماست از یک 
سو و طعم خوش کیک هایش و عالقه قدیمی خودم 
به آشپزی، همه و همه این زمینه را فراهم کرد که به 
فکر تأسیس یک مکان بزرگ تر و اختصاصی برای 
عرضه و بســته بندی کیک ها بیفتیم. موردی که 
شاید ایده ما را از دیگر نمونه های مشابه بازار متمایز 
می کند، طعم متفاوت محصول ماســت که در این 
راه تالش کرده ایم هرچه بیشتر به شعارمان »کیک 

خونه، طعم خوش خونگی« نزدیک تر باشد. مثال در 
کیک ما جوش شیرین وجود ندارد که این مورد، هم 
به هرچه طبیعی تر بودن مزه کیک کمک می کند 
و مهم تر اینکــه، آن را برای بیمارانی که مشــکل 
زخم معده دارند، دلچسب تر و قابل هضم می کند. 
تفاوت های دیگری هم در کارمان  پیش گرفته ایم 
مثل نحوه بسته بندی و عرضه محصوالت به شکلی 
متفاوت تــر از نمونه های موجــود و در قالب های 
متفاوت برای هرگونه مراسمی که مشتری بخواهد. 
نکته جالب در کار ما این است که ما در حال حاضر 
کیِک خونــه را برای یک ســری مکان های خاص 
مانند اداره ها، سازمان ها و مراسم ها و کنفرانس ها 
ارســال می کنیم. این کار در صورت رضایت آن ها 
باعث می شــود ما به دیگر شرکت ها و ارگان هایی 
که با مشــتریان ما کار می کنند، توصیه  شــویم و 
در این صورت کار ما گسترش می یابد. بنابراین ما 
فکر بازار هدف مان را هــم کامال کرده ایم؛ کارمان 
را از شهریورماه 94 شــروع کرده ایم و خدا را شکر 
توانسته ایم با استقبال خوب شرکت ها، ارگان ها و 

مراکز معتبر و شاخص ایران روبه رو شویم.
 کدام شــرکت ها و ارگان ها تاکنون طرف 

قرارداد »کیک خونه« بوده اند؟
نظمی: تمامی فعالیت هــای بازاریابی، تبلیغاتی 
و حتی وب ســایت مان »homescake.ir« را اگر 
مشاهده کنید، درخور مشتریان سازمانی طراحی 
شــده اســت. مرکز همایش رایزن، بانک آینده، 
بانک ثامن، شــرکت سامسونگ C&T و همچنین 
استارت آپ هایی مثل علی بابا و اسنپ نیز تا به حال 

طرف قرارداد ما بوده اند. 

 با چه سیســتمی پیــش رفته اید و چطور 
توانستید این روند را داشته باشید و در عرض 

یک سال این قدر پیشرفت کنید؟
نظمی: کل سیســتم بازاریابی ما به صورت آفالین 
و یا برقراری ارتباط و مذاکره با شــرکت ها و مراکز 
مختلف بوده اســت. ما حساسیت و اهمیت زیادی 
برای مشتری و نحوه ارائه کارمان قائلیم و مرحله به 
مرحله کار، از مذاکره و بازاریابی گرفته تا تبلیغات 
و کیفیت محصول و بســته بندی و نحوه ارائه کار 
ســاعت ها وقت می گذاریم و تــالش می کنیم و 
مهم تر از آن، همه افراد تیم ما با میل و عالقه قلبی 
کار می کنند. از طرفی همگــی باهم قبل از اینکه 
همکار باشــیم، دوست هستیم. عالوه بر این، نکته 
مهمی که در اینجا وجود دارد این اســت که وقتی 
مشتریان شما از کار شــما و نحوه ارائه آن رضایت 
کافی و الزم را داشــته باشند، شــما را به بقیه هم 
توصیه می کنند که این موضوع زمینه الزم را برای 

گسترش فعالیت های ما فراهم می کند.

 نکته جالبی که درباره »کیک خونه« وجود 
دارد، همان طور که در صحبت ها اشاره شد، این 
است که استارت آپ نیست. اما چطور می تواند 
این کار را پیش ببرد و با این شیوه کاری که دارد 

آن را گسترش دهد؟
نظمی: بله، دقیقا و اگر در اصل طبق استانداردهای 
علمی و مراحل کاری یک اســتارت آپ بررســی 
کنید، پی می برید که در اصل نمی شود در کنار نام 
»کیک خونه«، نام اســتارت آپ را آورد اما شباهت 
زیادی بین کار ما و یک استارت آپ حرفه ای وجود 
دارد و آن، ایــن اســت که ما از مدل کســب وکار 
استارت آپی و همین طور شــیوه هایی مثل شروع 
از چیزهای کوچک و رفتن به ســوی بزرگ شدن 
استفاده کرده ایم که نقاط اشتراک ما با یک پروژه 
استارت آپی است. درواقع یک کسب وکار کوچک 
هستیم براســاس مدل های استارت آپی که با یک 
سرمایه کم و ریسک پذیری شروع به کار کرده است. 

 از تیم تان بیشــتر بگویید. چه تخصص ها و 
سمت هایی »کیک خونه« را شکل داده اند؟

ملک حسینی: ژیال طوفان سرآشپز و مدیر اجرایی 
ماست. یاشار نظمی، همسر بنده، روابط عمومی و 
بازاریاب مان و من، امینه ملک حسینی،  بنیان گذار 
کیک خونه هســتم. ما کوفاندر هــای کیک خونه 
هستیم که به همراه سه همکار پاره وقت دیگر که 
کمک سرآشپزند و البته مشاورینی  هم داریم که 
به ارتقای کیک خونه و عملکرد آن کمک می کنند.

 در حال حاضر چــه خدمات دیگری را ارائه 
می دهید؟

نظمی: خدمات ما شامل دو بخش است: کیک های 
خانگی در بسته بندی های مختلف و نوشیدنی های 
ایرانی مثل عرقیجات و شــربت هایی مثل به لیمو، 

خاکشیر و... .

 سرمایه اولیه شما چقدر بوده است؟
ملک حسینی: ما با رقم 70 میلیون تومان کیک 

خونه را تأسیس کردیم.

 از مشکالت و چالش های کیک خونه بیشتر 
بگوییــد. کیک خونه در حــال حاضر با چه 

مشکالتی روبه رو است؟
نظمی: مهم ترین مشــکلی که ما در حال حاضر با 
آن روبه رو هستیم، event base  بودن کار ماست. 
اینکه تنها مجبوریم بر ســر هــر رویداد، محصول 
خــود را ارائه دهیــم. این کار باعث می شــود که 
درآمد ثابت نداشته باشیم. معضل دوم ما مربوط به 
دلیوری است. هزینه دلیوری برای سفارشاتی که 

کم هستند، به نوعی زیاد می شود و همین مشتری 
را متقاعد می کند که وقتی هزینه دلیوری به اندازه 
خود محصول می شود، اصال سفارش ندهد و ما بارها 
شاهد این صحنه بوده ایم. معضل سوم بر می گردد 
به مسئله بازاریابی و فروش B2B ما، بدین جهت که 
تعامل با سازمان ها و مراکز بر اساس نیاز و سفارش 
مشتری، مقداری دشواری دارد؛ چون برای اغلب 

آن ها پول مهم تر از کیفیت است.

 تا به حال چه برنامه ها و یا تدبیرهایی برای 
کیک خونه اندیشیده اید؟

نظمی: اعتبار کارمان را براساس رزومه مکان هایی 
که قرارداد می بندیم، می ســازیم و امیدواریم که 
بتوانیم با مکان های هرچه بیشــتر و معتبرتر این 
کار را انجام دهیم تا بتوانیم با این کار طعم خوش 
یک محصول خانگی را به فضاهای ســرد سازمانی 

هدیه دهیم.
ملک حسینی: پیوستن به بازار B2C در کنار دیگر 
اهدافمان یکی از اهداف آتی ما است؛ با پیوستن به 
این حوزه، به ســراغ ســوپرمارکت ها و... می رویم. 
تمرکز بیشــتر بر بازار مهدکودک هــا و مدارس و  
Co-branding با استارت آپ هایی که بازار هدف 
مشــترکی با ما دارند هم هدف دیگرمان است. در 
ادامــه Co-branding این برنامه با تکمیل کردن 
سبد کاالیی مان و توسعه بازار همراه است. درکنار 
همه این مسائل، تخصصی کردن، حرفه ای کردن و 
منظم کردن کار و جبهه کاری هم برای مان خیلی 

اهمیت دارد.

 چه توصیه هایی برای آن دسته از جوانانی 
که در اندیشــه راه اندازی یک کسب وکار نو 

هستند، دارید؟
ملک حسینی: همیشــه نباید فکر کنیم که همه 
فاندرهای تیم ما باید جوان باشــند، بلکه این مهم 
است که بتوانیم از افرادی استفاده کنیم که بتوانند 
در زمینه تخصصی خود، خوب کار کنند و چه بسا 
بتوانند همه افراد را پوشش دهند. همراهی اعضای 
تیم خیلی کار مهم و حساســی است. ما در کیک 
خونه رئیس نداریم و همه تالش می کنیم با اخالق 
و کیفیت الزم کارها را پیــش ببریم. این موضوع 
خیلی مهم است که حتما کاری که دوست دارید را 
انجام دهید. نترسید، ریسک کنید و از انجام کارها 
و وظایف تان خوشــحال باشــید. اصال ما در کیک 
خونه ایــن را اصل کار خود قــرار داده ایم: ارتقای 
کیفی و کمی و کسب درآمد بیشتر و تجربه در کار 
مورد عالقه که همه این ها زندگی شاد تری را برای 
ما فراهم می کند؛ اصال ما برای زندگی شــادترمان 

کیک خونه را تأسیس کردیم!

»سوغات شــاپ« یکی از همان مکان هایی 
اســت که برای ارائه خدمات خرید سوغاتی 
فراهم شده است. این فروشگاه اینترنتی که از 
آغاز امسال  شروع به کار کرده، با هدف فعالیت 
در زمینه عرضه سوغات ایرانی تأسیس شده 
است. سوغات شاپ در حال حاضر با انگشت 
نهادن بر طال و جواهر سرخ ایران یعنی زرشک 
و زعفران به عالوه عناب که داروی ناب به شمار 
می آید، کار خود را آغاز کرده است و قرار است 
در آینده ای نزدیک ســوغاتی های بیشتر و 
متنوع تری از اقصی نقــاط ایران را در عرضه 
کند. سوغات شاپ، ســه اصل را در ارائه کار 
خود دنبال می کند: اولین اصل ارائه محصول 
باکیفیت اســت . آن گونه کــه در این باره در 
وب سایت شان نوشته اند: »محصوالت ما در 
سوغات شاپ، تهیه شده از بهترین محصوالت 
باغی و زراعی اســت. عرضه مستقیم کاال از 
زمین و باغ تا به دســت مشــتریان، مسیری 
اســت که کیفیت محصوالت مــا را خاص 
خود ســاخته؛ ما با از بین بردن واســطه ها و 
جلوگیری از دست به دست شدن محصوالت، 
کیفیتی بهتر را تضمیــن می کنیم تا در این 
ضمن شــما را از قیمتی مناسب تر بهره مند 
کنیم.«  دومین اصل این فروشــگاه اینرنتی، 
معرفی سوغات ایرانی اســت که به ندرت به 
این امر پرداخته شــده و باعث شده تا خیلی 
از ســوغات ها و محصــوالت ایرانی محدود 
به منطقه خاصی از کشــورمان شده و دیگر 
هم وطنان ما از این ظرفیت ها بی بهره بمانند. 
سومین ویژگی آن تنوع در محصول و قیمت 
مناسب است. این طور که معلوم است به قول 
شعارشان می خواهند »تخصصی ترین مرجع 
سوغات ناب ایرانی« باشند. برای استفاده از 
سوغات شــاپ و دریافت هدیــه ویژه به ازای 
اولین خریدتان، کافی اســت به وب ســایت 

soghatshop.com مراجعه کنید.

گاهی ممکن است تنها مشــکل برای دیده 
شدن محصوالت، مسئله تبلیغات نباشد. بارها 
از دوستان خود شنیده ایم و یا شاهد بوده ایم 
که داشتن یک وب ســایت مناسب و مطابق 
با اســتانداردهای روز تکنولوژی و نیازهای 
مخاطبان تا چه حد در رونــد کار موثر بوده 
است. آمارها نشــان می دهد که غالب ایده ها 
و اســتارت آپ ها به علت نداشتن دید درست 
به بازار و مشتریان، شکست می خورند. حاال 
فرض کنید جایی وجود داشته باشد که این 
 testful.ir(مشکل را حل کند. تســت فول
( سامانه تســت و تحلیل طراحی وب سایت  
شماســت. تســت فول نه تنها این امکان را 
فراهم کرده اســت، بلکه امکان ثبت طرح  و 
نظرخواهــی از کاربــران احتمالی نیز وجود 
دارد. بســیاری از وب ســایت ها و تبلیغات و 
طراحی ها بدون دید درســتی از خواست ها 
و نظرات مشــتریان ساخته می شود و همین 
امر سبب می شود بسیاری از آن ها با شکست 
مواجه شــود. بهترین روش برای جلوگیری 
از چنین اتفاقات و شکســت هایی، بررســی 
کردن آن ها قبل از پیاده ســازی یا در حین 
پیاده سازی است. در تســت فول این امکان 
برای شــما فراهم می شــود کــه بتوانید از 
کاربران خود، فیدبک های تأثیرگذار دریافت 
کنید. این پروسه ساده و سریع به این صورت 
اســت که شــما طرح خود را ثبت می کنید، 
تســت کننده ها از مناطق مختلــف ایران با 
ویژگی هــای مختلف آن را تســت می کنند 
و جواب شــما را می دهند. بــه محض اینکه 
جوابی برای تست های شما ثبت شود، نتیجه 
آن در پنل مدیریت شــما ثبت می شــود و 
می توانید آن را مشــاهده کنید. تســت فول 
عالوه بر مزایایی که بــرای صاحبان طرح ها 
دارد، می توانــد برای تســت کننده ها امکان 
کسب درآمد جانبی را مهیا کند. از تست فول 
می توانید در زمینه های طراحی  لوگو، صفحه 
خانه وب سایت، صفحه های معرفی نرم افزار، 

طراحی  بنر و تبلیغات استفاده کنید. 

یاشا محمودیان بنیان گذار ایساالری است. او که قبال 
تجربه فعالیت های استارت آپی و تجارت الکترونیک 
را داشته است، به همراه محمدجواد تقوی، طراح یک 
سیستم آنالین حقوق و دستمزد است که خدمات 
زیادی را در زمینه های مختلف ارائه می دهد. وقتی 
به esalary.ir سر می زنید، پی می برید طراحی آن 
به گونه ای صورت گرفته تا کاربران راحت با آن ارتباط 
برقرار کنند و شاید برای همین است که شعار خود 
را »تخصص ما، آسودگی شــما« انتخاب کرده اند. 
بنیان گذار ایساالری درباره این سامانه و کاربردهای 

آن به »شنبه« می گوید.

 E-salary  چیســت و چــه کاری انجام 
می دهد؟

ایساالری یک سیستم حقوق دستمزد آنالین است 
که شرکت هایی که نیاز به نرم افزار حسابداری ندارند 
و یا مایل به خرید آن نیستند، برای تهیه لیست های 
بیمه، لیست مالیات حقوق و همچنین بابت کارهای 
حقوق دستمزد داخلی می توانند از آن استفاده کنند. 
سیستم آنالین حقوق دســتمزد ایساالری ابزاری 
اســت تحت وب برای تعریف، تخصیص و محاسبه 
حقوق و دستمزد پرسنل، محاسبه و دریافت لیست 
بیمه کارکنان، ارائه لیست مالیات حقوق پرسنل و... 
انعطاف پذیری باالی سیستم در مقابل تغییر قوانین 
کار و تأمین اجتماعی و امکان محاسبه عوامل حقوق 
و مزایا در روش های اجرایی مختلف توســط کاربر، 
دقت و سرعت در محاسبه و ارائه خدمات اینترنتی 
24 ساعته، سبب شده اســت تا بتوانیم سیستمی 

تأمین اجتماعی و ســازمان امور مالیاتی، ارائه فیش 
حقوقی پرسنل در اقصی نقاط کشور، ارائه خدمات 
مربوط به بازنشستگان و شاغلین به کار، ارائه مقاالت 
و اخبار مربوط به حســابداری و حقــوق و دریافت 
شناسه قبض و پرداخت برای کاربران از دیگر خدمات 

ایساالری است.

 با چه هزینه ای کاربــران می توانند از این 
خدمات استفاده کنند؟

از آنجایی که این خدمات بیشــتر مورد اســتفاده 
شرکت ها و یا ســازمان ها است، تعرفه ها را این گونه 
تعریف کرده ایم: به ازای ثبت کارگاه یا یک نفر پرسنل، 
5 هزار تومان اســت و به ازای هر کارمند بر این مبلغ 
یک هزار تومان اضافه می شود. تمامی سرویس ها و 
امکانات وب سایت برای کافی نت ها، کارگزاران بیمه و 
همچنین تمامی افرادی که باالی 10 کارگاه فعال در 

سیستم ثبت کنند، رایگان است.

 با چه سرمایه اولیه ای ایساالری متولد شد و 
کار را شروع کردید؟

با رقمی حدود 10 تا 12 میلیــون تومان این کار را 
شروع کردیم.

 چه توصیه هایی برای جوانانی که در اندیشه 
راه اندازی یک استارت آپ هستند، دارید؟

اولین و یکی از مهم ترین نکات، داشــتن یک هدف 
مشخص و هدفگذاری اســت که من و محمدجواد 
تقوی، هر دو آن را مشخص و نشانه گذاری کرده ایم. 
هدف، مستلزم پشتکار اســت و همین موضوع این 
امکان را برای شما فراهم می کند که با موفقیت هرچه 
تمام تر، پیش بروید. شــاید بتوان گفت بسیاری از 
پروژه های بزرگ و مهم، با تعریف هدف شان است که 

می توانند باانگیزه پیش بروند و پیروز شوند.

کیک خونه اگر 
چه استارت آپ 

نیست، اما 
از مدل 

کسب وکار 
استارت آپ ها 

برای 
کسب و کارش 

استفاده 
می کند. 

کیک خونه 
مثل 

»مامان پز« 
یک روز قبل 

از مشتری 
سفارش را 

قبول می کند 
و فردای همان 

روز کیک 
خانگی را برای 

مشتری اش 
ارسال می کند

ایساالری 
یک سیستم 

حقوق دستمزد 
آنالین است که 
شرکت هایی که 
نیاز به نرم افزار 

حسابداری 
ندارند و یا مایل 

به خرید آن 
نیستند، برای 

تهیه لیست های 
بیمه، لیست 

مالیات حقوق و 
همچنین بابت 
کارهای حقوق 

دستمزد داخلی 
می توانند از آن 

استفاده کنند

گفت وگو با خانواده »کیک خونه« که مانند طعم کیک هایشان، باهم گرم و صمیمی اند

گفت وگو با یاشا محمودیان که از خدمات استارت آپ ایساالری می گوید

خرید سوغاتی 
با سوغات شاپ

وب سایت تان را تست 
کنید

کسبوکاریبرایزندگیشادتر

مشتری پسند برای مدیریت منابع انسانی ارائه دهیم.
 درباره تیم ایساالری توضیح دهید؛ ایساالری 

چه تعداد افراد و با چه تخصص هایی دارد؟
ما یک تیم چهارنفره داریم که یک نفر مســئولیت 
بخش های آی تی را دارد و ســه نفر هم مســئولیت 
بخش حسابداری و پشتیبانی آن را برعهده دارند. در 
این تیــم دو نفر بخش اصلی کار را برعهده دارند، که 
آن دو نفر شامل من و سیدمحمدجواد تقوی می شود. 
محمدجواد فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار است 
و مســئول بخش آی تی ما و طراح وب سایت و البته 
کوفاندر ایساالری. من هم باتوجه به سابقه و تجربه 
حسابداری که داشته ام، مسئول امور حسابداری این 

پروژه هستم.

 وقتی esalary.ir را نــگاه می کنیم، متوجه 
می شویم شما به همه استانداردهای تقریبی 
طراحی یک وب سایت خوب اهمیت داده اید؛ 
چرا اهمیت دادن به وب ســایت در کارهای 

استارت آپی، مهم است؟

همه ما می دانیم که در حال حاضر، عصر اینترنت و 
ارتباطات الکترونیکی است و برای اینکه مخاطبان 
و حتی دیگر کشــورها با ما ارتباط قــرار کنند، این 
موضوع خیلی مهم است که استارت آپ ها را به سمت 
طراحی خوب ببریم. از طرفی اگر شــما بخواهید در 
تجارت الکترونیک موفق شــوید، باید به آن اهمیت 
دهید و برایش ســاعت ها وقت بگذارید. چشم انداز 
افق یک پــروژه باید به موفقیت ختم شــود و برای 
اینکه شما بخواهید موفق شوید باید تمامی گزینه ها 
و ویژگی هایی که به پیشرفت شما کمک می کند را 
کنار هم بگذارید. شما باید در مقوله طراحی وب سایت 
کامــال حواس تان به نکاتی مثل امنیت، ســرعت و 
کدنویســی باشد و یک نکته حســاس و مهم تر که 
 userکمتر در کشور ما به آن توجه می شود، طراحی

friendly  وب سایت است.

 به غیر از تعریف اولیه ای که برای ایساالری 
داشتید، چه خدمات دیگری را ارائه می دهید؟

ثبت و تهیه لیســت روزانه دستمزد، تهیه دیسکت 

حقوق ودستمزد را آنالین محاسبه کنید

یگانه میرآفتاب

گفتوگو
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 کار را از دفاتر آی سی تی و فروشگاه هایی که در 
این حوزه خدمات  مرتبط داشتند، آغاز کردید؛ این 

موضوع مربوط به چه سالی است؟
تقریبا از اواخر سال 89؛ شروع کردیم. 

 به مهم ترین مشــکالتی که در همان آغاز کار 
داشــتید، اشــاره کنید. چون جاانداختن یک 
فرهنگ و ارائه یک خدمت جدید، معموال با موانعی 

همراه است.
مبالغ قابل توجهی برای آمــوزش، برندینگ، جذب 
ایجنت ها و شــارژ کردن کیف پول شان هزینه شد تا 
این فرآیند را یاد بگیرند؛ همچنین ارائه پروموشن ها 
و کارمزدهایی برای اینکه شبکه توزیع به نوعی به ارائه 
خدمات مبتنی بر کیف پول جذب شود. در همان سال 
اول، دو مشکل وجود داشت. یکی اینکه ارائه این خدمات 
همزمان شــد با موضوع یارانه ها؛ در آن مقطع زمانی 
تحقیقاتی که انجام شده بود، نشان می داد 76درصد 
مردم یا حساب بانکی نداشتند یا دسترسی ضعیفی 
به حساب ها و شبکه های بانکی خود داشتند. اما بعد 
از هدفمندی یارانه ها، این آمار و ارقام به شدت تغییر 

کرد و به نوعی جامعه هدف کیف پول هم تغییر کرد. 

 آماری دارید از تغییراتی که اشاره می کنید؟
آمار مشخصی که نه؛ اما به طور کلی تغییرات زیادی 
ایجاد شد. چون هر سرپرست خانوار عمال ناگزیر شد 

که حساب بانکی باز کند و کارت بانکی داشته باشد. 

 قبل از یارانه ها آماری دارید که کیف پول چه تعداد 
استفاده کننده داشت؟ 

در سال اول بیشتر جذب ایجنت بود و کمتر به سمت 
مشــترکین رفت ولی در آن مقطع حدود 5 میلیون 
مشــترک ثبت شــده داشــت و به نوعی داشتند یاد 
می گرفتند که چگونه از این خدمات اســتفاده کنند. 
اتفاق دیگری که افتاد در تلکام سال بعد بود که به دلیل 
اینکه هنوز قوانین مرتبط با این موضوع و آیین نامه های 
مرتبط با خدمات مبتنی بر کیف پول هنوز تدوین نشده 
بود، بانک مرکزی درخواســت کرد که به این موضوع 
به صورت گسترده و پررنگ پرداخته نشود. بنابراین ما 
شروع کردیم به مشاوره دادن که این خدمات چیست و 
چگونه کار می کند تا برسیم به تدوین آیین نامه که ناظر 
باشد بر چگونه عملکرد این خدمات تا دغدغه های بانک 
مرکزی در آن لحاظ شده باشد. متأسفانه زمان زیادی 
گذشت و هیچ دستورالعمل قابل استنادی تدوین نشد. 
هر چند در آن مقطع در بحث کیپا که بعدا شــد کیوا، 
تدوین آیین نامه هایی آغاز شــد ولی هیچ گاه مأخذ 

استانداردی برای ارجاع، اجرایی و ابالغ نشد. 

 منظور از کیپا چه بود؟
کیپــا کیف پــول الکترونیک بود و کیــوا کیف وجه 
الکترونیک؛ این آیین نامه  قرار بود بعدا در قالب سپاس، 
پیاده سازی شود. یعنی سامانه پرداخت الکترونیک سیار 
و این سامانه قرار بود سوییچی موازی با سوییچ شاپرک 
و سوییچ شتاب شــود و هدفش این بود که خدمات 
کیف پول محور را مدیریت کند. مانند االن که خدمات 
کارت محور توسط ســوییچ شاپرک انجام می شود. با 
توجه به اینکه این موضوع طوالنی شــد و نامه ای که 
بانک مرکزی به ما زد، عنوان کرده بود که می توانیم در 
اکوسیستم بسته خدمات کیف پول محور ارائه بکنیم 
ولی برای سایر خدمات باید منتظر باشیم تا آیین نامه 
مرتبط به طور کامل تدوین شود، ما تغییر استراتژی 
دادیم؛ به این صورت که پــای بانک ها و پی اس پی ها 
را به این فضا بــاز کردیم. در آن مقطع و حتی در حال 
حاضر، نه اینترنت پرسرعت برای استفاده عمومی وجود 
داشت و نه اینکه بستر دیگری بود که به این حجم و به 
این گستردگی بشود با توجه به آن کار را آغاز کرد. به 
همین جهت از کدهای دستوری که روی پلتفرم اپراتور 
وجود دارند و می توانند نسبت به انتقال فرامین به صورت 
ریل تایم )یعنی در لحظه می توانید نتیجه هر تراکنش را 

ببینید( اقدام کنند، استفاده شد. 

 این کار را دقیقا از چه زمانی و با چه بانک هایی 
شروع کردید؟

مشخصا از تابستان 91 و با بانک سینا و دو پی اس پی کار 
را آغاز کردیم. در واقع دو سرویس دیگر را به این فضا وارد 
کردیم. یکی سرویس هم بانک که از مشارکت اپراتور 
و بانک تولید شد و هدفش ارائه خدمات غیرحضوری 
مالی و بانکی به مشترکین همراه اولی که در آن بانک 
حساب دارند، بود. االن این سرویس به مشارکت 10 
بانک رسیده که مشتریان این بانک ها که مشترکین 
همراه اول هم باشند، می توانند خدمات غیرحضوری 
این بانک ها را از طریق کدهای دستوری #* دریافت 
کنند. محصول دوم اسمش جیرینگ کارت بود. دلیل 
این نام گذاری هم این بود که عمال خدمات کارت محور 
بود و این با مشارکت پی اس پی ها اتفاق افتاد و در همان 

تابستان 91 با دو پی اس پی کار شروع شد. 

 رویکرد ها به این خدمــات و به ویژه جیرینگ 

ایده جیرینگ از حدود ســال 86 و 87 در همراه اول شکل گرفت که 
خدمات مالی مبتنی بر تلفن همراه داده شود. در این مدت از مشاوران 
داخلی و خارجی استفاده شد و تقریبا در تلکام سال 89 بود که به نوعی 
از این سرویس رونمایی شد. یعنی کیف پولی که قرار بود خدمات مالی و 
پرداخت مبتنی بر تلفن همراه انجام دهد. هدفش هم دو دسته از آدم ها 
بودند؛ یکی آن ها که حساب بانکی ندارند و دوم آن ها که حساب بانکی 
دارند ولی حساب شان فعال نیســت یا دسترسی ضعیفی به حساب 
بانکی دارند. با این هدف که کیف پول را به این دو سگمنت ارائه کنند، 
در تلکام سال 89 از این سرویس رونمایی شد و تقریبا در اسفند همان 
سال شرکتی به نام شــرکت پرداخت اول کیش، بابت همین موضوع 
تأسیس شد که مأموریتش ارائه خدمات کیف پول بود برای اینکه مردم 
امور روزمره مالی شان را از قبیل خرید شارژ، پرداخت قبض، انتقال وجه، 
شارژ کیف پول، برداشت از کیف پول و خرید از فروشگاه های فیزیکی و 
الکترونیکی را از طریق کیف پول انجام دهند. جیرینگ در سال اول به 
توسعه شبکه فیزیکی پرداخت... آن روزها گذشتند و جیرینگ یکی 
از نام های شناخته شده در حوزه پرداخت الکترونیک شد. اما تحوالت 
حوزه مالی و بانکی کشــور به گونه ای پیش رفت که رشد آن برخالف 
روزهای ابتدایی دچار چالش شد. برخی معتقدند جیرینگ با شکست 
مواجه شده اما مدیرعامل جیرینگ  از یک پوست اندازی خبر می دهد. 
مهرداد خطیبی مدیرعامل جیرینگ در این گفت وگو از گذشته ای که 

این شرکت پشت سر گذاشته و برنامه های شان برای آینده می گوید.

چگونه بود؟
در ابتدا مقاومت زیادی وجود داشت و استقبال زیادی 
از این خدمات به عمل نیامد  ولی ما با این دو پی اس پی 
همکاری را شــروع کردیم و خدماتــی چون خرید، 
مانده گیری از حســاب بانکی، پرداخت قبض و خرید 
شارژ جزو خدماتی بود که از این طریق ارائه می شد. اما 
به هر حال برای نهادینه کردن هر فرهنگی، زمان الزم 
است. خوشبختانه با همکاری  شرکت های پی اس پی، 
فرهنگســازی خوبی صــورت گرفت و بــه نقطه ای 
رســیدیم که االن حجم باالیی از تبلیغات تلویزیونی 
مربوط به همین کدهای دســتوری است که خدمات 

جیرینگ کارت ارائه می دهد. 
در طول مدت یک ساله ای که به عنوان نخستین کیف  
پول  همراه در جی اس ام ای ثبت شــده  بودیم، به دلیل 
فقر قوانین و عــدم هماهنگی و هم زمانی آیین نامه ها 
با مراجع اجرایی، ناگزیر شدیم که کارمان را معطوف 
به بســتر ارائه خدمات کارت محور و حســاب محور 
به مشــترکین همراه اول بکنیم. بنابراین حوزه ارائه 
خدمات را به سمت مشارکت با بانک ها و پی اس پی ها 
بردیم تا مشکلی که مربوط به بانک مرکزی بود، به نوعی 
محدود شود. این اتفاق تا مهرماه سال گذشته در حال 
انجام بود و تعداد تراکنش ها به رقم قابل توجهی رسیده 
بود اما در مهرماه سال گذشته، مجددا محدودیتی روی 
یواس اس دی)#*( ایجاد شــد که بحث مانده گیری و 
خرید از روی سرشماره یواس اس دی حذف شد و این 
اتفاق همزمان شد با رونمایی یکی از سرویس های ما 
که موبایل اینترنت گیت وی )درگاه اینترنتی پرداخت 
موبایلی( ما یــا ام آی پی جی بود. هــدف این بود که 
مشترکینی که از طریق بستر اینترنت یا از هر طریق 
دیگری، بسته ای یا ســبد کاالیی را در فروشگاه های 
مجازی انتخاب می کنند، در زمان پرداخت این سرویس 
را روی موبایل شان انجام دهند. در طول سال گذشته 
که مصادف با پنجمین سال تأسیس شرکت بود، تالش 
کردیم که یک تغییر در چشم اندازمان ایجاد کنیم تا 
کیف پول را که قبال برای سگمنت آندربنکد و آن بنکد 
در نظر گرفته بودیم به سمت درگاه واحد پرداخت ببریم. 
چون تمرکز روی کیف پول  با آن معنای اصلی اش، کار 
غلط و عبثی بود؛ چون با ضریب نفوذ باالی بانکی که در 
کشور وجود دارد، خدمات کیف پول محور جیرینگ با 

شکست مواجه می شود. 

 یعنی به این نتیجه رسیدید که کیف پول جواب 
نمی دهد؟

بله، چون در کشوری که 5 برابر جمعیتش کارت بانکی 
صادر شده، کیف پول جواب نمی دهد. 

 بحث دیگری را که به سرعت از آن عبور کردید، 
مربوط به یارانه ها بود. چه تأثیر منفی بر کسب وکار 

شما داشت؟
منظورم این بود که تعداد کارت های بانکی زیادی شد 
و دسترسی مردم به حساب های بانکی افزایش یافت. 
بهتر است با مثالی این مسئله را بیان کنم . مثال نمونه 
موفقی که در دنیا وجود داشت و به نوعی جیرینگ از آن 
الگو می گرفت، امِپسا در کنیا بود که موفق ترین نمونه 
ارائه خدمات کیف پول در دنیا محسوب می شود. در آنجا 
چون شبکه بانکی ضعیف است و امنیت هم وجود ندارد، 
نقل و انتقال پول دردسر بزرگی محسوب می شود. به 
همین دلیل به نوعی این خدمت از طریق اپراتور کنیا 
ارائه شد که مبتنی بر تلفن همراه مردم برای پول انتقال 
بود. در واقع مهمترین شگرد انتقال پول در کنیا پی تو پی 
است؛ یعنی انتقال پول از یک گوشی به گوشی دیگر. 
این نمونه موفق که در جی اس ام ای هم ثبت شــده، 
تراکنش هایی که انجام می شود جامعه هدفش کسانی 
هستند که حســاب بانکی ندارند. در آن مقطع هم ما 
کار را با این رویکرد آغاز کردیم که به افرادی که هنوز 
حساب بانکی نداشتند، خدمات کیف پول ارائه دهیم و 

جامعه هدف مان بیشتر روستاییان بودند. 
تا همین 5 سال پیش کارت بانکی فراگیر نشده بود و 
کسی برای خرید خرد از کارت بانکی استفاده نمی کرد 
ولی االن برای پرداخت 500 تومان هم از کارت بانکی 
اســتفاده می کنند که البته کار اشتباهی است چون 

هزینه تراکنش آنالین در ایران بسیار باالست. 

 سوالی که در اینجا ایجاد می شود این است که 
آیا مدلی که االن در کنیا وجود دارد یعنی افراد 
بدون ایجاد حساب بانکی می توانند پول انتقال 
دهند، موجب پولشویی نمی شود؟ شاید نگرانی 
بانک مرکزی و سخت گیری های اولیه به همین 

دلیل بوده است؟
به هر حال نگرانی که همیشــه وجود دارد چون پای 
پول درمیان است. اما اگر برگردیم به پنج سال گذشته، 
می بینیم که مردم همه حســاب بانکی شان را به پول 
نقد تبدیل می کردند؛ پس مابقی گردش پول به صورت 
نقدی بود که بانک مرکزی هیچ نظارتی رویش نداشت 
و هیچ آمار دقیقی هم در این زمینه ندارند، مگر اینکه 
از شــبکه توزیع آمــار بگیرند که مثال چــه میزان از 
هزینه های خانوارها صرف خرید چه چیزی می شود. 
در آن مقطع، قوانین مبارزه با پولشــویی هم هنوز در 
ایران وجود نداشت. اما وقتی ما خدمات موبایل محور 
ارائه می کنیم، مشتری را می شناسیم. در واقع نخستین 
شرط آیین نامه مبارزه با پولشویی، این است که مشتری 

را بشناسیم. 

 مشتری را چگونه می شناسید؟
ما کد ملی مشتری، شــماره تلفن و آدرس ثبت شده 
سیم کارت مشــتری و کد پســتی اش را داریم. پس 
چیزی به نام پولشــویی نمی تواند اتفاق بیفتد، چون 
رصد می کنیم که پول از کجــا به کجا می رود. ضمن 
اینکه قرار بود پول های خرد در این حوزه جابه جا شود 

و نه پول های کالن. 

 یعنی سقف تعیین کرده بودید؟
بله، تراکنش ها سقف داشت و در آن مقطع 400 هزار 
تومان بود که بعدا شد 200 هزار تومان؛ با این حساب 
حتی می شد روی پول خردی هم که در جامعه جا به جا 
می شد، مدیریت کرد. حتی خود مردم هم می توانستند 
هزینه های شان را مدیریت کنند و قابلیتی وجود داشت 
که مردم می توانســتند متوجه شــوند که چه میزان 
هزینه را مثال برای رفت وآمد یا مســئله  دیگری خرج 
کرده اند که مدیریت مالی خانواده را دربر داشت. درواقع 
خدمات گسترده ای را می شد ارائه داد که به دالیلی چون 
فقر قوانین و... متوقف شــد و آیین نامه هایی هم برای 
راه اندازی دوباره اش تاکنون تدوین نشده است. در آن 
مقطع شهرداری، کیف پول داشت و ما تست های مان را 
به طور کامل با شبکه بانکی انجام دادیم و موفق بود. در 
آن مقطع زمانی، مصاحبه های زیادی انجام می شد که 
مثال تا یک ماه آینده از سامانه سپاس رونمایی می شود. 
سپاس وظیفه اش این بود که به عنوان یک سوییچ واسط 
با ایجاد ارتباط بین ما، شهرداری و اپراتورهایی که بعدا 
راه اندازی می شدند، خیال بانک مرکزی را راحت کند. 
متاسفه به یک باره تصمیم ها عوض شد و با وجود اینکه 
قول داده بودند که تا اسفند 93 این سرویس راه اندازی 
شود، کال سپاس انجام نشد؛ چون اعتقاد داشتند که 
ســپاس، تکنولوژی روز دنیا نیست و حاضر نیستیم 
هزینه اش را بپردازیم و باید کنار گذاشــته شــود. در 
حالی که ما و سایر افرادی که این حوزه را می شناسند، 
معتقدند که سپاس تکنولوژی نیست و تنها بستری 
برای نظارت بر تراکنش هایی است که اتفاق می افتد. 
حتی گفتند که با وجود اپل پی و سامسونگ پی دیگر 
چیزی به نام سپاس معنی ندارد. در حالی که به نظر من 
همه اینها می توانستند وارد این اکوسیستم شوند و در 
واقع روی پلتفرم قرار بگیرند و مدیریت شوند. این نکته 
را هم اضافه کنم که سامسونگ پی یک روش پرداخت 

است اما سپاس روش پرداخت نیست.  

 االن با لغو شدنش، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
در واقع هیچی و کامال بالتکلیف اســت و شاپرک هم 
به دنبال این است که خدمات موبایل پرداخت را خودش 
ارائه دهد. در مهرماه 94 تعدادی از خدمات به بهانه بحث 
امنیت محدود شد. مثال مانده گیری به طور کامل حذف 
شد، خرید حذف شد، شارژ قبض را به 200 هزار تومان 
محدود کردند اما کماکان بحث نیکوکاری، فروش شارژ 
و پرداخت قبض ادامه یافت. تا اینکه این اواخر اعالم شد 
که از اول مهرماه امسال، هرگونه خدمات پرداخت روی 
یو اس اس دی)#*( با شرایط یو اس اس دی فعلی ممنوع 

است؛ حتی خرید شارژ. 

 با این شرایطی که اشاره می کنید، یعنی عمال ارائه 
چنین خدماتی تعطیل می شود؟

موضوع اصلی به نوعی رفتن به این سمت است که سامانه 
پیوند بانک مرکزی به عنوان یک سامانه متمرکز، همه 
اطالعات بین کارت بانکی و شماره موبایل را ثبت و ضبط 
می کند و مشخص می کند که چه شماره موبایلی به چه 
شماره کارتی پیوند شده است. االن می گویند کسانی 
که یک بار این را ثبت کرده اند و شماره موبایل شان را با 
کارت بانکی شان )تا 10 کارت بانکی را می توانند پیوند 
کنند( پیوند کرده اند، این دو با هم یک شناسه را تشکیل 
می دهند و این شماره موبایل تنها با همین شماره کارت 
ثبت شده قابل پذیرش است و نه با هیچ شماره موبایل 
دیگری و عمال تنها با رمز دوم می تواند استفاده کند. اما 
کسانی که از این به بعد و تازه می خواهند از این خدمات 
استفاده کنند، باید یک بار به شبکه بانکی شان بروند و 
شماره موبایل شان را با شماره کارت شان پیوند داده و 

فرآیند امنیت را انجام دهند. 

 فعاالن این حوزه االن چه کسانی هستند؟
پی اس پی ها و فعاالن اپراتــور؛ در واقع با نوع عملکرد 
ســروکار داریم. یکی کیف پول پایه داریم که به کاربر 
نهایی ســرویس می دهیم. مثال ما تا االن 35 میلیون 
مشــترک ثبت شــده داریم ولی با ایــن اتفاقاتی که 
افتاد، تعداد مشترکین فعال مان، تعداد قابل توجهی 
نیست. یعنی افرادی که مستقیما از کیف پول استفاده 
می کنند، کمتر از یک میلیون نفر هستند ولی کسانی 
که از بستر کیف پول اســتفاده می کنند، بیش از 12 

میلیون مشترک فعالند. 

 عمال کیف جیرینگ شکســت خورده و شما 
می خواهید استراتژی کیف پول را تغییر دهید؟

از انتهای ســال اول، ناگزیر شدیم اســتراتژی مان را 
به سمت مشارکت با بانک ها و پی اس پی ها ببریم. 

 به خاطر محدودیت های کیف پول؟   
هم به خاطر این محدودیت و هم اینکه کیف پول با آن 
مفهوم، دیگر قابل ادامه دادن نبود. بنابراین باید جامعه 
هدف دیگری را در نظر بگیریم که با آن ها کیف پول را 
جلو ببریم که به نوعــی خدمات تکمیلی برای فرآیند 
پرداخــت خواهد بود. در همین بســتر یواس اس تی 
و بســتر اپراتوری  که قبال وجود داشت و کسی از آن 
اســتفاده نمی کرد، االن به نقطه ای رسیده که بخش 
اعظم تبلیغات تلویزیونی و رقابت ها روی همین کانال 
انجام می شود. ما و شرکای مان تراکنش هایی که طی 
این پنج سال انجام داده ایم، اگر قرار بود در قالب کارت 
 شارژ و از ای تی ام یا پوز انجام شود، بیش از 5 هزار اصله 
درخت یعنی حدود 300 تن کاغذ و 110 میلیون لیتر 
آب باید مصرف می شد تا این تعداد کارت شارژ چاپ و 
خریداری شود. همچنین به لحاظ زمانی و رفت وآمد نیز 
صرفه جویی های گسترده ای در زندگی افراد صورت 
می گیرد. این مسائل نشان می دهد که این بستر کماکان 
قابل استفاده است و بنابراین نباید صرفا به دلیل قدیمی 

بودن کنار گذاشته شود. 

 چه چشم اندازی برای جیرینگ در نظر گرفته اید؟ 
در ســال جدید برای رســیدن به رتبه اول کشور در 
پرداخت همــراه، برنامه ریزی کرده ایــم و  هدف مان 

اقدامات جامع ملی و پرداخت است. 

 با توجه به اینکه دیگر کیــف جیرینگ آورده 
قابل قبولی ندارد و  یو اس اس دی به پایان خودش 
نزدیک می شود برنامه شما برای آینده چیست؟ 
چون به نظر می رسد امیدهای شما به یو اس اس دی 

گره خورده است.
خودمان را به کیف پول و بســتر یواس اس تی محدود 
نکرده ایم. اخیرا هم بحث ان ا ف سی را با اپراتور همراه 
اول شروع کرده ایم. هر چند در این زمینه هم هیچ گونه 
آیین نامه ای وجود ندارد. در این حوزه با این برخوردهای 
ســلیقه ای و چکشــی بیزینس های کوچک به ویژه 
استارت آپ زیادی که روی همین یواس اس تی شکل 

 نگرانی که 
همیشه وجود 
دارد چون پای 

پول درمیان 
است. اما اگر 

برگردیم به پنج 
سال گذشته، 

می بینیم 
که مردم 

همه حساب 
بانکی شان را به 
پول نقد تبدیل 

می کردند؛ 
پس مابقی 

گردش پول 
به صورت نقدی 

بود که بانک 
مرکزی هیچ 

نظارتی رویش 
نداشت و هیچ 

آمار دقیقی 
هم در این 

زمینه ندارند، 
مگر اینکه از 
شبکه توزیع 

آمار بگیرند که 
مثال چه میزان 
از هزینه های 

خانوارها صرف 
خرید چه 

چیزی می شود. 
در آن مقطع، 
قوانین مبارزه 

با پولشویی هم 
هنوز در ایران 
وجود نداشت. 

اما وقتی 
ما خدمات 

موبایل محور 
ارائه می کنیم، 

مشتری را 
می شناسیم. 

در واقع 
نخستین 

شرط آیین نامه 
مبارزه با 

پولشویی، 
این است که 

مشتری را 
بشناسیم
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اینکه کامال مطمئن باشــید چیزی را می دانید، 
دو حالت دارد: یا همه چیز را می دانید یا هیچ چیز 

نمی دانید!

طاهره خواجه گیری  
سلبریتی
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برخــی معتقدند بیزینس مــدل جیرینگ  
شکست خورده است، اما مدیرعامل جیرینگ  
می گوید: »جیرینگ قرار نیست گامی واپس 
بنهد. همچنان محکم ایســتاده و برنامه ها 
و اهداف ریز و درشــت زیــادی را پیگیری 
می کند. تلــکام پیش رو که از راه برســد، 
جیرینگ هم پوســته های تازه ای به نمایش 
می گذارد. در ایــن گزارش کوتــاه از زبان 
مدیرعامل جیرینگ، مــروری داریم بر اهم 

برنامه های شان. 
برنامه هایی برای خروج از بستر یواس اس دی 
داریم. به این صورت که اپلیکیشنی را به نام 
جیرینگ پی آماده کرده ایم که در نمایشگاه 
تلکام از آن رونمایــی خواهیم کرد که این 
اپلیکیشن به نوعی خدمات جامع می دهد؛ 
از خدمات انواع اپراتورها گرفته تا پرداخت 
قبوض و جرائم. مزیت خاصش این اســت 
که آفالین هم کار می کند و مثال بدون وصل 
شدن به وای فای می توان شارژ گرفت یا قبض 
پرداخت کرد و حتی پول انتقال داد و هزینه 
تاکسی را پرداخت کرد. یعنی بدون پرداخت 
هزینه اینترنت و با استفاده از بستر اس ام اس 
و یواس اس دی خدمات تان را دریافت کنید. 
بحثی را هم اضافــه کرده ایم به عنوان بحث 
پیمنت که با کیوآرکد شروع کرده ایم و بعد 
ان اف ســی هم به آن اضافه شود که همین 
خدمات را هم از فروشــگاه های مجازی و... 

دریافت کند. 
اپلیکشــین دیگر هم شــهر جرینگی است 
که هنــوز در مورد آن مذاکرات بیزینســی 
نکرده ایم. اما هدف این است که اگر شخصی 
می خواهد به شــهری برای مسافرت برود، 
از قبــل بتواند بلیتــش را تهیــه کند، اگر 
پیشــنهادهایی وجود دارد از آن ها استفاده 
کند، هتــل را رزرو کنــد و هزینه هتلش را 
پرداخت کند، بتواند مراکز تفریحی و بلیت 
را تهیه کند و... این اکوسیســتمی اســت 
که در قالب اپلیکیشــین شــهر جیرینگی 
اســت و بارگذاری و جمع آوری اطالعات و 
عملیاتی  کردنش ممکن اســت حدود یک 
سال طول بکشد. خدمات مکان محور روی آن 
قرار می دهیم که آفرهای منطقه مورد سفر 
را به افراد نشان می دهد که فرآیند پرداخت 
در آن وجود دارد و فرد می تواند از روی کیف 
پول و کارت بانکی اش انجام می دهد. موضوع 
دیگر که به نوعی حضور فیزیکی ماست، پوز 
بدون کارت است و اسمش را جیرینگ شارژ 
گذاشته ایم یعنی خدماتی اپراتوری را بدون 
داشــتن کارت بانکی دریافت کند. در واقع 
تالش ما این اســت که نیــاز به چاپ کارت 
شارژ و قبض را کم کنیم. دیگر خدماتی که در 
نمایشگاه تلکام رونمایی می کنیم و در طول 
ســال ارائه خواهیم کرد، این است که مردم 
با دادن پول فیزیکی به مغازه دار، می توانند 
شماره موبایل یا الیاس کد خود را وارد کنند و 
خودشان و دیگری را به صورت تاب آپ شارژ و 
قبض واریز کنند و... همچنین سرویس هایی 
را در آینده به آن اضافه خواهیم کرد. در واقع 
به نوعی حتی کسانی که دوست دارند خرید 
فیزیکی انجام دهند بدون نیاز به کارت شارژ 
یا برگه قبض این کار را انجام می دهند و کاغذ 

هم مصرف نمی شود. 
بخش دیگــری از فعالیت هــا و خدمات ما 
مربوط به حوزه ای مهیج است. به این صورت 
که گیم اســتوری را ارائــه می دهیم که هم 
خدمات پرداخت کیف پول محور دارد و هم 
رفتن به ســمت اپراتور را. سرویس دیگری 
تحــت عنوان پرداخت در محــل هم داریم 
برای افرادی که می خواهند در محل هزینه را 
پرداخت کنند که با همکاری بامیلو در تلکام 
از آن رونمایی می کنیم. رویکرد جدیدی هم 
داریم که مدتی است که برای سرمایه گذاری 
روی استارت آپ های حوزه فین تک فعالیت 
می کنیم. بنابراین کسانی که ایده هایی دارند 
می توانند ارائه دهند تــا مذاکراتی را انجام 
دهیم و به صورت ساختاریافته جلو ببریم.« 

بیوگرافی

در شهر جیرینگی؛ از 
آنالین تا آفالین

گفتوگو
D i a l o g u e

3 مهر 1395 . سال اول .  شماره بیست ونه

جیرینگ روزگار خوشی را سپری می کردکه ابتدا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حاال با پایان کار ستاره مربع و شکل گیری پیوند دچار چالش جدی شده است 
مهرداد خطیبی از روزهای آینده جیرینگی می گوید



گرفته بود، دچار مشکل شــدند. یعنی عقب ماندگی 
قوانین از تکنولوژی ورود به برخی از فضاهای کسب وکار 
را با ریســک باالیی همراه کرده و هزینه قابل توجهی 

متوجه افراد می کند. 
در کیف پولی کــه در حال حاضر ارائه می دهیم، همه 
اطالعات به سمت سرور اســت و هیچ اطالعاتی روی 
سیم کارت نیســت. اما با ان اف ســی اطالعاتی روی 
سیم کارت هم ذخیره می شــود و به نوعی کیف پول 
آف الین به مشــترکان ارائه می کنیم. از این شیوه هم 
می توان برای خرید استفاده کرد. حتی می تواند روی 
خریدهای خرد، رمزی نگذاشــت و روی خرید کالن 
رمزگذاری کرد تا امنیت را هم لحاظ کرده باشد؛ مثال 
برایش تعریف کرد که برای سقف تراکنش های تا 5 هزار 

تومان، نیازی به رمز نداشته باشد. 
بحث دیگری هم در مورد سامانه پیوند وجود دارد که 
تمرکز موجب رشد این سرویس شود؛ هر چند من فکر 
می کنم که نیت این است که با پیوند شماره موبایل و 
شماره کارت بانکی، اپراتوری حذف شود. وقتی بستر 
اپراتوری حذف شود و شما تابع بستر اپراتوری نباشید، 
با پیوند دادن شــماره موبایل و شــماره کارت بانکی 
مستقیما به سراغ ان یوزر و مشتری می روید و مستقیما 
به او سرویس می دهید. یعنی در این میان شبکه های 
پرداختی به غیر از پی اس پی بانک ها، حذف می شوند. 

 چه اســتارت آپ هایی از ایــن گردونه حذف 
می شوند؟

بانک ها وارد حوزه شرکت داری شده اند؛ بنابراین بانک 
باید پلتفرم و زیرســاخت ارائه خدمات بانکی بدهد. 
حتی در ترند دنیــا به این صورت اســت که بانک ها 
اوپن ای پی آی در شــبکه بانکی ارائه می دهند؛ یعنی 
تعدادی شرکت  وجود دارند که می توانند استارت آپ 
هم باشــند که اوپن ای پی آی را از بانک ها می گیرند، 
روی آن ها خدمات فین تکی به مردم می دهند. یعنی 
از یک طرف ســرویس ها و خدمات جذابی برای مردم 
تعریف می کنند و از طــرف دیگر با گرفت ای پی ای  از 
شبکه بانکی، می توانند خدمات مالی به مردم بدهند. 

 مانند زرین پال؟
زرین پال، اوپن ای پی آی نیست و به نوعی اپن ای پی آی 
هنوز در ایران وجود ندارد و بانک ها هنوز اوپن ای پی آی 
به کســی نمی دهند؛ به عنوان مثال می توان گفت که 
مثال وب سایتی ایجاد می شــود برای مدیریت شارژ 
آپارتمان. اما وقتی قرار اســت پرداختی انجام شــود، 
افراد باید فرآیند کسل کننده پرداخت را دنبال کنند 
و چهار فاکتور اصلی را وارد کنند. ولی با اوپن ای پی آی 
مستقیما به بانک سرویس دهنده متصل می شوید و 
نیازی نیست از سوییچی مانند شاپرک استفاده کنید 
که ای پی آی از آن داریو افراد ساختمان هم که مشخص 
حساب بانکی شان چیست و برای استفاده از موضوع تا 
سقف مشخصی اجازه دارند. بنابراین اوپن ای پی آی کار 
می کند و شارژ ساختمان به حساب مدیر ساختمان 
می آید. در واقع اگر بانک ها اوپن ای پی آی را در اختیار 
استارت آپ ها قرار دهد، بیزینس های قابل توجهی در 
این زمینه شکل می گیرد که می توانند خدمات خوبی 

به مردم ارائه دهند. 

 یعنی بحث شما این اســت که با چنین اتفاقی 

استارت آپ های جدیدی شکل می گیرد؟
قطعا همین طور است. 

 ولی استارت آپ هایی هم حذف می شوند. 
دقیقا و منظور من این اســت که بانــک باید اقدامات 
زیرساختی اش را انجام دهد. پی اس پی از نظر من درگاه 
پرداخت است و به همه اســتفاده کنندگان خدمات 
می دهد؛ حتی به اســتارت آپ هایی چون دیجی کاال 
یا بامیلو و... اما خــودش دی جی کاال راه اندازی نکرده 
است. اما در شبکه اپراتوری برای خدمات پرداخت، کد 
دستوری »ستاره مربع« گرفته که مستقیما خدمت ارائه 
می دهد و وارد فضای مارکتینگ و کار بی توسی  شده. 
در حالی که پی اس پی باید کار بی تو بی انجام دهد و به 
استارت آپ ها و فروشگاه های مجازی و فیزیکی درگاه 
پرداخت ارائه کند. با این حساب بانک باید اوپن ای پی آی 
ارائه کند و پی اس پی هــا درگاه پرداخت ایجاد کنند؛ 
همان طور که ترند دنیا هم همین است. اما با این قدرتی 
که بانک و پی اس پی ها دارند و مستقیما به ان یوزر وصل 
می شوند، اجازه فعالیت به سایر بیزینس ها نمی دهند و 
همه شرکت ها و کسب وکارهایی که در این میان وجود 

دارند، حذف می شوند. 

 جیرینگ چه؟
ما هم اگر درست بازی نکنیم، حذف می شویم. 

 به نظر می رســد که شــما 
نمی توانیــد جلــوی پیوند را 
بگیرید و به دنبال سازگاری با 

آن هستید؟
به هر حال ما هم روش هایی داریم 

تا سوار این موج شویم. 

 می شود گفت که تلکام پیش رو، دوره جدیدی در 
این حوزه است؟

بله، قطعا همین طور است. ما تالش داریم که از خدمات 
پیوند در کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کنیم که بتوانیم 
ســرویس های خوبی را در این حوزه ارائه کنیم. چون 
رقابت سخت شــده و بانک مرکزی هم مدت ها است 
مجوز پی اس پی جدید صادر نمی کند؛ یعنی نه مجوزی 
صادر می کند و نه آیین نامه ای تدوین شــده است که 
به سمت دریافت مجوز برویم. از طرف دیگر رگوالتور 
مخابراتی ســازمان تنظیم مقررات از حدود دو سال 
پیش بحث اپراتورهای مجازی را پیش کشیده است. 
تعداد قابل توجهی از اپراتورهای مجازی شبکه بانکی 
و پی اس پی هستند. یعنی پی اس پی ها و بانک ها از یک 
طرف مجوز بانکی دارند و از طرف دیگر با مجوزهایی 
که ســازمان  تنظیم مقررات صادر می کند، بانک ها و 
پی اس پی ها مجوز اپراتوری هم می گیرند؛ یعنی هم 
مجوز پرداخت دارند و هم مجوز اپراتوری. در طول این 
مدت که سرویس داده اند، مشتری و پول قابل توجهی 
جمع آوری کرده اند؛ یعنی همین پیوند بین شــماره 
موبایل و شــماره کارت. بنابراین کافی است که مجوز 

اپراتور هم داشته باشند. 

 شما وقتی نمی توانید پی اس پی باشید، به سمت 
بانک شدن نمی روید؟

ما می خواهیم خدمات پرداخت ارائه کنیم و نه خدمات 

بانکی. 

 صحبت من این اســت که االن پی اس پی هایی 
هم که داریم، اگر به اسم شان توجه کنید می بینید 
که پسوند نام بانک ها را دارند و به نوعی قانون را 

دور زده اند. 
ببینید قبل از اینکه شاپرک شــکل بگیرد، بانک ها 
پی اس پی ایجاد کرده بودند؛ یعنی مالک 100 درصد 

پی اس پی ها، بانک ها بودند. 

 در صورتی که بر اســاس قانــون نباید چنین 
چیزی باشد. 

بلــه و به همین دلیل بعد از شــکل گیری شــاپرک 
محدودیت گذاشتند که بانک ها حداکثر 30 درصد از 
سهام پی اس پی ها را می توانند در اختیار داشته باشند 

و سایر شرکت ها حداکثر 20 درصد. 

 ولی االن ما که می دانیم که پی اس پی ها به نوعی 
در مالکیت بانک ها هستند. 

فلسفه کار این بوده که مالک پی اس پی ها، شرکت های 
خصوصی باشند و به همین دلیل تعدادی پی اس پی 
خصوصی هم داشتیم. ولی از یک سال گذشته تاکنون 
همان اتفاق در حال شــکل گیری اســت. یعنی االن 
بانک ها سهام پی اس پی ها را می خرند و پی اس پی های 
خصوصی هم بخش قابل توجهی از ســهام خود را به 
بانک ها می فروشند. در اینجا قانون دور زده می شود، 
چون مثال بانکــی که می خواهــد پی اس پی بخرد، 
به صورت قانونی که 30 درصد را می تواند بخرد و بقیه 
ســهام را به نام شــرکت های اقماری شان خریداری 

می کنند. 

 حتی اســم پی اس پی را هم عوض نمی کنند 
آسان پرداخت  داریم. 

ولی ماهیت هدف قانون گذار این بوده که پی اس پی یک 
شرکت خصوصی باشد که االن نیستند. از 12 پی اس پی 
موجود، سهام قابل توجهی از آن ها در اختیار بانک ها 
است. بنابراین می بینید که به ما مجوز پی اس پی شدن 
نمی دهند و از طرفــی به بانک ها می گویند بفرمایید 

مجوز اپراتوری بگیرید! 

 بنابراین روزگار سختی برای  تان ایجاد شده. شما 
هم در گذشته روزگار خوش هم داشته اید؛ قبول 
دارید االن از انحصار انتقاد می کنید اما خودتان 
انحصاری در بستر همراه اول حضور دارید؛ چرا 

قبال  از انحصار حرف نمی زدید؟
ما انحصارا باید به بستر همراه اول سرویس بدهیم. 

 حرف من این است که همراه اول هم می توانست 
به جای اینکه خودش مانند بانک ها شرکت ایجاد 
کند، از بخش خصوصی دعوت کند که در کنارش 
کار کند. نه اینکه بیاید شرکت اقماری جیرینگ را 

راه بیندازد؟ 
100 درصد سهامدار ما همراه اول نیست. هر چند ایده 
شرکت در همراه اول شکل گرفت اما سهام همراه اول 

در جیرینگ قابل توجه نیست و اندک است. 

 سهامداران عام هستند یا خاص؟
 سهامی خاص. 

 چه کسانی سهم دارند؟
سهامی خاص شرکت هستند؛ همراه اول یک شرکت 
است که وظیفه شــرکت دهی دارد اما بانک وظیفه 
شرکت دهی ندارد. مثال اپراتور اورنج در فرانسه شرکتی 
به نام دبیلواچ ای )WHE( ایجاد کرده که 100 درصد 
سهامش هم در مالکیت اورنج است؛ هدفش هم ارائه 
خدمات  پرداخت است و کامال شبیه ما کار می کند. اما 
در ایران هنوز آیین نامه ها هم تنظیم نشده اما شرکت 
دبیلواچ ای به تمام اپراتورهای فرانسه سرویس می دهد 
در حالی که 100 درصد ســهامش در مالکیت اورنج 
اســت. چون بعضی از خدمات را نمی توان به اپراتور 
محدود کرد. مثال می خواهم به مجهزشــدن شبکه 
تاکسیرانی به پوز که معمولی اش االن روی 800 هزار 
تومان قیمت دارد و به نوعی خارج کردن ارز از کشور 
است، اشاره کنم. در حالی که یک راه حل خیلی ساده 
این است که مردم با کارت بانکی شان بدون وارد کردن 
شماره های بانکی شان می توانند پرداخت را انجام دهند. 
در این شرایط اگر تنها بتوانند به مشترکین یک اپراتور 
سرویس بدهند، هیچ گاه نمی توانند سرویس جامعی 
ارائه کنند؛ یعنی نمی توانند بگویند تنها کســانی از 
تاکسی استفاده کنند که مشترکین همراه اول باشند. 
بنابراین در موقعیت هایی باید بتوان سرویس هایی را 
به همه اپراتورها داد و با همه رقابتی که بین اپراتورها 
وجود دارد، گاه باید به هم نزدیک شوند؛ چون هدف  
ما ارائه سرویس است. پس وقتی 
هدف، ارائه سرویس باشد باید به 
مشترکین همه اپراتورها سرویس 

ارائه شود. 

 با توجه به صحبت های شما 
احساس می کنم که فضایی در بانک ها شکل  گرفته 
که می خواهند به مبحث اپراتوری ورود کنند و شما 
احساس خطر می کنید. آیا اپراتورهای دیگر هم 
این احساس خطر را دارند و با هم ارتباطی دارید 
که بخواهید اقدامی بکنید یا اینکه هر کسی کار 

خودش را می کند؟
در ایرانسل و رایتل که متولی مستقلی برای خدمات 
مالی و پرداخت وجود ندارد و به طور مستقیم سرویس 
را در اختیار شبکه بانکی و پی اس پی ها قرار داده اند و 
مدل هم، مدل اجاره است. به نظر من اشتباه تلفن ثابت 
مخابرات ثابت هم این بود که از ابتدا یک خط تلفن را 
به عنوان بســتر به شبکه بانکی می داد. یعنی یک پوز 
االن روی خط تلفن وجود دارد که هزینه قابل توجهی 
برای شرکت مخابرات اســتان ها دارد که این خط را 
در اختیار مغازه هــا و... قرار بدهند ولی از این خطوط 
معموال استفاده نمی شود. یعنی یک آبونمان خیلی کم 
دارند و چون از آن استفاده مکالمه ای نمی شود، هیچ 
درآمدی برای مخابرات استان ها ندارد و آن ها مجانی از 
این پلتفرم استفاده می کنند. یعنی مغازه دار یک خط 
تلفن ثابت گرفته و شبکه بانکی که روی این خط بانکی 
سرویس می دهد، بدون هزینه  از این خدمات استفاده 
می کند. اما هر مدل بیزینسی باید منافع طرفین را دربر 
بگیرد. مدلی که االن ایرانسل و رایتل استفاده می کنند، 
به همین شکل اســت؛ یعنی به نوعی بستر را اجاره 

می روند و فقط قیمت  ها کمی باالتر است. 

 منظورتان از بستر همان ستاره ها است؟
در واقع یواس اس دی را اجاره می دهند و مثال می گویند 

برای اس ام اس و... این هزینه را باید بپردازید. 

 ولی مدل شما اجاره دادن نیست؟
مدل ما سهم از درآمد است؛ یعنی ما در درآمدی که از 

این بستر به دست می آید، سهیم هستیم. 

 حدودا چه درصدی به شما می رسد؟
حدود 70 درصد. یعنی 70 درصد از درآمد پی اس پی 
سهم ما و همراه اول اســت؛ 20 درصد به ما می رسد، 
30 درصد به پی اس پــی و 50 درصد باقی مانده برای 

همراه اول است. 

 بحثی که همیشه وجود دارد این است که چرا 
کارمزد نداریم و جدیدا گویا بانک ها به شرکت ها 

هم کارمزد می دهند؟
کارمزدها را به جز مانده گیری، به جای اینکه از مردم 
بگیرند، شبکه بانکی پرداخت می کند. یعنی اگر بعضی 
از بانک ها درگاه خود را روی یواس اس دی می بندند، 
به همین دلیل است. مثال گاه نمی شود با کارت یک 
بانک از این بستر استفاده کرد چون بعضی از بانک ها 
مثال تراکنش زیر 5 هزار تومان یا 10 هزار تومان را روی 
بستر می بندند، چون برای شان هزینه دارد. بانکی باید 
هزینه را بپردازد که حساب بانکی مردم در آن است. 
حال کسی از یو اس اس دی سامان استفاده می کند اما 
کارت بانکی مثال مال صادرات است. هزینه تراکنش را 
بانک صادرات می پردازد و منفعتی روی تراکنش های 
خرد برای وجود ندارد. بنابراین درگاهش را می بندد و 
اجازه رشد سرویس را نمی دهد. بنابراین مدل کارمزد 
خیلی مدل درستی نیست. همه جای دنیا کارمزد را 
مردم می پردازند ولی در ایران شــبکه بانکی کارمزد 
می پــردازد. به همین دلیل وقتی بیزینس اســکیل 
می گیرد، عده ای متضرر می شــوند و وقتی متضرر 
می شوند، تمام تالش خود را می کنند که به عناوین 
مختلف متوقف شــان کنند. چون رشــد کردن آن 
بیزینس به نفع شان نیست. به عنوان مثال وقتی یک نفر 
از مغازه دار شارژی 5 هزار تومانی می خرد، 5 هزار و 200 
تومان به مغازه دار می دهد در صورتی که روی چنل با 
همان قیمت خریداری می شود. در صورتی که می توان 
این فرهنگ را نهادینه کرد که هر کسی که می خواهد 
از روی یو اس اس دی شارژ بخرد یا هر پرداخت دیگری 
انجام دهد، هزینــه اش را خودش پرداخت کند. پس 
وقتی از پلتفرم رایگان اپراتوری استفاده می کند، شاید 
مردم راضی باشند که به جای اینکه این خدمات حذف 
شود، هزینه تراکنش خود را بپردازند تا بار از روی شبکه 

بانکی برداشته شود. 
یکی از دالیلی که خدمــات کیف پول محور نهادینه 
نمی شود، این اســت که کیف پول درآمدش از روی 
همین کمیســیون هایی اســت که باید بگیرد ولی 
وقتی افراد با داشــتن کارت بانکــی می توانند در هر 
فروشگاهی خرید کنند و بابت تراکنش هم کارمزدی 
ندهند، کیف پول که می خواهد بابت تراکنش کارمزد 
بگیرد، هیچ گاه رشــد نمی کند. اتفاق بدتری که در 
6 ماه گذشــته به شدت پررنگ شــده این است که 
پی اس پی  ها به سمت کارمزددادن آمده اند و نه کارمزد 
گرفتن. یعنی درگاه های پرداخت شــان به بعضی از 
فروشگا ه های مجازی و شرکت های بزرگی که تراکنش 
قابل توجهی دارند، درصدی را به عنوان سهم از درآمد 
پرداخت می کنند و حتی تا 90 درصد سهم تراکنش 

به شرکت های بزرگ می دهند. 

 به همین دلیل شما در زودفود 20 درصد تخفیف 
می دهید؟

همکاری ما با زودفود در واقع مشــارکتی است که در 
جهت فرهنگسازی اســت. هزینه اش را ما و زودفود 
با هم می پردازیم و به اند یــوزر تخفیف می دهیم اما 
پی اس پی ها مثال بامیلو را متقاعد می کنند که چون 
تراکنش باالیی داری، درصدی از سهم درآمد را بگیر. 
یعنی جنگی راه افتاده اســت که فروشــگا ه ها از چه 
درگاهی استفاده کنند. چون پی اس پی ها درصدهای 
متفاوتی را به عنوان سهم از درآمد پیشنهاد می دهند. 
ما هزینه ای به عنوان سهم کارمزد به زودفود نمی دهیم 

و تنها تخفیفی به ان یوزر می دهیم. 

 ولی در وب سایت زودفود، چند بانک دیگر هم 
حضور دارند.

زودفود هــم پرداخت بانکی دارد و هم پرداخت کیف 
پول. 

 یعنی می خواهید فرهنگسازی به سمت کیف 
پول برود؟

ما باید بتوانیم به مشترکین کیف پول، خدمات خرد  
ارائه کنیم. درواقع می خواهیم سرریز پول و بازپرداختی 
که انجام می شــود، به کیف پول بیاید و بتوانند این 
کیف پول را هم براساس پروتکلی که بین ما و بی توبی ها 
وجود دارد، تبدیل کند به پول نقد؛ یعنی بتواند با آن 
سرویس بخرد. حتی بتواند از اکوسیستم های دیگر هم 
بخرد. یعنی بتواند از بسته های اینترنت استفاده کند یا 
از زودفود غذایی بخرد. تالش ما این است که جاهایی که 
مردم بتوانند بدون مراجعه سرویس بگیرند، خدمات 

مبتنی بر کیف پول را ارائه کنیم. 

 یعنی کیف پول می ماند؟
بله. 

 و ممکن است تغییر ماهیت بدهد؟
محل مصرفش به نوعی تغییر می کند. در ســال اول 
می خواست جایگزین شبکه بانکی و کارت بانکی شود 
که نشد. چهار سال بعدی به پلتفرم ارائه خدمات تبدیل 
شده است. ما می خواهیم تا پنج سال بعد تبدیل شود به 
ابزاری برای پرداخت که تسهیالتی را ایجاد می کند و 
فرد می تواند از خدمات موبایل پیمنت هم استفاده کند. 
مثال خرید بلیت از سینماتیکت، حمل ونقل با اسنپ، 
سفارش غذا از زودفود. در تالش هستیم پرداخت های 
خرد و خدماتی که می شود مبتنی با موبایل انجام داد، 

با کیف پول انجام شود. 

 مدل همکاری  شما با استارت آپ ها چگونه خواهد 
بود؛ یعنی می خواهید شتاب دهنده باشید؟

نه، مدل همکاری ما به صورت اینکیوباتور اســت و در 
حال مشخص کردن ساختار نهایی اش هستیم. 

 خودتان با انحصار مخالف هســتید و در دنیای 
پیشــرفته امروز انحصار، شکننده است. سوالم 
این اســت که آیا فضایــی را بــاز کرده اید که 

به یک باره 
تصمیم ها 

عوض شد و با 
وجود اینکه 

قول داده بودند 
که تا اسفند 93 

این سرویس 
راه اندازی 
شود، کال 

سپاس انجام 
نشد؛ چون 

اعتقاد داشتند 
که سپاس، 

تکنولوژی روز 
دنیا نیست و 

حاضر نیستیم 
هزینه اش را 

بپردازیم و باید 
کنار گذاشته 

شود. در حالی 
که ما و سایر 

افرادی که 
این حوزه را 

می شناسند، 
معتقدند 

که سپاس 
تکنولوژی 

نیست و تنها 
بستری برای 

نظارت بر 
تراکنش هایی 
است که اتفاق 
می افتد. حتی 

گفتند که با 
وجود اپل پی و 
سامسونگ پی 

دیگر چیزی 
به نام سپاس 

معنی ندارد. در 
حالی که به نظر 
من همه این ها 

می توانستند 
وارد این 

اکوسیستم 
شوند
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زاده اردستان استان اصفهان اســت و همان جا هم درس خوانده است. سال 54 و ابتدای پاییز را برای آمدن به این دنیا 
انتخاب کرده؛ یعنی ماه مهر. پدر و مادرش دبیر بوده اند و بچه هم که بوده، می خواسته مهندس شود اما شهرشان رشته 
ریاضی و فیزیک نداشته و از سال دوم دبیرستان که باید ریاضی و فیزیک می خوانده به گلپایگان و خانه خاله اش می رود 
و یک سال آنجا درس می خواند که در نیمه همان سال، این رشته در شهر خودش هم دایر می شود. سال 72 با رتبه 96 
منطقه دو مهندسی برق دانشگاه شریف قبول می شود. بعد از اینکه درسش تمام می شود، قصد ادامه تحصیل در خارج 
از کشور را داشته اما به دالیلی نمی رود و به خدمت سربازی فرستاده می شود. همزمان با خدمت و بعد از دوره آموزشی، 
در یک شرکت خصوصی کار می کند. بعد از اینکه دوره آموزشی اش به اتمام می رسد، به شرکت صنایع مخابرات صاایران 
منتقل می شود. بعد از اتمام سربازی هم صنایع مخابرات و هم صنایع قطعات برای به کارگیری و استخدام او، اعالم آمادگی 
می کنند. چند ســالی صنایع قطعات بوده و بعد از آن به نمایندگــی از صنایع قطعات صاایران به عضویت هیئت مدیره 

کنسرسیومی درمی آید که وظیفه اش تولید تجهیزات داخلی بوده است که بعدا مدیر آن کنسرسیوم می شود؛ کنسرسیومی 
که عمال مجموعه ای از شرکت هایی چون صاایران، آی تی آی، صنایع الکترونیک شیراز و... بود.   از صاایران استعفا می دهد 
و به همراه اول می آید. اردیبهشت 90 می شود دبیر هیئت مدیره و مشاور هیئت مدیره در جیرینگ و بعد به عنوان معاون 
مدیرعامل انتخاب می شــود و بعد معاون بازاریابی جیرینگ و بعد معاون مالی و پشتیبانی و سال گذشته هم به عنوان 
مدیرعامل جیرینگ انتخاب می شــود. مدیرعامل جیرینگ احساس شکست هم کرده است؛ هرگاه هدف گذاری هایی 
داشته که نتوانسته به آن ها برسد، این احساس به او دست داده است. می گوید برای حوزه تخصصی اش برنامه های دیگری 
داشته که جلو نرفته اند، چون دوست داشــته بیزینس خودش را شکل بدهد و با همین امید از صاایران بیرون آمده اما 
دوباره به فضای کارمندی برگشــته و می گوید اگر روزی از جیرینگ برود، کسب وکار شخصی اش را راه اندازی می کند. 
کسب وکاری که شاید استارت آپی در همین حوزه باشد، چون فکر می کند در این حوزه افق های بسیار روشنی وجود دارد.

می خواهم استارت آپ خودم را داشته باشم!

جین آستین
آنچه می گوییم و فکر می کنیم، معرف ما نیست؛ 

آنچه انجام می دهیم ما را تعریف می کند.

کیف پول با آن 
مفهوم، دیگر 

قابل ادامه دادن 
نبود. بنابراین 

باید جامعه 
هدف دیگری 

را در نظر 
بگیریم که با 

آن ها کیف پول 
را جلو ببریم 
که به نوعی 

خدمات 
تکمیلی 

برای فرآیند 
پرداخت 

خواهد بود

استارت آپ هایی مشابه جیرینگ بتوانند 
با شما رقابت کنند؟ منظورم در بستر همراه 

اول است. 
همراه اول االن انحصارا در اختیار جیرینگ نیست. 
یکی از سرویس هایی که در همراه اول راه اندازی 
شده، به طور موازی با همراه اول کار می کند. اما در 
مورد بحث های بی تو بی  نه اینکه انحصاری در کار 
باشد اما معنی ندارد که همراه اول بگوید مذاکره 
با بانک هــا و پس اس پی ها بــرای ارائه خدمات 
هم بانــک و جیرینــگ کارت را می دهم به پنج 
شرکت. این مسئله هیچ فایده ای ندارد و بلبشویی 
به پا می کند. این حوزه را باید کنار بگذاریم. این 
مدل بی توبی است که بیشتر ارائه پلتفرم است 
که به نظرم در این مورد تعدد برهم زننده است. 
اما بحث ما روی کیف پول و خدماتی اســت که 
می خواهیم مستقیما به ان یوزر ارائه کنیم. در این 
حوزه هرچه رقابت بیشتر باشد و کسب وکارهای 
بیشتری حضور داشته باشند، بهتر است. به نظر 
می رسد که تا یک ونیم سال آینده دیگر وابستگی 
به شبکه اپراتور وجود ندارد؛ چون وقتی استفاده 
از اینترنت عمومی شــود، دیگر کسی از پلتفرم 
یو اس اس دی استفاده نمی کند. تنها شاید برای 
فروش شارژ تا پنج سال آینده هم بهترین بستر 

یو اس اس دی باشد. 

 اشاره کردید به فرهنگسازی با همکاری 
زودفود و عمومی شدن اینترنت، با توجه به 
اینکه خودتان هم با آمار و ارقام این حوزه ها 
سر وکار دارید، چند درصد مردم ایران واقعا 
در بستر وب زندگی و خرید و فروش می کنند؟

اگر منظورتان از استفاده از وب، بحث پرداخت 
باشــد، االن در دنیا پرداخــت موبایلی بین 7 تا 
10 درصد است و در ایران حدود 4 درصد است. 
بعضی پرداخت ها از طریق پوزها، بعضی از طریق 
درگاه های اینترنتی و بعضی از طریق درگاه های 

موبایلی انجام می شود. 

 اشاره ای کردید به بحث تبلیغات تلویزیونی 
که بخش قابل توجه  اش به ستاره ها اختصاص 
داده شده، آماری دارید که در این زمینه چقدر 
برای فرهنگسازی هزینه شده است؟ یا اینکه 

خود شما چقدر هزینه  کرده اید؟
فکر می کنم حداقل ســرکدهایی که لیدر بازار 
هستند، ساالنه بیش از 20 میلیارد تومان برای 

این موضوع هزینه می کنند. 

 تعداد این لیدرها چندتاست؟
حدود چهار لیدر هســتند کــه تراکنش های 

قابل توجهی در این حوزه دارند. 

 در کیف پول، افراد می توانند پول  ذخیره 
کنند؟

منظور شما از ذخیره چیست؟

 یعنی به جای اینکه پول شان را در حساب 
بانکی قرار دهند، در کیف پول بگذارند. 

ما نمی توانیم بهــره ای بدهیم امــا می توانند 
پول شان را در کیف پول ذخیره کنند. 

 در این زمینه سقف هم دارید؟
االن محدود کرده ایم اما دســت خودمان است 
و می توانیم ســقف را افزایــش دهیم. ولی االن 
200 هزار تومان اســت. برای عوامل جیرینگ 
این عدد بیشتر است اما برای ان یوزر 200 هزار 
تومان است. چون رویکرد ما به سمت تراکنش 

خرد است. 

 جیرینگ را استارت آپ می دانید؟
به هر حال در شــروعش قطعا استارت آپ بوده 
و االن به این نقطه رســیده اســت. در واقع اگر 
بخش های بی تو بی را از آن جدا کنیم، در حوزه ای 
که خدمات ماموریتــی اش را ارائه می کند، یک 
استارت آپ است. چون بعضی کارها مأموریتی 
ما به نیابــت از اپراتور همراه اول اســت؛ این ها 
کامال ماموریتی اســت و کاری بیزینسی است. 
اما مأموریت اصلی شرکت که ارائه خدمات مالی 
پرداخت مبتنی بر کیف پول یا ارائه هر چنل دیگر، 
شکلگیری اش از اول استارت آپ بوده است و عمال 

به همین شکل جلو می رود. 

 آمار و ارقامی از تراکنش ها، مشــتریان، 
فروش شارژ و هر نوع آماری که بیان کردنش 
برای تان امکان پذیر است، برای اینکه ابعاد 
دیگری از اهمیت این کسب وکار نمایان شود، 

به خوانندگان »شنبه« بگویید. 
تعداد مشتریان رجیسترشده را که عرض کردم 
حدود 35 میلیون نفر اســت. تعداد افراد فعالی 
که از مجموع خدمات ما استفاده می کنند، 12 
میلیون نفر و استفاده کنندگان از خدمات کیف 
پول حدود یک میلیون نفر است. از نظر درآمدی 
هم امسال رقم درآمد ما از یک هزار میلیارد تومان 
بیشتر خواهد شد  و ســال گذشته حدود 800 

میلیارد تومان بوده است. 

 همراه اول کال چند نفر مخاطب دارد؟
بیش از 65 میلیون نفر. 

 نکته  دیگری که در بحث های تان اشــاره 
کردید، همکاری بــا زودفود و بامیلو بود که 
سرمایه گذارشان راکت اینترنت است؛ چه 
دلیلی دارد شما که وابســته به همراه اول 

هستید با راکت همکاری می کنید؟
دلیلش این است شاید بیزینس را بهتر انجام 
می دهند. مــا با خیلی ها مذاکــره کردیم اما 
ســنگ های عجیب و غریبی جلوی پای مان 
گذاشــتند و مایل به همکاری نبودند. شروع 
همکاری مان با 14 فروشــگاه مجــازی بود 
اما بعــد از مدتی درخواســت های عجیب و 
غریب داشــتند که مثال مانند مدل پی اس پی 
بــه آن ها پــول بدهیم یــا حجــم تبلیغات 
گســترده  انحصاری برای شان انجام دهیم که 

درخواست هایی نامعقول است. 

گفتوگو
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جیرینگ روزگار خوشی را سپری می کردکه ابتدا با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حاال با پایان کار ستاره مربع و شکل گیری پیوند دچار چالش جدی شده است 
مهرداد خطیبی از روزهای آینده جیرینگی می گوید



سام آلتمن مدیر شــتاب دهنده و مرکز رشد 
YC-mbinat-r و یکــی از کارآفرینان موفق 
دنیا، در دوره آموزشی »چگونه یک استارت آپ 
را شروع کنیم«، به نکات جالبی درباره چگونگی 
ساخت یک تیم استارت آپی اشاره می کند که 
ما در این مطلب به تعدادی از مهم ترین آن ها 

اشاره کرده ایم.
 یکــی از مهم ترین عوامــل موفقیت تیمی 
در اســتارت آپ شــما نوع برخورد و ارتباط 

بنیان گذاران با یکدیگر است.
 در شتاب دهنده YC-mbinat-r، اولین دلیل 
شکست زودهنگام استارت آپ ها، خرابکاری 

خود بنیان گذاران است.
 بسیاری از افراد برای انتخاب بنیان گذار خود 
وقت زیادی نمی گذارند؛ کمتر از وقتی که برای 
استخدام افراد استارت آپ خود می گذارند که 

این به ضررشان است.
 برای شــناخت شــریک و بنیان گذار خود 

زمان بگذارید.
 معموال دانشگاه محل تحصیل، مکان خوبی 
برای پیدا کردن بنیان گذار خود است؛ در غیر 
این صورت مکان ایده آل بعدی برای پیدا کردن 

وی، شرکتی است که در آن کار می کنید.
 نداشتن شریک بد، بهتر از شریک نداشتن 
است؛ اگرچه همچنان بنیان گذار تنها بودن، 

بد است.
 ۲۰ شرکت باارزش Yc-mbinat-r هر یک 

حداقل دو بنیان گذار داشتند.
 ما از هر ۱۰ استارت آپی که بنیان گذار تکی 

داشته اند، فقط یکی را جذب می کنیم.
 شما در استارت آپ خود به افرادی نیاز دارید 
که بیشتر شبیه جیمز باند باشند تا افرادی که 

در یک زمینه خاص فقط متخصص باشند.
 تجربه نشــان داده که تیم بنیان گذار دو تا 

سه نفره، ایده آل ترین حالت است.
 مهم ترین قسمت استخدام کردن: سعی کنید 

تا می توانید استخدام نکنید.
 داشتن کارمندان زیاد در استارت آپ افتخار 
نیست؛ به اینکه کارمندان کمی دارید، افتخار 

کنید.
 آن چیزی که در یک استارت آپ مهم است، 
میزان حجم کاری اســت که شما با یک تیم 

کوچک می توانید انجام دهید.
 بسیاری از بهترین های Yc-mbinat-r تعداد 
استخدامی های اندکی در سال اول داشته اند. 
بعضی حتی به غیر از شرکا، کسی را استخدام 

نکرده اند.
 در ابتدای راه، فقط زمانی استخدام کنید که 

نیاز حتمی به آن نیرو دارید.
 بعد از آنکه اســتارت آپ قــوام الزم را پیدا 
کرد، یاد بگیرید که سریع استخدام کنید ولی 
در روزهــای اول، هدف نباید بــه هیچ عنوان 

استخدام باشد.
 هزینــه و عواقبی که بابت یک اســتخدام 
اشــتباه در روزهای اولیه می پردازید، بسیار 

سنگین است.
 در AirBnB، پنج ماه زمان برد تا اولین کارمند 
خود را استخدام کنند و در سال اول تنها دو نفر 

استخدامی داشتند.
 در AirBnB با هر کــدام از ۴۰ تا ۵۰ کارمند 
اولیه که صحبت کنید، به شــما می گویند که 
آن ها همه این احساس را داشتند که جزئی از 

تیم بنیان گذار بوده اند.
 در اغلب مواقع، بنیان گذاران دشــوار بودن 

استخدام را دست کم می گیرند.
 شما تصور می کنید که به خاطر داشتن یک 
ایده خوب، همه خواهان این خواهند بود که به 

شما بپیوندند.
 چه قدر زمان برای استخدام باید صرف کنید؟ 

جواب ۰ یا ۲۵ درصد است.
 اگر در اســتخدام کوتاهی کنید و شخصی 
معمولی را اســتخدام کنید، در آینده همیشه 

افسوس می خورید.
 استخدام یک فرد معمولی در پنج استخدام 

اول خود، کشتن استارت آپ خود است.
 اگر در استخدام پنج تا ۱۰ کارمند اول خود 
سهل انگاری کنید، احتماال استارت آپ خود 

را کشته اید.
 طرز فکر شما در استخدام باید این طور باشد: 
آیا آینده این شــرکت را می توانم بر دوش این 

استخدامی جدید قرار دهم؟
 بهترین منبع استخدام افراد، کسانی هستند 
که شما آن ها را از قبل می شناسید و یا از افراد 

شرکت شما، آن ها را می شناسند.
 تجربــه قبلــی در بعضــی 
موقعیت ها، نیاز و حیاتی است 

و در بعضی مهم نیست.
ز  ا ی  ر بســیا  
استخدامی هایی که من در 
کل زندگــی انجام داده ام، 
قبــا آن کار را انجام نداده 

بودند.
 سه چیز است که من هنگام 
استخدام به آن توجه می کنم. 
باهوش بــودن، تمام کردن کار و 
میزان زمانی که باید به آن ها 

اختصاص دهم.
 توصیه ای که ما به 
در  استارت آپ ها 
استخدام  هنگام 
می کنیم: ســعی 
به جــای  کنیــد 
مصاحبــه کردن، 
با همدیگر در یک 

پروژه کار کنید.

مدرسهاستارتآپ
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هرچه پیرتر می شوید، بیش از آنکه به حرف های 
مردم توجه کنید، بــه کاری که می کنند دقت 

خواهید کرد.

نکاتی حیاتی برای تیم سازی 
و پیدا کردن بنیان گذار

ستون
C o l u m n
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اگر شما عضوی از یک تیم بازاریابی باشید، می دانید 
که چقدر سخت اســت که پروژه هایتان را مدیریت 
کنید و به اهداف از قبل تعیین شده تان برسید. بخش 
فروش نیاز به ســرنخ های جدیــد دارد، آن کمپین 
ویدئویی که باید آماده می کردید، خیلی از برنامه ریزی 
شما عقب اســت و صفحه های فرود وب سایت شما 
خیلی وقت است که باید به روز شود. چطور همه اینها 

را مدیریت می کنید؟

 چابک شوید!
در اینجــا بازاریابی چابک به کمک شــما می آید. 
چابک یا »Agile« روشی در مدیریت پروژه است که 
بیشتر برای پروژ ه های توسعه نرم افزار از آن استفاده 
می شود. این روش به تیم ها کمک می کند پروژه هایی 
ارزشــمندتر پیدا کنند و تاش های خــود را در آن 
زمینه ها متمرکز کنند. روشی  که بر پایه  برنامه ریزی 
تطبیقی، تحویل سریع کار و پیشرفت مداوم بنا شده 
و می تواند به تیم های بازاریابی کمک کند تا سرعت، 
کیفیت، انعطاف پذیری و تأثیرگذاری خود را تا حد 
زیادی بهبود بخشــند. بازاریابی چابک را می توان 
این گونه تعریف کرد: گروهی از تیم ها که حول یک 
پرسش محوری شکل گرفته اند »چطور می توانیم به 

بهترین نحو، ارزش به مشتریان  ارائه کنیم؟«
در این مطلب به شما نشان می دهیم که چطور قواعد 
روش های چابک و اسکرام به شما کمک می کند که به 
کافگی  های روند بازاریابی خود پایان دهید، گردش 
کار خود را بســیار ســاده تر کنید و از تاش هایتان 

بیشترین نتیجه را بگیرید.

 اسکرام چیست؟
اســکرام یکی از محبوب تریــن چارچوب ها برای 
به کارگیری قواعد روش چابک اســت. مانند خود 
روش چابک، اســکرام هم در ابتــدا برای تیم های 
توســعه نرم افزار طراحی شــد، اما همچنین برای 

ارائه اســتراتژی های بازاریابی دیجیتالی خاق نیز 
بسیار کارامد اســت. ایده به وجودآوردنده اسکرام 
براساس تیم های خودسازمانده و توانمندی آن ها 
در یادگیری و تطبیق پذیری بوده است. این روش به 
تیم ها کمک می کند متمرکز شوند و اولویت بندی 
کنند. این روش انعطاف کافی دارد که واکنش سریع 

به شرایط نشان دهد.

 قواعد اسکرام
اطاعات و مطالب زیادی درباره اسکرام وجود دارد 
و شما می توانید ماه ها وقت بگذارید و چندین کتاب 
درباره این موضوع بخوانید. اما به طور کلی، سه قاعده 

مهم وجود دارد که حتما باید به آن ها اشاره شود:

 خود  سازماندهی
روش های چابک و اسکرام هر دو برای تیم های امروز 
هستند. تیم هایی که با استفاده از خودسازماندهی 
موفق ترند و می توانند ارزش های بیشــتری عرضه 
کنند. خودسازماندهی، به خرید بیشتر سهام شرکت 
توسط کارکنان و تعهد بیشتر اعضای تیم به اهداف 
می انجامد، چون این خود آن ها هستند که اهداف را 

برای خودشان تعریف می کنند.

 چارچوب بندی زمان
همه ما برای کارهایمان سررسید داریم و می خواهیم 
سریع تر حرکت کنیم و کارهای بیشتری را به انجام 
برسانیم. به همین دلیل زمان در اسکرام یک چارچوب 
محدود دارد. تقریبا در تمام عناصر اسکرام راهنماها و 

محدودیت هایی برای زمان وجود دارد.

 پیشرفت مداوم
عالی نبود اگر تیم شــما در کاری که انجام می دهند 
و چگونگی انجام آن، هر هفته بهتر از قبل می شــد؟ 
در این روش می توانید اطمینان داشته باشید که تیم 
شما مرتب و به طور سیستماتیک، روند گردش کار 

خود را بهبود می بخشد.

 تعاریف و اصطالحات مهم
قبل از اینکه ایــن مبحث را ادامه دهیــم، باید اول 
مطمئن شویم تعاریف مان از اصطاحات و واژه های 

اسکرام برای پروژه های بازاریابی یکی  است.

Backlog 
فهرست تمام کارهایی که از طرف مشتری سفارش 
داده شــده و یا تیم بازاریابی آن ها را برای دستیابی 
به اهداف خود ایجاد کرده اســت. تمام کمپین های 
شبکه های اجتماعی، محتوای منتشرشده در باگ، 
مقاالت سفید، اینفوگرافیک ها، کتاب های الکترونیکی 
و به طور کلی هرچیزی که تیم بازاریابی باید در زمان 
مشخصی انجام دهد و آماده کند، از backlog می آید.

Sprint 
یک دوره زمانی  است که از قبل تعیین و برای انجام 
کارهای انتخاب شده از backlog انتخاب می شود؛ 

این زمان معموال یک تا دو هفته است.

 مرور گذشته
دوره بررســی اســت که در پایان هر sprint  اتفاق 
می افتد. این بررسی به شما کمک می کند که به روند 
sprint قبل، عمیق فکر کنید و برای بهبود بخشیدن 

به این روند، مشکات را شناسایی و رفع کنید.

 گردش کار
حاال نگاهی جامع و کلی به روند گردش کار خواهیم 
داشــت و بعد با جزئیات توضیح می دهیم که شما 
چگونه می توانید این روند را برای تیم خود اجرا کنید.

۱- مدت زمان یک sprint را مشخص کنید. این زمان 
نباید کمتر از یک هفته یا بیشتر از چهار هفته باشد. 
شــما می توانید این مدت زمانی را در آینده و بعد از 
اینکه فهمیدید سرعت کاری تیم شما چقدر است، 

تغییر دهید. 
۲- بک الگ ایجاد کنید. همه کمپین های بازاریابی، 
کارها و حتی ایده هایی که شاید در آینده اجرا شود را 

در backlog قرار دهید.
3- برای sprint برنامه ریــزی کنید. تمام پروژه ها و 
کارهایی که باید تا پایان زمــان اولین sprint  انجام 

شود را در یک برنامه مشخص بگنجانید.
۴- جلسات ایستاده روزانه برگزار کنید. برای اینکه 
همیشــه آخرین موقعیت پروژه را بــا اعضای تیم 
درمیان بگذارید و هرگاه مانعی ســر راه پیش آمد، 

سریع آن را برطرف کنید، حتما این جلسات روزانه 
را برگزار کنید. این جلسه ها باید در زمانی کمتر از ۱۵ 

دقیقه برگزار شود.
 ،sprint را بررسی کنید. پس از پایان هر sprint -۵
برای شناســایی پیشــرفت هایی که در روند پروژ ه 
داشته اید و می خواهید از آن ها در sprint بعدی هم 
استفاده کنید، کارهای انجام شــده در sprint  قبل 
و همچنین کارهایی که در برنامه وجود داشته ولی 
ناتمام مانده را بررسی کنید و اگر الزم بود نتیجه این 

بررسی ها را با مشتری هم درمیان بگذارید.

 وقت کار است
خب دیگر تئوری بس است! بیایید ببینیم که چطور 
می توانیــد این روش را در تیم تــان به کار بگیرید تا 
بهره وری را افزایش داده و بیشتر نتیجه بگیرید. شما 
همه این کارها را می توانید با اســتفاده از کاغذهای 
یادداشت چســبان روی یک تخته وایت برد انجام 
بدهید، اما ما می خواهیم به شما نشان دهیم که چطور 
از تسکولو برای انجام همه این کارها استفاده کنید. 
 backlog، sprint شما با تسکولو می توانید به راحتی
جلسات روزانه و بررسی های sprint را مدیریت کنید.

در مرحله اول باید یک پروژه در تسکولو بسازید.

 دوباره بک الگ
همه ما نیاز بــه جایی داریم که ایده ها و کارهایی که 
 Backlog باید در آینده انجام دهیم را در آن نگه داریم؛
دقیقا همین اســت. مهم ترین چیزی که باید درباره 
Backlog بدانید این است که اگر به آن ها رسیدگی 
نکنید و خیلــی زود آن ها را تمیــز و مرتب نکنید، 
به سرعت کنترل شان از دست شما خارج می شود و 
کاما بی استفاده خواهند شد. اگر مدام ایده های جدید 
اضافه کنید ولی ایده های قدیمی که قرار نیست اجرا 
شود را دور نریزید، بعد از مدتی این فهرست آن قدر 
طوالنی خواهد شد که حتی نگاه کردن به آن باعث 
می شود ســرتان درد بگیرد. برای جلوگیری از این 
اتفاق، نکاتی هست که باید رعایت کنید: به هرکدام 
از ایده ها بر اساس ارزشی که برای شرکت یا مشتری 
می آورد، یک برچسب رنگی اختصاص دهید. مثا 

یک رنگ برای قابل توجه، رنگ دیگر برای مهم و...
روی ایده ها باتوجه به میزان کار و زمان مورد نیاز برای 
پیاده سازی آن ها تگ گذاری کنید: پروژه، کار، پروژه 
طوالنی. تعداد ایده هایی که در backlog نگه می دارید 
را محدود کنید و نگذارید این تعداد از میزان مشخصی 
بیشتر بشود. هر ایده ای را در backlog  نگذارید: بعضی 
ایده هــا هیچ وقت نباید اجرا شــود. معموال صاحب 
محصول، کسی است که تصمیم می گیرد کدام ایده ها 

به backlog منتقل و کدام ایده ها کنار گذاشته شود.

 دوباره اسپرینت
حاال زمان برنامه ریزی برای sprintها رسیده است. 
یک جلســه برای تصمیم گیری درباره مدت زمان 
sprintها برگزار کنید. حتما همه اعضای تیم باید در 
این جلسه شرکت کنند. اولین و مهم ترین کار تعیین 
طول زمانی هر sprint است. این مدت زمان معموال 
بین یک تا ســه هفته اســت. اگر کمتر از یک هفته 
باشد، مخارج تان از آنچه پیش بینی کرده اید، بیشتر 
می شود و همچنین مجبور می شوید جلسات زیادی 
برگزار کنید. اگر بیشتر از سه هفته باشد، برنامه ریزی 
برای آن سخت خواهد شد. اگر تازه می خواهید شروع 
sprint به استفاده از روش اسکرام کنید، بهتر است با

های نسبتا طوالنی کار را آغاز کنید تا حجم کار ناگهان 
کافه تان نکند و بعد وقتی در این روند تجربه بیشتری 
پیدا کردید، می توانید زمان sprintها را کوتاه تر کنید.
مرحله بعد تعیین کارهایی ا ست که باید در طول این 
 backlog انجام دهید. فقط کافی است تا به sprint
خود مراجعه کنید و کارهایی که از یک سو  بیشترین 
ارزش را دارد و از ســوی دیگــر در آن دوره زمانــی 
»sprint« که درنظر گرفته اید، می توانید آن ها را به 
انجام برسانید را انتخاب کنید. همان طور که کارهای 
داخــل backlog را می بینید، تاش کنید تا میزان 
زمان مــورد نیاز برای انجام آن ها را بــرآورد و زمان 
برآورد خود را در قســمت توضیحات کار یادداشت 
کنید. احتماال برآوردهای شما در ابتدا کمی اشتباه 
خواهد بود که البته این کاما قابل پیش بینی است. 
بهترین کار این است که از امکان ثبت زمان در تسکولو 
استفاده و در پایان زمان واقعی صرف شده روی هر کار 
را با برآورد اولیه خود مقایسه کنید. بعد از گذشت چند 
sprint می توانید مطمئن باشید که برآوردهای زمانی 

شما بسیار به واقعیت نزدیک تر خواهد شد.

همه ما برای 
کارهایمان 

سررسید داریم 
و می خواهیم 

سریع تر 
حرکت کنیم 

و کارهای 
بیشتری را به 
انجام برسانیم. 

به همین 
دلیل زمان 
در اسکرام 

یک چارچوب 
محدود دارد. 

تقریبا در تمام 
عناصر اسکرام 

راهنماها و 
محدودیت هایی 

برای زمان 
وجود دارد

با اسکرام و چابک سازی، راهبری استارت آپ خود را متحول کنید

فس فس نکنید!

چابک سازی، 
یک چارچوب 
مفهومی است 
که پیش بینی 

تعامات 
در سراسر 

چرخه توسعه 
را بهبود 
می بخشد

22واژه نامه استارت آپی: توسعه چابک نرم افزار

Agile Software Development، توسعه چابک 
نرم افزار یا توســعه نرم افــزاری چابک گروهی از 
متدهای توسعه نرم افزار مبتنی بر تکرار و به شکل 
تدریجی اســت که در آن هــا، راه حل ها از طریق 
خودسازماندهی و همکاری بین تیم های مختلف 
کاری، انجام می شــود. ایــن روش برنامه ریزی 
تطبیقی، توســعه و تحویل تکاملــی و رویکرد 
زمان بسته بندی تکرارشونده را ارتقا می بخشد و 

پاسخ های سریع و انعطاف پذیر برای انجام تغییرات 
را تقویت می کنــد. درواقع چابک ســازی، یک 
چارچوب مفهومی است که پیش بینی تعامات در 
سراسر چرخه توسعه را بهبود می بخشد. مانیفست 
چابک در ســال ۲۰۰۱ این اصطــاح را معرفی 
کرد. در فوریه ۲۰۰۱، تعداد ۱۷ توســعه دهنده 
نرم افزار، در Snowbird یوتا ماقاتی داشــتند تا 
در مورد متدهای توسعه چاالک گفت وگو کنند. 

آن ها برای توصیف رویکردی که اکنون به عنوان 
»توســعه چابک نرم افزار« شــناخته می شود، 
مانیفستی منتشــر کردند. بعضی از نویسندگان 
این مانیفســت، اتحاد Agile را ایجاد کردند؛ یک 
سازمان غیرانتفاعی که توسعه نرم افزار را بر اساس 
اصول مانیفست ترویج می دهد. تمام مانیفست 

چابک به شرح زیر است:
ما با توسعه نرم افزار و کمک به دیگران در انجام 

آن، در حال کشف راه های بهتری برای توسعه 
نرم افزار هســتیم و از این کار به ارزش های زیر 

می رسیم:
۱- افراد و تعامات باالتر از فرآیندها و ابزارها

۲- نرم افزار کارکننده باالتر از مستندات جامع
3- مشارکت مشتری باالتر از قرارداد کاری

۴- پاســخگویی به تغییرات باالتر از پیروی از 
یک برنامه

Agile Software Development

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
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و حاال وقت کار است
شما باید از خودتان سوال کنید »آیا می توانم این کار 
را در یک sprint انجام بدهم؟«؛ اگر نمی توانید به این 
سوال پاسخ دهید، معنی اش این است که کار مورد نظر 
شما واضح و مشخص تعریف نشده و قبل از ادامه کار 
باید زمانی صرف و محدوده کار را به درستی مشخص 
کنید. اگر جواب شما به آن سوال منفی  است، باید کار 
را به چند کار کوچک تر تقسیم کنید تا انجام آن ها در 

یک sprint مقدور باشد.
بــا همین روش به انجام کار ادامــه دهید و کارها را از 
backlog به sprint منتقل کنید، تا جایی که احساس 
کنیــد بــرای آن دوره از کل توان تیم تان اســتفاده 
کرده ایــد. فراموش نکنید که هرکــدام از کارها را به 
یکی از اعضای تیم تان واگذار کنید و مطمئن شــوید 
که همه اعضای تیم مسئولیت هایشان را در طول یک 

sprint می دانند.
بعــد از انجام ایــن کار، دوباره کارهایی کــه به افراد 
مختلف واگذار کرده اید را مرور کنید و مطمئن شوید 
که هرکدام از اعضای تیم در حــد متعادلی کار برای 

انجام دادن دارد.
دو نشــانه وجود دارد که مشــخص می کند شما در 
برنامه ریزی sprint کارتان را درســت انجام داده اید: 

اول اینکه همه دقیقــا بدانند در طول sprint باید چه  
کارهایی انجام دهنــد و دوم اینکه همه افراد مطمئن 
باشند می توانند کارهایی که به آن ها واگذار شده را تا 

پایان sprint تکمیل کرده و تحویل دهند.
ما از بخش doing در لیست backlog برای پیگیری 
کارهای در حال انجام اســتفاده می کنیم. همچنین 
اعضای تیم، ایده های پیشــنهادی خود را در لیست 
Idea Pot قرار می دهند. صاحب محصول، این ایده ها 
را بررســی می کند و اگر ایده ای اجرایی شــود، آن را 
به بخش Todo در لیســت Backlog منتقل می کند. 
همچنین هرکدام از تیم  ها صفحه  )تب(  خودشان را در 
پروژه دارند، تا بتوانند در صورت نیاز هرکدام از کارها 
را در صفحه خودشان به قسمت های کوچک تر تقسیم 
کنند و خیلی آسان تر با یکدیگر ارتباط درون گروهی 

داشته باشند.

 بررسی
حاال به جایی رســیده ایم که sprint دیگر تمام شده 
اســت. وقت آن رســیده که با اعضای تیم خود جمع 
شوید و بررسی کنید که در طول sprint، چه کارهایی 
انجام شده، چه کارهایی ناتمام مانده و مشکات روند 

کاری خود را شناسایی کنید. همچنین اگر الزم است 
از شرکت یا مشتری خود گزارشی دریافت کنید، حاال 

وقتش است!
راستی برآورد زمانی اولیه در ابتدای برنامه ریزی برای 
sprint را که یادتان نرفته؟  حاال زمان آن رســیده که 

برآورد خود را با زمان واقعی مقایسه کنید.
کار مورد نظر را در لیســت sprint بــاز و زمان کلی 

صرف شده روی آن را محاسبه کنید.

 اصاح و بهبود
هرچقدر هم که تیم خوبی داشــته باشید، باز هم جا 

برای بهتر شدن هست.
خوشــبختانه، مهم ترین هدف از برگزاری جلســات 
بررســی، اصاح و بهبود مداوم روند و کارایی تیم در 
 Scrum Masterطول زمان اســت. این جلسه توسط
برگزار می  شود و او در طول جلســه این سواالت را از 

تیم می پرسد:
چه مواردی در طول sprint خوب پیش رفت؟ شــاید 
یکی از اعضای تیم شما ابزاری پیدا کرده که به او امکان 
 Keyword( داده سریع تر بخش تحلیل کلمات کلیدی
Analysis( را انجام دهد. با به اشــتراک گذاشتن این 

تجربه مثبت، می توان این ابزار را به فهرست ابزارهای 
مورد استفاده در تیم افزود و از این طریق کارایی کل 

تیم را بهبود بخشید.
چه مواردی در طــول sprint خوب پیش نرفت؟ این 
فرصتی برای مقصــر جلوه دادن بقیه نیســت. بلکه 
فرصتی  است که بتوانید راه های بهتر و کارآمدتری برای 

انجام دادن کارها پیدا کنید و نتایج بیشتری بگیرید.
چه تغییراتی ایجاد کنیم تا روند را بهبود ببخشــیم؟ 
اینکه بدانیــد چه چیزهایی خوب پیــش رفته و چه 
مشکاتی وجود داشته، کافی نیست. باید از این نکات 
درس بگیرید و تغییرات ایجاد کنید تا همیشه اتفاقات 
خوب بیفتد و اتفاقات بد نیز متوقف شود. مهم است که 
به بحث و تبادل نظر ادامه دهید تا وقتی که راه  حل های 

مشخصی برای هر مورد پیدا کنید.
اگر تصمیم گرفتید از اســکرام اســتفاده کنید، ابتدا 
مطمئن شوید که همه افراد تیم با آن موافقند. وقتی 
شــروع کردید، حداقل یک یا دو ماه به تیم خود زمان 
دهید که با این روش منطبق شوند و بعد از آن تصمیم 
بگیرید که آیا اسکرام روش مناسبی برای شما هست 

یا نه.
منبع: وبالگ تسکولو



جیا یوئتینگ، کارآفرین میلیونر، گفته شرکت اپل از 
رده خارج است و اکوسیستم آن در حال از دست دادن 
جایگاه خود در چین است. جیا، مدیر ارشد اجرایی 
و رئیس گروه چینی LeEco اســت، که در گذشته 
LeTV  نام داشت. این گروه نتفلیکس چین شناخته 
می شود اما طیف وسیعی از محصوالت را ارائه می دهد؛ 
اعم از تلفن هوشمند، تلویزیون، دوچرخه ، و اخیرا نیز 
وسایل نقلیه برقی. هفته گذشته، لئکو  ابرخودروی 
هوشمند و بدون راننده لئسی را رونمایی کرد که برای 

رقابت با مدل اس تسا طراحی شده است. 
در آخرین تحوالت در اکوسیستم  لئکو، جیا امیدوار 
است که محتواهایی اعم از فیلم، نمایش تلویزیونی 
و موسیقی را به رانندگان لئسی بفروشد. جیای ۴3 
ساله، در سخنرانی خود در جلسه باشگاه کارآفرین 
چین که یک نشســت منحصربه فرد برای پیشروان 

کسب وکار است، توضیح داد که چرا رقبای خارجی 
به ویژه شــرکت اپل که در حال توسعه اکوسیستم 
خود در فناوری مصرف کنندگان خودروهای بدون 
راننده است، او را نگران نمی کنند. جیا در رویداد آخر 
هفته گفت: »ما فکر می کنیم بین ما و شــرکت اپل 
تفاوت های زیادی وجود دارد. اپل یک شرکت تلفن 
همراه است که روی سخت افزار و نرم افزار تمرکز دارد. 
لئکو ابتدا روی اینترنت و سپس روی نرم افزار متمرکز 

است و در نهایت نیز به سخت افزار توجه می کند.« 

 طراحی اپل بسیار پیش پاافتاده و قدیمی است!
جیا می گوید که اپل فقط اپلیکیشن های فردی دارد. 
این انتخاب در طول نســل اول شــبکه های همراه، 
وقتی سرعت سی پی یوها یا همان واحدهای پردازش 
مرکزی و شبکه تلفن همراه آن قدر زیاد نبود، انتخاب 

خوبی به نظر می رســید؛ اما در حال حاضر ما داریم 
وارد عصر جدیدی از اینترنت همراه می شویم، دیگر 
این گونه مشکات اعم از مشکل سرعت، وجود ندارد. 
به عاوه، داشــتن اپلیکیشن های مجزا فقط موجب 
می شود که موانع بیشتر و بزرگ تری بر سر راه تجربه 
کاربر قرار گیرد؛ امروز افــراد تاش می کنند تا این 
موانع، شکسته شود. جیا معتقد است که بازار اپل نیز 
تضعیف شده است؛ از نظر او یکی از مهم ترین دالیل 
کاهش سرعت فروش اپل آن است که سرعت نوآوری 
در این شرکت به شدت کاهش یافته است. برای مثال، 
یک ماه پیش، اپل آیفــون SE را به بازار عرضه کرد. 
از نظر صنعت، این محصول از سطح بسیار پایینی از 
فناوری برخوردار است. اپل به عنوان یک پیشرو در 
این صنعت باید محصوالت پیشرفته تری را تولید کند. 
پنج سال پیش، شرکت اپل هنوز پیشرو بود اما اکنون 

شرایط تغییر کرده است. هنگام اعام نتایج سه ماهه 
چهــارم اپل در اواخر ژانویه، بــه عائمی از »نرمش 
اقتصادی« در منطقه چین به ویژه هنگ کنگ اشاره 
شد. اما مدیر اجرایی ارشد، تیم کوک، گفت که با توجه 
به نفوذ پایین مصرف داده  تلفن همراه پرسرعت و رشد 
طبقه متوسط، این شرکت همچنان سیر صعودی را 

طی می کند.
جیا در رویداد رونمایی از  لئســی، او به خبرگزاری 
رویترز می گوید با اینکه تســا یک شــرکت بزرگ 
است، او نیز فقط خودرو تولید نمی کند. او که کاما 
به کسب وکار خود اطمینان دارد، می گوید: »از نظر 
ما خودرو یک دستگاه همراه هوشمند است که چهار 
چــرخ دارد و هیچ تفاوتی با یک تلفن همراه یا تبلت 
ندارد. امیدواریم که در این حوزه از تسا پیشی بگیریم 

و این صنعت را وارد عرصه جدیدی کنیم.«

اولین الیحه ضدتروریسم کره جنوبی که به 
تصویب انجمن ملی این کشور رسیده است، 
انتقاداتی را به همراه داشــته اســت؛ اعم از 
اینکه این الیحه می تواند روی صنعت فناوری 
اطاعات تأثیر بگذارد. نکته مهم در این الیحه 
 )NIS( آن است که به خدمات هوشمند ملی
اختیار داده می شود و عامان NIS می توانند 
داده های شــخصی و مهم افراد، پیامک ها و 
داده های مربــوط به مکالمات آن ها را که در 
دســتگاه های الکترونیکی شان ذخیره شده 
و به افراد مظنون به عملیات های تروریستی 
مربوط می شود، جمع آوری کنند. به عاوه، 
سازمان جاسوســی به تراکنش های حساب 
بانکی و ســوابق مهاجرتی افــراد مظنون، 
دسترسی بیشتری خواهد داشت. این الیحه 
می تواند اکوسیستم فناوری اطاعات کشور 
را به خطر بیاندازدو مســئوالن معتقدند که 
باید در این الیحه تجدید نظر شود. تصویب 
چنین الیحه ای ســاده انگارانه است. حتی 
اگر دسترسی به این برنامه ها مسدود شود، 
تروریســت ها می توانند به داده ها دسترسی 
داشــته باشــند؛ زیرا از دی پی ان استفاده 
می کنند تا موقعیت مکانی آن ها مشــخص 

نشود.

پالتو
مردمان عاقل حرف می زنند چون چیزی برای 
گفتن دارند اما احمق ها حــرف می زنند چون 

چیزی برای گفتن ندارند.

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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چشمانداز
L a n d s c a p e

میلیاردر چینی اعتقاد دارد تاریخ مصرف اپل گذشته است و تسا هم شانسی در چین ندارد!

تمایل تایوانی ها به خرید آنالین، استارت آپ های محلی را به وجد آورده است

تایــوان یک بازار کوچک اســت که همســایگان 
قدرتمند آن اعم از ژاپن، چین و فیلیپین آن را عقب 
زده اند. اما با وجود انــدازه کوچکش، جمعیت ۲3 
میلیون نفری تایــوان در دهه های 6۰ تا 9۰ از نظر 
اقتصادی رشد کرد و به یکی از چهار ابرقدرت  آسیا 

با رشد اقتصادی باال تبدیل شد.
در اواسط درخشــش قابلیت های تولیدی چین، 
چگونه تایوان به عنوان یــک اقتصاد قد علم کرد؟ 
و آیا اســتارت آپ های تایوان می توانند در اواسط 
چالش های اقتصادی موفق باشند؟ آیا اکوسیستم 
استارت آپی برای پشتیبانی از نوآوری جدید آماده 

است؟
 صنعت تجارت الکترونیک توســعه یافته 

به عنوان محرک رشد
بازار تجارت الکترونیک تایوان در سال ۲۰۱۵ بیش 
از 3۴ میلیارد دالر سرمایه جذب کرده و نرخ رشد 
سالیانه آن ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. نفوذ تجارت 
تلفن همراه نیز باال بود و بیش از ۷۰ درصد از تمام 
خریداران آناین تایوانی با استفاده از تلفن هوشمند 

خود خرید کرده اند.
تونی وانگ، موسس و مدیرعامل شرکت شاپ الین، 
رفتار مشتریان تایوانی را منحصربه فرد می داند که 
موجب رشد تجارت الکترونیک می شود. او می گوید: 
»مردم تایوان عمدتا به طور آناین خرید می کنند، 
زیرا گزینه های زیادی بــرای انتخاب وجود دارد و 
تدارکات و شــیوه پرداخت آن نیز پیشرفته است. 
به طور میانگین، هر فرد یک بــار در ماه یک کاال را 

به طور آناین خریداری می کند.«

 اســتارت آپ ها در بازار تجارت الکترونیک 
تایوان

تونی با توجه به رشــد بازار تجــارت الکترونیک 
تایوان کسب وکار شاپ الین را راه اندازی کرد. این 
کسب وکار یک پلتفرم خدمات برای بازرگانان است 
تا وب ســایت های تجارت الکترونیکی راه اندازی 
کنند که برای استفاده در تلفن همراه بهینه سازی 
شده است. شــاپ الین در پلتفرم خود در سراسر 
منطقه بیــش از 6۰ هزار بــازرگان دارد که از بین 
آن ها 6۵ درصد از کشور تایوان هستند. او می گوید: 
»بازرگانان در تایوان، ۱۰ سال بود که در بازارهای 
محلی مانند یاهو و پی سی هوم محصوالت خود را 
به فروش می رســاندند. در نتیجه مجبور بودند از 
قوانین این ابرقدرت های تجارت الکترونیک پیروی 
کنند و از انعطاف پذیــری الزم برخوردار نبودند و 

نمی توانستند برند خود را بسازند.«
تونی در واقع به بازرگانان این فرصت را داده است 
تا وب سایت و برند خاص خود را بسازند و گزینه ها 

و قابلیت های بیشتری را در اختیار آن ها قرار داده 
اســت تا کســب وکار خود را به طور مستقل اداره 
کنند و با شــرکای محلی از قبیل ۷-۱۱ )در حوزه 
تدارکات( و Allpay )در حوزه پرداخت( همکاری 

کنند.
یکی دیگــر از افراد مهم که فرصــت ورود به بازار 
تجارت الکترونیک را عرضه کرد، اریک وانگ بود. او 
یک بازار تجارت الکترونیک برای برند های باکیفیت 
و بین المللی خانگی، وسایل الکترونیکی و مد به نام 
citiesocial را راه اندازی کرد. مدیرعامل و موسس 
این بازار احساس می کند که بازار متاشی شده است 
و می گوید: »بر خاف چین، که در آن ۷۰ درصد از 
بازار را TMALL و تائوبائو  به خود اختصاص داده اند، 
تعداد کمی از بازیکنان تجارت الکترونیک تایوانی 
بیش از ۱۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و 
در نتیجه بازرگانان کوچک تر نیز این فرصت را دارند 
تا وارد بازار شوند.« و ارقام سیتی سوشیال  نیز این 

را نشان می دهد.

خط ونشان یا بلوف چینی؟

حامد رسولی

گزارش
R e p o r t

تجارت 
الکترونیک 

تایوان در سال 
۲۰۱۵ بیش 

از 3۴ میلیارد 
دالر سرمایه 
جذب کرده 
و نرخ رشد 

سالیانه آن ۱۰ 
تا ۲۰ درصد 

بوده است

تایوان؛ اکوسیستمی کوچک اما آینده دار

الیحه ضدتروریسم 
یا محدودیت برای 

اکوسیستم فناوری؟  

پاشنه آشیل های تایوانی
بی میلی نسبت به استفاده از زبان انگلیسی، جلوی رشد شرکت را می گیرد

چارلــز چیــن، مدیرعامل و موســس اســتارت آپ 
WritePath  در تایــوان می گویــد عــدم تمایل به 
اســتفاده از زبان انگلیســی برای ارائــه اطاعات مالی 
توسط شــرکت های دولتی تایوان، موجب می شود که 
سرمایه گذاران بین المللی عاقه ای به سرمایه گذاری در 

این شرکت ها نداشته باشند.
برای رسیدگی به این مسئله، چارلز چین که شرکتش 
را کــه راهکارهــای زبانی را بــه کســب وکارها ارائه 
می دهــد، راه اندازی کرد. با اســتفاده از فناوری AI به 

نام »تقویت کننده ترجمه« محتوایی که به ترجمه نیاز 
دارد، تحلیل، بازیافت و آموخته می شود. از این طریق، 
مترجمان می توانند کار خود را ســریع تر، آســان تر و 
دقیق تر انجام دهند. در زمینه اســتفاده از این فناوری 
کشور تایوان بعد از هنگ کنگ، سنگاپور، ژاپن و حتی 
تایلند و مالزی قرار دارد. این شــرکت های دولتی نیاز 
به نمایش اطاعات به زبان انگلیسی را هرگز احساس 
نکرده اند؛ در حالی که این کار موجب پیشرفت بیشتر 

آن ها می شود.

 ایجاد یک اکوسیستم استارت آپی
در تایوان منابع بیشتری نسبت به سه سال گذشته وجود 
دارد؛ یک اســتادیوم استارت آپی در تایوان است که در 
آن انجمن استارت آپ تشکیل شده است و رویدادهای 
متنوعی در آن برگزار می شود. Meet Club به تهیه 
گزارش درباره چرخه استارت آپی تایوان کمک می کند 
و شــتاب دهنده AppWorks به چندین شــرکت 
کمک کرده است تا وارد بازار بین المللی شوند. اریک از 
سیتی سوشیال اضافه می کند که تمام سهامداران هنوز 

در حال یادگیری در مسیر این اکوسیستم هستند. او 
می گوید: »سرمایه های خطرپذیر سنتی در حال ساخت 
چارچوب های کاری برای سرمایه گذاری در شرکت های 
اینترنتی - نر م افزاری هستند. دولت هنوز به دنبال آن 
است که بهترین روش برای پشتیبانی از استارت آپ ها 
چیست و موسسان در حال یادگیری نحوه اعمال منابع 
و موفقیت شرکت های خود هستند. بازیکنان باید آن قدر 
پیشرفت کنند تا بتوانند در اکوسیستم های استارت آپی 

با یکدیگر رقابت کنند.«

رئیس جمهــور کره جنوبی بــذر یک جنگل 
جدید را کاشــته اســت تا یک اکوسیســتم 
استارت آپی خطرپذیر با پشــتیبانی دولتی 
و پیگیری و اشــتیاق موسسان جوان در این 
کشــور جان بگیرد. رئیس جمهور به اهمیت 
شروع یک کســب وکار جدید اشاره می کند 
و با رسیدن به یک »اقتصاد خاق« و تشویق 
به همــکاری و تعاون موافق اســت. او در ۱۴ 
جوالی به افتتاح برنامه انکوباتور فناوری برای 
استارت آپ ها )TIPS( اشاره کرد. او می گوید: 
»تعداد باشگاه های دانشگاهی که برای شروع 
کســب وکارهای جدید سازماندهی شده اند، 
رو به افزایش اســت. تعداد استارت آپ های 
خطرپذیر و ســرمایه گذاری ها در پروژه های 
خطرپذیر افزایش یافته است. این ها به لطف 
تاش هــا و همکاری هــا با دولــت و بخش 
خصوصی بوده است که در نهایت به ایجاد یک 
اکوسیستم برای استارت آپ های خطرپذیر 
منجر شده است.« تعداد استارت آپ هایی که 
در اینجا ورشکسته شــده اند، بیشتر از تعداد 
این اســتارت آپ ها در اقتصادهای پیشرفته 
است. در اینجا هنوز یک اکوسیستم خطرپذیر 
قدرتمند به وجود نیامده اســت. برای ایجاد 
یک اکوسیستم ســالم برای استارت آپ های 
خطرپذیر، دولت مزایــای مالیاتی را تمدید 
می کند و در حوزه مالیات به کسب وکارهایی 
کــه روی نــوآوری فناورانه تمرکــز دارند، 
کمک خواهد کرد. رئیس جمهور کره جنوبی 
می گوید: »مهم تــر از مزایــای مالیات، این 
واقعیت اســت که شــرکت های خطرپذیر با 
ایده ها و فناوری هــای جدید باید یک مزیت 
خلق کنند و بــه این امیدوار باشــند که در 
آینده موفق خواهند شــد. مــا باید از حقوق 
مالکیت معنوی در شــرکت های خطرپذیر 
محافظت کنیم و یک زیرســاخت مناســب 
برای شرکت های توانمند ایجاد کنیم تا آن ها 
بتوانند در خرید شرکت ها مشارکت کنند.« 
وی در خصوص قانون ســرمایه گذاری که دو 
سال طول کشید تا انجمن ملی آن را تصویب 
کند، این گونه می گوید: »در گذشته، بسیاری 
از شــرکت های خطرپذیر کــره ای، از خارج 
سرمایه گذار جذب می کردند. به لطف قوانین 
جدید، امروزه آن ها همیــن کار را در داخل 
کره جنوبی انجــام می دهند.« او وعده داد که 
از سیستم ســرمایه گذاری پشتیبانی خواهد 
کرد و گفت: »دولت آماده است یک سیستم 
سرمایه گذاری را عرضه کند تا تمام افرادی که 
ایده جدید دارند، بتوانند به طور آناین سرمایه  

جذب کنند.« 

کره ای ها بذر کاشته اند 
تا جنگلی پا بگیرد!

3 مهر ۱39۵ . سال اول .  شماره بیست ونه

در جست و جوی  زاکربرگ
کمپین »در جست وجوي زاکربرگ« 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 
خود، 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 نیســت و براي یافتن 
اســتعدادهاي 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. 
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت 2nate.com مراجعه کنید.

اولین ایمیل را از جوانی در 

روستای برازین در توابع تبریز 

دریافت کردیم که می گوید 

دیپلم آی تی دارد و بخشی از 

کارش به چرا بردن دام ها است؛ 

او می خواهد استارت آپش را راه 
بیندازد.
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این هفته در موسسه بهار و در آخرین روزهای 
شهریور 95، پای درس کالس آرش خسرویان 
)مدیر امور مشــتریان ای نتورک( نشســتیم. 
Inbound Marketing  موضوعــی بود که 
خسروی برای بخش اول کالس انتخاب کرده 
بود. قســمت دوم کالس هم توســط فرهاد 
بهشتی، یکی دیگر از مدیران ای نتورک تدریس 
شد که ما را با ابعاد مختلف ایمیل مارکتینگ 
آشنا کرد. خالصه ای از اتفاقات جلسه سوم را 

همین جا بخوانید:
مارکتینگآهنربایی!

Inbound Marketing  روشــی از بازاریابی 
و فروش اینترنتی است که به ترغیب کاربران 
پرداخته و از طریق به کارگیری آن، مشتری به 

سمت کسب وکار شما جذب می شود.
بگذارید ببینیم مشــتری با استارت آپ شما 
چطــور روبه رو می شــود. فــرض کنیم یک 
عطرفروشــی آنالین راه انداخته اید. هیچ کس 
شما را نمی شناسد و مشتریان تان در این مرحله 
غریبه انــد )Strangers(. از طریق ابزارهایی 
که در ادامه می آیــد کاری کنید این غریبه ها 
به وب سایت شما ســر بزنند )Visitors(. تازه 
این اول ماجراســت. مهم این است که چطور 
بتوانید این بازدیدکننده را درگیر وب ســایت 
خود کنید )Leads( تا وب ســایت ما را رصد 
Custom� )کند و اتفــاق خرید رقم بخــورد 
ers(  و در نهایت او را وفادار به برند خود کنید 
)Promoters(؛ به طوری که حتی بعدا در جمع 
دوستانش حرف برند شما را بزند! این دقیقا کار 
اینباندمارکتینگ است: رویکردی محتوامحور 
که یک بازدیدکننده معمولی را به برند جذب و 

تبدیل به یک مشتری وفادار می کند!
تمام این پروســه در چهار مرحله اصلی اتفاق 

می افتد:
Attract.1)مرحلــهجــذب؛تبدیــل
کاربرغریبهبهبازدیدکننده(: با اســتفاده 
دقیــق از ابزارهایی مثل بالگ، شــبکه های 
اجتماعی، کی وردهای گوگل پسند و تبلیغات 
نمایشــی می توانید پیام اصلی برند خود را در 
غالب محتوا به کاربران غریبه برسانید و نکته 
مهم، کیفیت محتوا و رســاندن سریع پیغام 
شماســت! مثال تبلیغات نمایشــی کمپین 
جشنواره تابستانی فروشگاه عطرتان را در نظر 
بگیرید که در چند بالگ فشن نمایش داده شده 

و یک کاربر غریبه آن را می بیند.
CONVERT .2 )مرحلــهتبدیل:تبدیل
بازدیدکنندهبــهرصدکننده(: انتخاب 
دکمه فراخوان CTA خوب در تبلیغات تان )مثال 
دریافت کد تخفیف جشنواره(. در این مرحله با 
استفاده دقیق و انتخاب محتوای مناسب برای 
 Landing Pages فرم ها، دکمه های فراخوان و
کمپین تبلیغاتی می توانید بازدیدکننده ها را به 

وب سایت خود هدایت کنید.
CLOSE.3 )مرحلــهفــروش؛تبدیل
بازدیدکنندهبهمشتری(: بازدیدکننده را با 
ارتباط موثر به مشتری تبدیل کنید. از اینجای 
کار باید هدفمند و با شناخت دقیق، سراغ هر 
یــک از کاربران بروید و بــا ایمیل مارکتینگ، 
تدوین روند کاری و سناریوی قسمت فروش، 
آن ها را جذب سیستم خود کنید؛ فقط مراقب 

باشید تبدیل به اسپمر نشوید.
Delight.4 )مرحلهلذت؛تبدیلمشتری
بهیکوفاداربرند(: وقتی بســته عطر به 
دست مشتری تان رسید، کارتان تمام نشده؛ 
با شــبکه های اجتماعی، دکمه های فراخوان 
هوشمندتر و ایمیل های ترغیبی، هم آن ها را به 
برند خود جذب کنید تا مشتریان وفادار شوند.
ایمیلمارکتینگ؛ارزانوتأثیرگذار

 62 درصد از ایمیل ها، پیشــنهاد خوبی برای 
کاربران خود ندارند و به عبارتی به هدف خود 
نمی رسند. اما یک ایمیل خوب، بازده بازگشت 
سرمایه ROI بسیار باالتری دارد، زیرا اگر تیتر 
موضوع ایمیل دقیق انتخاب شود و متن آن برای 
 CTR کاربر شخصی سازی شده باشد، نرخ کلیک

آن هم باالتر است.

مشتریعزیز
بهسمتمنبیا!

از جمله 
کمپین های 

موفق بازاریابی 
برند کوکاکوال، 

کمپین برند 
درجه یک است 
که با یک سرود 
تلویزیونی اجرا 
شده است؛ به 
این صورت که 

تأثیر نوشابه 
کوکاکوال را در 

موقعیت های 
مختلف 

اجتماعی مانند 
زمین اسکیت، 

اولین دیدار 
دوستانه و... 

نشان می دهد

نزدیک به یک ونیم قرن از زمان ارائه فرمول کوکاکوال 
به عنوان یک نوشیدنی توسط جان پمبرتون، داروساز 
آمریکایی، می گذرد و در طی این سال ها برند کوکاکوال 
به عنوان یکی از نوشابه های محبوب جهان شناخته 
شده است؛ به طوری که امروزه در بیش از 200 کشور 
جهان، محصوالت این کمپانی عرضه می شود و تقریبا 
می توان گفت اکثر قریب به  اتفاق مردم دنیا، نام این 
برند را شنیده اند و با محصوالت آن آشنا هستند. این 
نوشابه که از همان سال های آغازین تولید خود، مورد 
توجه مصرف کنندگان قرار گرفــت، روند بازاریابی 
خاص خود را انتخاب کرده و با توجه به تغییرات زمان 
و پیشــرفت تکنولوژی، این روند را بهبود بخشیده 
است. تبلیغات چاپی، حضور در تلویزیون و ساختن 
کلیپ های تبلیغی و در نهایت استفاده از رسانه های 
اجتماعی در فضای اینترنت، سیر تحولی است که این 

برند در روند بازاریابی خود پیموده است.

نخسیتننمونههایتبلیغی
باید گفت برند کوکاکوال در طول زمان، راهکارهای 
تبلیغاتی خاص خود را دنبال کرده است و بازاریابی 
را به عنوان یک هدف مهــم در فروش محصوالتش 
شناخته است، به طوری که در همان دو دهه آخر قرن 
نوزدهم نیز از تأثیر تبلیغات غافل نبوده و از هنرپیشگان 
معروف تئاتر آن زمان مانند هیلدا کالرک، برای معرفی 
محصوالتش استفاده کرده است. در تبلیغ مذکور، این 
هنرپیشه در تصویری نشان داده می شد که در حال 
نوشیدن نوشابه کوکاکوال است. به همین نسبت، این 
برند در جریان بازاریابی خود پیشرفت کرده و اولین 
تبلیغ تلویزیونی خود را در سال 1950 ارائه می کند 
که در آن زمان، از نمونه های موفق و تأثیرگذار آگهی 

تلویزیونی به شمار می رفت.

بطریمنحصربهفردواختصاصیکوکاکوال
تولیدکنندگان برند کوکاکوال برای نشان دادن تمایز 
محصوالت خود نسبت به دیگر نوشابه های مشابه 
آن، در همان سال های آغازین تأسیس این شرکت، 
کمپینی را راه اندازی کردند که به طراحی برتر برای 
کوکا، جایزه می داد. سرانجام نیز طرحی که بر اساس 
شکل یک گیاه با نام کوکوا کشیده شده بود، مورد 
قبول واقع شــد؛ جدا از شباهت ظاهری که بین نام 
این گیاه و برند کوکاکوال وجود داشت، ظاهر میوه 
مذکور تا حدی جــذاب و منحصربه فرد بود و ایده 
مناسبی برای طراحی یک بطری شیشه ای به شمار 
می رفت و سرانجام نیز از سوی موسسان این کمپانی 
پذیرفته شد. آنچه در ارائه یک بطری منحصر به فرد 
برای یک محصول اهمیت دارد، این نکته است که 
مشتریان با گذشت زمان، به خاص بودن محصول 
مذکور پی می برند؛ به طوری که پس از مدتی تنها 
شیشه نوشابه ای که توجه آن ها را جلب خواهد کرد، 
طرح مذکور خواهد بود. جالب است بدانید که بطری 
شیشه ای کوکاکوال که نام برند مذکور نیز روی آن 
قرار گرفته است، کماکان به عنوان یک نماد ماندگار 

برای این نام تجاری شناخته می شود.

قیمت5سنتیکوکابهمدت70سال
در دنیای امروز کم نیســتند شرکت های نوپایی که 
در آغاز فعالیت خــود، تخفیف های قابل توجهی به 
مشتریان و حتی بسیاری از خدمات را به صورت رایگان 
ارائه می دهند، اما بعد از گذشــت مدتی و شــناخته 
شدن برندشان، نحوه قیمت گذاری خود را تغییر داده 
و افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار می دهند. 
نکته جالب توجه در سیستم فروش و قیمت گذاری 
کوکاکوال این است که شرکت مذکور، قریب 70 سال 
یعنی در فاصله سال های 1886 تا 1959، شیشه های 
نوشابه خود را با قیمت ثابت 5 سنت به مشتریان خود 
ارائه می کرد. چنین رویکرد متمایز و منحصر به فردی، 

نشــان دهنده این نکته اســت که برند کوکاکوال در 
سیستم قیمت گذاری خود، اهداف بلندمدت را بیشتر 
در نظر گرفته و با درک این نکته که قیمت پایین تر، 
مصرف کنندگان بیشتری را در پی خواهد داشت، روند 

مذکور را دنبال کرده است.

احساسخوبباکوکاکوال
راهکارهای خالقی که برند کوکاکوال در روند بازاریابی 
خود دنبال کرده است، نشــان می دهد که این برند، 
بیش از آنکه یک نوشابه محبوب در بین مردم باشد، 
یک احســاس خوب را در آن ها به وجــود می آورد، 
به طوری که مصرف کنندگان این محصول، رضایت 
خاطر وافری را از مصرف آن در خود احساس می کنند. 
آنچه باعث شــده اســت که این برند در میان مردم 
چنین احساسی را به وجود آورد، رویکردهای خالقانه 
و متمایزی بود که از همان آغاز توســط گردانندگان 
این شرکت ارائه می شــد؛ به عنوان مثال کوپن های 
تخفیفی که 10 درصد از محصــوالت این برند را در 
سال های 1887 تا 1920 با تخفیف ویژه به مشتریان 
عرضه می کردند از جمله این ابتکارات به شمار می رفت. 
همچنین از دیگر اقدامات مشتری مدار کوکاکوال، ارائه 
محصوالتی مانند ساعت، تقویم، پوستر، دسته های گل 
و... به صورت رایگان بود که از طریق خرده فروشان به 
مصرف کنندگان این برند هدیه داده می شد. می توان 
گفت چنین اقدامات خالقانه و هدفمندی در کسب 
اعتماد مصرف کنندگان و ایجاد یک رابطه عاطفی بین 

آن ها و برند کوکاکوال، بی تأثیر نبوده است.

ککرابهاشتراکبگذار
یکی از اقدامات خــالق و جالب توجه برند کوکاکوال 
 Share( در ســال های اخیر، کمپینی بود که بــا نام
a Coke( معرفی شــد؛ در این کمپین، کوکاکوال از 
مصرف کنندگان خود می خواست که عکسی از خود 
یا خانــواده و یا دوستان شــان را در جلوی بطری ها 
و یــا قوطی های کوکاکوال قرار داده و ارســال کنند؛ 
چنین مبارزه تبلیغاتی باعــث توجه ویژه طرفداران 

این برند شــده بود، زیرا با قــرار دادن عکس خود بر 
روی بطری های ایــن برند، خود را جزو خانواده کوکا 
محسوب می کردند و بنابراین استقبال بی نظیری از 
سوی طرفداران برند مذکور، در رابطه با این کمپین 

صورت گرفت.

کمپینهایخاصکوکاکوال
برندهای معتبر جهانی برای موفقیت بیشتر خود، اقدام 
به راه اندازی کمپین های تبلیغاتی متعددی می کنند 
و در این میان، برند کوکاکوال نیز از این امر مستثنی 
نبوده و در سال های اخیر دو کمپین مهم به نام های 
برند درجه یک و طعم احساس را راه اندازی کرده است 
که توانسته  است موفقیت های قابل توجهی را برای این 

برند به همراه داشته باشد.
باید گفت از جمله کمپین های موفق بازاریابی برند 
 )One Brand( کوکاکوال، کمپین برند درجــه یک
است که با یک سرود تلویزیونی اجرا شده است؛ به این 
صورت که تأثیر نوشابه کوکاکوال را در موقعیت های 
مختلف اجتماعی مانند زمین اسکیت، اولین دیدار 
دوستانه و... نشان می دهد، درحالی که کلیپ مذکور 
با آهنگ یک خواننده مشهور استرالیایی همراه شده 
است. در واقع کمپین مذکور نشان دهنده این است 
که برندی مانند کوکاکوال به حدی سطح باال و ممتاز 
است که برای موقعیت های مهم و تأثیرگذار زندگی، 

بسیار مناسب است.
بازاریابی آنالیــن و حضور در فضای اینترنت، یکی از 
راهکارهای عمده تبلیغاتی در دنیای امروز به شــمار 
می رود که برند کوکاکوال نیز نســبت به آن بی توجه 
نبوده است. در همین راستا کمپین طعم احساس  نیز 
از دیگر کمپین های مشهور کوکاکوال به شمار می رود 
که به طور اختصاصی در دنیای مجازی و شبکه های 
اجتماعی شکل گرفته است. مخاطبان و طرفداران 
کوکاکوال می توانند  GIFهایی را که احساس آن ها را 
از این نوشابه نشان می دهد، در شبکه های مذکور به 
 TasteTheFeeling# اشتراک گذاشته و با برچسب

در این کمپین شرکت کنند.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

بطریکمرباریکی
کهسمبلشد

رازلوگویپرپیچوخمکوکاکوال
لوگوی کوکاکوال به عنوان یکی از مشــهورترین آرم های 
محصوالت غذایی در جهان شناخته می شود که خصیصه 
بارز آن نیز این نکته اســت که فــورا از طرف بینندگان 
تشخیص داده می شود. آنچه باعث دریافت آسان این لوگو 
و ماندگاری آن در ذهن مخاطبان می شــود، بی ارتباط با 
شکل، طرح، رنگ و دیگر عناصر طراحی این آرم نخواهد 
بود. در ادامه به معرفی دقیق تر این لوگو و معانی ضمنی آن 
می پردازیم تا راز ماندگاری یک لوگوی موفق را در جهت 

ساختن یک نام تجاری و ترویج آن نشان دهیم.
جالب است بدانید که اولین نمونه لوگوی برند کوکاکوال 
در ســال 1885 یعنی در همان ســال های نخســت 
شکلگیری این کمپانی، طراحی شد و این امر نشان دهنده 
قدمت این لوگو است که بیش از یک قرن با این نام تجاری 
همراه بوده است. فرانک میســون رابینسون، حسابدار 

جان پمبرتون، اولین نسخه لوگوی کوکاکوال را ارائه کرد؛ 
تأکید او در طراحی ایــن آرم، بر روی حرف C بود که در 
آغاز نام این برند، دوبار تکرار می شد؛ بنابراین با یک فونت 
شکسته دست نویس، به صورتی بسیار جذاب و متمایز نام 
این برند را نوشــت. این دست نوشته به خط شکسته ای 
نوشته شده بود که به خط اسپنسری معروف بود و با خط 
رسمی و رایج آن زمان تفاوت داشت و جالب اینکه همین 
تفاوت نیز باعث تمایز و برجســتگی این لوگو شده بود. 
همچنین جالب اســت بدانید که لوگوی کوکاکوال برای 
اولین بار در سال 1915 در مجله آتالنتا دیده شد و سپس 
به مرور زمان به عنوان نشان اصلی و شاخص برند مذکور 
در بین مردم جهان شناخته شد. در واقع می توان گفت 
این لوگو در مقام یک هویت سازمانی منحصر به فرد برای 
برند کوکاکوال درآمده است و جزئی جدایی ناپذیر در این 

مجموعه محسوب می شود.
لوگوی کوکاکوال با دو رنگ اصلی ســفید و قرمز عرضه 
شده است که هر کدام مفاهیم خاص خود را داشته و در 
مجموع می توان آن ها را به اندازه کافی شــاد، ساده و در 
عین حال متمایز دانست. رنگ قرمز به طور خاص سمبل 
دوست داشتن، اراده، جوانی و نشاط بوده و بنابراین برای 
مخاطبان جوان کوکاکوال به شدت جذاب است؛ از طرفی 
رنگ سفید به کاررفته در این لوگو نیز نشان دهنده جذابیت 
و ظرافت این نام تجاری است. به طور کلی می توان گفت 
طیف رنگ بندی ساده این لوگو، در عین حال که احساس 
شادابی و سرزندگی را به انسان القا می کند، آرامش و سبکی 
زندگی را نیز یادآور می شود؛ بنابراین می توان گفت برای 
برندی مانند کوکاکوال که مخاطبان آن از گروه های سنی 

متفاوتی هستند، بسیار مناسب است.

ایدههایبزرگ،برایمخاطبانبزرگ

ایده های بزرگ برای مخاطبان بزرگ، شــعار اصلی آژانس 
تبلیغاتی Evolve است که به برندهای متفاوت در راستای 
یافتن مشــتریان و حفــظ آن ها کمک می کنــد. طراحی 
وب سایت، خدمات میزبانی وب، تهیه ویدئوهای تبلیغاتی و... 
از جمله خدمات مهم این گروه بازارایابی است که باعث توجه 
برندهای زیادی به آن شده است؛ چراکه در دنیای الکترونیک 
امروز، تبلیغــات دیجیتالی، جایگاه معتبری در بین برندها 
یافته است و در این میان، آژانس تبلیغاتی مذکور، به خوبی 
از پــس اجرای این کار برآمده و با فلســفه خاصی که دارد، 
یک گروه بازاریابی موفق را پی ریزی کرده است. در ادامه به 
مهم ترین اهداف و رویکردهای این گروه بازاریابی می پردازیم.

ایولو که در ســال 2002 تأســیس شده اســت، از جمله 
آژانس هــای بازاریابی معتبر دنیای امروز به شــمار می رود 
که تمرکــز اصلی آن روی ارتباطــات دیجیتال و یکپارچه 
است. این شرکت از طریق دستگاه های ارتباطی دیجیتال 
و ارائه برنامه های کاربردی، فعالیت های تبلیغاتی خود را پی 
می گیرد. هدف اصلی این آژانس بازاریابی، برقراری یک پل 
ارتباطی میان برندسازی و استراتژی های موثر در این زمینه 
است. ســاخت یک نام تجاری، توسعه فرهنگ شرکت ها، 
تعامل با مخاطبان جدید خصوصا در فضای دیجیتال، حفظ 

وفاداری مشــتریان و در نهایت ایجاد یک هویت عالی از نام 
تجاری از جمله اهداف اصلی این شــرکت به شمار می رود 
و گــروه تبلیغاتی این آژانس نیز با دقــت و ریزبینی خاص 
خود، در پی جامه عمل پوشاندن به این اهداف است. تجربه 
طراحی دیجیتال از جمله نقاط منحصر به فرد و خاص این 
آژانس تبلیغاتی است که با همکاری این آژانس با مشتریان 

شکل گرفته و نتیجه آن نیز ارائه یک تبلیغ جذاب و عاطفی 
است که بسیار تأثیرگذار بوده و به راحتی از ذهن مخاطبان 
حذف نخواهد شد. ایده های جذاب و خالق گروه تبلیغاتی 
ایولو  به مشتریان خود این امکان را می دهد که با مخاطبان 
جهانی خود وارد صحبت شوند و محصوالت خود را به آن ها 
بشناسانند؛ خصوصیت اصلی و منحصربه فرد ایده های این 

گروه تبلیغاتی نیز هیجان موجود در آن ها است، به گونه ای 
کــه مخاطبان در همان اولین دیداری کــه از این تبلیغات 
دارند، هیجان زده شده و جذب آن ها می شوند. ساده کردن 
چیزهای پیچیده نیز یکی دیگر از رویکردهای آژانس ایولو 
است که باعث شده تیم تبلیغاتی این شرکت، تنها مجموعه ای 
از طراحان و مهندسین نباشد، بلکه یک تیم متشکل از افراد 
خالق باشد که با ایده های خاص و بزرگ خود، کار بازاریابی 
این شرکت را به عهده می گیرند. گروه بازاریابی این آژانس 
در عین حال که تفاوت های موجود بین ســه مفهوم اصلی 
برند، طراحی و نام تجاری را درک می کنند، اما آن ها را جدا از 
یکدیگر ندانسته و همپوشانی سه مفهوم فوق را در موفقیت 
برنامه های تبلیغاتی ضروری می دانند؛ به گونه ای که ســه 
بخش فوق باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. بنابراین 
طراحان این آژانس تبلیغاتی خود را جدا از ایده پردازان آن 
نمی دانند و کارشناسان نام تجاری آن نیز رویکردهای خود را 
با توجه به گروه طراحی و ایده پرداز شرکت، پی می گیرند. در 
نهایت نیز به دلیل همین اتحاد است که این آژانس تبلیغاتی 
می تواند مفاهیم و کارکردهای پیچیده را به فرآیندی ساده 
تبدیل کند و مانند نام این آژانس که به معنای تکامل است، 

به سوی کامل تر شدن و موفقیت بیشتر گام بردارد.

بررسی راهکارهای تبلیغاتی کوکاکوال،مشهورترین برند جهان

Evolve؛ آژانسی که فضای دیجیتال را ابزار خود قرار داده است
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با اینکه 
گیتس و الن 

بنیان گذار یکی 
از بزرگ ترین 
کمپانی های 
دنیا هستند، 
اما دوستی 

این دو در دهه 
1980 تقریبا 

سقوط کرد 
و ویران شد. 

پیش از اقدام 
به ترکیب کار، 

خانواده و یا 
دوستان، انجام 

یک سری از 
تالش ها برای 

اطمینان از 
موفقیت آمیز 

بودن این عمل 
حیاتی است

تیم ورک
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جرجسانتایانا

آن ها که گذشته را به یاد نمی آورند، به تکرار 
آن محکومند!

چراسونیبرندهجایزهبهترینمحیطکارشد؟

کارباپیژامهبرایراندمانبیشتر!
چه موقع باید به کارمندان اجازه داد تا به طور دائم کارها را در منزل انجام دهند؟

سونی برنده جایزه بهترین محیط کار شده است. جایزه ای 
که کمپانی سونی به آن می بالد و می گوید لیاقت دریافت 
این وجه تمایز را داشته است. سونی این موفقیت را در گرو 

شنیدن و عمل به خواسته های کارمندان خود می داند.
لورا اَش، معاون ارشــد منابع انســانی در شرکت سونی، 
می گوید: »ما بازخورد کارمندان و نظرات آنان را در رابطه 
با نحوه ارائه خدمات به مشــتریان شنیدیم.« او در ادامه 
صحبت خود به این نکته اشاره می کند که کمپانی سونی  
به طور معمول و سنتی، تمرکز فروش محصوالت را بر روی 
فروش از طریق فروشگاه های سونی و خرده فروشی های 
دیگر، قرار داده است. وی می افزاید: »ما به توصیه کارمندان 
و از جمله ایمیل معروف »Phil« توجه کردیم. این موضوع 
دلیل دســتیابی به این جایزه و دلیل منتخب شدن مان 

بوده است.«
شرکت ســونی معتقد است که با توجه به تمرکز بر روی 
کارمندان و اســتعداد آن ها، هریک از افراد توانسته تا با 

موفقیت به سوی آینده قدم بردارد.
اَش می گوید: »دنیا در حال تغییر است و بهتر این است که 
ما نیز همگام با آن حرکت کنیم؛ ما و کارمندان مان باید 
همراه بــا یکدیگر و به کمک هم، این حرکت رو به جلو را 
به بهترین شکل ممکن میسر کنیم. مدیر کمپانی ما به 
این معتقد است که هریک از کارمندان در موفقیت این 

شرکت، تأثیر به سزایی داشته است.«
فیل مولینئوکس، مدیرعامل کمپانی سونی، در بیانیه اخیر 
خود از امتیاز بهره مندی از تیم منابع انسانی فوق العاده این 

شرکت صحبت کرد. او این تیم را از عوامل اصلی افزایش 
فروش محصوالت و همچنین قرار گرفتن در جایگاه امروز 

شرکت می داند.
مولینئوکــس گفــت: »مــا می توانیــم محصوالت 
فوق العاده ای تولیــد کنیم و در انجــام این کار موفق 
شــدیم. هیچ کس نمی توانــد منحصرا دلیــل آن را 
کارمندان، مدیران و یا اســتعداد افــراد بداند. بلکه در 
پشــت این پیروزی همه افراد به معنای واقعی سهیم 
بوده انــد.« او افزود: »برخی از تغییراتــی که اخیرا در 
شرکت به اجرا درآوردیم، تغییراتی دشوار اما ضروری 
برای آینده شرکت بوده است. این تغییرات یک حالت 
گــذار، یک انتقال و یــک طرز فکر نوین نیز هســت؛ 
تغییری در عملکرد و رفتار. ما در حال آماده ســازی و 
اجرای توانایی های تازه ای هستیم. به طور بنیادی باید 
بگویم که مــا با قرار دادن منابع خود در جایگاه صحیح 
خود، به موفقیت امروز دست یافته ایم. تمام المان های 
شــرکت ما، آگاه و منظم در راســتای هــدف در حال 

حرکت هستند.«
همه 2500 کارمند کمپانی سونی از کار در این کمپانی 
موفق بنا به دالیل بســیاری احســاس رضایت دارند. از 
دریافت لپ تاپ های رایگان شروع می شود و تا کافه هایی 

با فضاهایی جذاب ادامه می یابد. 
اَش می گویــد: »ما تمام امکانات و شــرایط رفاهی را که 
ســایر کمپانی های بزرگ دنیا در اختیار کارمندان خود 
قرار می دهنــد، برای افرادمان مهیــا کرده ایم. عالوه بر 

این، مزایا و برنامه های منحصر به فردی مثل کالس های 
فیتنس، باشگاه های پرورش اندام و سالن های بسکتبال 
از دیگر امکانات شــرکت ما برای افرادمان بوده است.« 
شرکت سونی از بسیاری از دستیارها و برنامه های کمکی 
برای سالمتی کارمندان خود بهره می گیرد. این شرکت 
همچنین کارمندان خود را شــامل تخفیف های بسیار 

ویژه ای کرده است.
وی در ادامــه صحبت از فعالیت های جانبی این کمپانی 
می گوید: »من روزهای کمک های داوطلبانه را بســیار 
دوست دارم؛ چراکه هریک از افراد ما می تواند یک روز را به 
انتخاب خود و به صورت داوطلبانه و با اهداف خیرخواهانه، 

در هرکجا که تمایل دارند، مشغول باشند.«

رکودیکهبهنفعزنانتمامشد

آمارها نشــان می دهد که زنان بعد از رکود 
اقتصادی، بیشتر از قبل در عرصه مدیریت 

کسب وکارهای نوپا فعالیت می کنند.
در گزارش کــه به یک مطالعه جهانی حول 
کســب و کارهای کوچک می پردازد، یکی 
از آمارهــا به طور برجســته ای خودنمایی 
می کند: بیش از نیمی از تجارت هایی که در 
دوران رکود اقتصادی تشکیل شدند، توسط 

زنان شکل گرفته اند!
جالب بود تا داستانی که در پس این آمارها 
قرار گرفته بود، کشف شود و عوامل موثر و 
حائز اهمیت برای صاحبان کسب وکارهای 
کوچک مشخص شود. این آمارها بر اساس 
تحقیقات مجله اکونومیست در سال 2013 
و موسســه حرفه ای مدیریت منابع انسانی 
)CIPD( انجــام گرفت و نشــان داد که با 
افزایش نرخ بیکاری طی سال های 2008 
تا 2013 و همین طور افزایش 40 درصدی 
تعداد اســتارت آپ ها، میزان فعالیت های 
خوداشــتغالی و راه اندازی کسب و کارهای 
شخصی توسط افراد و به ویژه زنان، افزایش 

پیدا کرده است.
براساس مطالعات ONS سهم بیکاری زنان 
در مشاغل پاره وقت حوزه آرایش و زیبایی، 
از همه بیشتر بود. در طول رکود اقتصادی، 
زنان زیادی در این دسته از شغل ها، کار خود 
را از دست دادند. از طرف دیگر تعداد زنانی 
که در سایر مشاغل، بعد از مرخصی زایمان 
از فعالیت بازداشته می شوند هم کم نیست. 
بنابرایــن همه این دردســرهای ظاهری، 
به انگیــزه ای برای ایجاد کســب وکارهای 

شخصی در خانم ها تبدیل شده است!
یکتغییردرشیوهزندگی

بیکاری زنان به تنهایی عامل تشویق آن ها 
به راه اندازی مشاغل شخصی نیست، بلکه 
تغییر شــیوه زندگی هم یــک فاکتور مهم 
به شــمار می آید. اداره زندگی زناشــویی و 
نگهداری از کودکان، خانم ها را برای گرفتن 
یک شغل بیشــتر به دردسر می اندازد. این 
وضعیت زندگی، نیاز به انعطاف باالیی دارد؛ 
حاال اینترنت این انعطاف را به خانم ها عرضه 
می کند و سکوی موفقیت خانم ها می شود! 
فناوری اطالعات به آن ها کمک می کند تا 
ساعات کاری منعطفی داشته باشند و بین 

زندگی و کار، توازن برقرار کنند.
کتاب هایی مثــل »چهار ســاعت کار در 
هفته« به زنان و همین طور مردان در زمینه 
ساعت های کاری شناور، ایده می دهد. این 
نوع ســاعت کاری، به خصوص بعد از رکود 
اقتصادی، همه گیرتر شــد. نزدیک به 59 
درصد از مشــاغل، کمتر از 40 ســاعت در 
هفته فعالیت داشــتند و تنها 16 درصد از 
مشاغل کارآفرین، باالی 50 ساعت در هفته 

کار می کردند.
البته ایــن به معنــای کــم کاری در این 
مشــاغل نبود، بلکه این کســب وکارها با 
منعطف سازی ساعت های کاری، بخشی از 
فعالیت ها را در جایی غیر از شرکت انجام 
می دادنــد. این ایده برای زنان، بیشــتر از 
مردان کارآمد بود و آن ها را به داشتن شغل 

تشویق می کرد.
نقششبکههایاجتماعی

یک فاکتور موثر در شکل گیری کارآفرینی 
زنان، شــبکه های اجتماعی بود. نتایج یک 
اینفوگرافی در وب ســایت فاینانس آنالین 
نشان می دهد که خانم ها به غیر از لینکدین، 
در بیشــتر شــبکه های اجتماعی عضویت 
دارند! همین طور آن ها بیشــتر از مردان، 
روزانه پیام های شبکه های اجتماعی را چک 
می کنند و از شبکه هایی چون اینستاگرام و 

پینترست، بهره مفیدتری می گیرند!
این رشد در استفاده از شبکه های اجتماعی، 
فرصت های کسب وکار بیشتری را در اختیار 
خانم ها قــرار می دهد. این کســب وکارها 
از مدیریت خدمــات رســانه ای گرفته تا 
برپایی یک کســب وکار کوچک اینترنتی 
که شــبکه اجتماعی ابزار الزم آن اســت 
را شــامل می شود. براســاس بررسی های 
صورت گرفته بعد از رکود اقتصادی، مشاغل 
بیشتری آی تی محور و یا به شکلی دقیق تر، 
شــبکه اجتماعی محور شده اند )52 درصد 
مشــاغل(! به عالوه روش های بازاریابی در 
کسب وکارها هم بیشتر به اینترنت وابسته 
شده اســت. به صورت تخصصی، باید گفت 
که در طی این ســال ها بســیاری از زنان 
از مشــتریان ســرگرمی محور شبکه های 
اجتماعی، به ساکنان حرفه ای این شبکه ها، 

تغییر هویت داده اند.
زمانوشرایطدرست

با وجود حجم عظیمی از اطالعات اینترنتی و 
وجود رویدادهای تحت شبکه فراوان، نقش 
زنان در عرصه کسب وکارهای نوپای آی تی، 
پررنگ تر از قبل شده است. ایجاد نقش های 
موثــر جدیــد کاری برای زنــان به کمک 
شبکه های اجتماعی و اقتصادی که طوفانی 
عظیم را بــرای کارآفرینــان مونث فراهم 
می کند، زنان موفق در عرصه کارآفرینی را 
بیشتر و بیشتر می کند. با این توصیف، جای 
امیدواری اســت که در آینده ای نه چندان 
دور، خانم های بیشتری ترس را کنار بگذارند 
و با استفاده از امکانات جدیدی که فناوری 
اطالعات در اختیارشان می گذارد، موسسان 

استارت آپ های نسل جدید باشند.

افزایش40درصدی
استارتآپهایزنانه

شراکتدرکاربادوستانوخانواده،هممیتواندموفقیتآمیزباشدوهمفاجعهبار
آخروعاقبترفیقبازی!

در حالی که شما در انتخاب دوستان تان صاحب  
اختیار و انتخاب هستید، در انتخاب همکاران خود 
تقریبا هیچ نقشی ندارید. تنها استثنا حالتی است 
که صاحب آن شــغل خود شما باشید؛ در چنین 
حالتی است که شما انتخاب می کنید چه کسانی، 
چه تعداد و از چه گروهی )دوستان، خانواده و...( 

در تجارت شما همراه تان شوند. 
 بهتر است بدانید که بسیاری از تجارت های بزرگ 
جهانی نیز از دوستی های ساده شکل گرفته اند: 
گیتس و الن در مایکروسافت؛ برین و پیج در گوگل 
 Ben and و بن و جری در کارخانه بستنی سازی
Jerry. در این میان تجارت های خانوادگی هنوز 
 Warner هم پرجمعیت ترند: بــرادران وارنر در
Bros که یک کمپانی بزرگ فیلمســازی است، 
خانواده مک دونالد در شرکت مشهورشان، اعضای 
 Estee تیم شــرکت لوازم آرایشــی و بهداشتی

Lauder و... این لیست همین طور ادامه دارد.
البته پیوندهای خانوادگی و دوســتی، همیشه 
برای نجات یک کسب وکار از خطرهای احتمالی 
قدرتمند نیست. با اینکه گیتس و الن بنیان گذار 
یکــی از بزرگ ترین کمپانی های دنیا هســتند، 

اما دوســتی این دو در دهه 1980 تقریبا سقوط 
کرد و ویران شد. در کارنامه چنین مشاغلی و در 
مشاغل خانوادگی نیز بســیاری از خانواده های 
مشهور به دلیل مشــکالت مشابه کاری و شغلی، 

از هم پاشیده اند.
برا ی شــما که صاحب یک کســب وکار کوچک 
هســتید و یا شــاید یک پیمانکار، ممکن است 
همکاری با دوستان و یا خانواده، فرصتی مغتنم 
باشــد؛ چرا که نه؟! شــما این افــراد را به خوبی 
می شناسید، بودن در کنارشان برای تان خوشایند 
است و اغلب، ارزش ها و آرزوهای مشترکی دارید. 
شــروع یک فعالیت و مشــارکت با خانواده و یا 
دوستان می تواند تغییرات بسیاری را در زندگی و 

آینده شما ایجاد کند؛ تغیرات مثبت و یا...!
پیش از اقدام به ترکیب کار، خانواده و یا دوستان، 
انجام یک ســری از تالش ها بــرای اطمینان از 

موفقیت آمیز بودن این عمل حیاتی است. 

چهاقدامی؟
اگر در حال اقدام به شروع یک تجارت با خانواده 

و یا دوستان خود هستید:
آیا در اهــداف این تجارت با شــرکا اتفاق نظر 
دارید؟ این اشتراک عقیده می تواند از مسائل مالی 
تا ساعات کار را دربر گیرد؟ آیا ارزش ها و قوانین 
شــما با یکدیگر همخوانــی دارد؟ اگر نه، هرچه 

سریع تر برای این موضوع چاره ای بیندیشید.

عادات شغلی تان تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک 
است؟ در صورتی که یکی از دوستان و یا اعضای 
خانواده با توجه به شرایط خانوادگی و یا موضوعی 
دیگر، در ساعاتی تصمیم به ترک شرکت داشته 
باشد و شما در آن ساعت به آن فرد احتیاج داشته 

باشید، چگونه با این موضوع کنار می آیید؟
اختالفــات را چطور رفع و رجــوع می کنید؟ 
تصمیم گیرنده نهایی در کار، چه کســی خواهد 

بود؟
اگر تصمیم تان برای مشارکت در کار با خانواده و 

یا دوستان تان جدی است:
آیا با این موضوع که مســائل شغلی تان همواره 
تحت نظارت دوستان تان باشد مشکلی ندارید؟ 
در صورتی که یکی از آن ها از شما بخواهد تا کاری 
را به آن صورت که شما صحیح نمی دانید، انجام 

دهید، عکس العمل شما چه خواهد بود؟
اگر گروه از نحوه عملکرد شــما راضی نباشد، 

چگونه با این مشکل کنار می آیید؟
آیا بحــث کــردن بــر روی مســائل مالی با 
دوستان تان برای تان آســان و خوشایند است؟ 
گاهی بحث بر سر سهم هرکس از درآمد، با اعضای 
خانواده و یا دوستان کار آسانی به نظر نمی رسد؛ 

آیا با این موضوع کنار آمده اید؟ 
آیــا قادر به برقراری تمایز بین زندگی شــغلی 
و خانواده و دوســتان خود در زندگی غیرشغلی 

هستید؟

البته که تمام این مســائل و مشــکالت با برقرار 
کردن ارتباطات  صحیح و صداقت و روشــنی در 
کار، قابل حل اســت. اگر چنانچه در حال شروع 
چنین تجارتی هســتید، تنظیم یــک توافقنامه 
مشارکت با شرایط روشــن و واضح بر روی تمام 
جزئیات، مثل سهم هرکس از سود، حیاتی است. 
کسانی که تصمیم به شروع چنین کسب وکاری را 
دارند، با توجه به پیشنهاد وب سایت معروف مجله 

)entrepreneur.com(کار آفرین

مسائلمربوطبهبیمهفراموشنشود
زمانی که بحث بر ســر شــراکت با دوستان و یا 
خانواده به میان می آید، مفاهیم مربوط به بیمه از 
اهمیت زیادی برخوردار می شود؛ برای مثال، در 
صورتی که دوست شما در حال اجرای بخشی از 
کار است، شــما باید به فکر بیمه مسئولیت برای 
آسیب های احتمالی باشید. به صورت کلی اگر که 
در هر حالتی در حال انجام مشــارکت در شغل 
و یا همــکاری در هر موضوعی هســتید، تنظیم 
یک سری قوانین مسئولیتی، که حیطه کار هر فرد 
و شرایط به انجام نرسیدن و یا آسیب در اجرای کار 
را مشخص می کند، الزامی است. اگر چنانچه شما 
در حال کار برای دوســت خود هستید، فراموش 
نکنید که بیمه کردن خود در مقابل آسیب های 
احتمالی که از سوی شما در حین انجام کار پیش 

می آید، عملی هوشمندانه به نظر می رسد.

آرزوی داشتن شــغلی که امکان انجام امورات آن 
از منزل وجود داشــته باشد، بســیار جذاب به نظر 
می رسد. راه و روش تازه ای که بسیاری از مشاغل رو 
به رشد دنیا، به کارمندان خود پیشنهاد می دهند. 
بسیاری از شــرکت ها اخیرا به این نتیجه دلچسب 
)برای کارمندان!( رسیده اند که برای نیل به بهره وری 
بیشــینه از کارمندان، الزامی برای حضور فیزیکی 
این افراد در محل کار وجود ندارد. بر اســاس آماری 
از طــرف دولت ایــاالت متحده آمریکا، در ســال 
2015 در حــدود 1.4 میلیون کارمند، چند روزی 
از هفته را در محل کار حاضر نشــده و فعالیت ها را 
از منازل شــان دنبال کرده اند. همچنین بر اساس 
گزارشــی از شــرکت مشــاوره ACAS که در سال 
2013 به چاپ رسید، کارمندانی که در منازل شان 
با پیژامه و در حال تماشای تلویزین به کارهای خود 
پرداخته اند، نسبت به کارمندانی که در محل کار و 
در کنار همکاران مشغول به فعالیت بودند، از راندمان 
کاری باالتری برخوردار بوده اند. کارمندان شاغل در 
منزل خوشحال ترند؛ این افراد مشتاقانه و با رضایت  
بیشتری به فعالیت های روزانه خود مشغول هستند. 

آمارها نشان می دهد که نرخ استرس شغلی در این 
کارمندان به مراتب کمتر از کارمندان عادی اســت 
که این عامــل از عوامل موثر و مســتقیم در بازده 
کاری افراد است. مشــاغلی که امکان کار در منزل 
را برای افرادشان مهیا می کنند، ناخواسته منجر به 
گرد همایی افراد وفادار و صادق به دور هم می شوند؛ 
افرادی که در منزل با نظارت خود بر کارهایشــان 
مشغول به فعالیت هستند. من دوستی دارم که حاضر 
به ترک شغل خود و ارتقای آن به شغلی مشابه، حتی با 
حقوق بیشتر نیست؛ چراکه شغل فعلی آنان از امکان 
کار در منزل برخوردار است. او می گوید در این شغل 
با افرادی آشنا شده، که هیچ گاه حاضر به ترک آن ها 
نیست. بر این اساس با در اختیار داشتن کارمندانی 
با انگیزه مضاعف، تجارت نیز به سمت وسوی درآمد 
بیشــتر و همچنین ذخیره پول و انرژی بیشــتری 
مــی رود. به این دلیل که احتیاجــی به مهیا کردن 
فضــا و مجهز کردن اتاق بــرای کارمندان در محل 

کار وجود ندارد.

مواردحائزاهمیت
با این تفاسیر شما چطور می توانید امکان کار در منزل 

را برای کسب وکار کوچک خود فراهم کنید؟
در وهله نخست باید تالش کنید تا 

جایگاه هایی را که امکان فعالیت آنان 1
در منزل با همــان کیفیت اجرا در 

محیــط کار وجود دارد، بیابید؛ بــرای مثال، یک 
حســابدار برای کار در منزل، مناســب تر از یک 
دستیار شخصی به نظر می رســد. پس از آن باید 
مشخص کنید که ظرفیت این تجارت برای کار در 
منزل چه میزان است؟ نباید شــما یکه و تنها در 

شرکت همه کارها را انجام دهید!!!
یک تجارت باید به این اطمینان برسد 

کــه محیــط کار در منــزل برای 2
کارمندانــش فراهم اســت؛ به طور 
مثال، اگر اتاق کار کارمندی در منزل سرد بوده و 
یا محیط کار او پر سروصداســت، مسئولیت این 
قبیل مشکالت با مدیر است. به طور خالصه، مدیر 
باید از وجود شــرایط مناســب کار در منزل برای 

کارمندان، اطمینان حاصل کند.
همه افراد برای کار در منزل ساخته 

نشــده اند؛ حتی برخی که خودشان 3
گمان می کننــد که بــرای این کار 
مناسب هستند. پس پیشنهاد می کنم که این کار را 
برای هریک از افرادی که منتخب برای کار در منزل 
می شوند، به صورت برهه سه ماهه، به صورت آزمایشی 
برقرار کنید. اگر چنانچه از اجرای آن سربلند بیرون 
آمدند و این تجربه برای آن ها خوشــایند بود، پس 

قرارداد کار در منزل را تمدید کنید.
در شماره های آینده از چگونگی مدیریت کردن این 

کارمندان شاغل در منزل برای تان می گوییم.

ستون
c o l u m n
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برند تویوتا چند ســال پیاپی اســت که گوی سبقت را از 
شرکت های بزرگ خودروسازی جهان ربوده و صدرنشین 
فهرست صنایع خودروسازی جهان شده است. تویوتا اکنون 
تبدیل به نماد صنعت ژاپن شده و یک تنه برای شهرت کل 
اقتصاد این کشور کفایت می کند. شمار کارکنانش بیش از 
۳۳۰ هزار نفر اعالم می شود و برای اولین بار این برند در سال 
۲۰۱۳ با فروش ۹۸.۹ میلیون دستگاه خودرو، رکورد فروش 
جنرال موتورز را شکست و اولین فروشنده خودروهای جهان 
شــد. حاال تویوتا نه فقط باارزش ترین نام در دنیای خودرو 
اســت، که به گفته وب سایت فوربز، ششمین برند باارزش 
دنیاست و نامش بعد از فیس بوک که رتبه پنجم را به خود 
اختصاص داده، جای می گیرد و ارزشی بیش از ۴۱ میلیارد 

دالر دارد.

 از تویودا تا تویوتا
پایه گذاری شــرکت خودرو ســازی تویوتا به سال ۱۹۲۶ 
برمی گردد؛ زمانی که ساکیشی تویودا به راه اندازی شرکت 
صنایع تویوتا اقدام کرد. ساکیشی تویودا که چندین سال 
مانند پدرش در زمینه فروش فرش مشغول به کار بود این 
کارخانه را راه اندازی و در سال ۱۸۹۴ یک ماشین بافندگی 
صنعتی هم ابداع کرده بود. ساکیشی در سال ۱۹۲۴ مدل 
تمام اتوماتیک این ماشین را تولید کرد و دو سال بعد کارخانه 
اتوماتیک ریسندگی تویوتا به نام صنایع تویوتا متولد شد. 
پسر کنجکاو ساکیشی، کیشیرو تویودا در سال ۱۹۲۹ در 
رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه توکیو فارغ التحصیل و 
در کارخانه پدرش مشــغول به کار شد. ولی همه توجه او 
صرف ساخت موتور خودرو  شد. او بعد از تحقیقات زیاد روی 
موتورهای گازوییلی، مصمم شــد ماهیت فعالیت شرکت 
پدر را تغییر داده و صنایع خودروســازی را جایگزین آن 
کند. کیشیرو دپارتمان خودرو  را در سال ۱۹۳۳ در قسمت 
کوچکی از کارخانه ریسندگی پدر راه اندازی کرد و هدف 

او تولید خودرو های مناسب با شرایط آن زمان ژاپن بود.
در سال ۱۹۳۵ نخستین کارخانه خودرو سازی تویوتا کار 
خود را آغاز کرد و ســال بعد لوگوی تویودا به تویوتا تغییر 
پیدا کرد. یک سال بعد یعنی ۱۹۳۷ شرکت تویوتاموتورز 
به شکل رسمی افتتاح شد و یکی از موفق ترین کارخانجات 

ریسندگی ژاپن در بین دو جنگ جهانی با تغییر گرایش، 
به کارخانه خودرو سازی تبدیل شد. تالش و همت کیشیرو 
تویودا ســبب شــد که از دل کارخانه پدرش کارخانه ای 
جدید تأسیس شود. نخســتین محصول تجاری شرکت 
تویوتا کامیــون ۱.۵ تنی  جی۱ بود. در طول جنگ جهانی 
دوم تمام کارخانه در اختیار جنگ بود و برای ارتش ژاپن، 
کامیون تولید می کرد. تا چند سال بعد از پایان جنگ هم 
به تویوتا مجوز تولید خودرو  داده نشــد. سرانجام در سال 
۱۹۷۷ با تأسیس مرکز فنی تویوتا در آمریکا و همکاری آن 

با جنرال موتورز، پای تویوتا به غرب باز شد.

 آینده باارزش ترین برند خودروسازی جهان
تویوتا یک شــرکت معمولی تولید خودرو  نیست؛ از همان 
ابتدای راه اندازی شرکت، اصول و مبانی بکر مدیریتی در 
شرکت اعمال شد. این همان زمانی بود که کیشیرو تویودای 
جوان در کارخانه ریســندگی پدر، با ایده  اســتفاده از نوار 
نقاله، خط مونتاژ تولید موتور گازوییلی کوچکی را با کمک 
مهندسان جوان دیگر راه اندازی کرد. جریان تولد شرکت 
جدید تولید خودرو در گوشه کوچکی از کارخانه ریسندگی 
پدر، اندیشه ساده و جمع و جور کار کردن، بی ریخت و پاش 
بودن و آراستگی محیط کار را در ذهن و دل کارکنان شرکت 
جدید جای داد و بدین شکل، شرکت خودرو سازی تویوتا 
مدل سیستم تولیدی خاص خود را به جهان ارائه کرد. اساس 
سیستم تولید تویوتا، فلسفه حذف کامل اتالف ها است و 
کیشیرو اعتقاد داشت شــرایط ایده آل برای تولید، زمانی 
به وجود می آید که ماشــین آالت و افراد با هم کار کنند تا 

بدون هیچ گونه اتالفی، ارزش افزوده ایجاد شود.
اکنون تویوتا در سراســر ژاپــن ۱۲ کارخانه تولید خودرو 
دارد و بازار خارجی تویوتا ۱۷۰ کشــور و منطقه را شامل 
می شود. شرکت های تولیدی خارجی سازنده تویوتا، ۵۲ 
شرکت هســتند و در ۲۷ کشــور جهان پراکنده شده اند. 
آخرین دســتاورد فناوری تویوتا، تولید خودرو  هیبریدی 
سینرژی است، متشکل از دو منبع قدرت موتور الکتریکی و 
موتور گازی - بنزینی، که در این فناوری امکان صرفه جویی 
در مصرف ســوخت، صدای کمتر و رانندگی بهتر در نظر 
گرفته شده است. تویوتا چشم انداز جهانی خود را در سال 
۲۰۱۳ بیــان کرد؛ این چشــم انداز، تصویر جدیدی برای 
تویوتــا در آینده را به تصویر می کشــد: ایجاد خودرو ها و 
جامعه ماشین محور که در آن افراد قادرند به آسانی و ایمن 
رانندگی کنند. این برند همچنین اعالم کرده که تا ســال 
۲۰۲۰ خودرویی خواهد ساخت که تمام بدنه اش مجهز به 

حسگرهای تصویری خواهد بود.

او را بــا نــام اتومبیل هایش می شناســیم؛ 
اتومبیل هایی که سال ها پیش در شرقی ترین 
نقطه آســیا تولید شــد و امروز در فهرســت 
مشهورترین ماشین های دنیا قرار دارد. با آنکه 
حدود ۷۰ ســال از عمر برندی که سوئی شیرو 
هوندا خلق کرد می گــذرد، هنوز کارخانه اش 
با تولیدات فراوان مشــغول به کار است. زمانی 
کــه هوندا در ســال ۱۹۴۸، تنها با ســرمایه 
۳۲۰۰ دالری اش اولین موتورســیکلت هوندا 
را ســاخت، حتی در خواب هــم نمی دید که 
روزی اتومبیل هایش در بازار جهانی بی رقیب 
بماند. او عشــق تولید موتور و دوچرخه داشت 
و رویای ســاختن یک وســیله نقلیه ارزان و 
ســاده را در ســر می پروراند. حتی زمانی که 
کارخانه موتورسازی اش، ۱۵۰ کارگر داشت و 
توانسته بود ۲ هزار موتورسیکلت بسازد، باز هم 
جایی برای فروش تولیداتش در آمریکا و اروپا 

متصور نبود.
سوئی شیرو هوندا در ۱۵ سالگی از مدرسه اخراج 
شــد و در حالی که تنها رویای پدر آهنگرش، 
ادامه تحصیل فرزند بود، مجبور شد راه دیگری 
در پیش بگیرد. او در خاطراتش درباره اخراج از 
مدرسه می نویسد: »قبول دارم که اهل درس 
و مدرسه نبودم، اما حال کسی را داشتم که از 
گرسنگی دارد می میرد و به جای وعده ای غذا، 
از او انتظار دارند که اصول تغذیه صحیح را یاد 
بگیرد.« بعد از اخــراج، هوندای نوجوان خانه 
را به مقصد توکیو ترک کرد و اولین شــغل او، 
پرســتاری از فرزند یک خانواده ثروتمند بود. 
در همان خانه بود که با پرسه زدن در پارکینگ 
و آشــنایی با کلکســیون اتومبیل ها، به آن ها 
عالقه مند شــد و همین عالقه، شغل دیگری 
در مکانیکی برایش دست وپا کرد. هوندا در ۲۰ 
سالگی اولین موتور ساختگی اش را که حاصل 
بازسازی موتور یک ماشین مسابقه بود، به راه 
انداخت. اما نه تنها این موتور که پنج تولید بعدی 
او، همگــی ناقص از کار درآمده و او با شــانس 
زیادی هنگام راندن آن ها، جان سالم به در برد.

هوندا در سال ۱۹۴۷، اولین محصول »موسسه 
تحقیقــات فنی و موتــوری هونــدا« را با نام 
دوچرخه موتوری نــوع A روانه بازار کرد و یک 
سال بعد شرکت هونداموتورز به شکل رسمی 
تأسیس شــد. موتورهای نوع A به سرعت در 
ژاپن مورد اســتقبال قرار گرفــت و بعد از آن، 
تولید موتورســیکلت ۱۲۵ سی سی هوندا، راه 
این شــرکت به بازارهای جهانی را هموار کرد. 
هونداموتورز در ســال ۱۹۵۹ در حالی که تنها 
۶ کارمند صنعتی داشت، در لس آنجلس شروع 
به کار کرد. سوئی شــیرو هوندا به همراه دو نفر 
از مدیران ژاپنی اش بــه آمریکا رفتند. آن ها با 
ســرمایه ای محدود کار خــود را آغاز کردند و 
برای اینکه هزینــه زندگی را پایین بیاورند، در 
اتاق نگهبانی کارگاه شــان اقامت می کردند. 
او می نویســد: »خودم را برای رویارویی با هر 
نامالیمتــی آماده کرده بــودم؛ چراکه فروش 
در بــازار آمریکا می توانســت مهم ترین اتفاق 
شــرکت مان باشــد.« در دهه ۱۹۶۰، بعد از 
ســختی های فراوان، این شــرکت توانســت 
فروشنده شماره یک موتورسیکلت در آمریکا 
شود. با آنکه ساخت موتورهای سی وی سی سی 
شرکت هوندا را چندین گام به جلو راند و استقبال 
از این موتورها بی نظیر بود، اما بعد از این موفقیت 
چشمگیر، ایده تازه ای به ذهن هوندا هجوم آورد 
و آن ســاخت اتومبیلی پرسرعت بود که گوی 
سبقت را از نیسان و تویوتا برباید. سوئی شیرو، 
در سال ۱۹۶۳ اولین خودروی طراحی شده اش 
را که یک اتومبیل ورزشــی به نام S500 بود، 
برای اولین بار روانه مسابقات اتومبیلرانی کرد 
و پیروزی در مسابقات فرمول یک را از آن خود 
کرد. این پیروزی، راه ساخت خودروهای هوندا 
را هموار کرد و اولین اتومبیل سواری هوندا با نام 
آکورد در بازار آمریکا عرضه شــد. سوئی شیرو 
هوندا در ســال ۱۹۹۱ بر اثــر بیماری کبدی 
درگذشت، اما توانست سومین جایگاه صنعت 

خودروسازی ژاپن را از آن خود کند. 

اغلب رانندگان می دانند اگر الســتیک مناسبی زیر 
خودروشان نباشد، چرخ ماشین برای شان نمی چرخد. 
تایرهایی که نه فقط در حرکت خودرو که در ایمنی 
و فرمان پذیــری اش هم نقش دارند و به مثابه پاهای 
ماشین عمل می کنند. یکی از کارخانه های الستیک 
ســازی ایرانی که هنوز به فعالیت تولیدی اش ادامه 
می دهد و صنایع خودروســازی داخلی مدیون آن 
هستند، صنایع الستیک بارز است. از زمان تأسیس 
این کارخانه ایرانی ۳۲ سال می گذرد و شاید روزی 
که بنیاد این بنگاه تولیدی گذاشــته می شــد، این 
پیش بینی کمــی دور از ذهن و آرمان گرایانه به نظر 
می رسید که گروه صنعتی بارز در کمی بیش از یک 
دهه فعالیت، شرکت های تایرســاز داخل کشور را 
پشت ســر بگذارد و جایگاه خود را در صدر فهرست 
تولیدکنندگان صنعت تایرســازی ایــران تثبیت 
کند. بــارز در روزگاری که هنــوز چرخ های ایرانی 
زیر ماشــین ها چندان نمی چرخید، بــا وارد کردن 
تکنولوژی تایرسازی از روسیه و ایتالیا، تصمیم گرفت 
جایی در میان رقبای داخلی و خارجی برای خودش 
دست وپا کند و طولی نکشید که نامش به معتبرترین 
برند تایرســازی ایرانی در بازار شــهرت پیدا کرد و 
الستیک هایش زیر خودروها و کامیون ها جا خوش 
کرد. حاال بارز آن چنان سهمی در بازار داخلی به خود 
اختصاص داده که ادعا می کند در چشــم انداز ۱۰ 
ساله اش ظرفیت تولید خود را به ۱۴۰ هزار تن در سال 

افزایش خواهد داد. کارخانه های خودروسازی بزرگ 
داخلی همچون ایران خودرو و سایپا دیگر یک جای 
کارشان بدون این الستیک ها می لنگد. البته این روزها 
یکی از بزرگ ترین رقبای بارز مثل بسیاری از برندهای 
قدرتمند داخلی، بازار کم کیفیت محصوالت چینی 
است که عرصه  را بر تولیدات داخلی تنگ کرده  است.

 تایرهایی که در کرمان متولد شد
اما آنچه امروز نام گــروه صنعتی بارز به خود گرفته 
است، در سال ۱۳۶۳ با نام مجتمع صنایع الستیک 
ســیرجان به ثبت رسید و سه ســال بعد نام صنایع 
الستیک کرمان به خود گرفت و به شرکت سهامی عام 
تبدیل شد. این کارخانه تولیدی در زمانی که کرمان 
هنوز منطقه صنعتی کوچکی داشت و هنوز اقتصاد 
تولیدی آن رشد چندانی به خود ندیده بود، تصمیم 
گرفت نقشــی در توســعه جامعه صنعتی و شهری 
استان ایفا کند و با استقرار کارخانه بارز در سال ۷۲ در 
اطراف شهر کرمان، توانست به این هدف دست پیدا 
کند. در اولین فعالیت های تجاری این برند، ظرفیت 
ساالنه آن معادل ۲۵ هزار تن انواع تایر و تیوب نقلیه 
سبک و سنگین بود. طولی نکشید که به علت کیفیت 
قابل قبول و قیمت مناسب در برابر کاالهای مشابه 
خارجی، بارز توانســت محبوبیتی در بازار تایر ایران 
به دســت بیاورد و مصرف کنندگان به ویژه در بخش 
حمل ونقل سنگین به آن روی آوردند. سهم بارز در 
بازار محصوالت کشاورزی هم رفته رفته افزایش یافت 
تا جایی که بعد از گذشت پنج سال، تولیداتش از مرز 
۵۰ هزار حلقه در ســال عبور کرد و بازار تجهیزات 
تراکتورسازی و کشــاورزی را دست گرفت؛ بازاری 
که ۷۰ درصد سهمش از آن بارز است. گروه صنعتی 
بارز به عنوان یک برند ایرانی که ریسک ورود به عرصه 

تولید صنعتی و تکنولوژیک را به جان خریده است، 
همچون بسیاری از برندهای مشابه در روزهای نخست 
فعالیتش، واردکننده تکنولوژی های تولیدی به کشور 
بود. اولین قرارداد انتقال دانش فنی بارز با شــرکت 
الستیک دنا یا همان بریجستون سابق، به امضا رسید 
و به دنبال آن تکنولوژی های تولید الســتیک و تایر 
از روســیه و ایتالیا به این کارخانه تزریق شد. طولی 
نکشید که صنعت الستیک سازی آلمانی خود را به 
بارز معرفی کــرد و این روزها تمامی محصوالت بارز 
با تکنولوژی فنی کنتیننتال آلمان طراحی و تولید 
و روانه بازار می شــود؛ شــرکتی که چهارمین برند 
بزرگ تایرسازی جهان اســت و با حمایت از صنایع 
بارز توانست تکنولوژی خود را به خودروهای ایرانی 

معرفی کند.

 باید پای تایرهای چینی را برید
یکی از راهبردهــای بارز برای برند شــدن در بازار 
مصرفی ایران، همکاری استراتژیکش با خودروسازان 
ایرانی بوده است که در همین راستا شرکت بارز، دو 
کارخانه تولید تایرهای سواری به ظرفیت ۵ میلیون 
حلقه در سال را تأسیس کرد و توانست کارخانه های 
بزرگ خودروسازی کشور را به خود وابسته کند. در 
کنار آن با تأسیس کارخانه بارز کردستان در سال ۹۲، 
این برند ارزش  خود را در میان شرکت های تولیدی 
چند برابر کرد و اکنون کارخانه بارز کردستان ظرفیت 
تولیدی معادل ۶ میلیون حلقه در سال دارد. بارز در 
کنار فعالیت های تولیدی اش، نشان داده که نسبت 
به مســئولیت های اجتماعی و زیست محیطی  هم 
بی تفاوت نیست. این برند برای حفظ محیط زیست 
و کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر کشور، الزامات 
سیستم مدیریت ایزو را رعایت کرده و در اجرای آن 

خود را متعهد می داند و با جایگزینی تولید تایرهای 
رادیال و توســعه خطوط این تایرها، عمال به سهم 
خود، کاهش مصرف سوخت خودروها و جلوگیری از 
آلودگی محیط  زیست را یکی از اولویت های اجرایی 
خود قرار داده اســت. ضمن اینکه با ایجاد شرکت 
روکش تایر مجتمع صنایع الســتیک ســیرجان، 
سعی در استفاده مجدد از تایرهای مستعمل برای 
بازمصرف منابع و حفظ محیط زیست هم دارد . عباس 
عباسی ابیانه که اکنون مدیرعامل گروه صنعتی بارز 
است، بزرگ ترین معضل سر راه فعالیت این برند را 
محصوالت بی کیفیت چینی می داند که به وفور در 
بازار عرضه می شود و عرصه را بر صنایع داخلی تنگ 
کرده است. او می گوید: »واردات تایر خودروی چینی 
فاقد اســتاندارد با تعرفه پایین، موجب بی رغبتی 
تولیدکنندگان تایر خودرو در داخل کشــور شده و 
دولت باید در کنترل اســتاندارد تایرهای وارداتی 
چینی و وضع تعرفه واردات این گونه تایرها از خارج 
از کشــور، تجدیدنظر کند. این محصوالت به علت 
ضعف ساختاری، قابلیت روکش شدن دوباره ندارد 
و نه فقط به اقتصاد کشور که به محیط زیست ما هم 
آسیب جدی وارد خواهد کرد.« اکنون با وجود همه 
مشکالتی که صنایع تولیدی کشور با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، این بزرگ ترین برند تایرسازی ایران، 
ادعا می کند در افق ۱۴۰۴ تبدیل به تایرســاز یک 
منطقه خواهد شد و نام خود را به یک نماد ملی برای 
ایران بدل می کنــد. ظرفیت تولید ی  بارز هم اکنون 
۷۶ هزار تن در ســال بوده و طبق آخرین برآوردها 
درآمد ساالنه اش بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان است. 
حاال خانواده این برند کرمانی، به هشــت کارخانه 
گســترش پیدا کرده و بیــش از ۲۴۰۰ نفر در آن 

مشغول به کار هستند.
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ستون
c o l u m n

ظرفیت 
تولید ی  بارز 

هم اکنون ۷۶ 
هزار تن در 
سال بوده و 

طبق آخرین 
برآوردها 

درآمد 
ساالنه اش بالغ 

بر ۱۸۰ میلیارد 
تومان است. 
خانواده این 

برند کرمانی، به 
هشت کارخانه 
گسترش پیدا 
کرده و بیش 
از ۲۴۰۰ نفر 

در آن مشغول 
به کارند

برنداستوری
B r a n d S t o r y

تایرهاییکههنوزمیچرخند

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

سرگذشت ۳۲ ساله گروه صنعتی بارز

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

مصائب بنیان گذار 
شرکت هوندا

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

تویوتا چگونه باارزش ترین و پرفروش ترین برند صنایع خودروسازی جهان شده است؟
بنز هم به گرد آن نمی رسد!

۳ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره بیست ونه



برای ایجاد یک ســئوی مناسب باید مواردی را 
مدنظر قــرار دهید که اگرچه در ظاهر ســاده و 
کم اهمیت هســتند اما رعایت آن ها نام شما و 

شرکت تان را برند خواهد کرد.

یک نام منحصر به فرد انتخاب کنید
بهتر اســت نام شــرکت شــما 

به گونه ای باشد که افراد به آسانی 1
بتوانند شما را جست وجو کنند. 
اگر شــما یک نام متداول انتخــاب کنید، کار 
دشــوارتر می شــود؛ بایــد نــام شــرکت تان 

منحصر به فرد باشد.

یک وب سایت قدرتمند ایجاد کنید
وب سایت  شما باید به بازدیدکننده 

نشان دهد که دقیقا شما چه کار 2
می کنید، برای چه کسانی خدمات 
ارائه می دهید و چگونه این کار را انجام می دهید. 

در توضیحات خود از عبارات متداول اســتفاده 
کنید. به خاطر داشته باشــید همیشه کیفیت 
نســبت به کمیت برتری دارد. اگر بیش از اندازه 
تگ های مختلف در وب سایت خود قرار دهید، 

نتیجه کار منفی خواهد بود.

در وب سایت خود یک بالگ بگنجانید
یک بالگ با کیفیت به وب سایت 

خــود اضافه کنید. ســعی کنید 3
به طور منظم برای مثال یک بار در 
هفته، مطالبی را در بالگ قرار دهید. بهتر است 
خودتان برای بالگ مطلب بنویسید اما اگر وقت 
این کار را ندارید، از دیگران اجازه بگیرید تا مطالب 
آن هــا را در بالگ قرار دهید یا فردی را برای این 

کار استخدام کنید.
در ایــن حیــن باید دقــت کنید کــه عناوین 
مطالب شما شامل واژگانی باشد که کامال قابل 
جست وجو است و به طور مستقیم به موضوع متن 

مربوط می شود.
افراد را به وب سایت خود جذب کنید

هیچ چیز بیشتر از بازدید مداوم از 
وب سایت ، سئو را تقویت نمی کند. 4

با استفاده از ترکیبی از توییت های 
خودکار که هر یک حاوی یک لینک و نقل قول، 
تصویر و ویدئوهــای جالب و کوتاه هســتند، 

می توانید در این راه موفق باشید.

وب سایت  خود را قابل جست وجو کنید
گنجاندن یک نقشــه وب سایت 

می تواند مفید باشــد. همچنین 5
Google Web�  ابزارهایی مانند
master Tools  وجــود دارد کــه متخصصان 
باتجربه از آن ها برای ارزیابی و تقویت کیفیت و 
قابلیت جست وجوی وب ســایت شما استفاده 
می کنند. برای دریافت کمک فنی، همیشه روی 

متخصصان معتبر حساب کنید.

کارگاه
W o r k s h o p

الوینتافلر
بی سوادان قرن ۲۱ کسانی هستند که قدرت 

یادگیری و بازآموزی ندارند.
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وب سایت 
گوکر 

آزادانه به نام 
روزنامه نگاری، 

همه کار 
می کرد. افراد 
مشهور از این 

وب سایت 
شکایت کردند 

و مشکالتی 
برای این 

وب سایت 
به وجود آمد. 
وقتی مراقب 

انتقام های 
سیاسی و 

کاری رقبای 
خود نباشید، 

دیر یا زود 
تاوان آن را 
خواهید داد

وقتی می خواهید مطلبی را منتشــر  کنید که افراد 
را تحت تأثیر قرار دهــد و آن ها را جذب کند، بهتر 
است بدانید که افراد از چه نوع مطالبی خوش شان 
می آید؛ برای مثــال، اخبار درباره افراد مشــهور، 
فناوری، کسب وکار یا اخبار زندگی خصوصی افراد 
حوزه هایی هســتند که همیشــه برای طیف های 
مختلفی از مردم جذابیت دارد و پیگیر آن هستند. 
اما بهتر اســت به جای ارائه یک وب ســایت جامع 
که تمام انواع خبرها را پوشــش می دهد، روی یک 
جنبه و یــک مخاطب خاص تمرکــز کنید. برای 
مثال وب ســایت Valleywag اخبــار مربوط به 
سیلیکون ولی را منتشر می کند، Jalopnik  اخبار 
خــودرو و Gawker.com اخبار افراد مشــهور را 

ارائه می دهد.
 پول و سرمایه خود را هوشمندانه مدیریت 

کنید
برای مثــال شــرکت Gawker ســرمایه خود را 
هوشــمندانه در شــرکت های هلدینــگ خارج 

از آمریــکا ســرمایه گذاری کرده اســت. چنین 
ســرمایه گذاری هایی باعث می شــود وقتی یک 
شــرکت از نظر مالی ضربه می خورد، سهامداران 
می توانند انتظار داشــته باشــند که سهم شان از 

سرمایه گذاری به آن ها بازگردانده شود.
 ریاست و مدیریت خود را متعادل کنید

برخی از افراد، کارمندان خود را چپ وراست اخراج 
می کنند و خون آن ها را تا آخرین قطره می مکند! 
برخی از این مدیران تمــام تالش خود را می کنند 
تا اخباری را منتشــر کنند که افراد خاصی را مورد 
هدف قرار دهد و آن ها را ســرکوب کند. این موارد 
در نهایت به خود وب ســایت و مدیریت لطمه وارد 
خواهد کرد. بنابراین همیشه در مدیریت خود راه 

میانه را در پیش بگیرید.
 نگذارید غرور، چشم تان را کور کند 

وقتی اخباری را بدون هیچ ترس و واهمه ای منتشر 
کنید و فکر نکنید که ایــن اخبار چه تأثیری روی 
وب ســایت تان می گذارد، شکست خواهید خورد. 

باید روی دیگر سکه را نیز ببینید.
 رقبای خود را نادیده نگیرید

Gawk�یکی از وب سایت های ناموفق در این زمینه 
er بود. این وبســایت آزادانه به نام روزنامه نگاری، 
همه کار می کرد. افراد مشــهور از این وب سایت 

شکایت کردند و مشــکالتی برای این وب سایت 
به وجود آمد. وقتی مراقب انتقام های سیاســی و 
کاری رقبای خود نباشــید، دیر یا زود تاوان آن را 
خواهید داد و روزی می رسد که باید بهای نادیده  

گرفتن  رقبا را بپردازید.
 اشــتباهات خود را بپذیرید، از آن ها درس 

بگیرید و به کار خود ادامه دهید

اگر همواره پافشــاری کنید که تمام کارهای شما 
درست است و هیچ اشتباهی مرتکب نمی شوید، در 
واقع زمینه را برای شکست کسب وکار خود آماده 
کرده اید. شــاید اگر بپذیرید در این بین کارهایی 
بوده که درســت انجام نشــده اســت، کسب وکار 
شــما همچنان پایدار باقی بماند و به موفقیت های 

بیشتری دست پیدا کنید.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چه زمانی شکست می خورید؟

۸۵درصد از مصرف کنندگان، کسب و کار شما را از اینترنت پیدا می کنند

چراصدرنشینیدرگوگلحیثیتیاست؟

پنج شنبه این هفته کنفرانس سئو در تهران برگزار 
می شــود به همین خاطر مطالبی در مورد ســئو 
آماده کرده ایم که در ایــن صفحه می خوانید: هر 
کسب وکاری که در آن از خدمات آنالین استفاده 
می شود، باید اهمیت ســئو )بهینه سازی موتور 
جست وجو( را بداند. ســئو به وب سایت ها کمک 
می کند تا از طریــق کلیدواژه ها و به طور متمرکز 
ترافیک، مشتری بیشتری برای وب سایت ایجاد 
شود. معموال این کار از طریق رتبه باالی وب سایت 
یا برند در نتایــج موتورهای جســت وجو مانند 
گوگل، بینگ، یاهو و... انجام می شــود. در حوزه 
استارت آپی، یک محصول نوآورانه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت؛ اما بعد از اینکه اســتارت آپ به 
شهرت اولیه رسید یا رشد آن شروع شد، بازاریابی 
مناسب عامل اصلی است که موفقیت نهایی به آن 

بستگی خواهد داشت. 
این شــامل تالش هایی بــرای بازاریابی آنالین 
)در پلتفرم های رســانه اجتماعی و نیز از طریق 
سئو( می شــود. در حال حاضر، در حالی که اکثر 
اســتارت آپ ها از طریق رســانه های اجتماعی 
بازاریابی دیجیتالی خــود را آغاز می کنند، نباید 
فراموش کنند که ســئو اثربخشی آن را افزایش 
می دهد. در ایــن گزارش که بــر روی بازار هند 
تمرکز دارد، به تعدادی از دالیلی که نشان می دهد 
چرا بازاریابی ســئو این قدر برای یک استارت آپ 

مهم است، اشاره شده است.

 موجب افزایش و رشد سریع نفوذ اینترنت 
می شود

طبق گزارش های اخیر، تا ســال ۲۰۲۰ هر سال 
حداقــل ۵۰ میلیون نفر به کاربــران اینترنت در 
هند اضافه می شوند. این رشد دیگر فقط از طریق 
کاربران اینترنتی در دسکتاپ ها ایجاد نمی شود، 
بلکه کاربران اینترنتی تلفن همراه قسمت اعظم 
آن را تشکیل خواهند داد. جوانان، جمعیت اصلی 
به شمار می روند که بیشترین رشــد را دارند و از 

تجربه های جدید استقبال می کنند. 
حدود ســه چهارم کاربران آنالیــن هندی، در 
گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند. این نشان 
می دهد که در دهه های آتی، آن ها مشــتریان 
هدف شــما خواهنــد بود. برای دسترســی به 
آن ها، باید حضور آنالین پررنگی داشته باشید 
و مهم نیست که محصوالت یا خدماتی که ارائه 

می دهید، چیست.

 به »جذب« مشتریان کمک می کند
در یک تحقیق آنالین در ســطح جهانی مشخص 
شد که وقتی صحبت از تعداد خریدارانی می شود 
که به طور آنالین و از طریق موتور جست وجو خرید 
می کنند، هند رتبه اول را کسب می کند. برخالف 
رسانه ها یا رسانه اجتماعی سنتی که در آن باید به 
مخاطب هدف نزدیک شوید، ماهیت درونی سئو 
به دنبال مشتریانی می گردد که آن ها در اینترنت 
شما را جست وجو می کنند. اگر یک مشتری یک 
واژه جســت وجوی خاص را در موتور جست وجو 
تایپ کند و نام شما را در اولین نتایج ببیند، درواقع 
به او گفته شده که محصول یا خدمات شما به آنچه 

که جست وجو کرده، بسیار مرتبط است.

 موجب بازگشت بهتر سرمایه می شود
تبلیغات آنالین یک صندوق پول اســت که باید 
به طور مداوم در آن پول بریزید تا مشــتریان را به 
خود جلب کنید. البته این برای یک اســتارت آپ 
ناخن خشک امکان پذیر نیست. تبلیغات شما فقط 
تا زمانی پخش می شود که شما پول خرج کنید. 
در مقابل، یک راهبرد سئو، ترافیک طبیعی ایجاد 
می کند و تا ماه ها پس از اســتفاده فعاالنه، شما از 
مزایای آن بهره مند خواهید بود. سئو برای پیگیری 
نتایج از نظر ترافیک، رتبه بنــدی و مبادالت نیز 
مفید است. بنابراین، بازگشــت سرمایه در سئو 
بیشــتر از بازگشت سرمایه در ســایر کانال های 

بازاریابی دیجیتالی است.

 برندسازی شما را تقویت می کند
سئو دیگر تنها راهبرد بازاریابی نیست؛ اکنون سئو 
یک قانون یکپارچــه  از راهبرد بازاریابی کلی یک 
شرکت به شــمار می رود. وقتی گوگل، وب سایت 
استارت آپ شما را در باالی نتایج جست وجو قرار 
می دهد، تأثیر خوبی روی مشتریان شما می گذارد. 
این امر موجب اعتمادسازی و اعتبار شما در بین 
مشتریان می شود. هرچه رتبه صفحات و محتوای 
شما باالتر باشــد، احتمال اینکه مشتریان روی 
محتوای شــما کلیک کنند تا بیشتر درباره برند 

شما بدانند، بیشتر خواهد بود.

 تقاضای آفالین ایجاد می کند
یــک نظرســنجی نشــان داد کــه ۸۵ درصد از 
مصرف کننــدگان، از اینترنــت بــرای یافتــن 
کسب وکارهای محلی استفاده می کنند. تصور کنید 
که شما اخیرا یک بوتیک لباس باز کرده اید. فرض 

کنید یک صفحه رسانه اجتماعی یا یک وب سایت 
دارید )کــه اولین گام برای بازاریابی آنالین شــما 
به شمار می رود!(، در این صورت سئو می تواند شما 
را به مشتریانی که چیزی درباره شما نمی دانند اما 
محصوالت شما برای آن ها بسیار مناسب است، وصل 
کند. اگر شما از سئو استفاده نکنید، مشتریان آنالین 
شما را پیدا نخواهند کرد و ترغیب نمی شوند که از 
فروشگاه شما دیدن کنند. صنعت تجارت الکترونیک 
هند، روی سئو به عنوان یکی از راهبردهای بازاریابی 
داخلی بسیار حســاب می کند. سیمیالر وب یک 
شرکت اطالعات ترافیکی است که اخیرا گزارشی 
منتشر کرده است. طبق این گزارش مشخص شد 
که امســال ۳۶ درصد از ترافیک دسکتاپ، مربوط 
به ترافیک مســتقیم فروش اینترنتی در هند بوده 
اســت. در حالی که ترافیک جســت وجوی عادی 
۳۰ درصد از بازدیدهای دســکتاپی این صنعت را 
تشکیل داده است. موفقیت هر راهبرد سئو به نحوه 
اعمال آن بستگی دارد. سئو به منابعی از لحاظ مالی، 
وقت و تالش نیاز دارد؛ بنابراین هر استارت آپی که 
می خواهد از آن استفاده کند، باید بررسی کند که 
چه مقــدار و به چه طریقی می تواند این منابع را در 
سئو ســرمایه گذاری کند. به طور نمونه، برخی از 
سئوهای اولیه را می توان از طریق خود کارآفرینان 
و با یادگیــری مراحل اولیه از طریــق کارگاه های 
آموزشــی و آموزش های آنالین انجام داد. سپس 
وقتی استارت آپ شــما رشد کرد، باید یک راهبرد 
داشته باشید تا ســئو را به عنوان یک روند مداوم و 
یکپارچه در بازاریابی و برندسازی خود جای دهید. 
در نهایت، مقدار ســرمایه  ای که می خواهد در سئو 
ســرمایه گذاری کنید، فقط به بودجه شما محدود 
می شود و باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید.
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بدترین توصیه ای که می توان کرد، آن است 
که بگوییم بهینه ســازی موتور جست وجو 
)سئو( را نادیده بگیرید و روی محتوا تمرکز 
کنید. سئو وب سایت شما را به زبانی تبدیل 
می کند که هر موتور جست وجویی می تواند 
به آسانی آن را متوجه شود؛ بنابراین کاربران 
صفحات شما را مشاهده خواهند کرد. اما در 
این راه مرور اشــتباهاتی که کســب و کارها 
به طور مکرر مرتکب می شوند می تواند برای 

شما درس هایی داشته باشد.
1. کلیدواژه ها

شــما هنوز هم به کلیدواژه نیــاز دارید. دو 
اشتباهی که در این زمینه مرتکب می شوید 
این اســت: چاشــنی دادن به کلیــدواژه و 
هدف قرار دادن کلمات اشــتباه. چاشــنی 
دادن با اســتفاده از عبارات کلیدی دقیق در 
بســامدهای غیرعادی، موتور جست وجو را 
فریــب می دهد. این کار باعث می شــود که 
موتورها شما را جریمه کنند؛ درواقع عبارت 
شــما هیچ معنایی نخواهد داشــت. گوگل 
برای تجزیه و تحلیل هدف صفحه شــما از 
نمایه ســازی معنایی نهفته )LSI(  استفاده 
می کنــد و تغییرات کلیدواژه را مشــخص 
می  کند. به جای تکرار واژه به واژه، از مترادف ها 
و جایگزین های دیگر استفاده کنید. کلیدواژه 
را در عنوان، بنــد اول، توضیحات اصلی و در 
داخل متن اســتفاده کنید. برای شناسایی 
کلماتی که در جســت وجو ظاهر می شود، از 

برنامه ریز کلیدواژه استفاده کنید.
2. متن لنگر

متن لنگر کلمــات قابل کلیــک کردن در 
یک هایپرلینک اســت. شما می توانید برای 
متن هــای دارای برند، لینک هــای خالی و 
لینک های دنباله دار، از متن لنگر اســتفاده 
کنیــد و صفحه خــود را در ســایر مطالب 
وب سایت و وب ســایت های خارجی مرتبط 

پیوند دهید.
3. بهینه سازی تصویر

محتــوای دارای تصویــر کلیــک، الیک و 
اشتراک گذاری های بیشتری خواهد داشت. 
اما مشکل آن است که موتورهای جست وجو 
نمی توانند تصاویر را ببینند. در این خصوص 
موتورها به توضیحات متنی نیاز دارند. بهتر 
است یک نام فایل کامال مرتبط، زیرنویس و 

عنوان برای تصویر مشخص کنید.
4. استراتژی لینک

در یک نظرسنجی مشخص شد که ۹۰ درصد 
افراد از نشــریات و تبلیغات به عنوان بهترین 
استراتژی تقویت سئو و ایجاد لینک استفاده 
می کنند. باید مراقب باشــید که لینک های 
وب سایت های جریمه شــده و نامعتبر را در 

مطلب خود نگنجانید.
5. طرفداران و دنبال کنندگان

رسانه های اجتماعی بی نظیر هستند اما تعداد 
طرفداران شما چندان تعیین کننده  نخواهد 
بود. مشارکت و فعالیت است که اهمیت دارد. 
باید مشــخص کنید نحوه برقراری ارتباط و 
تعامل با افراد و برخورد آن ها با شــما چگونه 
است؟ اعداد و ارقام مهم نیست، فعالیتی که 
ایجاد می کنید و میزان مشارکت مخاطبان 

شما مهم است .

بهینه سازی موتور جســت وجو )سئو( راهبرد 
پیچیده ای اســت و زیرمجموعه هایی از قبیل 
بازاریابی محتوا، ساخت لینک و بازاریابی رسانه 
اجتماعی دارد. در اینجا شما دو گزینه پیش رو 
دارید: ابتدا، می توانید یک نفر را استخدام کنید تا 
کارهای سئو را در داخل شرکت انجام دهد. دوم 
اینکه می توانید از یک شرکت دارای تخصص 

سئو استفاده کنید.
 مزایای گزینه اول

1.کنترل بیشتر
در این صورت شما روی راهبرد و اجرای کمپین 
سئوی خود کنترل بیشتری خواهید داشت. اگر 
بر اوضاع مسلط باشید، سریع تر به نتایج مورد 
نظر خود خواهید رسید اما باید بدانید که دارید 

چه کار می کنید.
2.همکاری نزدیک تر

کارمندان سئو با استاندارد های برند شما بیشتر 
آشنا خواهند شد و در نتیجه می توانند محتوا 
و پیام هایی را تولید کننــد که مطابق با هدف 
شرکت شــما هســتند. در این صورت، سایر 
دپارتمان های شــما، اعم از خدمات مشتریان 
و فروش، خود را با اهداف سئوی شما منطبق 

می کنند.
 مزایای گزینه دوم

1. دسترسی به متخصصان
منابع رایگان زیادی وجود دارد که در آشنایی 
با اصول اولیه سئو به شــما کمک می کند، اما 
زمان زیادی طول می کشد تا شما بر این حوزه 
مسلط شوید. استخدام یک متخصص یا تیمی از 
متخصصان می تواند هزینه بر باشد، اما کار با یک 
سازمان شما را یک باره به افراد متخصص وصل 
خواهد کرد و می توانید با هزینه کمتر به نتایج 

بهتری دست یابید.
2. مقرون به صرفه بودن

بســیاری از کارآفرینان و بازاریاب های جدید، 
نرخ سئوی قابل رقابتی را ارائه می دهند. ممکن 
اســت در نگاه اول این هزینه زیاد باشد، اما دو 
مورد را باید در نظــر گرفت: اول اینکه این نرخ 
جایگزین یک تیم از کارمندان تمام وقت خواهد 
بود که هزینه بیشتری را دربر خواهند داشت 
و دوم اینکه شــما باید به این موضوع به چشم 

سرمایه گذاری نگاه کنید.

اشتباه های رایج سئوسازی

سئو را برون سپاری کنیم 
یا نه؟

سئو دیگر 
تنها راهبرد 

بازاریابی 
نیست؛ اکنون 
سئو یک قانون 

یکپارچه  
از راهبرد 

بازاریابی کلی 
یک شرکت 

به شمار 
می رود. 

وقتی گوگل، 
وب سایت 

استارت آپ 
شما را در 

باالی نتایج 
جست وجو 

قرار می دهد، 
تأثیر خوبی 

روی مشتریان 
شما می گذارد

روشنک ایرانمهر

گزارش
R e p o r t

غرور بیش از حد و نادیده گرفتن رقبا و واقعیت ها، می تواند هر استارت آپی را نابود کند

میان برهایی ساده به سوی  سئو

۳ مهر ۱۳۹۵ . سال اول .  شماره بیست ونه
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سختکوشــی، آدم هــای معمولــی را بــرای 
سرنوشت های غیرمعمول آماده می کند.

هما رئوفی

ستون
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این راه ها را امتحان کنید

چرا معده تان خوب 
نمی شود؟

از زمانی که یادتان می آید، مشکالت معده و 
دردهای آزاردهنده اش همراه تان بوده؟ شاید 
بزرگ ترین مقصر این پرونده خودتان باشید 
و با اشــتباهاتی که هــر روز انجام می دهید، 
این دردها را به جان تان انداخته باشــید. از 
نظر متخصصان، نشســتن مــداوم می تواند 
احتمال مبتال شدن تان به مشکالت گوارشی 
که معده درد یکی از آن ها اســت را بیشــتر 
کند و برای اینکه درد معده تان آرام بگیرد و 
حال تان بهتر شــود، چاره ای جز عمل کردن 

به این توصیه ها ندارید.
 سر وقت غذا بخورید

کار زیــاد را بهانه نکنید و هر روز در ســاعت 
معینی صبحانه، نهار و شام تان را میل کنید. 
اگر به خاطر تمام شدن کارهای روی میزتان 
غذا خوردن را به تعویق می اندازید، مطمئن 
باشــید که حتی با خوردن دارو هم حال تان 

خوب نمی شود.
 آماده خواری نکنید

خوردن غذاهای آماده یا حتی آوردن کنسرو 
به دفتر کار، معده شما را نابود می کند. برای 
خالص شــدن از این دردها، هر روز از خانه با 
خودتان غذا بیاورید. غذاهای چرب و پرادویه 
رســتوران ها و مصــرف مداوم فســت فود، 
می تواند به معده و دستگاه گوارش شما آسیب 

جدی وارد کند.
 چای هل دار بخورید

اگر مشــکالت معده تان به دلیل ریفالکس 
ایجاد شده، باید مصرف چای و قهوه را کمتر 
کنید. اما اگــر ریفالکس نداریــد و هر روز 
یکی، دو فنجان چای می خورید، بهتر است 
چای تان را با هل دم کنید تــا به خاطر نفخ، 
دچار معده درد نشوید. البته یادتان نرود که 
مصرف نوشیدنی های کافئین دار، به خودی 
خود باعث ناراحتی معده می شود و اگر اهل 
قهوه خوردن یا نوشیدن چای غلیظ هستید، 
باید انتظار دچار شــدن به مشــکالت معده 
را هم داشته باشــید. اصال می توانید به جای 
اضافه کردن هل به چای تان، روزی یکی، دو 
فنجان دم نوش هل و زنجبیل بخورید تا حال 

معده تان بهتر شود.
 همیشه عرق نعناع نخورید

از قدیم به شــما گفته اند کــه نعناع، درمان 
مشــکالت معده است؟ شــاید در زمانی که 
نفخ کرده اید یا به خاطر اسپاســم معده درد 
می کشــید، این ادعای قدیمی به شما کمک 
کند؛ اما اگر دچار ریفالکس معده شده باشید، 
خوردن این عرق کاری جز بدتر کردن  حال تان 
نمی کند؛ چراکه نعناع، عضالت معده را شل 

می کند و باعث تشدید ریفالکس می شود.
 درست نفس بکشید

تنفس درست شکمی، چاره بسیاری از دردها 
اســت. برای خالص شــدن از معده درد هم 
می توانید از ایــن روش کمک بگیرید. کافی 
اســت در تمام لحظات روز، شاهد تنفس تان 
باشــید و کامل و با حرکت عضالت شــکم 

نفس بکشید.
 ماست بخورید

فرآورده های پروبیوتیک، به رشد باکتری های 
مفید در دستگاه گوارش شما کمک کرده و 
سالمت معده و روده هایتان را تضمین می کند. 
ماســت از جمله این فرآورده ها اســت که با 
خوردن روزانه اش، می توانید از شر معده درد 

و مشکالت روده خالص شوید.
 با جوی دوسر آشنا شوید

غالت سبوسدار هم از جمله مواد غذایی است 
که به بهبود دستگاه گوارش کمک می کند. 
این خوراکی هــای پرخاصیت، میزان زیادی 
فیبر در خود دارد و اگر به اندازه مصرف شان 
کنید، غذای تــان بهتر هضم می شــود و به 
معده درد و دیگر مشــکالت گوارشی دچار 

نمی شوید.
 فلفل  قرمز نخورید

فلفل قرمز، یکی از بدترین ادویه ها برای معده 
است. با خوردن فلفل قرمز معده تان تحریک 
شده و بیشــتر از قبل دچار درد و سوزش سر 
دل می شوید. پس اگر معده درد و ریفالکس 
همیشــه همراه تان اســت، قید ایــن ادویه 

پرخاصیت را برای همیشه بزنید.
 سیب زمینی سرخ شده نخورید

خوراکی های سرخ شده با میزان فراوان روغنی 
که دارد، به راحتی به معده شما آسیب می زند. 
اگر همیشه ســر دل تان احساس سنگینی 
می کنیــد یا ســوزش ســر دل و ریفالکس 
کالفه تان کرده، باید دور ســرخ کردنی ها را 
خط بکشید. البته یادتان نرود که مواد غذایی 
سرخ شده، تنها چربی هایی نیست که معده تان 
را ناراحت می کند. هضم خوراکی های چرب 
دیگــری مثل پنیر پیتزا هــم می تواند برای 
شما دشــوار باشــد و درد معده تان را بیشتر 
کند. پس تا جایی که می توانید، ســراغ پیتزا 

و الزانیا نروید.
 شکم تان را روغن مالی کنید!

اگر معده درد شما با یبوست همراه است، عالوه 
بر مصرف روغن زیتون، می توانید شکم تان را با 
آن ماساژ دهید. کافی است دراز بکشید و چند 
قطره روغن زیتون دور ناف تان بریزید و با کف 
دست و به آرامی، 10 بار به سمت راست روی 
شــکم تان را دورانی ماساژ دهید و 10 بار هم 
به سمت چپ ماساژ را تکرار کنید. این کار را 
هر صبح بعد از بیدار شــدن و هر شب قبل از 

خوابیدن انجام دهید تا حال تان بهتر شود.

درد، پوسته پوسته شدن، بو گرفتن و ضعیف شدن 
پاهای شما، همه می تواند حاصل بی توجهی تان در 
انتخاب کفش باشد. اگر کفشی که قرار است ساعت ها 
در طول روز همراه تان باشد را درست انتخاب نکنید و 
در خرید کفش، به  عاملی جز زیبایی اش توجه نکنید، 
پاهایتان در معرض آسیب های متعددی قرار می گیرد. 
ما در این مطلب، به شــما می گوییم که کدام یک از 
اشتباهات تان زمینه را برای مزمن شدن مشکالت 

پاهای شما فراهم کرده است.

 کف کفش تان فرسوده شده؟
آیا تا به حال به پاشنه های کفش تان و تغییرات شان 

توجه کرده اید؟ شاید پیش از این هم دیده باشید که 
پاشنه یکی از کفش هایتان از دیگری پایین تر آمده 
و در اثر فشــارپای تان، بیشتر فرو رفته است. چنین 
اتفاقی عجیب نیست؛ چراکه پاشنه پای تان تمام وزن 
بدن شما را تحمل می کند و بدیهی است که به مرور 
این قسمت از کفش تان، افت بیشتری کند. اما نکته 
عجیب، استفاده دوباره از کفشی است که پاشنه اش 
فرسوده شده است. از آنجا که برای سالم ماندن پاها 
و اســکلت بدن تان، باید پاشنه پای تان را در شرایط 
مناسبی قرار دهید، به محض دیدن فرسودگی این 
قســمت از کفش تان، باید فکری به حال پاهای تان 

بکنید و یک کفش تازه را به خانه بیاورید.

 عاشق کفش نوک تیز هستید؟ 
حتی اگر کفش های نوک تیز، مد سال باشد، نباید 
گول استفاده از آن ها را بخورید. این کفش ها نه تنها 
انگشتان پای تان را تحت فشار قرار می دهد، بلکه 
به تاندون ها، عضالت و حتی اعصاب پای شما هم 

آسیب می زند. پس اجازه ندهید که کار طراحان مد 
و لباس، به قیمت سالمت یکی از مهم ترین اعضای 
بدن تان که نامش را قلب دوم گذاشته اند، تمام شود.

 آنالین کفش می خرید
این روزها با تولد فروشگاه های اینترنتی که به خاطر 
رقابت با هــم تخفیف های هیجان انگیــزی را ارائه 
می دهند، خرید کردن آسان تر و حتی لذت بخش تر 
شــده اســت. اما اگر قصد خرید کفش دارید، حتی 
به قیمت یک پیشــنهاد تخفیفی عالی نباید به فکر 
اینترنتی خریدنش بیفتید. حتی اگر کفش مورد نظر 
متعلق به برند معتبری باشد و حتی اگر دوستان تان 
از خریدنش راضی باشند، نباید بدون امتحان کردن 
کفش و مطمئن شدن از هماهنگیش با پاهای تان آن 

را انتخاب کنید.

 کفش پاشنه  نازک می پوشید؟
قبل از هر چیز بگوییم که اگر می خواهید با پوشیدن 

کفــش، خودتان را قدبلند جلوه دهید، بهتر اســت 
ســراغ کفش های لژدار بروید که از پای تان حمایت 
بیشــتری می کند. اما اگر نه به خاطر قد بلند شدن، 
بلکه صرفا به دلیل عالقه ای که به کفش های پاشنه دار 
دارید، سراغ شان می روید، بهتر است کفش هایی که 
پاشنه کوتاه و پهنی دارند را انتخاب کنید. کفش های 
پاشنه نازک، آســیب دیدگی پاهای تان را چند برابر 

می کند.

 بی خیال جوراب می شوید؟
حتی اگــر به راحتی کفش تان اطمینان داشــته 
باشــید، نباید بدون جــوراب آن را بــه پا کنید. 
جوراب هــای نخی تنها به خاطر راحت تر شــدن 
پای تان در کفش به کار شــما نمی آید. زمانی که 
شما این جوراب ها را به پا می کنید، احتمال خانه 
کردن قارچ ها و باکتری هــا را در پاهای تان کمتر 
می کنید و از بدبو شدن پاها یا عفونت کردن شان 

جلوگیری می کنید.

لی لی اسالمی
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نگذارید کفش های تان به کشتن تان دهد

خاموش کردن درد سیاتیک

چرا باید در پاییز بیشتر پرتقال بخورید؟

راهکارهای کم کردن درد زانو

بشمار و نفس بکش

اگر بی اعتنا به این درد، کارهای هر روزتان را 
به روال قبل انجام دهید، هر روز شدیدتر 

می شــود و شــما را ناتوان تر از قبل 
می کند. درد سیاتیک برای خیلی از 
افراد، مخصوصا پشت میزنشین ها 
آشناست و اگر شــما هم خیلی 
وقت ها با آن درگیر می شــوید، 
بهتر از بعد از دو، سه روز استراحت 

کردن و کم شدن درد، این تمرین ها 
را انجام دهید.

یکی از تمرین های ساده ای که برای کاهش 
درد سیاتیک می توانید ســراغش بروید، فشاردادن 

کمر به زمین است. برای انجام این حرکت، روی زمین دراز 
بکشید؛ دست هایتان را دو طرف تان قرار دهید و زانوهای تان 
را خم کرده و پاها را باال بیاورید. حاال ســعی کنید شکم و 
کمرتان را به زمین فشار دهید و بعد از حدود 10 ثانیه فشار 
را رها کنید. این تمرین را بارها در طول روز انجام دهید تا 

کمتر گرفتار چنین دردی شوید.
تمرین بعدی، تمرین ســفت کردن شکم 
است. این بار روی شکم تان دراز بکشید، 
دســت ها را دو طرف تان بگذارید و 
ســرتان را از یک طــرف روی زمین 
بگذارید. نیازی به خــم کردن پاها 
نیست؛ فقط کافی است برای 5 تا 10 
ثانیه با حبس کردن نفس تان، عضالت 
شکم خود را تا جایی که می توانید سفت 
کنید و ســپس به حالت عادی برگردید. 
این تمرین را هم می توانید بارها در طول روز 

انجام دهید.
هربار که مقابــل تلویزیون دراز کشــیدید یا هر بار که 
برای چــرت زدن یا خوابیدن به تخت تــان رفتید، اول 
این تمرین های ســاده را انجام دهید و با هر روز تمرین 
کردن شان، برای همیشــه با درد سیاتیک خداحافظی 

کنید.

یک بــار خوراکی هایی کــه از ابتدای روز 
تا حاال میل کرده ایــد را در ذهن تان 

فهرست کنید. ســهم مواد غذایی 
حــاوی ویتامیــن C در آن هــا 
چقدر اســت؟ اصال حواس تان 
هســت که باید در طــول روز 
حسابی ویتامین C به بدن تان 
وارد کنید و بــا کمکش نه تنها 

سیستم ایمنی بدن تان را تقویت 
کنید، بلکه توانایی های مغزی تان را 

باالتر برده و از شــر اضطراب هم راحت 
شوید؟ ویتامین C هزار و یک فایده به جسم و روان 

شما می رســاند و گذشته از موارد گفته شده، به جذب 
بهتر آهن در بدن تان هــم کمک می کند. اگر به اندازه 
کافی این ویتامین را مصــرف کنید، نه تنها ویروس ها 

خانه تان را به عنوان جایی امن نمی شناسند، 
بلکه پوست و موی تان هم دچار آسیب 
نشده و پیرتر از شناسنامه تان به نظر 

نمی رسید.
 C برای اینکه ذخیــره ویتامین
بدن تان را بــاال ببرید، می توانید 
ســراغ مرکبات دوست داشتنی 
که همین روزها بــه بازار می آید، 
بروید. اما گذشته از آن ها، با ریختن 
آب  لیموی تازه روی آب و نوشیدنش 
در ابتــدای هر روز هــم خدمت بزرگی به 
بدن تان می کنید. عالوه بــر این میوه ها، می توانید 
روی کمک ســبزیجاتی مثل فلفل دلمه ای و بروکلی 
هم حساب کنید و بیشتر از قبل گوجه فرنگی و کیوی 

مصرف کنید.

اگر زانودرد به زندگی تان پــا بگذارد، بیرون 
کردنش کار ســاده ای نیست. پس تا کار 

از کار نگذشــته، انجام دادن برخی از 
تمرین های ضد زانودرد را به عادت 

روزانه تان تبدیل کنید.
یکــی از تمرین های ســاده ای که 
بــدون ابــزار خاصــی می توانید 

انجامش دهید، تمرین خم وراست 
کردن زانو در حالت ایســتاده است. 

راحت بایســتید و از قبل یــک چهارپایه 
با ارتفاع حدود 20 تا 30 ســانتی متر را جلوی 

پاهای تان بگذارید. حاال پای راست تان را روی چهارپایه 
قرار دهید. اگر حفظ تعادل برای تان ســخت است، این 
حرکت را در کنار یک دیوار قرار دهید تا با دستی که به 
دیوار می گیریــد، تعادل تان را بهتر حفظ کنید. بین 10 
تا 15 ثانیه در این حالت بمانید و سپس هر دو پا را روی 
زمین بگذارید و راحت بایســتید. حاال پای چپ را روی 

چهارپایــه بگذارید و حدود 15 ثانیه هم 
در این حالت بمانید.

تمریــن دومــی کــه می توانید 
انجامش دهید، نوعی کشــش 
عضالنی اســت. به این ترتیب 
کــه ابتــدا بایــد در حالتی که 
پاهای تان را به اندازه عرض شانه 
باز کرده اید، بایستید. سپس پای 
راســت تان را به پشت خم کنید و با 
دســت راســت تان، آن را از ناحیه مچ 
بگیرید و برای 15 ثانیــه در این حالت نگه 
دارید. ســپس به آرامی پا را رها کنید و به حالت عادی 
برگردید. پس از چند ثانیه اســتراحت، این تمرین را با 

دست و پای چپ انجام دهید. 
می بینید؟ این تمرین ها آن قدر ساده است که در هر لحظه 
از روزتان می توانید آن ها را انجام دهید؛ حتی اگر پشــت 

میزکارتان باشید.

تنفس نامنظم یا کشیدن دمی که یادتان 
می رود به موقع بازدمش را از حفره های 

بینی تان بیــرون بدهیــد، نه تنها 
بــه آرامش روان، که به ســالمت 
جسم تان هم آسیب می زند. شاید 
به خاطر مشــغله های فراوانی که 
دارید یا به دلیل نداشــتن تمرکز 

کافی، نتوانید در تمام لحظات روز 
شاهد تمرکزتان باشــید و درست و 

اصولی نفس بکشید؛ اما حداقل می توانید 
در زمان های استراحت تان، تمرین های ساده 

تنفســی را که می تواند از بروز آســیب های احتمالی 
جلوگیری کند، انجام دهیــد. یکی از روش های موثر 
تنفسی که به سالمت شما کمک می کند، تمرین تنفس 
یکسان اســت. در این تمرین، زمانی که برای کشیدن 

دم صرف می کنیــد، باید با زمان بیرون 
دادن بازدم یکی باشد. پیشنهاد ما 
این است که در ابتدا برای هر دم 
در ذهن تــان به آرامــی تا عدد 
چهار بشــمارید و با شــمردن 
دوباره تا عدد چهــار، بازدم را 
بیرون بدهید. البته بعد از چند 
ماه که در درست نفس کشیدن 
حرفــه ای شــدید، می توانید این 
زمان را تا 6 و بعد هم تا هشــت ثانیه 
طوالنی کنید و از فایده های عمیق و یکسان 
نفس کشــیدن بهره ببرید. فکر نکنید که با یکی، دو 
روز در هفته تمرین کردن همه چیز درســت می شود. 
شما باید درست نفس کشــیدن را به عادت روزانه تان 

تبدیل کنید.

نشانه هایی که به شما می گوید کمبود پروتئین دارید
به عدس و لوبیا سالم کنید!

همین امروز یک قلم و کاغذ بردارید و تمام مواد غذایی که 
از ابتدای روز تا زمان خوابیدن میل می کنید را فهرست 
کنید. عجیب نیست اگر اغلب خوراکی هایی که هر روز 
می خورید، کربوهیدراتی باشد و شاید وقتش رسیده که 
بدانید مصرف روزانه همین خوراکی ها است که عوارض 
ناخوشــایند متعددی را در بدن تان ایجاد کرده اســت. 
کمبود پروتئین در بــدن، عواقب متعددی را با خودش 
به همراه می آورد و در این مطلب، ما شــما را با برخی از 

آن ها آشنا می کنیم.

 دل تان شکالت می خواهد؟
هرچه بیشــتر کربوهیدرات و مــواد قندی بخورید، 
بدن تان به قند بیشتری نیاز پیدا می کند و در چنین 
شرایطی، بیشــتر هوس ســیب زمینی سرخ شده و 
شکالت کاکائویی می کنید. در صورتی که نمی توانید 
در برابر ولع خــوردن خوراکی هــای کربوهیدراتی 
مقاومت کنید، بعید نیست که دچار کمبود پروتئین 

شده باشید.

 زخم هایتان دیر خوب می شود؟
اگر زخم های تان دیر خوب می شود و سرعت بهبودشان 
پایین است، احتماال کمبود پروتئین دارید. در این صورت 
باید بیشتر از قبل آجیل و مغزهای سرشار از پروتئین را 

میل و بیشتر حبوباتی مثل لوبیا و سویا را مصرف کنید.

 میل جنسی تان کم شده؟
ضعف عضالنی که ناشــی از کمبود پروتئین در بدن تان 
است، باعث کاهش میل و توان جنسی شما می شود. اگر 
تازگی ها با این مشــکل روبه رو شده اید، بیشتر غذاهای 

گوشتی بخورید و از مصرف ماهی هم غافل نشوید.

 اعصاب ندارید؟
افســردگی و اضطراب از دیگر عوارض کمبود پروتئین 
است. اگر دل تان مثل ســیر و سرکه می جوشد یا اینکه 

احســاس می کنید دلیــل خاصی برای شــاد بودن در 
زندگی تان به چشم نمی خورد، نان لواش و برنج کمتری 
میل کنید و به جایش غالت سبوسدار را جایگزین کنید.

 همیشه بیمارید؟
نای انجام هیچ کاری را ندارید و از یک بیماری، به دامان 
بیماری دیگر می افتید؟ باور کنید شما بیشتر از هر زمانی 
به مصرف پروتئین نیازمندید. کافی است سهم لبنیات را 
در رژیم غذایی تان باال ببرید و با ماست و پنیر آشتی کنید 

تا خیلی زود از این وضعیت نجات پیدا کنید.

 موهای تان می ریزد؟
ریزش مو همیشه به خاطر بدکاری غده تیروئید نیست؛ 
اگر به اندازه کافی پروتئین مصرف نکنید، موهای تان هم 
ضعیف می شــود و همه خانه را از خود پر می کند. بهتر 
است ماده پروتئینی که مصرف می کنید، مثل گوشت و 
عدس، آهن هم داشته باشد تا حال موهای تان بهتر شود.

تمرین هایی برای سر کار

تمرین تنفس یکسان کنید

حرکت هایی که 10 ثانیه بیشتر وقت شما را نمی گیرد

ویتامین C ذخیره کنید
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امروز بانکداری موبایلی در اروپا و آمریکا از بانکداری 
از طریــق کامپیوترهای شــخصی و یا مراجعه به 
شعبات، رواج بیشتری دارد؛ بنابراین تعجبی هم 
ندارد که مجرمان سایبری اشتیاق بیشتری به هک 
کردن تلفن و لپ تاپ تان داشته باشند؛ اما نگران 
نشــوید، این به این معنی نیست که هکرها روش 
کار خودشــان را تغییر می دهند و حجم عظیمی 
از تهدیدها را به فقط چند گام ساده کاهش دهند.

درواقع زمانی که هکرها بخواهند به جای بانکداری 
اینترنتی، بانکداری موبایلــی را مورد حمله قرار 
دهند، نیاز زیــادی به تغییر روش شــان ندارند. 
مسیری که در آن کمترین مقاومت وجود داشته 
باشد، یعنی همان اســتفاده از رفتار کاربر نهایی، 
موردعالقه شان است. چیزی که تغییر کرده »سطح 
حمله« است که وقتی صحبت از موبایل می شود، 
بسیار گسترده اســت. در گذشته حمله کنندگان 
بیشــتر بر روی اســتفاده از کد اپلیکیشــن بد 
نوشته شــده متمرکز بودند اما امروزه دستگاه ها و 
شبکه، خودشان به خوبی به هدف متصل می شوند.

 دستگاه خود را قفل کنید
اول به سراغ خود دستگاه ها، به عبارتی تلفن داخل 
جیب تان می رویــم. پلتفرم دســتگاه تان هرچه 
باشد، یک سیســتم عامل قدیمی نسبت به نسخه 
به روز شــده اش شــمارا در معرض خطر بیشتری 
قرار می دهد. با سیستم ارتقایافته اپل یک آیفون 
بیشتر از یک تلفن اندرویدی متوسط امنیت دارد. 
نسخه های قدیمی تر اندروید امکان آسیب پذیری 
بیشتری دارد. نخستین گام شما باید این باشد که 

همیشه به دنبال آپدیت ها باشید.
موضوع بعدی قفل کردن دســتگاه اســت. شمار 
افرادی کــه امنیت را قربانی زحمــت واردکردن 
یک پین چهاررقمی صفحه گوشی خود می کنند، 
بسیار قابل توجه است. اکثر اپلیکیشن های بانکی 

برای ورود، به یک نام کاربری و رمز عبور نیاز دارند 
و اغلب یک احراز هویــت ثانویه نیز نیاز دارند؛ اما 
همگی این ها فقط ممکن است کار هکرها را کمی 
به تأخیر بیندازد. اگر هکر دسترسی کامل به تلفن 
داشته باشد، می تواند اطالعات کاملی را به وسیله 
لیست تماس ها، ایمیل و شــبکه های اجتماعی 
به دست آورد که شاید موجب به دست آوردن نام 

کاربری و کلمه عبور شود.
با ایجاد قفل صفحه می توانید احتمال خطرات را 
کاهش دهید. ترجیح تان بر این باشد به جای یک 
رمز پیش فرض چهاررقمــی، از یک کلمه عبور و 
یا پین طوالنی اســتفاده کنید. اگر دســتگاه تان 
قابلیت اثر انگشــت دارد، از همیــن ویژگی برای 
دور نگه داشتن مهاجمان استفاده کنید. عالوه بر 
این از دیگــر کاربردهایی که پلتفرم موبایل مانند 
قفل از راه دور و حذف دارد نیز استفاده کنید. اگر 
چنین چیزهایی وجود ندارد، برای آرامش خاطر 
 Avast خودتان هم که شده از سرویس هایی مانند

استفاده کنید.

 شبکه تان را قفل کنید
ارتباطات شبکه ای مشکالت بیشتری دارد و عدم 
امنیت، بخــش رضایتمندی را تحــت تأثیر قرار 
می دهد. اگر تلفن شما سیگنال منظمی دریافت 
نمی کنــد، در این صورت به هــر وای فای موجود 
ســوئیچ می کند و در یک کافی شاپ می شود یک 

هات اسپات عمومی ناامن و یا حتی بدتر.
بلــه، بدتــر؛ هکرهــا ایــن توانایــی را دارند که 
هات اسپات های خودشان را با اسامی متناسب با 
محل، باز کنند. اگر یک کاربر از همه جا بی خبر به 
یکی از این ها وصل شود، دیتاهایش وارد می شود و 
زمانی که بخواهد حساب بانکی اش را چک کند و یا 
انتقال وجهی انجام دهد، همگی اش کپی می شود.

نه اینکه وای فای های واقعی بســیار امن تر باشد، 
چراکــه هکرها به راحتی می تواننــد هر ترافیکی 
را که از طریق ابزارهای در دســترس فرســتاده 
می شود را به معنای واقعی، بو بکشند. برای کاهش 
این احتمــاالت، بهترین راه حل این اســت که از 
وای فای های عمومی برای اســتفاده از بانکداری 

موبایلی استفاده نکنید. قبل از رفتن به هرجایی، 
وای فــای تلفن خــود را غیرفعال کنیــد تا فقط 
ارتباطات شبکه ای امن برایتان قابل  دسترس باشد.
اگر انجام کارهــای بانکی زمانی کــه در یکی از 
این مکان ها هســتید ضروری اســت، پس حتما 
اتصال خود را از طریق VPN مشتری انجام دهید 
تا همه ترافیک ها از طریق مســیر رمزشده انجام 
شود و مانع مجرمان از به دســت آوردن هرگونه 

اطالعات شود.

 اپلیکیشن ها
هرچند در کل اپلیکیشن های بانکداری تقریبا امن 
هستند اما این به معنای غیرقابل نفوذ بودن نیست. 
 IO Active  زمانی که آریل ســانچز محقق مرکز
security، تصمیم گرفت که تحقیقات سال 2013 
اش را مجددا بازنگری کند، متوجه شد که امنیت 
اپلیکیشن های بانکداری موبایلی تا حد زیادی ارتقا 

پیداکرده است اما هنوز جا برای پیشرفت دارد.
خبر خوب اینکه 42.5 درصد اپلیکیشــن ها یک 
روش احــراز هویت جایگزین دارنــد؛ اما خبر بد 
non- اینکه 35 درصد آن ها حــاوی لینک های

SSL است. این باعث می شــود که مهاجم بتواند 
کد جاوا اســکریپت تقلبی را وارد کند و به جای 
شــما ورود کند و این دلیل دیگری اســت برای 
 VPN اینکه حین انجام بانکداری موبایلی حتما از

استفاده کنید.
بعد از آن نوبت به اطالعات ورود می رســد که باید 
به اندازه کافی مستحکم باشد و همان توصیه هایی 
که برای داشتن یک کلمه عبور مناسب گفته شد، 
باید به کار گرفته شــود. اکثر اپلیکیشن ها قبل از 
دسترسی کامل، درخواست احراز هویت ثانویه ای 
را نیز دارند که ممکن اســت به شکل یک کد، چه 
از طریق یک دســتگاه جداگانه و چه از طریق یک 

اپلیکیشن، ایجاد شود.
این کار ممکن اســت به منزله خودکشی امنیتی 
باشد اما برای محافظت از تولید کد، یک کلمه عبور 
دیگر جدای از کلمه عبور موردنیاز برای ورود در نظر 
گرفته  شده است تا زمانی که مجرم به خود دستگاه 
تلفن دسترسی ندارد، از حمالت مخرب و واسطه ای 

جلوگیری کند. به کارگیری از روش های »چیزی 
که می شناسید« )کلمه عبور( و »چیزی که مالکش 
هســتید« )تولیدکننده کد - دستگاه تلفن( برای 
دسترسی به حساب تان، خطرات بانکداری موبایلی 
را به طور چشمگیری کاهش می دهد. این موضوع 
که رمز عبوری که برای انجام کارهای بانکی خود 
به کار می گیرید، نباید درجاهای دیگر مورداستفاده 
واقع شود، نیازی به گفتن ندارد اما اگر همچنان این 

جمله تکرار می شود، نشان از اهمیت ماجرا دارد.
همه این ها با فرض بر این است که صحبت ما درباره 
اپلیکیشــن های بانکداری واقعی است. چیزهای 
واقعی همراه با نرم افزارهای مخرب می تواند تمام 
اطالعات ورود و حساب شما را فقط با کمی تالش 
به دست آورد. برای کاهش این اتفاقات، راه حل این 
است که از اپ استورهای رســمی استفاده کنید. 
دانلود اپلیکیشــن از منابع نامطمئن و غیررسمی 
فقط موجب می شود که خودتان را در بازیچه دست 

هکرها قرار دهید...
همین روال نیز برای اپلیکیشــن های غیربانکی 
وجود دارد که می تواند امنیت بانکداری را کاهش 
دهد، مخصوصا اگر دربردارنده اجزای مخرب هم 
باشد. اپلیکیشن های بی خطری که بدون خواندن 
نصب شان می کنیم، می تواند باعث ایجاد کی الگرها 
و یا دیگــر نرم افزارهای مخربی شــود که تمامی 

اطالعات شما را به دست خواهند آورد.

 چه کاری از دست شما ساخته است؟
بحث های بســیاری در مورد لزوم داشــتن یک 
آنتی ویــروس و یــا پکیج امنیتی بــرای کاربران 
تلفن های هوشــمند وجود دارد، اما بهتر است با 
پرداخت یک مبلغ جزئی، امنیت را برای دستگاه 
خود فراهم کنیم تا اینکه بعدا افســوس بخوریم. 
پکیج امنیت موبایلی جزو بهترین ها برای بررسی 
فعالیت ها، فیلتر کــردن اس ام اس های خطرناک 
و حتی بررسی بخش های شــخصی اپلیکیشنی 
است که نصب کرده اید. با اســتفاده مناسب و نیز 
به روزرسانی اپلیکیشن های بانکداری خود، دیگر 
هیچ دلیلی بــرای نگرانی در مورد حمالت هکرها 

وجود ندارد.

Avast SecureLine 
باید بر روی هر تلفنی، یک شبکه خصوصی 
مجازی نصب شود. گزینه های زیادی برای 
انتخاب وجود دارد، از اپ های رایگان گرفته 
تا آن هایی که اشتراک ساالنه زیادی دارند. 
هرکدام را که انتخاب کنید، ممکن است با 
توجه به دستگاه و پلتفرمش مناسب باشد 
اما معموال آن هایی که پرداختی هســتند، 
ســریع تر و پایدارترند. یکی از گزینه های 
  Avast SecureLine ،مناسبی که وجود دارد
اســت که گزینه ای مطمئن است و نصب و 
استفاده از آن نیز بسیار ساده و هزینه آن نیز 
14.99 پوند در سال است. پرداخت ماهیانه 
1.25 پوند هم هزینه معقولی برای اطمینان 
پیدا کردن از این اســت که زمانی که از یک 
وای فای عمومی و ناامن برای انجام کارهای 
بانکی به صورت آنالین اســتفاده می کنید، 

کسی به اطالعات شما سرک نمی کشد.

Avast Antivirus & Security 
داشــتن بخش های امنیتی بیشــتر برای 
موبایــل بــه ضررتــان نخواهد بــود. این 
اپلیکیشــن Avast برای اندروید محافظت 
رایــگان ارائه می دهد که شــامل اســکن 
نرم افزارهای مخــرب، فیلتــر اس ام اس، 
اپلیکیشن Privacy Report و محافظ وب 
برای بالک کردن لینک های مخرب است. 
یک حق پرداخت ســالیانه 12 پوندی برای 
ارتقا نیز وجود دارد که درواقع برای محافظت 
از تلفن شما در برابر انواع سرقت ها از قبیل 
بازیابی اطالعات از راه دور و عکاسی از راه دور 
از دزد است. هرچند برنامه محافظت رایگان 
برای غیرقابل نفوذ کردن دستگاه تان حین 
انجام کارهای بانکی نیز بسیار مناسب است.

LastPass 
اهمیت اســتفاده از یک کلمه عبور مناسب 
و نیز عــدم اســتفاده از یک کلمــه عبور 
برای اســتفاده از خدمات متعــدد، به یک 
اندازه اهمیت دارد. اپلیکیشــن هایی مانند 
LastPass که رایگان اســت، نه تنها برای 
هر اپلیکیشن بانکی یک کلمه عبور مناسب 
ایجــاد می کند بلکــه آن هــا را به صورت 
رمزی شده ذخیره نیز می کنند. برای مثال، 
دسترســی به نســخه اندروید در گام اول 
می تواند توسط اثر انگشت تأیید شود )البته 
اگر دستگاه شما این قابلیت را داشته باشد( 
و بعد از آن توســط دو کــد تأیید هویت از 
تأییدکننده گوگل، این تأیید صورت گیرد.
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چگونه امنیت در بانکداری موبایلی را جدی بگیریم؟
سه اپلیکیشن امنیتی 

برای کامل کردن بانکداری 
موبایلی

هکرها در حال حرکت، راحت تر جیب تان را می زنند!
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فین تک
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بانکت رو عوض کن!
چرا بیشتر افراد به صورت کورکورانه به بانک خود وفادار هستند؟

از سه سال پیش شروع کردیم به مقایسه خدمات آنالین 
بانک ها با یکدیگر؛ اما اگــر بخواهم بگویم که چقدر یک 
خواننده »معمولی« بانکش را تغییر می دهد، باید بگویم 
که این رقم صفر است و مسلما این قضیه شامل حال خودم 
 HSBC هم می شود. من به مدت 25 سال مشتری وفادار

بودم، اگرچه زمانی که من را با یک پیشنهاد 50 پوندی پول 
نقد وسوسه کرد، حتی نامش چیز دیگری بود. اگر کمی با 
ذهنم کلنجار بروم و ببینم که با توجه به تمامی پیشنهاد ها و 
خدماتی که تمامی بانک های دیگر من ارائه می کردند، چرا 
من این بانک را انتخاب کردم، احتماال به خاطر موقعیت 
مکانی اش بود، فقط دو دقیقه پیاده روی؟ بله! خود خودش 
است. در طول همه این سال ها که درجاهای مختلف کار 
می کردم، همین طور از این بانک سرویس  می گرفتم. زمانی 
از خودم پرسیدم که چرا باید این چنین کورکورانه وفادار 
به بانک باشم؟ در موقعیت های مختلفی صبوری من به 

چالش کشیده شد. جریمه های اضافه برداشت، نرخ های 
بهره، کارمزدها یا مثال 25 پوند برای ارســال نامه ای که 
به من می گوید اضافه برداشت داشــته ام و رخدادهای 
دیگر. دیدم که من چقدر بی فکر بودم که این همه مدت با 
سرویس آنالینی کار می کردم که هیچ وقت جزو بهترین ها 
نبوده است. باید کامال منطقی باشم و در نظر داشته باشم 
که این موضوع برای من بسیار مهم است: همین حاال در 
فرودگاه گتویک نشسته ام و نمی توانم از طریق اپلیکیشن، 
بانک خود را مطلع کنم که می خواهم به خارج از کشــور 
سفر داشته باشم و مجبورم به جایش این کار را با لپ تاپ 

انجام دهم. زمانی که لپ تاپ در اختیارم باشد این مسئله 
مشکلی ندارد اما اگر من در سالن انتظار گیر افتاده بودم 
چه؟ شــمار تعداد دفعاتی که به شعبه فیزیکی مراجعه 
می کردم، به چک کردن آنالین از طریق اپلیکیشن تغییر 
پیداکرده است و اگر می خواستم فهرستی از نکات مثبت 
و منفی بنویســم، مطمئنا با فهرستی که در سال 1990 
می نوشــتم، کامال تفاوت داشــت. زمان آن رسیده که 
اعتراض خود را نشان دهید. توصیه من به شما این است 
که این کار را انجام دهید، حتی اگر با تصمیمی که سال ها 

قبل گرفته اید، مغایر باشد.

تیم دانتون 
سردبیر پی سی پرو

گزارش
R e p o r t
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اپلیکیشن Blue Apron دستور غذاهای ساده 
و مناسب با هر فصل را ارائه می دهد. ویدئوهای 
نحوه پخت، نکات ریز آشپزی، اطالعات درباره 
مواد اولیه باکیفیت و مناســب و داستان هایی 
درباره کشاورزان و عرضه کنندگان محصوالت 
در این اپلیکیشــن قــرار گرفته انــد. کاربران 
می توانند مجموعه دستور پخت را جست وجو 
کرده و موارد دلخواه خود را در قسمت دستور 
پخت های شخصی ذخیره کنند. پس از پایان 
کار آشــپزی، کاربر می تواند از دوربین مجهز 
به فیلترهای غذایی و جلوه های ویژه اســتفاده 
کند و از غــذای خود عکس بگیرد تــا آن را با 
دوستانش به اشتراک بگذارد. اگر شما مشتری 
بلو اپرون باشید، می توانید هر هفته منوی خود 
را سفارشی سازی کرده و محصوالت بلو اپرون  

را با همان اپلیکیشن مدیریت کنید.
ویژگی های این اپلیکیشن عبارت است از:

 جست وجوی دستور غذاهای فصلی و نکات 
ریز آشــپزی در هر هفته هر هفته تیم آشپزی 
ما، 10 دســتور غذای جدید را متناسب با هر 
فصل ارائه می دهد.  عکسبرداری از غذاهای 
خود با فیلترها و جلوه های ویژه دوربین دارای 
فیلترها و جلوه های ویــژه ای مانند زیرنویس، 
استیکر و حتی بخار متحرک است.  ذخیره و 
اشتراک گذاری دستور غذاهای مورد عالقه خود

کاربر می تواند دســتور غذاهــای مورد عالقه 
خود را در قســمت دســتور غذای شــخصی 
داخل اپلیکیشن ذخیره کند و آن ها را از طریق 
فیس بوک، پینترست، توییتر، ایمیل و پیامک با 

دوستان خود به اشتراک بگذارد.

Airbnb  یک اپلیکیشن نوآورانه برای سیستم 
عامل آی او اس اســت که به کاربــران امکان 
می دهد هر کجا که هســتند، برای مسافرت 
خود برنامه ریزی کنند. این برنامه جذاب ترین 
مکان ها برای اقامت و آسان ترین راه برای کسب 
درآمــد از فضای اضافه خانــه ارائه می دهد. با 
بیــش از 600 هزار مورد در بیــش از 34 هزار 
شــهر، ایربی ان بی  شما را با مکان های جدید و 
تجربیات نو پیوند می دهد. شــما می توانید از 
طریق این اپلیکیشن به میزبان و مهمانان پیام 
ارسال کنید، مقصدهای زیبا را جست وجو کنید 
و مکان هایی را که آرزو دارید از آنجا بازدید کنید، 
در فهرســت خود قرار دهید. این برنامه برای 
افرادی که می خواهند سفر کنند، بسیار مناسب 
است. فقط کافی است اپلیکیشن را دانلود کرده 
و با چند تلنگر ســاده روی صفحه، مکان مورد 
نظر خود را پیدا کنند. از ویژگی های این برنامه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 جست وجوی هزاران مکان اقامتی در بیش از 
34 هزار شهر  رزرو اقامتگاه های منحصربه فرد 
و پیدا کردن اتاق های اجاره ای به طور مستقیم از 
آیفون، آیپد یا آیپاد  جست وجوی اقامتگاه های 
لحظه  آخری در هر کجــای دنیا  پیدا کردن 
محل های اقامت طوالنی  مدت در هزاران شهر 
 دسترسی به برنامه  ســفر خود، ارسال پیام 
به میزبان و دریافت مســیرها  جست وجوی 
ویژگی ها، خانه هــای خالــی و آپارتمان ها و 
افــزودن آن ها به فهرســت عالقه مندی خود 
برای اشتراک گذاری با دوستان  میزبانان هم 
می توانند پروفایل خــود را مدیریت کنند و با 

مهمانان در سراسر دنیا در ارتباط باشند.

این برنامه به 
شما می گوید 
کدام فیلم ها 
و سریال ها 

هم اکنون در 
حال پخش 

است و کدام 
بازیگران در 

فیلم ها و 
سریال های 

روز بازی 
می کنند

اپلیکیشن منظوم هم اخبار پاپاراتزی دارد و هم اطالعات کاربردی فیلم ها و سریال ها را 

اپلیکیشن های این هفته برخی دردسرهای خانه داری را کم و شما را از ارسال بیش ازاندازه ایمیل راحت می کنند

دریچه ای به حاشیه و متن سینما و تلویزیون

برنامه های امشــب صدا و ســیما چیســت؟ کدام 
فیلم هــای روی پرده ارزش ســینما رفتن دارند؟ از 
حواشی بازیگران و فیلم های معروف چه خبر؟ جواب 
این ســوال ها و سوال های بی شــمار دیگر را فقط از 

اپلیکیشن اندرویدی منظوم بخواهید.
نسخه فعلی این برنامه فقط برای گوشی هایی است 
که سیستم عامل آن ها اندروید است و فقط با نسخه 
3 و باالتر کار می کند. منظوم با پشتوانه وب سایت و 
فضاهای مجازی خود و به دلیل دیتابیس وسیعی که 
جمع آوری کرده است، جای خود را در بین هواداران 

سینما و تلویزیون باز کرده  است.

 منظوم؛ مرجــع هنرمندان، ســریال ها و 
فیلم های ایرانی

برای همه  ما پیش آمده که بخواهیم با بازیگر و هنرمند 
محبوب  خود بیشــتر آشنا شــویم، هنگام رفتن به 
سینما درباره  فیلم های روی پرده بیشتر بدانیم و تیزر 
آن را تماشــا کنیم یا در مورد سریال ها و برنامه های 

تلویزیونی، اطالعات بیشتری کسب کنیم.
در منظــوم 23 هزار هنرمند پیج اختصاصی دارند و 
بیش از 4 هزار اثر هنــری به همراه اطالعات کامل، 

ثبت شده است.
این برنامه کاربردی به شما می گوید که آخرین تیزرها 

و ویدئوهای سینما و تلویزیون را از کجا ببینید. شما 
می توانید متوجه شوید که مردم بیشتر کدام فیلم ها 
و ســریال ها را دوســت دارند و نظر آن ها درباره این 
فیلم ها و سریال ها چیست. امکان تماشای جدیدترین 
عکس ها از بازیگران محبوب شما توسط گالری عکس 

های اختصاصی منظوم وجود دارد.
اگر می خواهید از حواشــی و جنجال های پیرامون 
فیلم ها مطلع شــوید، از این برنامه اســتفاده کنید. 
این برنامه به شما می گوید کدام فیلم ها و سریال ها 
هم اکنون در حال پخش اســت و کدام بازیگران در 
فیلم ها و ســریال های روز بازی می کنند. همچنین 
می توانید دریابید که آخرین فیلم بازیگر مورد عالقه 
شما چیست یا اطالعات بیشتری را درباره فیلم های 

قدیمی و ماندگار کسب کنید.
از جمله امکانات و ویژگی های برنامه منظوم می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1. ارائه اطالعات فیلم های سینمایی روز اعم از پوستر 
و عکس، خالصه داستان، فهرست بازیگران و عوامل 

صحنه و...
2. ارائه اطالعات ســریال های تلویزیونی روز اعم از 
خالصه داستان، فهرست بازیگران و عوامل صحنه، 

شبکه و ساعت پخش برنامه
3. ارائــه اطالعــات برنامه های تلویزیونــی اعم از 
عکس هــا، موضوع برنامه، مجری برنامه، شــبکه و 

ساعت پخش آن
4  مشــاهده آخرین ویدئوهــا و تیزرهای مربوط به 

فیلم ها و سریال ها
5  تماشای آخرین عکس های گرفته شده از بازیگران 

و فیلم ها
6. خواندن حواشی فیلم ها و سریال های روز

7. توانایی امتیازدهی و ستاره دادن به فیلم ها
8. امکان ارائه نظرات و ارزیابی کردن فیلم ها

9. امکان جســت وجو بین تمام فیلم ها، سریال ها و 
هنرمندان تاریخ سینما و تلویزیون ایران

افراد در منظوم، همواره بــه فکر نوآوری و خالقیت 
هســتند؛ تیم منظوم به ســادگی از جزئیات عبور 
نمی کنــد و در هر بخش در تالش اســت روز به روز 
بی نقص تر از گذشته عمل کند. این تیم برنامه های 
زیادی برای گسترش منظوم دارد و این تازه قدم اول 
در مسیر است. کاربران نیز می توانند با ارائه نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود به این تیم در مسیر بهبود 

و پیشرفت برنامه و رفع ایرادات آن کمک کنند.
وقتی این برنامه را اجــرا می کنید، در صفحه اصلی 
مهم ترین و جدیدترین اخبــار و گزارش ها در باالی 
صفحه به صورت کشــویی نمایش داده می شود. در 
پایین، دســته بندی های متنوعی وجود دارد؛ اعم از 
داغ ترین ویدئوها، آخرین اخبار در حوزه ســینما و 
تلویزیون، فیلم های روی پرده و نقد روز، مجری های 
روی آنتن و در آخر نیز حواشــی مربوط به سینما و 

تلویزیون با عنوان »آیا می دانستید؟«.
در قسمت منوی سمت راست و باالی صفحه اصلی، 
گزینه هایی برای ارائه اطالعات کلی درباره برنامه و نیز 
راه های ارتباطی وجود دارد که شامل صندوق پیام، 
تماس با ما، سواالت متداول، اشتراک گذاری نرم افزار 

منظوم و امتیاز دهی به برنامه می شود.
در قسمت پایین صفحه اصلی نیز پنج دسته بندی 

وجود دارد که با انتخاب آن ها کاربران می توانند به طور 
مستقیم به قسمت هایی اعم از خانه اصلی، ویدئوها، 
اخبار، نقد و نظرات، فیلم های روی آنتن، روی پرده 
و موجود در نمایش خانگی بروند. همچنین گزینه 
پنجم برای جســت وجوی کلیدواژه های مورد نظر 
کاربر در بین تمام مطالب برنامه در نظر گرفته شده 
است. در قسمتی از این برنامه کاربر می تواند مشخص 
کند که کــدام خبرها و موارد از طــرق دیگر مانند 
پیامک یا ایمیل برای او ارسال شوند. برای مثال کاربر 
می تواند از بین گزینه هایی مانند خبرهای مهم، خبر 
هنرمندان، همه خبرها، نقدهای مهم، همه نقدها، 
آغاز اکران فیلم سینمایی جدید، آغاز پخش سریال 
جدید و... هر چند گزینه که می خواهد را انتخاب کند.
برای دریافت این اطالعات، کاربر باید در این برنامه 
ثبت نام کند و یک حساب کاربری در منظوم داشته 
باشــد. راه های ارتباطی دیگر با این برنامه از طریق 

تلگرام، اینستاگرام، گوگل پالس و... است.
ایــن برنامه می توانــد یک راهنمــای آنالین برای 
محصــوالت روز ســینما و تلویزیون ایران باشــد. 
همچنین مردم می توانند در اینجا نظرات خود را در 
این حوزه با یکدیگر به اشتراک بگذارند و با هم بحث و 
تبادل  نظر کنند. در کل این برنامه برای افرادی که به 
فیلم و سینما عالقه دارند، بسیار جالب و مفید است. 
آن ها می توانند تمام اطالعات مربوط به ســینما و 
تلویزیون ایران را در این برنامه کسب کنند و همیشه 
به روز باشند. از سوی دیگر به دلیل طراحی جذاب و 
ساده این برنامه کاربردی، کاربران به آسانی می توانند 

از آن استفاده کنند.

 برنامه اسلک روش جدیدی را برای انجام کارهای بیشتر، صرف زمان 
کمتر و کاهش ارســال ایمیل ارائه می دهد. از ویژگی های این برنامه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 پیام رسانی در زمان واقعی و اشــتراک گذاری فایل برای مکالمات 

تک به تک و گروهی
 جســت وجو و بایگانی قدرتمند تا بتوانید به آسانی اطالعات را پیدا 

کنید
 صدها یکپارچه سازی با اپلیکیشن ها و خدماتی از قبیل دراپ باکس، 

توییتر، گوگل درایو، زن دسکو آسانا
 همگام سازی فوری در تمام دستگاه ها

 اعالن های قابل پیکربندی برای دسکتاپ، تلفن همراه و ایمیل
 استفاده از این اپلیکیشن زندگی را ساده تر، لذت بخش تر و پرثمرتر 

می کند

اســلک به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد و طرح های 
قابل ارتقایی برای افزایش عضویت، افزایش ظرفیت تاریخچه پیام ها، 
یکپارچه ســازی نامحدود، ذخیره سازی فایل و سیاست های حفظ 
داده های قابل سفارشی سازی دارد. در نسخه  جدید این اپلیکیشن 
یک سوئیچر تیمی جدید و یک نوار کناری اضافه شده است. کاربر 
می تواند با یک بار کشیدن انگشت خود روی صفحه به سمت راست، 
فهرست کانال ها را مشــاهده کند و اگر دوبار این کار را انجام دهد، 
تیم ها کال تغییر می کنند. با کشیدن انگشت به سمت چپ، امکان 
ویرایش پروفایل، تغییر تنظیمات و مشــاهده چهره وجود دارد. در 
قســمت تنظیمات این اپلیکیشــن، گزینه ای در نظر گرفته شده 
است که با انتخاب آن، کاربر می تواند تمام تصاویر حرکتی از قبیل 
emoji و reacji را غیرفعال کند. در نسخه های جدید، ایرادهای 

قبلی نیز برطرف شده است.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

لباس هایتان را بشویید و اصولی وزن کم کنید

Shyp 
این اپلیکیشــن یکی از نوآورانه ترین برنامه های کاربردی دنیا به شمار می رود.  
شایپ آسان ترین روش برای ارسال هر چیزی است. با استفاده از این اپلیکیشن، 
خدمات دریافت، بسته بندی و ارسال اجناس با کمترین قیمت ارائه می شود. در 
حال حاضر این اپلیکیشن در سانفرانسیسکو، لس آنجلس، نیویورک و شیکاگو 

خدمات ارائه می دهد.
با کمک  شایپ، تنها کافی است زمان تحویل اجناس را مشخص کنید و مابقی 
کارها را به این برنامه بسپارید؛ این خدمات هفت روز هفته در خدمت شما ست. 
به عالوه این خدمات حتی آسیب پذیرترین اجناس و کاالهای شکستنی و ظریف 
را به طور تخصصی بسته بندی می کند. یکی از امکانات ویژه ای که این اپلیکیشن 
در نظر گرفته، آن است که در صورت استفاده از eBay ، اگر در ماه حداقل 20 
قلم جنس برای ارسال داشته باشید، می توانید در بسته بندی و ارسال اجناس از 
تخفیف هایی برخوردار شوید. هر محموله به طور خودکار تا سقف 100 دالر بیمه 
می شود و پوشش اضافی نیز برای خرید از این اپلیکیشن در نظر گرفته شده است.

Lark
الرک یکی از نوآورانه ترین اپلیکیشن هایی است که طرفداران زیادی دارد. این 
اپلیکیشن از ترکیبی از هوش مصنوعی و متخصصان استفاده می کند تا به افراد در 
کم کردن وزن و حفظ تناسب اندام شان کمک کند. این برنامه به کاربران کمک 
می کند تا ورزش و وعده های غذایی خود را کنترل کنند و یک رابط پیام رسانی 
دارد تا این احساس را در کاربر ایجاد کند که با یک مربی خصوصی ارتباط دارد.

ایده این اپلیکیشن آن است که پیگیری وعده های غذایی و ورزش را آسان کند. 
فقط کافی است به الرک بگویید که باید چه چیزهایی بخورید تا این برنامه بر 

اساس اهداف و عادات خوردن تان، به شما مشاوره تغذیه ارائه دهد.
این اپلیکیشن از حســگرهای تلفن هوشمند و اپل واچ شــما برای پیگیری 
ورزش هایی که می کنید، استفاده می کند. الرک به عنوان نوآورانه ترین محصول 
دیجیتال در حوزه بهداشت و سالمت انتخاب شده است. این اپلیکیشن رایگان 
است و در تیم های مربیگری یا بیماران کاربرد دارد و ارائه دهندگان مراقبت های 

بهداشتی می توانند از آن استفاده کنند.
جولیا هو، موسس الرک، می گوید: »ما از هوش مصنوعی استفاده کرده ایم تا 
برخی از بهترین متخصصان بهداشــتی دنیا را گرد هم جمع کنیم. ایده ما این 

است که این افراد، مربی خصوصی کاربران شوند.«

Slack

جذابیت آشپزی 
ملل را تجربه کنید

سفر در دستان 
شماست!

والت دیزنی
انجــام دادن غیرممکــن، نوعی ســرگرمی و 

خوشگذرانی است!

Washio 
با اپلیکیشن واشیو کاربران فقط یک تلنگر با تمیز شدن لباس هایشان فاصله 
خواهند داشت. این اپلیکیشن یک برنامه پیشرو در حوزه خشکشویی و تحویل 
لباس است. خدمات این برنامه به طور شبانه روزی و هفت روز هفته ارائه می شود. 
این اپلیکیشن یکی از نوآورانه ترین برنامه های کاربردی در دنیاست که خدمات 
فوق العاده ای را ارائه می دهد و تاکنون تعداد زیادی از کاربران این اپلیکیشــن 

را دانلود کرده اند.
کاربــران با تلنگر یک دکمه می توانند لباس های کثیف خود را در کمتر از یک 
ساعت به مســئوالن تحویل دهند. این خدمات در حال حاضر در واشنگتن، 

سانفرانسیسکو، شیکاگو، ایست بی، بوستون و لس آنجلس عرضه می شود.
و اما ویژگی های منحصربه فرد  واشیو:

 دریافت فوری  خدمات شبانه روزی در هفت روز هفته  پشتیبانی از مشتریان 
به طور 24 ساعته و 7 روز هفته  نظافت و خشکشویی با کیفیت باال  قیمت های 

استاندارد  بدون نیاز به پول نقد  رعایت حفظ محیط زیست
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