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اطالعات اقتصادی

نویسنده حوزه تجارت الکترونیک در گفتوگو با مردمنو:

مشتریمداری امتیاز نیست ،ضرورت است
مردمنـو؛ موضـوع اسـتارتاپها ،مفهـوم جدیـدی
اسـت و ممکن اسـت بسـیاری از مـردم با معنـای دقیق
آن آشـنایی نداشته باشـند .اما براساس آنچه نویسندگان
حـوزه تجـارت ،در سراسـر دنیا معتقدند ،اسـتارتاپ یک
مجموعه یا سـازمان موقت اسـت که با هـدفِ یافتن یک
مـدل کسـبوکار تکرارپذیر و مقیاسپذیـر بهوجود آمده
اسـت .طبـق ایـن تعریـف ،میتـوان گفـت کـه کار یک
اسـتارتاپ یافتـن سـریع یک مدل کسـبوکار مناسـب،
در کمتریـن زمـان ممکـن اسـت .در حقیقت ،سـرعت و
زمان ،عوامل مهمی در موفقیت یک اسـتارتاپ هسـتند.
بهطـوری کـه هرچـه دیرتر مدل کسـبوکار مـورد نظر،
توسـط اسـتارتاپ کشـف شـود ،شـانس اینکه رقیبانش
زودتر به نتیجه مطلوب برسـند ،بیشـتر میشـود .ضمن
اینکـه احتمـال دارد بـا طوالنیشـدن زمان دسـتیابی به
مـدل ،صبـر ،حوصله ،انرژی و توان مالـی گردانندگان آن
مجموعـه یـا سـازمان بهسـر رسـد و کل کار با شکسـت
مواجه شـود.
در کشـور ما نیـز در مواجهه با واژه اسـتارتاپ تعاریف
متعـددی طرح میشـود کـه اغلب ایـن تعاریـف مربوط
بـه موفقیـت اسـتارتاپها یـا انتظاراتی اسـت کـه از این
سـازمانهای موقـت در اذهـان وجـود دارد .بـرای مثـال
جـذب سـرمایه بیشـتر یـا رتبـهآوردن در مسـابقات یـا
حتی کسـب رضایت مخاطـب و مشـتریمداری ازجمله
مـواردی اسـت کـه در تعاریفـی کـه در اینبـاره وجـود
دارد ،مطـرح میشـود.
محمـود بشـاش ،یکـی از فعـاالن و نویسـنده حـوزه
تجـارت الکترونیـک در اینبـاره عقیـده متفاوتـی دارد:
اسـتارتاپ موفـق نبایـد
او معتقـد اسـت :در تعریـف
ِ
«رضایـت مشـتری» بهعنـوان یـک امتیـاز یـا معیـاری
بـرای موفقیـت ،بهشـمار رود .مشـتریمداری درواقـع

یـک ضـرورت اسـت و فلسـفه وجـودی اسـتارتاپها را
مشـخص میکنـد؛ بنابراین از نظر من ،رضایت مشـتری
آیتمـی اسـت کـه سالهاسـت موضـوع آن در تجـارت
تثبیـت شـده و جـزء مسـائل بدیهـی در اینبـاره اسـت.
از ایـنرو اسـتارتاپها نبایـد فکر کنند کـه میتوانند نام
اسـتارتاپ بـر خـود بگذارنـد و در نهایـت هـم ،امتیـازی
در زمینـه مشـتریمداری دریافـت کنند .بـه عقیده من،
سـازمانی را که فاقـد آیتمهای مشـتریمداری و رضایت
ً
اصلا نبایـد بهعنـوان یک کسـبوکار
مشـتری اسـت را
بـه رسـمیت بشناسـیم! چـون ایـن مجموعههـا نهتنهـا
موفـق نخواهنـد شـد ،بلکه نـام و فرهنـگ اسـتارتاپی را
زیـر سـؤال خواهنـد بـرد و این بـرای جامعه اسـتارتاپی
بسـیار مضر اسـت.
در ادامـه نویسـنده کتـاب تاجـر دیـروز ،تاجـر امـروز،
داشـتن نـگاه بینالمللی را عامـل دیگری بـرای موفقیت
اسـتارتاپهای نوپـای جامعـه مـا دانسـت و در اینبـاره
بیـان کـرد :بهنظـر مـن بـد نیسـت فضـای اقتصـادی
امـروز که اسـتارتاپهای کوچک از کشـورها و شـهرهای
کوچـک ،خدماتـی جهانـی ارائـه میدهند و بـا غولهای
بـزرگ رقابـت میکننـد ،یـک آیتـم بهنحـوه ارزیابـی
موفقیـت اسـتارتاپهای مـا اضافـه شـود و آنهـم نـگاه
بینالمللی خدماتشـان اسـت .وی در تشـریح این موضوع
گفـت :ایـن چیـزی اسـت کـه میتوانـد حتی اقتصـاد ما
را نجـات دهـد ،اما متأسـفانه خیلـی کم بـه آن پرداخته
شـده اسـت .بـرای مثال شـما سـادهترین خدمـات را که
مربوط به فروشـگاههای آنالین اسـت در نظـر بگیرید .آیا
میتوانیـد یک فروشـگاه آنالین در ایـران( ،حتی آنهایی
کـه همیشـه جـزء بهترینهـا محسـوب میشـوند) ،نـام
ببریـد که مث ً
ال یک دانشـجوی غیر ایرانـی در ایران بتواند
از آنهـا خریـد کنـد؟ یـا یک توریسـت کـه در هتلی در

تا لحظه انتشار روزنامه!

کارهای پارهوقت ،مشـاغلی هسـتند که به شما امکان
میدهنـد تـا در کنـار کار اصلـی خـود کارهـای دیگـری
هـم انجـام دهیـد و در عیـن حـال بتوانید درآمـد خود را
افزایـش دهید .مشـاغلی کـه در ادامـه بهعنوان ایـده کار
پارهوقـت معرفـی میشـود میتواننـد بهعنـوان مشـاغل
پارهوقـت جـذاب و هیجـان انگیـز لحـاظ شـوند چـون
ایـن مشـاغل انعطافپذیـری باالیـی دارنـد .بایـد بگوییم
بـرای ایـن کـه آنهـا قـوه انعطـاف پذیـری زیـادی دارند.
اگـر شـما هـم مثـل اغلب مـردم تصمیـم به شـروع یک
کار پارهوقـت داریـد بایـد بگویـم ،ایـده شـروع یـک کار
پارهوقـت الزامـاً بـه معنای پولدار شـدن نیسـت ،ایده کار
پـار وقـت بـه معنـای ایجـاد درآمـد در هنگام انجـام یک
کار اضافـی ،در کنـار کار فعلی شماسـت.
شـاید شما هم تمایل داشته باشـید تا زمان بیشتری
را بـا فرزندانتـان سـپری کنیـد .یـا دوسـت داریـد در
فصلهای سـرد سـال بـه جاهـای گرمتر سـفر کنید .یا
شـاید هم شـغلی داریـد اما بـرای گذران زندگـی نیاز به
یـک درآمـد جانبـی هـم داریـد .یـک ایـده خـوب برای
کار پارهوقـت میتوانـد تمـام ایـن نیازمندیهـای باال را
بـه صـورت یـک جـا تأمیـن کنـد .در ایـن لیسـت انواع
ایـده کار پارهوقـت کـه بیـان شـده اسـت بـه دو گـروه
تقسـیمبندی میشـود:
ایده کار پارهوقت فصلی
ایده کار پارهوقت غیرفصلی
 ۹ایده کار پارهوقت فصلی برتر
بـا توجـه به اینکه کارهـای فصلی نیاز به زمـان زیادی
دارنـد ،امـا بایـد به خاطر داشـته باشـید که این مشـاغل
میتواننـد مزایای دیگری نیز داشـته باشـند .مانند اینکه
بـه شـما این امـکان را میدهـد که یک فصـل را بهعنوان
تعطیلات به خود اختصـاص دهید .فصلی کـه در آن هر
کاری دوسـت داشـته باشـید انجـام دهیـد ،و یـا هر کجا
که دوسـت داشـته باشـید برویـد ،مثل یـک پرنـدهٔ آزاد.
بـه قـول معـروف هـم فال اسـت و هـم تماشـا .ایـن نوع
کارهـا علاوه بـر اینکه سـبب میشـود تـا کسـب درآمد
کنیـد ،باعـث میشـود تا مـدت زمـان مناسـب را هم در
تعطیالت سـپری کنید.
 -۱کرایـه قایـق ،قایقهای پدالی ،کایـاک و یا دوچرخه:

رئیس انجمن تخصصی قطعه سازان کشور گفت:
صنعت خودرو طی  ۱۲سال گذشته تنها  ۲.۵تا ۳
برابر افزایش قیمت داشته و این همه هیاهو برای
هیچ است .محمدرضا نجفی منش در گفتگو با ایبِنا،
درباره اظهار نظرهای افزایش قیمت خودرو که اخیرا ً
مطرح شده ،توضیح داد :براساس بررسی صورت
گرفته از آمارهای موجود ،طی سالهای  ۸۴تا ۹۶
اقالم مختلف مصرفی و سرمایهای ،بین  ۷تا  ۲۵برابر
افزایش قیمت داشته است .وی افزود :اما طی این
 ۱۲سال که مورد بررسی قرار گرفت ،صنعت خودرو
تنها  ۲.۵تا  ۳برابر افزایش یافته است و این نشان
میدهد که این سر و صداها درباره قیمت خودرو،
هیاهو برای هیچ است ،زیرا کمترین افزایش قیمت
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ایـران اقامـت دارد بتوانـد از آنها خرید کند؟ یـا خانواده
سـفیرهای کشـورهای خارجـی بتواننـد از آنهـا خریـد
آنالیـن انجـام دهند؟ یا زائرینـی که به تعداد بسـیار زیاد
و در همـه فصـول سـال بـه ایران سـفر میکننـد بتوانند
خریـد آنالیـن انجـام دهنـد؟ آیا همین دسـته افـراد که
مثال زدم میتوانند از اسـنپ یا تپسـی ،تاکسـی سفارش
دهنـد؟ آیـا میتواننـد در نرمافـزار آپ ،تراکنـش انجـام
دهنـد؟ در حالـی کـه بسـیاری از ایـن نـوع مشـکالت،
بهسـادگی قابل برطرف شـدن هسـتند ،اما متأسـفانه در
حـد بسـیار زیـادی در خدمات آنالیـن ما دیده میشـود
که شـاید برطـرف کردن آنهـا در حد تغییر چند سـطر
کد سـاده باشـد و بسـیاری از اسـتارتاپهای ما میتوانند
بـا تغییـر نگاه خود بـا کمی تالش ،به سـرعت بینالمللی

محـل سـکونت شـما ،میتوانیـد تورهـای مختلـف
طبیعتگـردی از جمله ،راهنمای کوهنـوردی ،تورهای
کایـاک ،اسـب سـواری و غواصـی بـه راه بیاندازیـد .یـا
ً
کاملا متفـاوت و کمـی دیوانـه! مثل
حتـی چیزهـای
تورهـای وحشـت و یـا بهتریـن مکانهـای پخـش
موسـیقی و غیـره .بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی ایران
میتوانیـد تورهـای مختلفی را بـرای انواع گردشـگران
ارائـه دهیـد .عبـاس برزگـر نمونـه موفقـی اسـت کـه
توانسـته اسـت بـا خالقیـت و پشـتکار خـود تورهـای
محلـی را بـه گردشـگران خارجـی ارائـه دهـد.
 -۶تخـت و صبحانـه :ایـن ایـده کار پارهوقـت را فقط
در فصـول توریسـتی خود بـه راه بیندازید .یادتان باشـد
ایـن کار فقـط مخصـوص کنـار دریـا و یـا دریاچههـا
نیسـت .اسـکی بـازان و اسـکیت سـواران هم بـه اینجور
تعطیلات میرونـد .ایده اسـتارتاپ  AIRBNBهم از این
ایده نشـات گرفته اسـت.
 -۷مربـی ورزشهـای فصلـی :مثل مربی اسـکی و یا
کایـاک ،مربـی غواصی و اسـب سـواری تفریحی.
 -۸طـراح لباسهـای مخصـوص بـرای جشـنها و
اتفاقات خاص :مثل شـب چله ،چهارشـنبه سوری و عید
نـوروز و یا جشـنهای دیگر .جشـن نـوروز میتواند یکی
از بهتریـن موقعیتهـای مناسـب بـرای راه انـدازی یک
ایـده کار پارهوقـت خـوب باشـد .میتوانیـد سـفرههای
هفـت سـین تزییـن کنیـد و یا لباسهـای عمو نـوروز را
تهیـه کنیـد .میتوانیـد لباسهـای محلی مختلـف برای
کـودکان عالقهمند درسـت کنید .این شـغل به طور کل
هـم مفرح اسـت و هم میتواند فرهنگ گذشـته شـما را
زنـده نگهدارد.
 -۹انجـام کارهـای اداری و بانکـی مـردم در فصـل
تعطیلات :ایـن ایـده کار پارهوقـت مخصـوص کسـانی
اسـت که اطالعات و یا آموزشـی دربـاره کارهای بانکی و
حسـابداری داشـته باشند.
 7ایده کار پارهوقت غیر فصلی:
ایـن کارهـای پارهوقت از جمله مشـاغلی هسـتند
کـه شـما میتوانیـد در تمام سـال انجامشـان دهید،
امـا به یاد داشـته باشـید اولویت اول شـغل اصلیتان
اسـت و بایـد مـد نظـر داشـته باشـید کـه آیـا زمـان
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افزایش قیمت  ۳برابری خودرو طی  ۱۲سال
را طی این مدت بین اقالم مختلف ،صنعت خودرو
داشته و حتی به دلیل اینکه قیمت گذاری به شورای
رقابت واگذار شده خودروسازان ما با زیان مواجه
هستند .رئیس انجمن تخصصی قطعه سازان کشور
در این باره ،گفت :از طرفی به خودرو سازان دستور
داده شده تا خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام
شده به فروش برسد به گونهای که اگر قیمت تمام
شده یک خودرو  ۲۰میلیون تومان است ،قیمت
اعالمی از سوی کارخانه  ۱۸میلیون تومان باید باشد
اما ما باز هم شاهد این هستیم که به دلیل وجود
دالالن در بازار ،قیمتها در بازار بیش از این ارقام
خواهد بود .نجفی منش ،ادامه داد :تقاضا ما بهعنوان
فعاالن این حوزه ،این است که با اصالح روند غلطی
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شـوند و ارزشآفرینیهـای درخشـانی را بـه نمایـش
بگذارنـد .در واقـع اگر ما کـه بهدنبال جذب سـرمایهگذار
خارجـی هسـتیم بایـد خدماتـی را بـه آنها ارائـه کنیم.
آنهـا میآینـد کـه مدتـی در شـهر یا کشـور مـا زندگی
کننـد امـا اغلب خدمـات آنالین و اسـتارتاپ هـای ما در
اختیـار آنها قـرار نمیگیـرد .در این راسـتا اضافهشـدن
زبـان بینالمللـی و گنجانـدن امکانـات و اسـتانداردهایی
در اینبـاره میتوانـد موفقیـت اسـتارتاپها را بـر مبنـای
جـذب مخاطـب و مشـتری بیشـتر پایهگـذاری کنـد.
نویسـنده و فعـال حـوزه تجـارت الکترونیـک در ادامـه
اضافـه کـرد :احتمـاالً خواهیـد گفـت که حرفهـای من
در حـد رویاپـردازی اسـت ،ولـی بسـیاری از ایـن رویاهـا
دیـر یـا زود محقـق خواهند شـد .پس بـه امیـد آن روز.

 16ایده کار پارهوقت فصلی و غیر فصلی
برای هر نوع تفریح و فعالیتی شـبیه به آن ،همیشـه تعداد
کسـانی که ترجیـح میدهند وسـیلههای تفریحیشـان را
کرایـه کننـد خیلـی بیشـتر از کسـانی اسـت کـه ترجیح
میدهنـد آنهـا را بخرنـد .نمونـه مـوارد بیـان شـده را
میتوان در شـهرهای توریسـتی ایران و شـهرهای شـمالی
ایـران مشـاهده کـرد کـه وسـایل مربـوط بـه حملونقـل
ماننـد قایـق ،قایقهای پدالـی و دوچرخه توسـط برخی از
کسـبوکارها بـه عالقهمنـدان کرایـه داده میشـود.
 -۲دکههـا و یـا کامیونهـای مـواد غذایی سـرپایی و
یـا خوراکی فروشـی سـیار :مثـل ماهی کباب در سـاحل،
بسـتنی فروشـی و یا کوکو و آش و ساندویچهای کوچک.
در ضمن غذاهای مورد نیاز در جشـنها و نمایشـگاههای
بـزرگ و یـا مجموعههـای نمایشـگاهی را هـم فرامـوش
نکنیـد .در ایـن گونه نمایشـگاهها و یا جشـن و غرفههای
خیابانـی افـراد زیـادی هسـتند که ترجیـح میدهند یک
وعـدهٔ غـذای سـاده و خوشـمزه و البته سـرپایی بخورند.
ایـن گونـه نمایشـگاهها میتوانـد سـود زیـادی داشـته
باشـد .پـس هـر کجـا نمایشـگاهی برپا شـود بـه گوش و
آماده باشـید.
 -۳تمیـز کـردن و نگهداری حیـاط :افراد خیلی خیلی
کمـی هسـتند کـه ترجیـح میدهنـد کار تمیز کـردن و
نگهـداری حیاطشـان را خودشـان انجام دهنـد .این ایده
کار پارهوقـت خـوب و مفرحی اسـت .یادتان باشـد ،شـما
نمیتوانیـد ایـن را تبدیـل به یـک کار پارهوقـت در تمام
سـال کنیـد ،ولی در عـوض میتوانید مث ً
ال در زمسـتانها
برفهـا را پـارو کنیـد و در پاییـز برگها را جمـع کنید و
در تابسـتان اسـتخر را آماده اسـتفاده کنید.
 -۴نصب و نگهداری سیسـتم آبیـاری :بخش اصلی این
ایـده کار پارهوقـت بـر میگـردد بـه قسـمت فـروش ایـن
وسـیلهها .بهار و تابسـتان هم میتواند فصل اوج کار شـما
باشـد .بـا توجـه به اینکـه به تازگـی فرهنگ و عالقـه افراد
بـه نگهـداری گلهـای آپارتمانی در ایران نیـز افزایش پیدا
کـرده اسـت ،میتوانید این کار را به راحتـی در ایران انجام
دهیـد .ولـی باید این نکته را مد نظر داشـته باشـید که در
ابتـدا مدتـی زمـان نیاز اسـت تا بهعنـوان یک کسـبوکار
شـناخته شـوید و مشتریان به شـما اعتماد بکنند.
 -۵ارائـه کننـده تورهـای محلـی :بـا توجـه بـه

که از  ۷سال گذشته اجرایی و قیمت گذاری خودرو
بر عهده شورای رقابت گذاشته شد ،به کاهش قیمت
خودرو و همچنین ایجاد شرایط برای ادامه حیات
صنعت قطعه سازی کمک شود .بهگزارش ایبِنا،
قیمت خودرو از جمله اقالمی است که حساسیت
عمومی بر آن بسیار باال و افزایش یا کاهش حتی
اندک در این صنعت ،سر و صدا بسیاری به پا خواهد
کرد؛ به تازگی نیز با نوسانات نرخ ارز و تغییراتی که
در سیاست گذاری ارزی ایجاد شد ،شاهد افزایش
قیمت خودرو بودیم .به گونهای که براساس اعالم
کارشناسان ،شاخص قیمت خودروهای منتخب
داخلی نسبت به ماه گذشته افزایش  ۰.۱درصدی
داشته است.
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مناسـبی بـرای انجـام کارهـای پارهوقت داریـد یا نه؟
 -۱ارائـه خدمـات :خدماتـی در تمـام زمینههـا مانند
خدمـات آرایشـی و بهداشـتی مانند آرایش مـو ،خدمات
ناخـن .مراقـب از حیوانـات خانگـی نیـز یکـی دیگـر از
مـواردی اسـت که میتوانید بهعنـوان ایـده کار پارهوقت
غیـر فصلـی مد نظر داشـته باشـید.
 -۲طراحـی :از انواع طراحـی داخلی گرفته تا طراحی
محوطهٔ باغ و اسـتخر و حیاط.
 -۳هنـر و صنایـع دسـتی :شـامل هنرهـای گرافیکی
مثـل نقاشـی ،طراحـی ،معـرق ،کـوزه گـری ،سـفالگری
و طراحـی طلا و جواهـر .تبلیغـات و فـروش آنالیـن
میتوانـد یکـی از بهتریـن راههـای افزایـش درآمـد و
سفارشـات باشـد.
 -۴مشـاوره :تقریباً در هر زمینه میتوان مشـاوره داد،
امـا یادتان باشـد برای مشـاور بـودن یا نیاز بـه علم دارید
و یـا تجربـه و یا هر دو.
 -۵کارهـای دفاتـر اسـناد :مثـل وکالت ،حسـابداری،
کتابـداری ،معماری ،پزشـکی و پرسـتاری.
 -۶تجارتهـای مختلـف :مثل کابینت سـازی ،بنایی
و کاشـی کاری .اگـر شـما جـز افـرادی هسـتید کـه در
کار خـود مهـارت زیـادی را داریـد میتوانید کسـبوکار
موفقـی را بـرای خـود ایجـاد کنید .افـرادی که علاوه بر
تخصـص در کار خـود تعهـد هـم دارنـد مـورد اسـتقبال
افـراد بسـیاری قـرار میگیرند.
 -۷فـروش مسـتقیم :ایـن ایـده کسـب کار را از
شـرکتهای فـروش بـزرگ الهـام گرفتـه شـده اسـت.
هـزاران نفـر در سراسـر دنیـا وجـود دارنـد کـه بـه کار
فـروش مسـتقیم از لبـاس زیر زنانه تـا بیمههای مختلف
میپردازنـد .امـا بـرای اینکه یک فروشـنده موفق باشـید
بایـد بـه ایـن کار عالقهمنـد باشـید.
بـه یـاد داشـته باشـید هـر نـوع فـروش مسـتقیمی
نمیتوانـد مـورد تأیید و یا قانونی باشـد ،بـه همین علت
از درسـت و قانونـی بـودن شـرکتهایی کـه بـا آنهـا بـه
خریـد و فـروش میپردازیـد مطمئـن شـوید.
شـما چـه ایـده کار پارهوقـت دیگـری داریـد؟ چـه
تجربـهای از انجـام ایـده کار پارهوقـت خـود داریـد؟
تجربههـای خـود را بـا مـا بـه اشـتراک بگذاریـد/ .شـبتا
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شرایط دریافت وام از محل اندوخته بیمههای عمر

تمامی بیمه گذاران بیمههای عمر انفرادی طبق ماده  ۲۶آیین نامه شماره
 ۱۳بیمههای عمر و سرمایه گذاری ،در صورت احراز شرایط خاص ،مشمول
دریافت وام از محل ذخایر بیمه نامههای خود خواهند بود.
بهگزارش ایبِنا ،بیمه گذاران در صورتی که  ۲سال از حق بیمه پرداختیشان
گذشته باشد و بیمه نامه آنها فسخ ،بازخرید یا معلق نشده باشد ،میتوانند تا
 ۹۰درصد ارزش بیمه نامه خود را وام بگیرند.
بهره این وام ۴ ،درصد بیشتر از نرخ بهره فنی بیمه نامه خواهد بود.
بیمهگذاری که از این محل وام دریافت کند ،میتواند اقساط خود را با
هماهنگی با شرکت بیمه گر ،ماهیانه یا هر سه ماه یکبار پرداخت کند.
اگر بیمه گر در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نکند،
این وام نیز مانند سایر تسهیالت مشمول جریمه دیرکرد خواهد بود .همچنین
اگر مدت بیمه نامه تمام شود یا بازخرید آن قبل از مدت بازپرداخت وام انجام
شود ،بیمه گر نسبت به تسویه اجباری وام پرداخت شده از محل بیمه نامه
عمر اقدام خواهد کرد.
نکته مهم آن است که هر زمانی مجموع بدهیهای وام در هر لحظه (شامل
مانده وام ،جمع اقساط پرداخت نشده و جرائم دیرکرد) بیش از ارزش بازخرید
بیمه نامه در آن لحظه باشد ،بیمه نامه پس از یک دوره اخطار ،به طور خودکار
فسخ خواهد شد.
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