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ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎزار روﺑﻪرﺷﺪی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ارزآور اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را دوران ﺗﺐ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﻪ ﺣﻮزه روﺑﻪرﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪی اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ روﺑﻪرﺷﺪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﺷﺒﮑﻪای از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺟﻮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﻮدش را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ دارد .او ﮐﻪ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آرﺗﺒﯿﺸﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻔﺼﻞ
از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و آﻣﺎر و ارﻗﺎم آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﺴﻨﯽ
در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزآوری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر وارد ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮ ﺷﺪﯾﺪ؟
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ :ﻣﺎ ﺳﺎل  ۹۱وارد ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺳﺎل  ۹۳ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﻮزه ﺳﻮﺷﯿﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ در ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮی ،ﺟﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻮدم ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری
داﺷﺘﻢ و ﮔﺎﻟﺮیﮔﺮدی ﻣﯽﮐﺮدم .در ﺳﺎل  ۹۳درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در اواﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ آرﺗﺒﯿﺸﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ  R&Dﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ
ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﻼﯾﻖ ﻫﻨﺮی ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دورهﻫﺎی
ﻫﻨﺮی رﻓﺘﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ی اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.

“ﻣﺎ” ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ورود ﮐﺮدم و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺪ وﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ؟
ﺷﺮﮐﺖ »ارﺗﺒﺎطﮔﺴﺘﺮ ﺣﺎلوروز« اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺮاه اول ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺣﺎل و روز” درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮔﻔﺘﺎک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺖ ،ﻣﺎ  CPﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻻﻧﭻ ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ
آن آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه اول آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺸﺪ و ﭘﺮوژه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ؟
ﻣﺎ آن ﭘﺮوژه را رﻫﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻻن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ آن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﺠﻮز آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺘﻮان ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﮐﺲ ﺻﻔﺤﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻻﻧﭻ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﭘﻠﻪای
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻢ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل  ۹۲ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎم “ﭘﺎد” )ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ( ﺑﺮای ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری زدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ،IOS ،وﺑﺴﺎﯾﺖ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام
داﺷﺖ .رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،وزرا و اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺴﺘﺮ وب و ﭘﯿﺎﻣﮏ آن
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﯾﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،وﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
راهاﻧﺪازی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ .ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن رﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
آﻧﻼﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻼ رﺷﺪ ﺟﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﺣﺮاج ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان ﺗﺎزه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻨﻮز اﯾﻨﻘﺪر ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﺴﺐوﮐﺎر
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻓﺮوشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮاج ،ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﺣﻀﻮر داداﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ رﻗﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﺪیای ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ،ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﺑﺎزار را از ﻣﺮز اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
آرﺗﺒﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۳راه اﻓﺘﺎد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد و اﻻن ﭼﻪ دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در آﻏﺎز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺛﺎر ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﺪ .در
اداﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺛﺎر ،داوری روی آﺛﺎر و ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﺣﺮاجﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزشﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﺮ
داﻧﺶ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺛﺮ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻼگ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎز
دﯾﺪﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺘﻮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دارﯾﻢ و اپﻫﺎ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده را ﺑﻪ اپ آرﺗﺒﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاران روی آﺛﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶی
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻓﺮوشرﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدارﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ

اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آرﺗﺒﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺗﺎزهﮐﺎر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺑﺎ آﺛﺎر دﮐﻮراﺗﯿﻮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ و ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮی و آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ وﺟﻮد دارد .درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر را ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﺑﻼگ ،ﺑﺠﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ،
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﺑﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دارد و ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﺎ ﺑﺮای روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ
داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﻻن در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ .ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ،ﻋﮑﺲ و ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺮی را اﻓﺰودﯾﻢ و ﺑﻪ زودی
ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۹ﻫﺰار اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ،اﺑﻌﺎد و دادن ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ،دو دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ دوﺳﺖ دارد ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ارزش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیاش ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ارزشﮔﺬاری واﻗﻌﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ .ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎزار
ﺳﺎﺑﻘﻪداری ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺪودی رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ در ارزشﮔﺬاری واﻗﻌﯽ و ﻫﻢ در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ ورود و آنﻫﺎ
را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره اﺛﺮی ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻗﻨﺪرﯾﺰ ،اﺣﺼﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺮای آن
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪی اﺳﺖ…
در ﻣﻮﺿﻮع ارزشﮔﺬاری ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺮای رﺻﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺑﻪ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی در ﯾﮏ
ﮔﺎﻟﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهام و در ﺳﺎﯾﺖ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارد .ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺣﺮاجﻫﺎ اﺛﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺴﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آن
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺜﻼ آﻗﺎی اﺣﺼﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﺛﺮی از اﯾﺸﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎ رﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﻼگ ﻣﺎ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻣﺘﺮﯾﺎل و… ﺑﺮای آﺛﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺻﯿﻞ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻟﺬا در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎز اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارزش اﺛﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ دﯾﺘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮ اﺻﺎﻟﺖﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻤﻼ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت دارﯾﻢ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﻟﺬا ﻋﻤﻼ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ را از ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ
ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از وزارت ارﺷﺎد دارﯾﻢ و ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻟﺬا ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ارﺷﺎد از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن
ﻫﻢ ﺑﺮای آﺛﺎر ﺣﻮزه ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ درﮔﯿﺮ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺪارﯾﺪ.
در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ
اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دارﯾﻢ و ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺻﺎﻟﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮارداد دارﯾﻢ .اﺛﺮ و اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮای آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل اﺛﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ و دﻋﻮت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ از آرﺗﺒﯿﺸﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ رﻗﻢ ﺧﺮﯾﺪ از آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﺳﻘﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
دارد؟ ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪﮔﺮان را آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﺮد؟
ﺑﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺛﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻮدن اﺛﺮ را ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ،ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮداﺧﺖ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ را از دﻓﺘﺮ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﯾﺎ
در ﻣﻨﺰل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﺛﺮ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،اﺻﺎﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﺛﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،آن
را ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﺛﺮ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع دادهاﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺮ را در ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺪارد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮏ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

درﺑﺎره ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﮐﻤﯽ آﻣﺎریﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ درﺑﺎره ﭼﻪ ﺑﺎزاری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره
ﻋﺪدﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺑﺎزار ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﮐﻪ آﻣﺎر ﺷﻔﺎﻓﯽ دارد ،ﻓﺮوش ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش دو ﺣﺮاج در ﺳﺎل
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ رﻗﻢ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ،اﻧﺪازه دارد.
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺮیﮔﺮدی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،رﻗﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺻﻠﯽ
ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎدی و ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ آﻣﺎر  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ ﺟﺬابﺗﺮ اﺳﺖ؟  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
 ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ؟
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮی دارد و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را دوﺳﺖ دارد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎر ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .در
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﺣﺮاجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻒ داﺷﺘﻢ ،ﺗﺼﻮرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزاری ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﻼ ﮐﻤﺘﺮ از ۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﯾﺎل و
ﻓﺮوش ﺑﻪ دﻻر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻر ﻓﺮوش رود .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﻻر ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻋﺪد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺑﺨﺮد و اﮔﺮ ﺑﺮای او ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮ را در ﯾﮏ ﺣﺮاج ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ دﻻر ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﺑﯿﺎورد .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺛﺮی از زﻧﺪهرودی دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ .ﻣﺎ اﻻن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﺎرا ،ﺑﯿﺮوت ،اﺑﻮﻇﺒﯽ و… ﻗﺮارداد دارﯾﻢ ﺗﺎ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ در اﯾﻦ
ﺣﺮاجﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮد .ﻣﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ .ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن رخ داده
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﺎص را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﺷﺪ
ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﯿﻢ و  APIﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺛﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارد ،در  ۱۰ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ در ﻫﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و… اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و  APIداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﺎ آﻧﺠﺎ
ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﻻن ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آرتﻧﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﯿﻢ .ارتﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ .آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺮاجﻫﺎی آرتﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻻن ﻣﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﺛﺎر ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﻫﺎ ،آرﺗﻔﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﻪ ﺣﺮاجﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮاج آﻧﮑﺎرا و ﺑﯿﺮوت
ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ اﺑﻮﻇﺒﯽ درﺣﺎل ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺮاج ﺟﺪﯾﺪ آرتﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و در دﯾﮕﺮ ﺣﺮاجﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺛﺮ دﻫﯿﻢ.

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و
ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﯿﺰی
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ روﺷﻦ و واﺣﺪی ﺑﺮای آﺛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺮدرﮔﻢ و ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻼ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎزار در ذات ﺧﻮد ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دارد .ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺣﺮاﺟﯽ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨـﺪ؟ ﭼـﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺷﺘﺎبدﻫﻨـﺪه داد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﺰﯾﻨـﺲ را
ﮐﺴﺐوﮐﺎریﺗﺮ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو ﻗﺴﻤﺖ دارد .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ارزشﮔﺬاری روی ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﻣﯽرود .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﻦ ﺗﺮس را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی آﺛﺎر ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب او درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ!
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اراﺋﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺮوشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار دﯾﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،رﯾﺴﮏ ﺧﺮﯾﺪ
را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮد .از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺷﺪ دارد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﻓﺖ ﻣﺎدی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺷﺪ دارد .در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺐ رﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻨﺮ در
ﮐﻞ دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ وارد آن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﮐﻮد وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﺮ اﯾﻦ رﮐﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺒﻼ اﺛﺮی را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺎن
اﺛﺮ را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻻری آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،رﯾﺎل و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ رﮐﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎزاری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺒﺎت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ از اﺳﻨﭗ در ﺗﺎﮐﺴﯽ درﺑﺴﺘﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ،ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﭼﻨﺪان ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
دارد ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزاری ﺑﮑﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽای دارد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ! ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارﯾﺪ ،ذﻫﻨﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن اﺛﺮ در ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
اﺳﮑﯿﻞ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﻢ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ و
اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح آن وﺟﻮد دارد؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را وارد ﻃﯿﻒ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺟﺬاب ﮐﺮد؟
ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ از ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﭼﻮن ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺪودی ﮔﺎﻟﺮیﮔﺮدی و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﻻن
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آرﺗﺒﯿﺸﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ دادن ،ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ارزش ﭘﻮلﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ را اﻓﺮاد و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺠﺰ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،رﺳﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪن دارد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آن در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ازدواج در ﺧﺎﻧﻮاده رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زوج ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻻن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ارزش آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ در اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎﻻی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار و ﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺧﻮب ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت در ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺧﺎص اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی  ۱۵در  ۱۵را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب ﺑﻮد .ﺑﺠﺰ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریای ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺖ ﻧﺪارد ،رﯾﺴﮏ آن ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ دﻻری ﻫﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﺮاجﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪدﻫﺎ و ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ آﻧﻼﯾﻦ  ۴٫۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۲۰۱۳
ﮐﻪ  ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ،رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و در ﻋﺮض  ۴ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آرﺗﺒﯿﺸﻦ در دﻧﯿﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ؟
ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪیای ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﻟﺒﻨﺎن و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺰو ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻻن ﺣﺮاجﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻧﺪ ﯾﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش آن از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ  ebayدر ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻋﺪد و
رﻗﻢﻫﺎی ﺟﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در داﺧﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ارزش و ﻗﺪرت آن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ در دﺑﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﻫﻢ آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺑﻼگ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭼﻪ رﺷﺪی دارد و ﻓﺮوش ﺳﺎل  ۲۰۲۰را  ۹٫۵۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎر ﭼﻨﺪان رﺷﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش آرتﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻨﺮ اﯾﺮان دارد و در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اواﯾﻞ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻪ آﻣﺎر ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان درﺳﺖ
ﺷﻮد ،اﯾﻦ رﺷﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺠﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﻟﻨﺪن اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
درﺑﺎره اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺧﻮد آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در وﺑﺴﺎﯾﺖ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ دارﯾﺪ؟
اﻻن ﺑﯿﺶ از ﻫﺠﺪه ﻫﺰار اﺛﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ دارﻧﺪ ،روی ﺳﺎﯾﺖ دارﯾﻢ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽﺧﻂ و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻋﮑﺲ ،ﺧﻂ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ.
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد؟

ﻣﺎ آﺛﺎری از ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭼﻬﺎرﺻﺪ-ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﻫﻢ دارﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ را وارد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ آن آﺛﺎر را ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ.
ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎ  ۲ﯾﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
روش ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﻮدش ﻋﮑﺲ را آﭘﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ
روش دﯾﮕﺮی دارد؟
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺛﺎر را ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ
آیﺗﯽ ﭼﻨﺪان آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮوش ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺛﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ،
ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻘﺘﻢ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺎ اﺛﺮ را ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﺛﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮﺳﺎن در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯽ در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﺣﺮاجﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻃﺒﻖ آن
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و ﮔﺎﻟﺮیداران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻟﺮیداران ﺻﻔﺤﻪ دارﻧﺪ و آﺛﺎر ﺧﻮد را وارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
اﻻن ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ دارﯾﺪ؟
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ
ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آیﺗﯽﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ ﺑﺎﻻی ﺻﺪو ده ﻫﺰار
ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺴﻤﯽ آرﺗﺒﯿﺸﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ،در اﻟﮑﺴﺎ ﺣﺪود
۳ﻫﺰار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﺘﺮ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎرﺑﺮ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
اﻻن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺪود  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار ﺟﺪی و ﻫﺪﻓﺪار اﺳﺖ .در ﺳﺎﭼﯽآرت ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺪود  ۱۳دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺪود ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دارای اﺛﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ۲۵۰ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دارای ﺑﺎزار
ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان دارای آﺛﺎر دﮐﻮراﺗﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ دارﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر روی آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ارزش ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ارزش ﮐﻞ آﺛﺎر آرﺗﺒﯿﺸﻦ را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻤﻊ ﻧﺰدهام وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ واﻗﻌﺎ ﻋﺪد ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ارزش آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ اﺛﺮ در آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اردﯾﺒﻬﺸﺖ رﮐﻮرد زدﯾﻢ و  ۴۰اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ ﺣﺪود
 ۳۰اﺛﺮ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ارزش داﺷﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۹۶ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮوش ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد .ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ای ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺣﺮاﺟﯽ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻼﯾﻦ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ۲۵درﺻﺪ و از ﮔﺎﻟﺮیدار  ۲۰درﺻﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت  B2Bاﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﮔﺎﻟﺮیدار اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی و زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﺻﺪ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه درﺻﺪ ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ  ۲۵درﺻﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ رﻗﻢ و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آﺛﺎر ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
درﺑﺎره درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد آرﺗﺒﯿﺸﻦ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  ۸۰۰ﺗﺎ ﻫﺰار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۹۶ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺷﺘﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﻫﻢ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﻣﺴﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .از ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ﺳﺎل  ۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن
 ۲۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ .اﻣﺴﺎل ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و رﻗﻢ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ رﻗﻢ ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آیﺗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،از درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در آیﺑﺮﯾﺞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺟﺰو ۵ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻀﻮر ﻗﻮیﺗﺮی در ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﮔﺮ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۳ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎﻟﯽ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺟﻤﻌﺎ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻮد و ﺟﻨﺲ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ.
ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ.
دوﺳﺖ دارﯾﺪ درﺑﺎره ﻋﺪد ارزشﮔﺬاری ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ وﻗﺘﯽ اﻋﺪاد ارزشﮔﺬاری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﻋﻮا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺧﻮدﺗﺎن ،اﻻن ارزش آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻋﺪاد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ رﻧﺞﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺑﺮآورد داﺷﺘﯿﻢ.
ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﻧﺪ اوﻟﯿﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ،آنوﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارزش را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ارزش واﻗﻌﯽاش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ رﻗﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ از ﻫﺮ ﺑﺎزاری در اﯾﺮان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ،رﻗﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و درﺑﺎره وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۴۰درﺻﺪ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺪیای وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﮔﺰارش آرتﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻓﻘﻂ  ۳۵٫۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺣﺠﻢ
ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۲۲٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﺎل رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۲۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ ۴۰ ،درﺻﺪ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن،
درﺻﺪی ﮐﻪ از ﺑﺎزار دارﯾﻢ ،ﻋﺪد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ .از اﻣﺎرات درﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دارﯾﻢ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ارز و اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ
اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آرﺗﺒﯿﺸﻦ در ﺳﺎل  ۹۷ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮ و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .اﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ورود ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻮن رﯾﺴﮏﻫﺎ و روش و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﺮان

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن و اﻣﺎرات ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺴﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،رﮐﻮرد ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺣﺪود ﯾﮏ و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻓﺮوشﻣﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﻋﻀﻮ ﺳﺎﯾﺖ ،ﭘﻮل و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دو ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه اﺳﻤﺎرتﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻤﺎرتﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺎرتآپ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﻨﺮ
ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎرتآپ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻫﻨﺮ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎزاری ﺟﺬاب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎزار اﺳﺘﺎرتآپ و ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﺳﺘﺎرتآپ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺘﯽ
ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی از ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﮔﺎﻟﺮیداران ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ رﻗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟ آن ﺗﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
اﺳﻨﭗ و آژاﻧﺲداران ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ؟ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اواﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم
داد .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎزار ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .دﻏﺪﻏﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﻮد
وﻟﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ در ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل زدﯾﺪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان را از ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺎدرات و ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻨﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟
ﻣﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ آن را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻻن از ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮏ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﺛﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮم و اﮔﺮ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و… ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن را آﻧﻼﯾﻦ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﺛﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد .ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی از ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺨﺮد و
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ اﺛﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،آن را
ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ذات ﻫﻨﺮ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد و ﻏﯿﺮه .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺷﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮود ﯾﺎ ﻧﻪ وﻟﯽ اﻻن ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﯽرﺳﺪ و آﺛﺎر را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺪﮔﻮﯾﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ وﻟﯽ در اداﻣﻪ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای
آنﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزار را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی و ﭼﻨﺪ ﺑﻮد؟
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺮوش ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎن  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻫﻢ رﮐﻮرد داﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ اﺛﺮ و ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ دارﯾﺪ .ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﻮﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﯾﺎد ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ آرﺗﺒﯿﺸﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ زﯾﺎد دارﯾﻢ .ﻣﺸﺘﺮیای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۳۰اﺛﺮ از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮدش دوﺑﺎره ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی داﺷﺘﯿﻢ
ﮐﻪ آﺛﺎری ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه او در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﯾﮑﯽ دو اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪل آنﻫﺎ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﯿﻢ .از دﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻦ آیﻫﻮم را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻠﮏ را آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻣﺎنﭘﺰ ﮐﻪ ﺑﺎزاری
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪدارﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی
ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
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