
برداشتند چون ما خیلی زود تر ش��روع به کار کرده بودیم. گروه ما جوان و 
خالق است و مدام ایده های مختلف برای کار ارائه می شود؛ مثال ما در سایت 
و اپلیکیش��ن هایمان بخش مجموعه داران را داریم که در هیچ گالری ای 
نیست، حتی در نمونه های خارجی هم بخشی مختص به مجموعه داران 
نمي بینیم. همچنین بخشی برای معرفی خود هنرمندان داریم که می توانند 
مجموعه ي آثار و رزومه شان را به نمایش بگذارند. ما حتی برای کسانی که 
در حوزه ی پژوهش فعال هستند هم بخش��ی را در نظر گرفته ایم تا نتایج 
تحقیقاتش��ان را در اختیار دیگران بگذارند یا مقاله هایش��ان را به فروش 
برس��انند. در بخش بالگ هم اخبار روز و فیلم های آموزش��ی در ژانرهای 
مختلف هنري را ارائه می دهیم تا تمام نیازه��ای مخاطب را مرتفع کرده 
باشیم. میانگین ماندگاری هر کاربر در سایت ما نیم ساعت است، در حالی 
که میانگین حضور در سایت های مشابه خارجی ۱۵دقیقه و کمتر است. به 
همین دلیل از نظر زمان  بازدید در میان سایت های هنری ایرانی بین پنج 
سایت اول و ۵۰ سایت بر تر جهان هستیم، البته بخشی از بازدیدهای ما روی 

اپلیکیشن هایمان است که در آمار بازدید حساب نمی شوند. 
با این ک��ه هیچ فعالی��ت خاص��ی در بازاره��ای جهانی نداش��ته ایم ولی 
بازدیدکنندگان زیادی از خارج از کشور داریم. سایت، دو زبانه است و قرار 
است به جز فارسی و انگلیسی، فرانسوی و عربی را هم به زبان های سایت 
اضافه کنیم. همچنین قصد داریم به زودی یک دفتر در فرانسه راه اندازی 
کنیم و تعداد هنرمندان و آثار خارجی را هم به مرور افزایش دهیم. االن چند 
هنرمند از کشورهای عراق، هند و انگلیس داریم و دفتر فرانسه می خواهد 
هنرمندان بیشتری را برای حضور در سایت ترغیب کند، چون نگاه اصلی 
ما، حضور قدرتمند در بازار بین المللی است و در حال قرارداد بستن با یکی 
دو گالری خارجی هستیم و قرار است نمایشگاهی هم از آثار منتخب گالری 

در خارج از کشور برگزار کنیم. 

حاميشهرستانيها

یک ویژگ��ی دیگر گالری مجازی از بین بردن دس��ت واسطه هاس��ت. 
هنرمندان از طریق سایت ما مس��تقیما با خریدار در ارتباط هستند و 
تنها ۲۰درصد از قیمت فروخته شده به ما پرداخت می شود در حالی که 
پیش تر اثر هنری چند دس��ت می چرخید و در   نهایت ۲۰درصد قیمت 
فروش به دست هنرمند می رسید. از ابتدای پاییز که فصل هنر محسوب 
می شود، تا االن بیشتر از ۴۰ اثر فروخته ایم. با این حال مسائل اقتصادی 
باعث شده خرید و فروش آثار هنری شاهد رکود باشد و خیلی از گالری ها 
ضررده باشند. مسئله ای هم که نمی شود خیلی با آمار نشانش داد، این 
اس��ت که ما برای گالری ها و حراجی ها هم جذب مش��تری می کنیم؛ 
مثال کس��انی هس��تند که اثر را در گالری ما می بینند ول��ی می روند از 
گالری فیزیکی خرید می کنند. در عین حال ب��ا چند گالری و حراجی 
هم قرارداد بسته ایم و بخش آن الین ماجرا را برگزار می کنیم. این ها را 

خیلی نمی شود براساس آمار مشخص کرد. 
تمرکزگرایی در هنر ما وج��ود دارد که باعث می ش��ود آثار هنرمندان 
شهرستانی به خوبی دیده نش��ود. برای همین نمایشگاهی فیزیکی به 
اسم ایرانشهر برگزار کردیم تا هنرمندان شهرستانی هم فرصت این را 
داشته باشند که آثارشان را به عالقه مندان، مجموعه داران و خریداران 
معرفی کنند. از نظر ما هنرمند شناخته ش��ده که آثارش را می فروشد، 
باید براي هنرمندان کمتر شناخته ش��ده، زمینه فراهم شود تا بتوانند 
خود و اثرش��ان را ارائه کند. بعضی هنرمندان آثارش��ان را در اختیار ما 
می گذارند تا خریداران بتوانند از نزدیک، اثر را ببینند. اگر هم خریدار از 
یک کار خوشش بیاید، نمونه های مشابه   همان کار را نشانش می دهیم 

تا با فراغ بال خرید کند. 
بیش��تر مخاطبان ما گالری گرد ها و هنردوس��تانی هس��تند که هنر را 
می شناس��ند و می خواهند از این طریق لذت ببرن��د. بعضی هم به دید 
سرمایه گذاری دس��ت روی اثری می  گذارند. یعنی یک اثر را خریداری 

محمدرضا جعفری
 »هنر« دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند.
پابلو پیکاسو

آمده اند دروغ بگویند، آن هم مجازی. با این که خیلی ها معتقدند هنر باید ملموس باشد ولی بچه های گالری مجازی »آرتیبیشن« 
ثابت کرده اند که می شود آثار تجسمی را هم به دنیای مجازی برد و حسابی هم مورد توجه قرار گرفت. بچه های آرتیبیشن 
با هزینه ي شخصی گالری مجازی ای راه اندازی کرده اند که تا حاال نه هزار اثر را برای نمایش و فروش گذاشته است. برخالف 

نمونه های مشابه، در این گالری هر اثری و با هر کیفیتی دیده نمی شود و تنها آثاری اجازه ي نمایش پیدا می کنند که از فیلترهای 
خاص کار شناسان عبور کرده باشند. مدیران جوان این گالری مجازی معتقدند که هنر ایران در دنیا شناخته شده نیست و 

می شود با ارائه ي این آثار به هنر شناسان جهانی، جهش بزرگی در شناساندن هنر ایرانی انجام داد. حسین محسنی و علیرضا 
جوادی می گویند در ابتدای شیب صعودی توجه دنیا به هنر خاورمیانه هستیم و در آینده ای نزدیک چشم هنردوستان جهان به 

خاورمیانه خواهد بود. 

 سرک کشیدن در کار اعضای یک تیم جوان
که گالري مجازي دارند و از پس هرکاری در حوزه ي آی تی برمی آیند

 هنرِآنالین
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دستمیچرخیدودرنهایتبا۲۰درصدقیمتفروشماپرداختمیشوددرحالیکهپیشتراثرهنریچندارتباطهستندوتنها۲۰درصدازقیمتفروختهشدهبههنرمندانازطریقسایتمامستقیماباخریداردرویژگیگالریمجازیازبینبردنواسطههاست.
بهدستهنرمندمیرسید
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 »دیوارهای س��فید هیچ زیبایی ای ندارند« ما سعی داریم احساس نیاز به 
هنر را در مردم زنده کنیم. برای همین آرتیبیشن را راه اندازی کردیم تا افراد 
بیشتری با هنر در ارتباط باشند. آرتیبیشن، یک گالری مجازی است؛ یعنی 
مثل یک گالری عادی، آثار در س��ایت ما به نمایش درمی آیند و مشتری 
می تواند هر اثری را که دوست داش��ت خریداری کند. مشکلی که وجود 
داشت این بود که ما بیش��تر در حوزه ي آی تی فعال بودیم و با هنرمندان 
حشر و نشر چندان نداش��تیم اما راه اندازی این گالری، سبب خیر شد که 
دوستان هنریمان را بیشتر و با افراد زیادی مشورت کنیم تا کار پخته تر شود. 
یک تیم کار شناسی به کمک ما آمدند تا آثاری که در گالری مجازی ما جای 
می گیرند، از رتبه و اعتبار برخوردار باشند و مخاطب فقط با آثار برگزیده 
مواجه شود. مثل هرکار نوپایی آرتیبیشن هم برای هنرمندان و مخصوصا 
گالری دار ها نامأنوس بود. هنرمندان زود تر استقبال کردند و توانستیم آثاری 
از هنرمندان بزرگی مثل علی اکبر صادقی، آق��ای معتبر، آریامنش و رضا 
حسینی در گالری مجازی داشته باشیم.بعضي از این آثار را ما نمی توانیم 
در سایت نمایش بدهیم، چون هنرمند دوست ندارد همه اثرش را ببینند و 
معتقد است از ارزش و جذابیت اثر کم می شود. ما فقط اعالم می کنیم که از 
این هنرمند، اثر داریم و اگر کسی بخواهد کار را ببیند، به صورت خصوصی 
برایش می فرستیم. تازه از اوایل امسال گالری دار ها هم نیاز به همکاری را 
احساس کردند و همکاري مان بیشتر شد. االن تعداد زیادی از هنرمندان 
درخواست همکاری با ما را دارند و تقریبا هر س��ال متقاضیانمان دو برابر 
می شوند. االن حدود هزار هنرمند آثارشان را در گالری ما برای نمایش و 
فروش گذاشته اند، ۱۵۰نفر از این تعداد، هنرمندان اصلی ما هستند که آثار 

شاخصی در گالری دارند و باقی آثار متوسط محسوب می شوند. 

بیشتر آثار ما نقاشیخط و نقاشی هستند. بیشترین فروش را هم همین دو 
ژانر دارند، چون شناخت خوبي از خوشنویسي ما در دنیا وجود ندارد؛ ولی 
نقاشی را طبق س��بکی که دارد، می فهمند. نقاشیخط هم که بین این دو 
است، دیده می شود. به خاطر همین هم نقاشیخط در حال پیشرفت است. 

همهبرایهنر،هنربرایهمه

خیلي طول کشید تا به نقطه ي قابل قبولي برسیم و بتوانیم اعتمادسازی 
کنیم. خریداران آثار هنری معموال دوست دارند، اثر را از نزدیک ببینند و 
لمس کنند و کار سختی بود که قبول کنند، از طریق سایت اثری را بخرند. 
االن حتی از خارج از کشور هم درخواست خرید داریم. یک مشتری داشتیم 
که اثری ده میلیون تومانی را از استرالیا سفارش داد. خیلی به ما اعتماد کرد 
و از طریق صرافی پول را برای ما واریز کرد. ما مشکالت زیادی در انتقال وجه 
و محصول به خارج از کشور داریم ولی خریدارهایی از لبنان، اروپا و آمریکا 
داشتیم که دغدغه شان این بود که چطور پول را به دست ما برسانند. شرایط 
سخت شد و در   نهایت از خرید منصرف ش��دند. ما کارمان را درست انجام 
داده ایم و برای مشتری اعتمادسازی کرده ایم اما دیگر انتقال پول به کشور 

که وظیفه ي ما نیست و مسئوالن کشوری باید بسترسازی کنند. 
تا قب��ل از ورود ما به این فض��ا، گالری مجازی از نظر قانونی تعریف ش��ده 
نبود و تنها فروش��گاه هایی بودند که صنایع دس��تی می فروختند. کم کم 
مجوزهایی هم برای این کار صادر ش��د و امس��ال وزیر ارشاد وقت، اولین 
گالری مجازی کش��ور را افتتاح کرد که بع��دا عنوان اولین را 

حسینمحسنی
متولد67

لیسانسعمرانودانشجوی
کارشناسیارشدمدیریت

اجرایی

علیرضاجوادی
متولد65

کارشناسهنرهایتجسمی

35 عکس: حامد خورشیدی
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ویژگی:
بچههايشرکتدانشبنیان»سوشیاسافت«همهفنحریفند

وانواعواقساماستارتآپهارادرحوزههايمختلفبهراه
انداختهاند.یكگالريمجازيدارند،شبكهياجتماعيراه

انداختهاند،ایدههاينظرسنجيآنالین،واقعیتمجازيوحمل
ونقلبینالملليهمبخشيازفعالیتهاياینگروهاست.
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فراخوان

از همان پنج س�ال پیش که صفحات جوان ایرانی راه اندازی ش�دند، هدف ما روایت 

زندگ�ی جوان هایی بود که تصمیم های معمولی اما ش�جاعانه ای برای زندگی ش�ان 

گرفته اند؛ آدم هایی که فارغ از س�طح تحصیالت یا س�طح مالی، برای زندگی شان 

ایده دارند و از آن لذت می برند؛ جوان هایی که ممکن اس�ت در همین تهران، پشت 

پنجره ي یکی از همین آپارتمان های بی ش�مار یا در یک روستای کوچک در یکی از 

چهار گوش�ه ي این کش�ور مشغول زندگی باشند. بی ش�ک برای پیدا کردن چنین 

س�وژه هایی از سراس�ر کش�ور، منتظر همکاری ش�ما هس�تیم. اگر بین دوستان و 

اطرافیانتان در هرنقطه ي کش�ور، جوانی سراغ دارید که برای حضور در این صفحه 

مناس�ب اس�ت،از طریق تلگ�رام مجله به ش�ماره ي 09331009042  ی�ا اي میل به 

آدرس javanirani.hj@gmail.com  ب�ه ما معرف�ي کنید. از طریق همین آدرس 

هم منتظر نظرات تان در مورد این صفحات هستیم.

مدیریت یک گالری مجازی به همین سادگی ها هم 
نیست؛ فوت و فن های خاص خودش را دارد

آرت پارت تایم
حسین محسنی و علیرضا جوادی برای مدیریت گالری 
مجازیشان با افراد خبره و کاربلدی مشورت کرده اند تا 
سایت شان از هر لحاظ قابل قبول و استاندارد باشد اما 

همیشه سختی و مشکالتی در سر راه کارهای جدید هست 
که پیشروی را کند می کند. با این حال بروبچه های سایت 

»آرتیبیشن« به مرور بین بزرگان هنر جا باز کرده و با وجود 
جوانی، اسم و رسم پیدا کرده اند. 

می کنند با این دید که به زودی ارزش��مند می شود و امکان دارد از 
این طریق س��ود کنند. فروش ما به هر دو گ��روه خوب و قابل قبول 
بوده. معموال خانم ها بیش��تر از گالری ها استقبال می کنند، برای ما 
هم همین طور است. رنج سنی مخاطبانمان هم باالی ۳۰سال است، 
چون کمتر جوان زیر ۳۰ سالی پیدا می شود که بخواهد در این حوزه 
هزینه کند. با این حال جوانی هم ب��وده که یک بار به گالری آمده و 
خیلی سریع ۲۰ میلیون تومان خرید کرده و رفته. همچنین کسی 
هم بوده که ۵۰۰ هزار تومان را به سختی پرداخت کرده. همین االن 
یک اثر در دفترمان هست که مش��تری گفته من االن مشکل مالی 
دارم ولی خیلی دلم می خواهد این نقاشی را بخرم اگر ممکن است 
به کسی نفروشید تا فالن موقع بیایم و بخرمش. ما هم با صاحب اثر 
صحبت کردیم و شرایط را توضیح دادیم و اجازه گرفتیم اثر را دیگر 
به کسی نشان ندهیم تا مشتری اصلی شرایط مالی  خرید نقاشی را 
به دست بیاورد. بازه ي قیمت آثار خیلی وسیع است و از ۵۰۰ هزار 
تومان شروع می ش��ود تا باالی یک میلیارد. خیلی از آثار در سایت 
نیست؛ مثال اثری از آقای صادقی داریم که بیش از یک میلیارد تومان 

ارزش گذاری شده است. 

روشناییهایآینده

مسابقه ای به نام »آی بریج« در خارج از کشور بین استارت آپ های 
ایرانی برگزار می شود. همه ي استارت آپ های ایرانی داخل و خارج از 
کشور می توانند در آن شرکت کنند. بعد از ارائه، تمام استارت آپ ها 
بین کار شناسان و سرمایه گذاران داوری و برترین ها اعالم می شوند. 
آرتیبیشن امسال جزء پنج استارت آپ بر ترآی بریج بود. جالب این که 
عمده ي استارت آپ هاي شرکت کننده در مسابقه، برای ایرانی های 

خارج از کشور بودند. 
یکی از س��ؤال هایی که برای خودمان و دیگران مطرح اس��ت، این 
است که نمونه های مشابه خارجی ما چه کار می کنند؟ ما خیلی در 
این زمینه تحقیق می کنیم؛ مثال سایت »ساچی« شبیه ماست ولی 
گالری فیزیکی هم دارد یا مثال »آم��ازون« و »ای بِی« در این حوزه 
وارد شده اند و حراج های آن الین زیادی هم در حال برگزاری هستند. 
ما هم در حال توس��عه دادن حراج های فیزیک��ی در فضای مجازی 
هس��تیم و تا االن به جز ح��راج تهران با تم��ام حراجی های داخلی 
همکاری کرده ایم، البته همچنان مشکل محدودیت های اقتصادی 
در جامعه روی کار تأثیر منفی می گذارد. االن نمایشگاه هایی زیادی 
برگزار می شوند که حتی یک مورد فروش هم ندارند. با این حال ما 

معتقدیم که در فضای رو به رشدی هستیم. 
باوجود ذهنیتی که داریم، هنر ایران در دنیا شناخته ش��ده نیست و 
فقط صنایع دستی و مثال آثار استاد فرشچیان در دنیا شناخته شده 
هستند. متأسفانه پتانسیل موجود در هنر ایران به دنیا معرفی نشده 
اس��ت و در حراجی های بزرگ، ایرانی ها حضور ملموس��ی ندارند و 
آدم هایی مثل آیدین آغداشلو تک س��تاره های هنر ایران به حساب 
می آیند، چون معموال در خارج از کشور زندگی کرده اند و آثارشان 
را پرزنت کرده اند. این ناش��ناختگی همان قدر که کار ما را س��خت 
می کند، می تواند س��کوی پرتابی هم برایمان باشد. اگر به درستی 
آثار ایرانی را معرفی کنیم، می شود نگاه دنیا را به هنر ایرانی معطوف 
کرد، البته همچنان مشکل انتقال وجه را داریم و به همین دلیل دفتر 
فرانسه را افتتاح می کنیم تا انتقال وجه از این طریق انجام شود. به 
نظرمان ارزشش را دارد که در این کار س��رمایه گذاری کنیم، چون 
طبق تحقیقات ما، بازار آن الین هنر به شدت رو به رشد است و ما به 
زودی می توانیم فروش آثار هن��ری ایرانی را چندبرابر کنیم. همین 
چند قرارداد کوچکی که بسته ایم باعث شده آثار ایرانی خیلی بیشتر 

به چشم بیایند.

بچه های گروه، ایده های هیجان انگیز دیگری جز آرتیبیشن را هم به نتیجه رسانده اند

 ایده  با من دویده 
 »آرتیبیشن« بخشی از فعالیت های شرکت »سوشیاسافت« است که بیشتر از دیگر فعالیت ها به چشم آمده ولی اعضای خالق 

این گروه جوان، فعالیت های هیجان انگیز دیگری هم داشته اند که احتماال اسمشان به گوشتان خورده است. این جا بخشی از دیگر 
فعالیت های شرکت را بررسی کرده ایم. 

شبكهياجتماعیاساماسی گفتاک

بچه های سوشیاسافت کارش��ان را با طراحی یک 
شبکه ی اجتماعی ش��روع کردند؛ »اولین پروژه ي 
شبکه ی اجتماعی مان »گفتاک« بود که شرکت با 
آن شروع به کار کرد. گفتاک، یک بستر ارتباطی  بود 
که هرکاربر می توانست از طریق پیامک پس��ت بگذارد و پست های 
دیگران را دریافت کند.« این پروژه را س��ال 9۲ با یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه ش��روع کردند و با وجود استقبال اولیه و حمایت از پروژه 
  نهایت به دلیل نگران��ی  از تأثیرات مخرب ش��بکه های اجتماعی، با 
شکست مواجه ش��د؛ »این پروژه در   همان 9۲ متوقف شد و با وجود 
۲۰-۳۰ هزار مخاطب فقط در بستر سایت و اپلیکیشن فعالیت می کند 
و فقط هرازگاهی رویش نظ��ارت می کنیم که محت��وای مجرمانه  و 

توهین آمیزی بین کاربران منتقل نشود.« 

بدهبارتوببرم توشه

»توشه« یکی از مهم ترین و خالقانه ترین پروژه های 
گروه است که جای خالی اش حسابی احساس می شد؛ 
ایده ي خالقانه ي عباس طهرانی، ایجاد سیستم حمل 
بار به همراه مسافر اس��ت؛ مثال من به عنوان مسافر 
سفرم را روي سایت ثبت می کنم و می گویم در فالن تاریخ می خواهم 
بروم اسپانیا و در فالن تاریخ هم برمی گردم. ۲۰کیلو هم جای بار دارم. اگر 
کسی بخواهد جنسی به اسپانیا بفرستد یا از آن جا چیزی دریافت کند، از 
طریق سایت با نفر اول ارتباط می گیرد. طرف دوم بابت این درخواست 
پولی را در سایت توشه به امانت می گذارد تا وقتی که به مقصودش رسید، 
پول در اختیار نفر اول قرار بگیرد. از این طریق، کسی که به سفر خارجي 
می رود بخشی از هزینه هایش را تأمین می کند و کسی هم که نیاز به 
ارسال یا دریافت جنسی دارد، با هزینه ي کمی به مقصودش می رسد. 
توشه هم درصد کمی برای هماهنگی و مرتبط کردن آدم ها می گیرد. 
توشه جوایز زیادی در داخل کشور برنده شد و در »آی بریج« هم دیده 
شد. همیشه از آن به عنوان استارت آپ پیش��رو یاد شده اما مشکالت 
متعددی سر راهش به وجود آمده که دست اندرکارانش تصمیم گرفته اند 
فعال پروژه را تا حدی متوقف کنند؛ »یکی از سوال هایي که همیشه از ما 
مي پرسند، بحث اعتماد بود که همان ابتدا برایش راه حلي پیدا کردیم. 
اول اینکه کار را به خرید از خارج سوق دادیم. راه حل دیگر هم استفاده از 
نظرات کاربران بود. در نهایت در این سامانه هاي بنا بر اعتماد بین افراد 
است و تا به حال مشکلي از این بابت نداشته ایم. در کل ما اگر بخواهیم در 
این حوزه موفق باشیم، باید سرمایه گذار خوب داشته باشیم که این حوزه 
را بشناس��د. ما می خواس��تیم افراد از سفرهای دوس��تان شبکه های 
اجتماعی شان باخبر شوند و از کسانی که به آن ها اعتماد دارند، بخواهند 
کار هایشان را در شهر ها و کش��ورهای دیگر انجام دهند، چون خیلی 
وقت ها پیش می آید که دیر متوجه می شویم فالن دوستمان به جایی که 
ما کاري آن جا داشته ایم، سفر کرده. این فعالیت ها درآمد زیادی برای ما 
ندارد، مگر در تعداد باال. برای خدمات دهی به تعداد مخاطب باال هم نیاز 
به پشتوانه و سرمایه گذاری هست، چون کار خیلی نو و جدید است باید 
خیلی رویش کار کنیم ت��ا بین مخاطبان جا بیفت��د. االن این پروژه را 

برخالف میلی باطنی مان متوقف کرده ایم. این کار جدید است و نیاز به 
سرمایه گذاری زیادی دارد.« 

بهنظرمنتوچيميگي؟ سنجاپ

گروه سوشیاس��افت سیس��تم دیگری هم به اسم 
»س��نجاپ« دارن��د. س��نجاپ ی��ک س��امانه ي 
نظرسنجی است که هزینه ي کار را یک سوم کرده 
اس��ت. بعضی نظرس��نجی ها چند الیه هستند و 
می شود تعریف کرد که اگر این جواب را داد، سؤال بعدی این باشد. 
سنجاپ یک نظرسنجی هوشمند اس��ت که کامال داده ها را تحلیل 
می کند و تحویلت می دهد؛ »ما ربات تلگرام داریم و با شرکت های 
مختلف همکاری کرده ایم و مخاطب های زیادی برای نظرس��نجی 
داریم. هفت هشت ماه است که راه افتاده و مدام به روز شده ولی هنوز 
به صورت جدی وارد این بازار نشده ایم و قصد داریم به زودی این کار 

را بکنیم، چون اطالعات و نظ��ر مخاطبان برای خیلی از 
کسانی که فعالیت مالی می کنند، بسیار مهم است.« 

تلفیقواقعیتومجازیت! ژینو

 »ژینو« اپ دیگرم��ان در حوزه ي 
واقعیت افزوده است. ژینو به این 

خاطر راه اندازی شد که مراکز 
میراث فرهنگی ما راهنمای 

خوب��ی ندارن��د و خیلی ها کام��ل متوجه 
نمی شوند چه اتفاقات تاریخی اي در یک 
محل رخ داده؛ »طرحمان این بود که مثال 
وقتی وارد کاخ سعد آباد  شوی و این اپ را 
روی گوش��ی ات اجرا کنی و همه چیز 
بازس��ازی ش��ود.« محتوایی ک��ه ارائه 
می شود می تواند بر اساس نیاز مخاطب، 
لینک سایت، متن، صوت، فیلم و حتی 
انیمیشن سه بعدی باشد. اعضای گروه، 
این ایده را تا حدی پیش بردند ولی میراث 

فرهنگی هنوز برای سرمایه گذاری احساس 
نیاز نکرده است.  با این حال این کار برایشان 
خوش یمن ب��وده و یکی از دالیلی ش��د که 
شرکت، دانش بنیان شد. تفاوت اصلی ژینو با 
نمونه ه��ای دیگر این اس��ت ک��ه می تواند 
اپلیکیشن اختصاصی شما را بسازد؛ مثال اگر 
شما یک آتلیه ي عکاسی دارید، می توانید برای 
هر مشتری یک اپ به اسم خودش تولید کنید 
که هروقت گوش��ی را روی عکس های آلبوم 
عروسی بگیرند، بخش��ی از فیلم عروسی شان 
پخش شود؛ »ما این پیشنهاد را به شرکت های 
تبلیغاتی هم دادیم که بیلبورد هایش��ان را از این 

طریق متحرک سازی کنند.« 

36
آرتیبیشن امسال جزء پنج استارت آپ 
بر ترآی بریج بود. جالب این که عمده ي 
استارت آپ هاي حاضر در مسابقه، برای 

ایرانی های خارج از کشور بودند 

 بچه هاي خالق گروه براي استارت آپ »توشه« طرح هاي بامزه اي منتشر کرده اند 
تا شیوه ي انجام کار به صورت گرافیکي توضیح داده شود

ما باند و مافیای خاصی نداریم 
که بخواهیم از این طریق با 
ارگان های مختلف وارد مذاکره 
شویم، چون گروه ما گروه جوانی 
است، هر جا که پروژه ای را مطرح 
می کنیم، هم از ایده و هم از 
انرژی و پشتکارمان استقبال 
می شودکارمان را با دو سه نفر در 
سال 91 شروع کردیم و حاال حدود 
30نفر کارمند داریم و بعد از انجام 
کلی پروژه، دانش بنیان شده ایم. 
در آینده ي نزدیک با توجه به 
سرمایه گذاری ای که می شود، 
پرسنل مان را دو سه برابر بیشتر 
خواهیم کرد تا پروژه های جدیدی 

تعریف کنیم 

 نمایشگاه ایرانشهر با حمایت از هنرمندان شهرستاني در گالري ملت برگزار شد
 و هنرمندان و مجموعه داران زیادي از آثار استقبال کردند

کره اي ها هم چند وقت پیش به شرکت ما سر زدند تا در رابطه با ویژگي هاي 
استارت آپ هاي ایراني گپ بزنند و تبادل اطالعات کنیم

 جامعیتي که در سایت آرتیبیشن وجود دارد باعث شده مخاطبان سایت زمان 
زیادي را به مشاهده ي بخش هاي مختلف سایت اختصاص دهند و تمام نیازها ي 
هنري شان را همین جا مرتفع کنند

شرکت »سوشیاسافت« ایده هاي 
زیادي را مطرح و اجرایي کرده است. 
مدیریت هر طرح هم در اختیار یکي از 
اعضاي اصلي شرکت است. این جوان ها 
تعدادي از مدیران طرح هاي مختلفي 
هستند که در شرکت اجرایي شده و 

مورد توجه قرار گرفته اند 
شروع فعالیت شرکت 

و بررسي ایده هاي 
مختلف.

91
راه اندازي شبکه ي 

اجتماعي »گفتاك« ایده اي 
که هیچ وقت به هدف تعیین 

شده اش نرسید.

92
شروع به کار گالري مجازي 
آرتیبیشن و پیشرفت روز 

به روز پروژه.

93
اضافه شدن توشه به 

پروژه هاي شرکت که مورد 
استقبال هم قرار گرفت ولي 

متوقف شد.

94
طرح هاي» ژینو« و »سنجاپ« به 

صورت آزمایشي فعال شدند و 
طرح هاي بعدي هم مورد بررسي 

قرار گرفتند.

95
اعضاي شرکت »سوشیاسافت« از زمان شروع فعالیت شان فعالیت هاي مختلفي انجام داده وچندین  استارت آپ  را به نتیجه رسانده اند. براي 

فهمیدن سرعت روند فعالیت بچه ها، پنج سال فعالیت شان را خیلي اجمالي بررسي کردیم.

عباس طهراني یکي از اعضاي اصلي گروه است که 
ایده ي  استارت آپ توشه را داده تا هزینه ي ارسال و 
دریافت کاال کمتر شود. استارت آپي که نیاز به حمایت 
مالي دارد تا بتواند پرقدرت به کارش ادامه دهد


