اﺳﻤﺎرت ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﺳﻤﺎرت آپ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻤﺎرت ﭘﻼس« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻤﺎرت آپ ﺟﺪا از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرت
آپ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرت آپ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪا از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﮐﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ:

»ﺧﻠﻖ اﻫﺮم رﺷﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻤﺎرت آپ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻋﻄﺎی ﺳﻬﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ«.

اﺣﻤﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺳﻬﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﺳﻤﺎرت ﭘﻼس ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻫﺪاف اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎرت آپ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی اﺳﻤﺎرت آپ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﻮرد
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮ
ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ را دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﻤﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راه را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎدهای
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﺳﻤﺎرت ﭘﻼس »رﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی« ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ روی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آن ﻧﯿﺎز را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﻨﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﺪ«.
ﺑﺎﻗﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان درﺑﺎره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ
اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﺑﺎﻗﺮی اﺳﻤﺎرت آپ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ را ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او در اﺳﻤﺎرت آپ ﻣﺮاﺣﻞ  ۵ﮔﺎﻧﻪ رﺷﺪ

ﯾﮏ اﺳﺘﺎرت آپ )ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل،رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ و
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺳﻤﺎرت ﭘﻼس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

