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کسب و کار

برای شروع کسب و کار
دیر است یا نه؟!
نویسنده :آلیسا گرگوری
مترجم :سوده قدیمی
همیشــه شــواهد این طور
برایمان ثابت کــرده اند که
اغلب کارآفرینان و کسانی
که عناوین و دســتاوردهای
مهمی به دســت آورده اند ،افراد
جوانی هستند که در اوایل دهه بیست
سالگیشــان به این موفقیت ها دست
یافته اند و نامشــان در صدر فهرســت
کارآفرینان موفق قــرار دارد .اما امروزه
محققان می گویند سن کارآفرین عامل
اصلی تعیین کننده موفقیت یک کسب
و کار نیست و موفقیت یک کسب و کار
لزوما به سن کارآفرین مربوط نمی شود.
حتی مطالعات نشان می دهند افرادی
که کســب و کار را در سنین باالتر آغاز
می کنند شانس بیشتری برای رسیدن
به موفقیت دارند.مثال اگر شــما اکنون
 55سال ســن دارید ،دو برابر بیشتر از
همکارانتان که زیر  35ســال هستند
احتمال رشــد و ترقی دارید .هنوز قانع
نشده اید؟ این جا چند دلیل وجود دارد
که ثابت می کند اکنون نسبت به وقتی
که جوان تر بودیــد ،کارآفرین بهتری
می شوید.
تجربیات زندگی بیشتری دارید:
واضح ترین امتیاز شروع کسب و کار در
سنین باالتر این اســت که اکنون کوله
باری از تجربیات زندگی بر دوش دارید
که می توانید در کسب و کار جدیدتان
از آن بهره ببرید .بعد از گذشــت سال
ها زندگی ،سرد و گرم روزگار و حوادث
مختلف را چشــیده ایــد و تیزفهمی و
ظرفیت تجاری که اکنون دارید در دهه
بیست ســالگی تان نداشته اید .اکنون
بســیار صبورتر هســتید و با حوصله
بیشتری می توانید تمام پله های آغازین
کســب و کار را قدم به قدم بردارید تا به
کسبوکارتانبیشترینشانسموفقیت
را بدهید .شما االن در این سنین است
که اهمیت چیزهایی مثل داشتن برنامه
ریزی شغلی ،برنامه مالی ثابت و مدیریت
بازار را بهتر می فهمید و می دانید از چه
کسانی بهتر است کمک بگیرید.

میالد قارونی

روزنامهنگار

سیار

جوشـکاری
کنید

تغییر سبک زندگی شهری و شلوغی آن باعث شده تا بسیاری از کسب وکارها مجبور به کوچ کردن واحد خود به حاشیه شهر شوند .در واقع به نقاطی
که به اصطالح بورس بوده و از طرف دولت تعیین شده است .جوشکاری هم از همین موارد است .البته واحدهای جوشکاری مانند بقیه مجبور به داشتن
بازاری واحد و کوچ کردن به آن نیستند؛ اما به هر حال تغییر ساختار شهرها باعث شده تا مانند گذشته نتوانند در خیابانی فعالیت کنند .با این که این
مسئله تاثیر منفی روی کار کردن این واحد گذاشته است؛ اما از طرفی شاهد تغییر سبک آن از مغازه ای و ثابت به سیار هستیم .جوشکاری سیار نام این
شغل است .تنها تفاوت آن با کار اصلی این است که شما به جای داشتن واحدی ثابت ،به صورت سیار در کل شهر چرخیده و تبلیغات می کنید .اتفاقا با
این روش شانس گرفتن کار و حتی پروژه های بزرگ هم برایتان زیاد است .این روزها برای موفق شدن باید خودتان برای تبلیغات دست به کار شوید.
نشستن هیچ دردی را دوا نمی کند.

چگونهجوشکارسیارشویم؟

برای جوشکار
سیار شدن
برخالف تصور
بقیه ،باید
دورههای فنی
و حرفه ای را
بگذرانید .تجربی
کار کردن دیگر
این روزها جواب
نمی دهد .دو
دلیل می توان
بیان کرد :اول از
همه این که برای
تبدیل شدن به
فرد حرفه ای
باید وقت زیادی
بگذارید و دوم
این که خالقیت و
تکنیک به حدی
پیشرفته شده که
در دنیای تجربی
نمی توان به آن
رسید

اول از همه باید گفت که برای راه اندازی این واحد شغلی باید فرض کنید که شما
قصد راه اندازی و اجاره واحدی هم برای خود دارید .این فرض به شما کمک می
کند تا بهتر مراحل جوشکار شدن را طی کنید .برای جوشکار سیار شدن برخالف
تصور بقیه ،باید دوره های فنی و حرفــه ای را بگذرانید .تجربی کار کردن دیگر
این روزها جواب نمی دهــد .دو دلیل می توان بیان کرد :اول از همه این که برای
تبدیل شــدن به فرد حرفه ای باید وقت زیادی بگذارید و دوم این که خالقیت و
تکنیک به حدی پیشرفته شده که در دنیای تجربی نمی توان به آن رسید .پس
گام اول ثبتنام در دوره های آزاد یا مطالعه آن از هنرستان است .البته رشته های
دانشگاهی مرتبط تا مقطع دکترا برای جوشکاری وجود دارد .فردی که کارشناس
ارشــد یا دکترای این حوزه می شــود ،به صورت تخصصی روی نوع اتصاالت و
چگونگی آن ها تحقیق می کند .نکته مهم تر این که برای اســتخدام شــدن در
واحدهای دولتی یا شرکت ها ،داشــتن تحصیالت یا مدرک معتبر الزامی است.
هرچند نباید فراموش کنید که تحصیالت باید در کنار کارآموزی باشد تا به خوبی
فن ها را بتوانید پیاده سازی کنید.

چهچیزهاییالزمداریم؟

وسایل الزم برای جوشکاری سیار به دو دسته تقسیم می شوند؛ یکی خود وسایل
اصلی و دیگر روش های تبلیغات آن است .در این جا شما به جای مغازه که اجاره
آن در این اواخر سر به فلک کشیده ،از یک وانت یا موتور برای کارهای خود استفاده
کنید .این به مراتب خیلی ارزان تر است .هرچند ماشین کار می کند؛ اما در برابر
اجاره واقعا ناچیز است.

وسایلوقیمتهایدستگاههایجوشکاریشامل:

دستگاه تراس جوش ساده و پیشرفته با قیمت حدود  2تا  3میلیون تومان
ماسک و عینک جوشکاری متوسط  70هزار تومان

استارتـــآپهای

اپلیکیشن ساز

همان طور که می دانیم رمز موفقیت کسب و کارهای جدید
استارتآپی همگام شدن با فناوری های جدید برای جذب مخاطبان
بیشتر است .با ساخت و به کارگیری اپلیکیشن تمامی وسایل
دیجیتال می توانند از طریق این برنامه به شبکه ای هوشمند متصل
شده و کار را برای کاربران راحت تر کنند .با نگاهی به استارت آپها و
اپلیکیشن های آن ها در می یابیم که طراحان اپلیکیشنها و برنامه
های خدماتی توانسته اند بهترین ایده ها را با استفاده از برنامه
به واقعیت تبدیل و از این طریق به سود خوبی دست پیدا کنند.
استفاده از اپلیکیشن ها تاثیرات بسیار مثبتی بر رونق کسب و کارها
داشته و از طریق سرویس دهی بهتر به کاربران و استارت آپ ها
توانسته خدمات خود را با سرعت و کیفیت بیشتری به کاربران ارائه
دهد .در ادامه به بررسی چند برنامه اپلیکیشن ساز می رویم.

مسرتتواپ

مســتر تو اپ در ســال  1390فعالیت خود را آغاز کرده اســت و در
واقع یک اپلیکیشن ساز آنالین اســت که شما به راحتی می توانید با
گذراندن چند مرحله اپلیکیشــن مطابق خواسته خود را بسازید .اگر
قصد راه اندازی وب ســایتی را دارید می توانید با استفاده از مستر تو
اپ برنامه اندروید و ای او اس ســایت خود را با موضوع دلخواه خود
راه اندازی کنید.
www.mr2app.com

اپ چار

ســامانه اپ چار نیز یک خط تولید به منظور ارائه اپلیکیشن موبایل به
صورت آنالین است که با سایت ساز ورد پرس و فروشگاه ساز ووکامرس
سازگاری کامل دارد .به این صورت شما می توانید با اپ چار در صورتی
که سایت ورد پرسی داشته باشید یا فروشگاه اینترنتی با ووکامرس داشته
باشید ،برنامه نسخه اندروید و ای او اس خود را در کمتر از  10دقیقه در
این سایت بسازید.
www.appchar.com

الکترود گیرو اتصال متوسط  150هزار تومان
دستکش مخصوص متوسط  90هزار تومان
چکش جوش متوسط  100هزار تومان
دریل صنعتی متوسط یک میلیون تومان
دستگاه مینی فرز متوسط  400هزار تومان
جعبه مشعل که از  6میلیون تومان شروع میشود
دستگاه هوا برش متوسط یک میلیون و  500هزار تومان
لحیم فوری متوسط  40هزار تومان
انبر جوش متوسط  40هزار تومان
سرپیک برش متوسط  700هزار تومان
این ها تعدادی از دستگاه های ساده و ابتدایی برای فعالیت در جوشکاری است.
حاال ممکن است که قیمت بعضی بیشتر و بعضی خیلی کمتر هم باشد .هرچند
که این روزها با توجه به افزایش قیمت دالر ،باید شاهد تغییرات زیادی باشید؛ اما
در کنار این ها یک جوشکار باید با دانش هایی از جمله شناخت انواع فلزات ،آماده
کردن قطعات ،طرح ریزی و خالقیت در آن ،تمیزکاری ،بررســی و تست برش و
اتصاالت ،کنترل عملکرد ،دقت ،اصول ایمنی و هماهنگی به خوبی آشــنا بوده و
تسلط داشته باشد .برای جوشکار سیار کیفیت باال و تمیزی بیشتر اهمیت دارد.
شما جای ثابت ندارید که بعد از مدتی خاک خوری در محل شناخته شوید؛ باید
خود با کیفیت برندسازی کنید.
مسئله دوم دانش تبلیغاتی است .جوشکار ســیار می تواند از تمامی نقاط شهر
مشتری داشته باشد .به غیر از کیفیت کار ،باید از روش های تبلیغاتی مدرن مانند
سایت ،پیامک و حتی روش های سنتی مانند تراکت (البته به شیوه روز) استفاده
کند .داشتن کارت ویزیت و سر زدن ماهانه به واحدها خود می تواند گام دیگر برای
جذب مشتری باشد .اگر کیفیت کارتان خوب باشد ،چه بسا یکی از همین مشتریان
تان ،شما را برای فعالیت جوشکاری ساختمان در حال احداث خود جذب کند .این
روزها کیفیت و خالقیت در این حوزه حرف اول را می زند.

اپزیل

مرجع اپلیکیشن ساز پازلی فعالیت خود را در سال  1394آغاز کرده است
و یک نرم افزار طراحی اپلیکیشن موبایل بدون داشتن دانش خاصی در
زمینه برنامه ریزی است .از قابلیت هایی که این برنامه دارد می توان به
مدیریت محتوا و تصاویر ،خبرخوان ،فروشگاه ،نوتیفیکیشن ،فروشگاه
ت درونبرنامهای ،تبلیغات درونبرنامهای ،معرفی خودتان
فایل ،پرداخ 
و استفاده از نقشه اشاره کرد.
www.puzzley.ir

نویناپ ساز

وب سرویس نوین اپ ساز یک سیستم آنالین برای تولید برنامه های اندرویدی
است که به کاربران خود اجازه می دهد از طریق ساخت برنامه مناسب با نیاز
خود به راحتی با مشتریان و کاربرانشان در ارتباط باشند .کاربران نوین اپ ساز
می توانند به دو صورت آنالین و آفالین محصوالت و خدمات مخصوص به
خود را به جامعه آماری آنالین جهانی معرفی و از این طریق بازار هدف خود را
گسترده تر کنند و به سودهای کالن تری دست یابند.
www.novinappsaz.ir

