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 تجاري هاي ايده به رسیدن هاي راه

 :وٙٙذ وٕه ضٕب ریخالق شیافسا ثٝ سٛا٘ٙذ یْ وٝ ضٛ٘ذ یْ اٖیة رٚش 8 ٔمبِٝ ٖیا در

 "ست؟یچ یبعد قدم" دیبپرس خًد از 

 ٘ظر در را یفؼُ یرٚ٘ذٞب ٚ ٞب یآٚر فٗ. ر٘ذیي یْ ٘ظر در را جّٛسر لذْ نی ضٝیٞٓ ٔؼٕٛال ٔٛفك یسجبر دٜیا 

 یٞبیآٚر فٗ ادُ ٔب٘ٙذ ییٞب ضروز وٝ حبَ ٔظبَ یثرا. اسز وذاْ نی٘سد ٘ذٜیآ اسفبلبر دیوٗ یثررس ٚ ٌرفشٝ

 ٚ ٔٗی٘ص اسبق ٜیاطبص اسجبة  در سٛاٖ یْ را ییٞبی٘ٛآٚر چٝ دیوٗ فىر  دیثب وٙٙذ، یْ ارائٝ را یدیجذ یٖٚیزیسّٛ

 ٜٚیش سٛا٘ٙذ یْ چغٛر دیجذ یٞبیآٚر فٗ ٖیا دیثذرس خٛد از دیثب.  ورد یعراح خب٘ٝ یسرٌرْ یٞب سشٓیس

 سجبرر ضرٚع یثرا دیجذ ییٞب دٜیا دیسٛاٖ یْ سٛاَ ٖیا ثٝ دادٖ جٛاة ثب دٞذ؟ رییسؾ را افراد خب٘ٝ در یز٘ذي

 .دیوٗ دایح خٛد

 

 

 دیکه دایپ آن یبرا یحل راٌ کىد یم تیاذ را شما یزیچ اگر

 ثٛد دا٘طجٛ ثبرسّٛ ٖیوبَ یٚلز . داضز یراٖیا ٕ٘ٛ٘ٝ وبش یَٚ ریٔٛفك نی از ْیٌٛ یْ ضٕب یثرا را یداسشبٖ

 ْیسػٓ ٖیوبَ ضذٖ َیاِشحع فبرؽ از ثؼذ سبَ 2 یػٗی 2007 سبَ در. ثٛد٘ذ ٖیسًٙ اٚ یثرا ٞب وشبة ٝ٘یٞس



 گـروه انفورماتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541:          ٕٞراٜ 0511 8697940: سّفٗ 

 Info@arasoft.ir:    دسز اِىشرٚ٘یه               www.AraSoft.ir: سبیز 

 یٞب وشبة سجبرر ٖیا. ا٘ذاخز راٜ ٔبسئٛ سٗ در را Bookrenter.com ریسب ٚ ضذٜ وبر ثٝ دسز وٝ ٌرفز

 َیسجذ یریسب ثٝ ثٛد ضذٜ ٘فر نی زجر ثبػض یزٔبٖ وٝ یزیچ.  داد یْ اجبرٜ فیسخف درغذ 60 حذٚد ثب را ٔرجغ

 آزار عیٔب یزیچ چٝ دیٖیثت دیثب فمظ " دیٌٛ یْ ثبرسَٛ.  دارد وبرٔٙذ 200 ٚ وبرثر ٖٚیَیْ 1.5 أرٚزٜ وٝ ضذ

 دیثٍرد ٞٓ ضٕب ". ضٛد یْ ٔحسٛة ضٕب یسجبر دٜیا زیچ ٕٞبٖ. ضٕبسز

 دیباش فرد بٍ مىحصر یَا زیچ دوبال بٍ

 ٘ظر در را ثسري عیغٙب وٝ اسز ٖیا اسز الزْ وٝ یزیچ سٟٙب. ثبضذ یْیػظ زیچ حشٕب دی٘جب ضٕب یسجبر دٜیا

 یسجبر دٜیا ثٝ ٞب حُ راٜ ٖیا. ضٛ٘ذ ثرعرف ٘ٛالع ٖیا سب دیوٗ دایح یراٜ ٚ دیوٗ دایح را آٟ٘ب یٞب ةیع ٚ ٌرفشٝ

 ٖیا. ورد سیسبس را Hot Picks ٘بْ ثٝ یضروز  ین یآلب 2003 سبَ در ٔظبَ یثرا. ضٛ٘ذ یْ َیسجذ ضٕب

 نیح ثسري یثر٘ذٞب اوظر وٝ یزیچ ثٛد، ضذٜ یعراح خبظ سبریي یٞب نیح ٖٚیوّىس ارائٝ ٞذف ثب ضروز

 فرد ثٝ ٔٙحظر ٚ ضذ ی٘ٓ دایح وجب چیٜ در وٝ ورد درسز اسىّز سر ضىُ ثٝ ینیح ین یآلب.  ٘ذاضشٙذ سبریي

 ثسري یثر٘ذٞب اٚلبر اوظر. رفز فرٚش ثٝ ٔبرر ٚاَ ضبُٔ فرٚضٍبٜ 1000 در ٔحػَٛ ٖیا. ضذ یْ ٔحسٛة

 أرٚز ثٝ سب وٝ ثٛد یزیچ. جبِجص یغذا ثب خٛدٔبٖ ده سیآ ٖیٞٓ زٖی ٚ ر٘ذیي یْ دٜی٘بد را ٟٔٓ أب زیر ی٘ىبر

 ٞب یفرٚش ٜٚیْ اة سٕبْ در ثٛد زٖی ٔخّٛط ٚ دیرس یْ َیاسشر ٘ظر ثٝ وٝ یدٖی٘ٛش نی یجب ٚ ْیثٛد دٜی٘ذ

 .داضز ٕٞراٜ ثٝ ٔؼجسٜ نی ٔحػَٛ ٖیا. ثٛد یخبَ

 .دیکه اعمال دیجد کامال یا محديدٌ در را خًد یَا مُارت

  ٔظبَ یثرا.  ریخ ای دار٘ذ وبرثرد زٖی دیجذ یٞب ٔحذٚدٜ در ایآ وٝ دیٖیثت ٚ ٌرفشٝ ٘ظر در را خٛد یٞب ٟٔبرر

 را GMC ٘بْ ثٝ یضروز ٚ وردٜ اسشفبدٜ یسبز سبریي در خٛد یٞب ٟٔبرر از یسییسٛ  ٔخشرع وذز چُیجٓ

 اػٕبَ ثّٙذٌٛٞب در را سبریي سبخز اغَٛ اٚ. فرٚضذ یْ را ثّٙذ یغذا ٔخػٛظ یثّٙذٌٛٞب  وٝ ورد اخشراع

 راثغٝ ٖیا در یادیز یٞب ٔظبَ. ثٛد یٚ ی٘ٛآٚر ٔحػَٛ ٖیا. ورد یْ دیسَٛ یػبَ ریفین ثب ٚ ثّٙذ ییغذا ٚ وردٜ

 اسشفبدٜ ػبریٔب ٘طز ضذ یٞب دبرچٝ یعراح یثرا خٛد ییسٛا٘ب از وٝ داٖ یْیش ٌرَیس یجَٛ ٔظال دار٘ذ ٚجٛد

. آٚرد ٚجٛد ثٝ دٛضبن غٙؼز در یجٙجبَ سٛا٘سز ٞب ٔحذٚدٜ ریسب در ٘ب٘ٛ یٞبیآٚر فٗ از وردٖ اسشفبدٜ ای ٚ ورد

  !آة ضذ ٚ چرٚن ضذ یٞب ِجبس
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 .است ودادٌ رخ یوًآير آن در رایاخ کٍ دیکه دایپ را یا محديدٌ

 ٔظبَ.  ا٘ذ ٘ذاضشٝ یآٚر ٘ٛ ٚ یٖیآفر وبر یسبزي ثٝ وٝ دیوٗ ٔطخع را ییثبزارٞب دیثب دیٞسز دٜیا د٘جبَ ثٝ یٚلز

 .اسز ٔٛجٛد ٔب یز٘ذي در ٚفٛر وٝ ٔٛرد ٖیا یٞب

 .دیکه یطراح را مًجًد محصًل تر ارزان مدل

 ٔظبَ یثرا.  وٙٙذ یْ ضرٚع سر ٖییدب ٔزیق ثب ضذٜ سبخشٝ شیح از ٔحػَٛ ارائٝ ثب را خٛد وبر ٔؼٕٛال ٞب ضروز

 ٘هیع ضروز ٖیا.  ضذ سیسبس دٚسز چٟبر سٛسظ 2010 سبَ در اسز یسبز ٘هیع ضروز وٝ  دبرور یٚارة

 یط ضروز ٖیا وبرٔٙذاٖ.  فرٚضذ یْ دالر 95 ٔزیق ثٝ را دار٘ذ ٔزیق ثبال ثٝ دالر 300 ٔؼٕٛال وٝ یعت یٞب

 یثرا خبظ یٞٛا ٚ حبَ نی یػٗی ادُ. یٖیچ ادُ یٞب َیٔٛثب ٖیٞٓ ای ٚ. اسز دٜیرس ٘فر 100 ثٝ سبَ دٚ ٖیا

 سٕبْ در یٌٛش ٖیا اغُ ثراثر یوخ. ٘ذیة ی٘ٓ را یٌٛش داخُ یوس. جبِت یٌٛش نی یٕٞراٜ ثب خبظ یافراد

 .ضذ در ایدٖ

 دیکه صحبت دارانیخر با

 دٚچرخٝ ثٝ اٌر. اسز داراٖیخر ثب وردٖ غحجز  اسز، ٔردْ ازٖی یجٛاثٍٛ وٝ ییٞب دٜیا وطف یثرا راٜ ٖیثٟشر

. دیثبش داضشٝ حضٛر یفرٚش دٚچرخٝ یٞب ٔغبزٜ در ٚ وردٜ ضروز ٔسبثمبر در دیثب دیدار ػاللٝ یوٛٞسشبٖ یٞب

 اٌر.  دیضٛ آضٙب ثبزار یازٞبٖی ثب ٚ وردٜ اٖیة را خٛد یازٞبٖی سب دیثخٛاٜ اٖیٔطشر از دیسٛاٖ یْ ٞب ٔىبٖ ٖیا در

 دیریثً ٘ظر در یاحشٕبَ یاٖیٔطشر یثرا ٖیآ٘ال لبریسحك دیوٗ یسغ دیا٘ذازیة راٜ نیاِىشرٖٚ سجبرر دیخٛاٜ یْ

 .دیوٗ ٔطٛرر سبثمٝ ثب یضخع ثب دیوٗ یسغ. دیضٛ آٌبٜ آٟ٘ب یازٞبٖی ٚ ٞب خٛاسشٝ از سب

 دیکه بیترک َم با را محصًالت دیکه یسع

 اسشخراع آٟ٘ب از را دیٔف ییٞب ةیسرن ٚ دیوٗ ةیسرن ٞٓ ثب را ٔشفبٚر یسجبر یٞب عٝیح ٔحػٛالر دیوٗ یسغ 

 یا دٜیا ثٝ دیسٛاٖ یْ آٟ٘ب وردٖ ةیسرن ثب أب دیثبش داضشٝ ثذ ای ٔشٛسظ دٜیا یادیز سؼذاد ضٕب اسز ٕٔىٗ. دیوٗ

 ٘جبضٙذ، دیٔف آٟ٘ب از یَیخ اسز ٕٔىٗ وٝ دار٘ذ ٚجٛد رٖٚیة یایدٖ در یادیز یٞب دٜیا. دیوٗ دیح دسز ٔٙبست

 .ضذ خٛاٞٙذ دایح آٟ٘ب اٖیْ در یخٛة یٞب دٜیا ٔغٕئٙب دیوٗ جٛ ٚ جسز دلز ثب اٌر أب


