6

4

هـــفــتهنــامه
اقتصاد نــوآوری
ســــــــالاول
شــــــــماره 4
بیســت وسوم
خــرداد 1400
  32صفــحـــه
 30هــزار تومان

محصول10 ،درصد
مسیر است

روزبه شاهرخی ،مدیرعامل
مرکز نوآوری انرژیک ،از
فعالیتهایاین
مرکز و برنامههای
آینده آن
میگوید

N

G
E

I

N

Z

A
A

G

A

M

R
Y

فهرستیبرای
یک آینده نزدیک

با  10+5شرکتی آشنا شوید که فناوری یا
نوآوریشان را میتوان انقالبی تعبیر کرد

تولیدثروت
ازبادهوا

جاییبرایهمه

درآمد  215میلیارد
تومانی «نیروگاه سبز
منجیل»
از کجا میآید؟

4

INTERVIEW

نگاهی به اقتصاد
فضاهای کار اشتراکی
در دنیا

دورهبازی
در زمینخاکی
گذشته

7

8

توگو با
گف 
سروش قاضینوری

12

عمارتهاییباشکوه
اما فعال روی آب

زمان مناسب رگوالتوری اکوسیستم رمزارز ایران و تعیین تکلیف صرافیهای دیجیتال
م نیستند
ی آماده گرفتن تصمی 
فرا رسیده اما برخ 

کشاورزی

18

AGRICULTURE

27

L

E

E

W

16

28

A N A LY Z E

A
K

K

جان تازه
کشتیار

نوبار یکی از جسورترین کسبوکارهای نوآور این
روزهای ایران است .اما چقدر در مواجه با قواعد
سفتوسخت یک بازار بزرگ و آشفته ،شانس
موفقیت دارد؟

گفتوگو با پرهام قبادی
بنیانگذارنوبار
کسبوکاری که نوآوری را به
بازارفوقسنتیاسبابکشی
آورده است

بــرهمزدن
بینظمــی
آهــنـــیـــن

سارا میرشکاری ،بنیانگذار کشتیار
درباره سرمایهگذاری «پرسال»
روی این کسبوکار میگوید

نوباریکیازجسورترینکسبوکارهای
نوآور این روزهای ایران است؛ اما چقدر در
مواجهه با قواعد سفتوسخت یک بازار
بزرگ و آشفته ،شانس موفقیت دارد؟

رقیبقابلاحتراممبارکهوچادرملو

درآمد «ارفع» ،بازیگر بیحاشیه صنعت فوالد ،ظرف شش سال نُه برابر شده است

   عکس  :حامد کریمزاده

تحلیل ANALYZE

تحلیل ولیهللا فاطمی ،بنیانگذار توسن در یک بحث کالبهاوسی

دولت آینده و اقتصاد نوآوری

هفته گذشته در شبکه اجتماعی کالبهاوس
نشســتی با عنوان «اقتصاد نوآوری ،پیشــران
دولــت ســیزدهم» بــا حضــور ولــیهللا فاطمی
برگزار شد .بنیانگذار شرکت توسن در بخشی
از صحبتهای خود بــه الزام وجود یک فضای
باز اقتصادی اشــاره کرد و گفــت« :در این فضا
و در سایه باال نگه داشتن سطح فناورانه است
کــه اتفاقات خــوب رقــم میخــورد .این ســطح
ایدهپــردازی شــامل نظــام ملی نــوآوری ،رشــد
اقتصــادی پایــدار و… میشــود .در واقــع الزم
اســت که فناوری در تمام فضای اجرایی کشور
حضور داشته باشد».
او به نقش اســتارتاپها در اقتصاد نیز اشــاره
کرد و گفت« :تأثیر اقتصادی کســبوکارهای
نوپــا هنــوز در حــد اعشــار و شــاید یــک یــا دو
درصد اســت که باید به  ۱۰یــا  ۲۰درصد تولید
ناخالــص داخلــی برســد .هماننــد کشــورهای
پیشران توسعه .برای این مهم نیز باید اجماع
نخبگان را در ســطح دولت داشته باشیم .این
مهم با بودن کارآفرینان ،نخبگان و… که ترس
فنــاوری ندارنــد ،بــه واقعیــت بــدل میشــود.
چراکه معموال ًعمــوم مدیران از فنــاوری در فاز
اول هراس دارند و تا زمانی که با آن کار نکنند،
ترسشــان برقــرار اســت .اگــر در دولتــی بتوان
فناوری را در سطح مدیران اجرایی وارد کرد ،در
آن صورت مانعها بر ســر راه توســعه آن نیز از
بین میرود».
بنیا نگــذار شــرکت توســن
در ادامــه ســخنان خــود
بــه آینــده نیــز اشــاره
کــرد و افــزود« :آینده
زمانــی که بــا فناوری
و نوآوری گــره خورد،
از آن ایــن کشــور
خواهد بــود .اقتصاد
کالن بــدون نگاه

نوآورانه محقــق نمیشــود و با این نــگاه نیز به
کارزار انتخاباتی ورود کردیم .درست است که
فعاالن فناوری سیاسی نیستند ،اما سیاست
به معنای تعامل است .باید به زیرساختهای
فناورانه توجه کــرد .در واقع پلتفرمها تضمین
میکنند کــه سیاســتهای آینــده چه باشــد.
بدون این پلتفرمها نمیتوان سیاستی را تبیین
کرد .نــوآوری نمیتوانــد تحت قوانیــن موجود
شــکل بگیرد چراکه این قوانین سخت نوشته
شــدهاند .بایــد یــک دولــت دیجیتــال مــوازی
دولت سنتی شکل بگیرد».

نیروی انسانی نوآوری

فاطمــی در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود گفــت« :اگــر ســرمایه
انســانی را مهمتریــن عامــل بدانیــم ،شــرایط
خوبی نداریــم و بســیاری از همین ســرمایهها
در کشــور وجــود ندارند .گرچــه نگاه بنــده این
اســت که مهــم نیســت کجــا هســتند ،چراکه
میتواننــد در توســعه اقتصــاد نوآوری کشــور
کمک کنند .کما اینکه دیده شــده که با وجود
زندگــی در ســایر کشــورها ،با مــا نیــز همراهی
کردنــد .منابــع انســانی در بعــد جغرافیایــی
محدود نمیشــود .حتی اگر خوشبینانه نگاه
کنیم ،برخی از کشــور خــارج شــدند و فناورتر
شــدند که اگر همــکاری کنند ،شــرایط بســیار
بهتــر میشــود .اگــر دولتــی بــر ســر کار آمــد و
استفاده از سرمایههای انسانی را مبنای تحقق
برنامههایــش گذاشــت ،بایــد همــه بــا هــم
همکاری کنند».
فاطمــی همچنیــن گفــت« :بــا توجــه به
ســاختار حاکمیــت ،نــگاه من همیشــه
سازندگی اســت .باید وارد شــد و مسیر
را ریلگــذاری کــرد و دولت را به مســیری
آورد که تضمین بیشــتری بــرای برنامهها
داشــته باشــد .ضعــف نظــارت مهمتریــن
نکتهای است که مدیران را میترساند
و میتوان ادعا کرد که جایی
نبــوده نظــارت دقیقــی
در آن وجود داشــته
باشــد .توســعه در
فضــای تهدیــد،
تــرس و نگرانــی
سخت است.
نقــش همگی
ایــن اســت
کــه نگرانــی
و دغدغــه را
کــم کنیــم ،در
ایــن صــورت
اســت کــه مدیــر
نیــز خوشــحال
میشود».
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تولیدثروت
ازبادهوا

نگاهی به استراتژیها و رویکردهایی که باعث شده شرکت
«نیروگاه سبز منجیل» درآمدی  215میلیارد تومانی داشته باشد

مسیر ایمن تزریق نوآوری
زیر پوستی به سازمانها
از نگاه مکنزی

شش اصل
نوآوری درصنعت
بهداشت

صنعــت ســامت راهــی تــازه بــرای توســعه خدمــات و
درآمدزایی یافته است .آخرین یافتههای بنگاه پژوهشی
مکنزی نشان میدهد استفاده از چارچوبهای انقالب
دیجیتال کمک میکند تولید ثروت در بخش بهداشت
و درمان شدت گیرد .یادگیری ماشینی ( ،)MLیادگیری
عمیق ( ،)DLتحلیل داده ( )Analytics Dataو ابردادهها
کمک میکنند گــذار بــه وضعیتی تــازه در شــرکتهای
دارویــی و تولیدکننــده کاالهــای پزشــکی آســان شــود.
بوکار این شرکتها با انقالب دیجیتال
تغییر مدل کس 
موضوعی جدی اســت که با تحول در عملکرد عملیاتی
شرکت ،کوتاه شــدن زمان عرضه به بازار ،بهبود کیفیت
و عملکرد ،کاهش نوســانات زنجیره تأمین و تسریع در
انتقال فناوری معنا پیدا میکند .راه شرکتها تا رسیدن
به اهدافی کــه دارنــد ،هنوز طوالنی اســت .بــرای تحقق
چنین اهدافی و رسیدن به ثروت بیشتر ،ازسه نکته نباید
غافل شد.اول اینکه گذار به چشماندازی تازه در شرکت

گزارش REPORT

دورهبازی

اختالف«دفتر شما» با رگوالتور
بر سر چیست؟

دست مخابرات
روی دکمه قطع

در ایــن روزهای همهگیری که بســیاری از
بوکارها به دورکاری و آنالین
افراد و کســ 
شــدن گرایــش پیــدا کردهانــد ،دفاتــر کار
مجازی هم از همیشــه سرشان شلوغتر
اســت .بــه شــرط اینکــه اگــر کســی بــه
بهانههــای واهــی سرویسهایشــان را
قطع نکند .این بالیی اســت کــه در چند
روز گذشــته سر اســتارتاپ «دفتر شما»
آمده است.
دفاتر مجــازی ســرویسهایی مثل تلفن
گویــا ،منشــی مجــازی ،مرکــز تمــاس و...
میدهنــد و مشــتریهای ز یــادی بــرای
مدیر یــت تمــاس خــود از خدماتشــان
استفاده میکنند .آنطور که علی دشتی،
بنیانگذار استارتاپ دفتر شما ،میگوید
حدود دو هفته پیش شرکت مخابرات به
دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی دو سرشــماره خطوط دفتر شــما
را قطع کــرده و با وجــود پیگیریهای زیاد
بوکار با ضرر و زیان
هنوز حدود  400کس 
مواجه میشوند.
دفاتــر مجــازی بایــد گــزارش و داد ههــای
مربــوط بــه مالــکان خطــوط و تماسهــا
را آمــاده کننــد و بــه اپراتــور بدهنــد تــا به
دست رگوالتور برســد و آنها هم امنیت
شــبکه را پایــش کننــد .یعنی بایــد میان
بخشهای اطالعــات و آیتی مخابرات و
دفاتر مجازی قرارداد بسته شود .دشتی
میگوید« :ما اطالعات را داریم و گزارش
آن را هم به مخابرات دادهایم ،اما به علت
تعلــل و کنــدی فرایندهــا ،ق ـرارداد میــان
مخابرات و دفتر شــما هنوز نهایی نشده
است».
«کاراشــاپ» نماینــده شــرکت مخابرات
بــرای قــراداد بســتن بــا کس ـبوکارها و
اســتارتاپهایی اســت کــه روی خطــوط
مخابــرات خدمــات میدهنــد .دشــتی
بــا بیــان اینکــه دیتا هــا بــا بخشهــای
فنــاوری اطالعــات مخابــرات و رگوالتــور
چــک شــده و مشــکلی ندارنــد ،اضافــه
میکنــد« :بعــد از دو ســال طــرح تجاری
ما در شرکت کاراشــاپ تأیید شده ،اما در
بخش حقوقی مخابرات گیر کرده است.
مشکل از سمت مخابرات است ».قطع
ناگهانی خطوط و سرگردانی و بالتکلیفی
این کس ـبوکار به دلیل نبــود هماهنگی
میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات
مســبوق به ســابقه اســت .در ســه ســال
گذشــته ایــن ششــمین بــار اســت کــه
سرشــمارههای ا ســتارتاپ دفتــر شــما
مسدود میشود.

INTERVIEW

در زمینخاکیگذشته
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توگو با سروش قاضینوری،
گف 
رئیس انجمن مدیریت
فناوری و نوآوری ایران،
درباره اکوسیستم
نوآوری کشور ،مسیری
که پیموده و راهی که
باید در پیش بگیرد
   عکس  :پریا امیرحاجلو

رشــد توقفناپذیــر کســبوکارهای جدیــد آنالیــن در آنگونه که باید شکل نگرفته است .سروش قاضینوری،
سالهای اخیر توجههای زیادی را به اقتصاد دانشبنیان رئیــس مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ،دلیل
و نــوآور جلــب کــرده اســت .بیزینسهــا و
ایــن عقبماندگــی را گفتوگــو نکــردن ایــن
بوکارها دســت خالی یا با حمایتهای
کســ 
ســه ضلع با یکدیگر ذکــر میکنــد .او معتقد
دولتی و غیردولتی کارکرد و ارزش خود را نشان
اســت اکوسیســتم نوآور دوره بازی کــردن در
دادهاند و بخشهای سنتیتر نیز به این درک
زمین خاکی را پشت سر گذاشته و وارد زمین
رســیدهاند که برای بقا و ماندن در رقابت باید
اصلی شــده اســت .او ارتباطات بینالمللی را
مسعود
بوکار خود بیشــتر توجه
به نــوآوری در کســ 
نیز مســئلهای کلیــدی میداند کــه اگر جدی
حسینی
کنند .این همگرایی اما حلقههای مفقودهای شاه
گرفته نشود ،فضای نوآوری کشور را گلخانهای
هم دارد که در مدیریت فناوری و نوآوری از آن
خواهد کرد.
m.shahhosseini86
بحث میشود .بحثهای مربوط به رگوالتوری
@gmail.com
حــوزه نــوآوری و انســجام و هماهنگــی میــان
اقتصاد نــوآوری ایــران در یک دهه
اخیر رشــد چشــمگیری داشــته و بــه نام نــوآوری
ارکان سیاستگذاری ،دانشــی و اجرایی هنوز در کشور ما

بوکارهای زیادی متولد شدهاند .به نظر شما
کس 
چه عواملی در این تحول مؤثر بوده است؟
امروزه در رقابتهای جهانی ،یکی از عناصر مهم ،نوآوری
است که محدود به استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان
بوکارها
و ...هم نمیشود .زمانی هزینه تولید پایین ،کس 
را در بازار نگه میداشــت و نماد موفقیت بــود ،اما امروزه
ص اصلی رقابت ،نوآوری اســت .ظهور فناوریهای
شاخ 
جدید و توسعه آیسیتی و سایر کالنروندهای جهانی،
نوآوری را بهمثابه برگ برنده در رقابت مطرح کرده است.
شرکتهای بزرگ و بخشهای خدماتی نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .یعنی اگر میخواهند در عرصه رقابت
جهانی بمانند ،گریزی از نوآوری ندارند .موضوع دیگر این
است که بازه نوآوری بسیار گسترده است و حتی صحبت

متولیــان زیس ـتبوم نــوآوری کشــور در چنــد ســال اخیــر
طرحها ،برنامهها و بستههای مختلفی را برای شبکهسازی و
بوکارها با یکدیگر و با خودشان تعریف
ارتباط بیشتر کس 
و راهانــدازی کردهانــد .ســامانه «راه نوآوری» یکــی از همین
برنامههاست که ارائهدهندگان و متقاضیان خدمات نوآور
را به یکدیگر وصل میکند .پلتفرمی که سال گذشته ستاد
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری،
صندوق نوآوری و شکوفایی و شتابدهندهها و سرمایهگذاران
زیستبوم نوآوری کشور به صورت جمعی راهاندازی کردند.
هــدف ایــن پلتفــرم کمــک بــه رشــد ،توســعه و حمایــت از
اســتارتاپها و شــرکتهای دانشبنیان به وســیله کاستن
از هزینههای آنهاست .معاونت علمی و فناوری میگوید

بوکارهای نوآور نه زیر بار
از طریق سامانه راهنوآوری ،کس ـ 
یشــوند و نه به پو لهــای بالعوض
وام میرونــد و بدهکار م 
عادت میکننــد .روش کار ایــن پلتفرم بر اســاس ارتباطات
دروناکوسیستمی و شبکهسازی است .سرویسگیرندگان
همانصاحبانایدهیااستارتاپهاوشرکتهاییهستندکه
بوکار خود نیاز به خدمات و زیرساخت
برای راهاندازی کس 
و امکانات دارند و ســرویسدهندگان نیز آنهایی هستند
شتــر رفتهاند و ســرویسها و خدماتشــان
کــه ایــن راه را پی 
نیاز تــازهواردان اســت .در ســامانه را ه نوآوری همــه مواردی
که برای موفقیت استارتاپها الزم است ،با حداقل قیمت
در دســترس اســت .ارائهکنندگان خدمات برای حضور در
ســامانه باید پروپــوزال خــود را ب ـرای ارزیابــی به ســامانه راه

آشنایی با سامانه راه نوآوری که
امکاناتی را در اختیار کسبوکارهای
نوپا قرار میدهد

کلکسیونی
از همهچیز
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INTERVIEW

بهترین زمان برای انتقال
کسبوکارهای کوچک
به کالبهاوس

صدای برند شخصی
خود را بلند کنید
اگر صاحب کس ـبوکاری خُرد هســتید
بهــاوس و قابلیتهایش چیزی
و از کال 
نمیدانیــد ،بایــد هرچه ســریعتر آگاهی
خود را در مورد این اپلیکیشن باال ببرید.
ک سال پس
این برنامه با گذشت تنها ی 
از روان ه شدن به بازار توانسته میلیونها
نفــر ،همچــون مــارك زاكربــرگ و ایــان
ماسك را به خود جذب كند.
تصــور كنیــد همزمــان بــا ضبــط یــك
پادكســت ب ـه صــورت زنــده ،میتوانیــد
افرادی را برای شــنیدن صحبتهایتان و
گفتوگــو در مــورد آن دعوت كنیــد .این
امكان كه سایر مخاطبان ،تنها ب ه واسطه
دعوت اعضا ،امكان عضویت و پیوستن
به تاالر گفتوگــو را دارند ،احتمــال بروز
مشــكالتِ غیرقابل پیشبینی را كاهش
داده است.
تاکنــون اینفلوئنســرها و كارآفرینهــای
زیادی محتاطانه به این شبكه اجتماعی
وارد شدهاند ،اما كسبوكارهای كوچك
هنوز آن را جــدی نگرفتهاند كه شــاید به
علت ناشــناختگی و نــو بود ِن این بســتر
یشــود ایــن برنامه
باشــد .پیشبینــی م 
بهزودی بســیار محبوب و فراگیر شــود و
گو
صاحبــان برندها و شــركتهای بــزر 
كوچك برای تبلیغات و پیدا کردن شبکه
اجتماعی به آن بپیوندند.
اما اگر از این شــبکه اجتماعی اســتفاده
میکنیــد ،ســعی کنیــد آن را بهدرســتی
مدیر یــت کنیــد .مثــا حداکثــر زمــان
مناســب ب ـرای برگــزاری یک جلســه60 ،
تا  90دقیقــه اســت .در گفتوگوها بهتر
اســت تمامی افراد فرصــت و زمــان برابر
داشــته باشــند و از ایجــاد یــک فضــای
سلســلهمراتبی در مدیریت گفتوگوها
جلوگیری کنید.
نیــل پتــل ،متخصــص شــبکههای
اجتماعی ،معتقد است کسبوکارهای
بهــاوس برای
کوچــک میتواننــد از کال 
تو ســعه برنــد شــخصی خــود ،انجــام
تبلیغات ،گرفتــن بازخورد از مشــتریان،
ارائــه فراخــوان و پیدا کردن ســرمایهگذار
اســتفاده کنند و اگر این کار را بهدرستی
انجــام دهنــد ،شــاهد بهبــود و تقویــت
کسبوکار خود خواهند بود.
ب ه طور کلی این برنامه که میتواند به شما
برای پیدا کردن مخاطب و برقراری پیوند
مســتحکم بــا آ نهــا کمــک کنــد ،ارزش
ارزیابی و یکبار امتحان کردن را دارد.
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سهل و ممتنع:

بازارسازیبااینستاگرام

توگو با پرستو عجول که با استفاده از اینستاگرام ،بازاری
گف 
برای فروش خوراکیها و شیرینیهای خانگی خود ایجاد کرده
اگر صفحه اینستاگرام پرســتو عجول ( )Sweet lavenderیافت یــا اگر نشــد ،راهــی خواهــم ســاخت ».همینجا هم
را دنبال کنید ،با عکسهایی پررنگولعاب مواجه خواهید نقطه آغاز فعالیتهایش میشود .خودش ماجرا را اینطور
شد؛ تصاویری که خلق شدهاند تا به قول گرداننده صفحه ،تعریف میکند« :مرباهای خانگی مادر من خیلی معروف
ِ
نمایانگر احساسات ،عالقه و هیجان
شخصی او به جهان بود .فامیل و دوستان همه از ما میپرسیدند که چرا مرباهای
اطراف و مردم باشند .او که در صفحه اینستاگرامش خود را ماشکرکنمیزندیاچهمیکنیمکههمیشهخوشمزهاست
دخترک شیرینیفروشی معرفی میکند ،معماری و طراحی و ماندگاری زیــادی دارد؟ همین شــد که من و مادرم شــروع
داخلی خوانده است و حاال مدیریت یک کسبوکار کوچک کردیم به تولید مربا».
و خانوادگی را بر عهده دارد .پرســتو عجول از درست کردن گویا در زمان شــروع بــه کار ِکس ـبوکار خردِ پرســتو عجول،
مرباهای خانگــی و مامانپز شــروع کــرده و پس از گذشــت شرایط حاکم بر اینستاگرام متفاوت از اوضاع و احوال امروز
چهار سال ،صاحب مغازهای است که در دکانش از لواشک بوده اســت .بالگرهایی در اینســتاگرام حضور داشتند و در
صورت تأیید و رضایت از محصوالت ،آنها را به
و رب گوجهفرنگی یافت میشود تا ماهی و مرغ
مخاطبان خود معرفی میکردند و هنوز تبلیغات
شکمپر .مغازهای که عالوه بر خودش و مادرش،
پولــی رایج نشــده بود .عجــول میگویــد معرفی
سه نفر دیگر نیز در آن کار میکنند.
صفحهاشدرچندصفحهپرطرفداراینستاگرام،
آغاز با مرباهای خانگی مادر
به رونق کارش و افزایش تعداد مشتریان منجر
او در مورد روزهای پیش از شروع این کسبوکار زهرا طاهری شــد« :واقعیت این اســت کــه اینســتاگرام این
میگوید« :دوســت داشــتم کار کنــم ،اما هرجا
توانایی را بــه افرادی ماننــد من داد کــه خودمان
که بهدنبــال کار میرفتــم ،با مشــکالتی روبهرو
را معرفــی کنیم .اگر اینســتاگرام نبــود ،من برای
Parishad.thr
یشــدم .باید تمام روزهای هفته کار میکردم
م
ارتقای کارم از محله خودم هم مشکل داشتم؛ در
@gmail.com
و دســت آخر حقــوق پیشــنهادی آ نهــا کفاف
حال حاضر اما مشتریانی از کل جهان دارم .مثال
خرید یک جفت کفش را هم نمیداد .مسئله
ایرانیا ِن خارج کشور در شب عید برای خوشحال
این بــود که اگر ق ـرار بود بــه این صــورت کار کنــم ،دیگر هیچ کردن اقوام خود کلی سفارش ماهی شکمپر میدهند یا مثال
کنترلی روی زندگی و ســاعات کاری خودم نداشــتم .اما من لواشــک ما را ب ه عنوان ســوغات میبرند .اینستاگرام کمک
میخواســتم شــاغل باشــم .به خودم گفتم یا راهی خواهم کرد جغرافیای کاریام وســیعتر شــود .اوایل که کار را شروع

   عکس  :پریا امیرحاجلو

کرده بودیم ،همه میگفتند که مردم اعتمادی به خرید آنالین
ندارند .واقعا هم کسب اعتماد مردم سخت بود .مثال در ابتدا
نمیپذیرفتند که باید هزینه ارسال را خودشان بدهند و من
در انتهای روز ،خودم سفارشها را بهدست مردم میرساندم.
اما این اعتماد و اعتبار ،رفتهرفته ایجاد شد و به جایی رسید
که حتی در شرایط شیوع بیماری کرونا و شرایط خاص سال
گذشته نیز ،من همچنان سفارش میگرفتم و تغییر زیادی
در فروشم حاصل نشد».

باید شروع کرد

پرستو عجول خود را بیشتر مدیر میداند .میگوید همیشه
ترجیح میداده بــه جای اینکــه او را بیمه کنند ،خــودش در
موقعیتی قرار گیرد که بتواند نیروی کارش را مدیریت و بیمه
کند .او در مورد موانع ابتدای کارش چنین توضیح میدهد:
«منهمیشهشاگرداولوبسیاردرسخوانبودم.یادممیآید
که آن اوایل همه میگفتند اینهمه درس خواندی که آخرش
مربا تولید کنی؟! روزهای آسانی نبود .اما این کار برایم پرمعنا
بود .من عادت داشتم برای کسانی که دوستشان داشتم غذا
و خوراکی درســت کنم و آنها را بهخوبی تزئین کنم و هدیه
دهم .االن هم صفحات مشابه زیادی در اینستاگرام فعالیت
میکنند ،اما من همچنان عالقه خودم به مردم را با غذا نشان
میدهم و این در محصوالت و تصاویر مشهود است .سعی
میکنم در طراحی بستهبندیها و تزئینات ،نهایت سلیقه و
دقت را ب ه کار ببرم و بهنظرم این همان چیزی است که باعث
رضایت خاطر من و مشتریان شده است .دالیل شخصی
خودم را هم برای کارم دارم .مثال این همیشه در خاطرم مانده
که در حیاط خانه مادربزرگم ،تولید رب و لواشــک را شــروع
کردم و او در حین کار آنجا حضور داشــت ....این کار ممکن
اســت از دور راحــت و شــیک بهنظر برســد ،اما خــب خانه
همیشهشلوغاستیاممکناستکسیکهاینکارراشروع
میکند ،مثل من دچار کمردرد شــدید شــود .با وجود همه
مشکالت ،او از راهی که تا امروز طی کرده پشیمان نیست و
میگوید« :با اینهمه معتقدم باید کار را شروع کرد .من قرار
بود طراحی داخلــی انجام دهم ولی نشــد ،اما همــان ذوق و
سلیقهام کمک کرد بستهبندیها و ترئینات محصوالت ما
متنوع و خاص شود .با شروع کار ،باالخره راه پیدا میشود».
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فناوری ،سالمت را
انسانمحور کرده است

سالمت دیجیتال
علیه تبعیض و
نابرابری

دنیا بهســرعت دیجیتالی میشــود و به
نظر میرسد که بشر از مطالعه اثرات این
دیجیتالی شــدن جا مانــده و از جوانب
غیرانســانی فنــاوری میترســد .ولی پل
هادسون ،مدیرعامل شرکت چندملیتی
داروســازی ســانوفی ،معتقــد اســت که
دیجیتالی شدن ســامت ،آن را بیش از
گذشته انسانمحور کرده است.
هادســون نوشــته اســت کــه اگرچــه
انســا نها نمیخواهنــد نیازهــای
بهداشتیشــان را ربا تهــا بــرآورده
کنند ،ولــی با شــروع پاندمــی ،جهان به
ســوی فناوریهــای دیجیتــال چرخیده
و قابلیتهــای شــگفتانگیز آن را
کشــف کرده اســت .حتــی در ارتباطات
مجــازی عنصــر انســانی بهداشــت و
درمان حفظ شــده اســت .زیــرا با کمک
فنــاوری پزشــکان و بیمــاران توانســتند
برای مراقبتهــای اولیه مشــورت کنند
و هــراس مراجعــه بــه مطــب پزشــکان
جــای خــود را بــه برنامهریــزی ویزیــت
در خانــه داد .هادســون بــه نظرســنجی
گســتردهای در فیسبوک اشــاره کرده و
نوشته اســت که ارزش دیگر دیجیتالی
شــدن ،مدیریت وقــت بیمارانــی بود که
ســاعاتی از روز را بــه رفتوآمــد و انتظار
در مطــب میگذراندنــد .آنها عــاوه بر
مدیریت وقت ،بــا اســتفاده از ابزارهای
تشــخیصی آگاهتــر شــدهاند ،بیــش از
گذشــته در تصمیمات درمانی شــرکت
میکننــد و پرســشهای دقیقتــری از
پزشک میپرسند.
یکــی از انســانیترین ارزشهــا،
شــکلگیری شــبکههای جدید و ارتباط
حمایتی بیماران با هم است .فناوری این
امــکان را فراهم کــرد تا بیمــاران عالوه بر
حمایتهای عاطفــی بتوانند تجربیات
شــخصی و رو شهــای درمانــی را بــه
اشــتراک بگذارند و آگاهتر شوند .بر پایه
نظرسنجی مذکور ،فناوری ،تجربه بیمار
از مشــاوره و آزمایش در خانه را افزایش
داده و میانگیــن ســطح رضایتمنــدی را
باالتر برده است .سرانجام اینکه کووید
 19نشــان داد که یافتــن راهحلهایی که
ســامت عمومــی را ارتقا دهــد ،اولویت
اول اســت و فنــاوری فــارغ از قومیــت،
ملیــت ،جنســیت ،درآمــد و جغرافیــا
میتوانــد ســامت و آگاهــی عمومــی را
ارتقا دهد.
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همهچسبیدهاند
بهنوبتدهی!

   عکس  :محسن زارع

حسین واثقی دودران ،همبنیانگذار و مدیر اجرایی استارتاپ و گجت سالمت باروری اسپو میگوید نوآوری در سالمت بهشدت
ظرفیت سرمایهگذاری و سوددهی دارد ،اما...
سالهاست نگاه فعاالن اکوسیستمهای استارتاپی به حوزه
سالمت ،دســتاوردها و نوآوریهای آن خیره اســت .حوزهای
که با نوآوریهای ارزانتر ،دقیقتر و آسانتر به دنبال گشودن
بازارهــای تــازه در دنیاســت« .اســپو» نــام گجــت و دســتیار
هوش مصنوعی ارزیابی ســامت باروری مردان اســت که به
گفته بنیانگذارش تیمی از متخصصان حوزههای پزشــکی

درباره«اچپن»کهخدماتسالمت
غیراورژانسیرادرمحلارائهمیدهد

پیوند متقاضی و
خدمات سالمت در
یک بازار الکترونیک

در آغاز درباره گجت اسپو و ضرورت وجود

آن در بازار سالمت دیجیتال بگویید.
بگذارید ابتدا داســتان شــکلگیری اســپو را بگویــم .من طی
تحصیل ،در بخش آندرولوژی و جنینشناسی چندین مرکز
درمان ناباروری کار کردهام .بیشــتر مطالعات و تحقیقاتم در
تحصیالت تکمیلی روی اسپرم بوده است .ســال  97یکی از
دوستان من به سرطان بیضه مبتال شد .روش روتین درمانی

«ا ِچپ ِن» استارتاپ خدمات بالینی غیراورژانسی در محل
درخواســتی افراد اســت .انواع خدمات پرســتاری مجاز از
بیمار ،اطفال و ســالمندان در منــزل ،فیزیوتراپــی ،ویزیت
پزشــکان متخصــص و تغذیه بخشــی از خدمــات بالینی
اچپن است .اچپن یک بازار الکترونیک برای ارائهدهندگان
قانونی و مجاز خدمات بالینی فراهم کرده و متقاضیان هم
میتوانند خدمات مورد نیاز خود را از این بازار الکترونیک
پیدا کنند ،بدون آنکه درباره درستی و کیفیت این خدمات
تردیدی داشته باشــند .اچپن پس از دریافت درخواست
آن را بررســی و به مرتبطترین و نزدیکترین مرکز خدمات
بالینی ارجاع میدهد.
احسانآقامحمدجعفر،همبنیانگذارایناستارتاپ،درباره

نحوه دریافت خدمات به کارنگ میگوید« :اســتارتاپ ما
خدمات درمان و مراقبت در منزل بر بستر آیتی و فناوری
نوین ارائه میدهد .کاربران میتوانند با نصب اپلیکیشن
اچپن روی موبایل خود ،زمانی که نیاز به پزشــک ،پرستار
یا خدمــات درمانــی دارنــد ،موقعیت خــود را مشــخص و
خدمــات درمانــی را در منــزل دریافت کنند .کاربــران پس
از احراز هویــت و ثبتنــام در بخش خدمات اپلیکیشــن
یا سایت میتوانند ســرویس مورد نیاز و حتی زمان دقیق
دریافتآنراانتخابکنند.درزمانبروزمشکلونارضایتی
میتوانند در هنگام نمره دادن به خدمات ،رأی منفی دهند
یا در بخش پشتیبانی اپلیکیشن مشکل را ثبت کنند تا
پیگیری شود».

و مهندســی نزدیک به ســه ســال روی ایده ،طراحی ،دقت و
اثربخشــی آن کار کردهانــد .حســین واثقــی دودران دکت ـرای
فیزیولوژی تولیدمثــل دارد و در این گفتوگــو درباره ضرورت
نوآوری بیشتر در اکوسیستم سالمت دیجیتال میگوید.

داستان جلد COVER STORY

چرا نوبار؟
اسبا بکشــی را چــه بــه نــوآوری؟
جابهجایی بار و بردن و آوردن اســباب و
اثاثیه خانه و شرکت و  ...را مگر میشود
روی روال و برنامه و پروتکل و استاندارد
انداخت؟ به شیوه عامیانه اگر بخواهیم
از جلد این شــمارهمان دفــاع کنیم باید
بگوییم به نزدیکترین خیابان بروید یا
در خانه همسایهتان را بزنید و بگویید تا
حاال شده اسبابکشی داشته باشید و
خونبهجگر نشده باشید؟ تا حاال شده
بخواهید باری را از جایــی به جای دیگر
بفرستید و اعصاب و روان و روزتان را بر
ســر همین کار بهظاهر ســاده نگذاشته
باشید؟ جواب فورا و قویا منفی است و
همه آدمهای موردپرسشتان میتوانند
ســاعتها دربــاره گرفتاریهــای ایــن
«ســرویس» پرتقاضا در ایران صحبت
کننــد .از این بگوینــد کــه کاری به ظاهر
ســاده چقــدر در عمــل و اجــرا پیچیــده
میشــود و چقــدر از وقــت و هزینــه و
آرامــش آنهــا فــدای جابهجاییهایــی
اینچنینــی شــده اســت.حاال اگــر بــه
شــما بگویند کســبوکاری تــاش کرده
(نمیگوییــم هنــوز موفق شــده) کــه این
گرفتاریها را کم کند و سنگهای پیش
پــای خانوادهها و شــرکتها و افراد را در
مقوله باربری بردارد چه باید گفت؟
ما که میگوییــم این کســب وکار حتما
نوآور است .کســبوکاری که به نبرد با
یکی از ســنتیترین رویههای بیزینسی
در ایــران رفته و تالش کرده با شــفافیت
و پاســخگویی و بهتــر کــردن تجربــه
کاربری مشــتریانش ،تغییری رقم بزند
بیشــک یک کســبوکار نوآور اســت.
اصال هــم اهمیتــی نــدارد کــه از فناوری
یا متد خاصــی اســتفاده کرده باشــد یا
نه.نوبــار از ایــن منظر روی جلــد کارنگ
این شــماره رفته که برای برهم زدن یک
نظم قدیمــی و آهنین ،آســتین باال زده.
آنهــم در بــازاری کــه انــدازه آن بــزرگ
و بــرای ســرمایهگذارها جــذاب اســت.
نوبار از آن کسبوکارهاســت که اگرچه
فعــا چالــش اصلــیاش مارکتینــگ و
رقابــت بــا جاافتادههایــی چــون ظریف
بــار و آنالینهایــی چــون اوبار اســت اما
موفقیتش دور از دسترس نیست.
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کســانی کــه در زندگیشــان طعــم اسبا بکشــی
را چشــید هاند ،میداننــد ایــن پروســه یکــی از
خســتهکنندهترین و گاه یکــی از پرتنشتریــن مراحــل
جابجایــی اســت .پرهــام قبــادی هــم بــر همین اســاس
«نوبار» را بنیان گذاشــته اســت .خودش میگوید یک
تجربه بد اسبابکشــی جرقه این کار را در ذهنش زده،
اما برای کسی که سالها کار ساختمانی کرده و با فضای
اســتارتاپها و کســبوکارهای آنالیــن هیــچ آشــنایی
ندارد ،رســیدن از یک ایده خام اولیه تا عمل ،ســخت و
پردستانداز بود.
اما قبادی خود آستینها را باال زد ،سرمایه شخصیاش
را وســط گذاشــت و برای تحقیق و ســنجیدن نیازها در
مــورد کاری کــه قصــد انجامــش را داشــت ،در کوچهها
و خیابانهــای شــهر پرســه زد و بارهــا به شــکل ســوری
بوکاری برسد که در انتظار
اسبابکشی کرد تا به کســ 
ســومین مرحلــه ســرمایهگذاری و بــه فکــر گســترش
بوکار خود از تهران به چند کالنشهر دیگر است.
کس 
آنطور که قبادی توضیح میدهد ،تمام انرژی نوبار صرف
این میشــود که در جریان اسبابکشــی هم مشتری و
هم راننده راضی باشند؛ چیزی که خودش به آن راهحل
نهایی یا همهجانبهنگر میگوید.

مختلف از جملــه ونــک ،ســعادتآباد ،میــدان آزادی،
میدان انقالب ،افســریه ،فلکــه اول تهران پــارس و ...از
مردم میپرســیدم که شــما اسبابکشــی کردیــد یا نه؟
مشــکلتان چــه بــوده و اتوبارتــان را از کجا پیــدا کردید؟
نقطهضعفهــا چه بــوده و مشکلشــان چیســت؟ و...
بهزعــم خــودم مشــکالت ایــن صنعــت را در آن زمــان
لیست کردم.
اما یک مشــکل دیگر هم وجود داشــت .اسبابکشی
دو طرف دارد و من فقط نظرات یکســو را شنیده بودم.
اما به رانندهها دسترسی نداشتم .برای اینکه بتوانم با
آنها همکالم شوم 56 ،اسبابکشی تستی انجام دادم.
یکســری از وســایل را از شــرکتم میبردم بــه پارکینگ
خانه خــودم یا خانــه دوســتانم یا حتــی کنــار خیابان و
میگفتم همینجا خالی کنید .فقط میخواستم اتوبار
منطقههــای مختلف تهــران را تســت کنــم و در همین
حین هم از مشــکالت رانندهها و کارگران میپرســیدم.
توگوها دریافتم.
بسیاری از نکات را نیز حین همین گف 
چیزهایی مثل مدل تعامل کارگر و راننده ،رابطه اتحادیه
و چیزهایــی کــه پیگیــری میکنــد ،مــدل کاری اتوبارها،
نیازهایشان و ...در این مرحله به نظرم رسید که آمادهام
بوکارم را تعریف کنم و آن را به پیش ببرم .در
مدل کس 
همین حین از طریق توییتر با امیرحسین حسینیپژوه
آشــنا شــدم و او بــه تیــم پیوســت .از طریــق جابینجــا
یکسری کارآموز اســتخدام کردیم و توانستیم نسخه
قبلی اپ را اصالح کنیم .در تیرماه  97اپ نوبار النچ شد
و از همان ماه اول هم  28 ،27سفارش گرفتیم.

نوبــار در حــوزهای وارد شــده کــه هنوز
شــکل و شــمایل ســنتی دارد .بــر چــه اساســی
بوکاری
تصمیــم گرفتیــد در ایــن بخــش ،کســ 
نوآورانــه داشــته باشــید؟ این بــه پیشــینه کاری
خودتان برمیگشت؟
راستش کاری که در نوبار انجام میدهیم ،هیچ ارتباطی
نوبــار تــا بــه حــال جــذب ســرمایه هم
داشته؟
با گذشــته شــغلی یا تحصیلــیام نــدارد .مــن معماری
بلــه ،در ســال  98مرحلــه اول
خواندهام و تا سالها هم در
جــذب ســرمایهمان را از گــروه
کار ساختمانسازی فعالیت
توســعه کارآفرینــی بهمــن و
داشــتم .من یــک تجربه بد
صندوق جســورانه یکــم آرمان
آن
از اسبابکشــی داشتم.
در قسمت آنالین،
آتی انجام دادیــم .اما تا مهرماه
زمــان ،ســالهای  95و ،96
علیرغم ورود اسنپ
 98همــه هزینههــا را شــخصا ً
دیجیکاال و علیبابا و اسنپ
به این حوزه ،لیدر
تأمین کردم .اعتقادم همچنان
و مواردی از این دست خیلی
هنوز ما هستیم .اما در
بــر ایــن اســت کــه اگــر کســی
ســروصدا کرده بودنــد و من

بخواهد اســتارتاپ راه بیندازد،
به ایــن فکــر افتــادم کــه چه
میان سنتیها بیش
باید تــا مرحلــه راهانــدازی اولیه
میشود اگر مردم همانطور
از همه این ظریفبار
همه هزینههــا را خودش بدهد
های
که از استفاده از تاکسی
و اطلسبار هستند
و اگر حاضر نباشد این ریسک
اینترنتــی لــذت میبرنــد و
که رقبای جدی ما
را بپذیرد و حتی اگر ســرمایهای
کارشــان را راحــت کــرده ،از
محسوب میشوند
ندارد ،قــرض بگیــرد ،هیچکس
اسبا بکشــی آنالیــن هــم
دیگــر هــم حاضــر نیســت
اســتفاده کننــد .امــا از آنجا
بوکار او را قبول کند.
که اصال در جریان روند کارهای اینچنینی نبودم ،گمان ریســک ســرمایهگذاری روی کســ 
میکردم تنها مشــکلم داشــتن یک اپلیکیشــن است .در ســال  99مرحله دوم جذب ســرمایه را انجام داشتیم
آن را هــم میدهم یک نفر برایم انجام میدهــد و کارم را که گروه توســعه ســرمایهگذاری ســریر آن را انجــام داد و
شــرکت ،دانشبنیان شــد و ریبرندینگ انجــام دادیم و
شروع میکنم.
به عضوریت اتحادیه کســبوکارهای مجازی درآمدیم.
بوکارمان را هــم راه
در اینجــا بود کــه نســخه  B2Bکســ 
اما تنها مشکل این نبود...
نــه ،نبــود .بــه عــاوه اینکــه اصــا آدمهــای این فضــا را انداختیم .در سال  99نسبت به سال  98رشدی حدودا
نمیشناختم و نمیدانســتم باید از چه کسی بخواهم  600درصــدی را تجربــه کردیــم .در حــال حاضــر نیــز
این اپ را برایم بزند .حتــی کار طراحــیاش را هم خودم در پــی ســومین و آخریــن جــذب ســرمایه هســتیم که
انجــام داده بــودم و شــکل کلــی آن را میدانســتم .برای پیشبینیمان این اســت با این ســرمایه بتوانیم رشــد
پیدا کردن چنین کســی در همشــهری آگهــی دادم! در نمایی خوبی را تجربه کنیم.
نهایت شرکتی را پیدا کردم که این کار را برایم انجام دهد.
در چه شهرهایی فعال هستید؟
هزینهاش را پرداخت کردم و وقتی اپ را تحویل گرفتم،
دیــدم اصــا درســت کار نمیکند و بــه درد نمیخــورد و فعال فقــط در تهران ،ولــی برنامه ســال آیندهمــان این
خیلی پیچیده اســت .اپ را کنار گذاشــتم و از شهریور است که با جذب سرمایهای که خواهیم داشت،
تا اسفند  96شروع کردم به نظرســنجی .یکسری فرم در چند کالنشــهر دیگر نیز فعالیت خود
نظرســنجی طراحی کردم و خــودم رفتــم در چند محله را شروع کنیم.

برهمزدن

«نوبار» که پرهام قبادی بنیانگذار
ارزشهایی که خلق کرده ،در تالش
رقبــای آنالین خــود را در چه ســطحی
میبینید؟ و همچنین رقبای سنتیتر را؟
اگر بخواهم دربــاره بازیگران این صنعت صحبت کنم،
باید بگویم در قســمت آنالین ،علیرغم ورود اســنپ به
این حوزه ،لیدر هنوز ما هســتیم .اما در میان ســنتیها
بیش از همه این ظریفبار و اطلسبار هستند که رقبای
جدی ما محســوب میشــوند .اما بازیگران صنعت در
همینها خالصــه نمیشــوند و جــز بیــش از  200اتوبار
که عضــو اتحادیــه هســتند ،خیلیها هم بــه عضویت
اتحادیهشــان درنیامدهاند و از طریــق پلتفرمهایی مثل
دیوار مشتری خود را پیدا میکنند که شاید تعدادشان
حتی دو برابر اعضای اتحادیه باشد.
اطالعاتی وجود دارد که متوجه شوید
اندازه این بازار چقدر است و شما چه سهمی از
آن دارید؟
با توجه به اینکه اطالعات و دادههای شــفاف در کشــور
ما وجود ندارد ،نمیتــوان رقم دقیقی از انــدازه این بازار
به دســت آورد .خودمــان تحقیقاتی را انجــام دادهایم و
به رقمهایی هم رســیدهایم .مثال در تهــران در هر ماه به
طور متوسط حدود  20هزار قرارداد اجاره بسته میشود
و  10هزار خرید مســکن صــورت میگیرد .امــا این فقط
میتواند کمی داده در مورد قسمت اسبابکشی نوبار
در اختیار ما بگــذارد و درباره بخشهــای دیگر که کرایه
وانت یــا بخــش  B2Bنمیتوانیم اطالعــات اینچنینی
داشته باشیم .در قسمت اسبابکشی در حال حاضر
دو تا دو نیم درصد بازار به ما تعلق دارد.
معتقدم هر چقدر استارتاپهای بیشتری به این حوزه
وارد شــوند ،دادههــا و اطالعــات بیشــتر و در عین حال
شفافتر میشوند.
چه تعداد کاربر فعال دارید؟
بوکار ما نمیشــود اصطالح کاربر فعال را به کار
در کس 
برد .چون کاربر یا مســتأجر اســت که ســالی یک بــار از
خدمات ما اســتفاده میکند یا خانه خریده که احتماال
تا ســالها دگر از این اپ اســتفاده نمیکنــد ،مگر اینکه
وسیلهای برای خانهاش بخرد و از سرویس وانت ما بهره
بگیرد .میتوانم اینطور بگویم که در حدود 700،600هزار
نفر تا به حال این اپ را روی گوشی خود فعال کردهاند.

جان تازه کشتیار

معرفی INTRODUCTION

سارا میرشکاری ،بنیانگذار «کشتیار» ،درباره
سرمایهگذاری «پرسال» روی این کسبوکار میگوید

«بازرگام»و باغداران

باغ در جیب شما
یکی از ایدههای نوآوری در حوزه کشاورزی
که اســتارتاپهای زیــادی را به طــرف خود
کشانده است ،ایده حذف واسطهها میان
تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی و
خریداران آن است .استارتاپ بازرگام هم با
همین هدف فعالیت خود را از بهمن۱۳۹۶
آغاز کــرده و میوه را مســتقیم از باغــداران
میخــرد و بــه دســت مصرفکننــدگان
میرســاند .البتــه محصــوالت بــازرگام در
حــال حاضــر محــدود به میــوه نیســت و
کاالهای ســوپرمارکتی هم به ســبد فروش
این فروشــگاه آنالیــن اضافه شــدهاند و از
ســایت و اپلیکیش ـنهای ایــن فروشــگاه
قابل خرید هســتند .بازرگام زیرمجموعه
هلدینــگ پیشــگامان کو یــر ا ســت و از
حمایــت مالــی و لجســتیکی آ نهــا بهــره
میبرد .ایــن اســتارتاپ از مجموعــه بندر
خشــک و ســردخانههای پیشــگامان
ا ســتفاده میکن ـد .کار بــازرگام بــه
خردهفروشــی محــدود نمیشــود و ایــن
اســتارتاپ تجارت عمدهفروشــی را هم در
دستور کار خود دارد .مناطق تحت پوشش
این استارتاپ در حال حاضر تهران ،کرج،
اصفهــان ،یــزد ،مشــهد ،کرمــان ،شــیراز،
تبریز ،رشت و لواسان هستند.
امیرحســین رضایینــژاد کــه ســابقه
راهانــدازی چهــار اســتارتاپ دیگــر را هــم
دارد ،مدیرعامل این اســتارتاپ است .او
در گفتوگویی درباره شکلگیری بازرگام
گفته بــود« :یــک روز در مســافرتی که به
مناطق شمال غرب کشور برای رسیدگی
بــه امــور کاری داشــتیم ،مجبــور شــدیم
مســیر بین دو شــهر را به صــورت زمینی
طی کنیــم .در این مســیر با یــک صحنه
عجیــب روب ـهرو شــدیم؛ میــوه باغــداران
خریداری نشــده بــود و آنها ســیبها را
در مقادیر زیاد کنار زمینهای منتهی به
جاده رها کرده بودند .من به خاطر شغلم
زیاد سفر میکنم و میبینم میوههایی با
این کیفیت در بســیاری از نقاط ایران در
دسترس نیســتند .همین مسئله باعث
شد یک نیاز جدی و کمتر دیدهشده را در
حوزه مدیریت محصوالت کشــاورزی در
سطح کشور احساس کنم .بعدتر همین
وضعیــت را در مورد هندوانــه و میوههای
دیگر هم شاهد بودیم».
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استارتاپ کشــتیار با امضای قراردادی با شرکت پرسال بر همان سامانه مدیریت مزارع متمرکز باقی بماند.
توانست ســرمایهگذاری این شــرکت را جذب کند .سارا یکی از مشتریان کشتیار ،کشاورزان هستند که بسیاری
میرشکاری ،مدیرعامل این اســتارتاپ ،درباره این جذب از آنها آشــنایی چندانی با فناوری ندارند .کشتیار برای
سرمایه به «کارنگ» میگوید« :پرسال در حوزه کشاورزی جذب این مشتریان بخشی از بازاریابی خود را به صورت
نقش بســیار پررنگی دارد و برای ما بسیار ایدهآل بود که رودررو و ارتبــاط میانفــردی انجــام میدهــد .مدیرعامل
در این حوزه شریکی پیدا کنیم که اینقدر فعال باشد .با کشــتیار در این باره توضیــح میدهد« :ما ســعی کردیم
توجه به اینکه پرســال از تکنولوژیهای جدید استقبال در ابتدا کشــاورزان خبــره هر منطقه را شناســایی کنیم.
میکند و ما هم با تکنولوژی جدیــدی کار میکردیم ،این ایــن کشــاورزان تــا حــدی پذیــرای تکنولوژیهــای جدید
تکنولــوژی را به آنهــا معرفی کردیــم و با طی
هم هســتند تــا بتواننــد بهــرهوری زمینهای
فرایند ارزیابی ســرمایهگذاری کســبوکار ما
کشاورزیشان را باال ببرند .ما سعی میکنیم
برای سرمایهگذاری تأیید شد».
اول این کشاورزان را شناسایی کنیم و بعد از
آن ،از طریــق این افــراد که کشــاورزان منطقه
حراست ماهوارهای از زمین
هم قبولشان دارند ،به دیگران وصل شویم».
ایده کشتیار در سال  ۱۳۹۷شــکل گرفت .بر
کارخانهها ،کشتوصنعتها ،تولیدکنندگان
الیاس
اساس این ایده ،تکنولوژی ماهواره در خدمت براهویینژاد و توزیعکنندگان نهادهها و سازمانهای دولتی
کشاورزی قرار میگیرد و دادههای ماهوارهای
از دیگــر مشــتریان ایــن اســتارتاپ هســتند
@elyasbn
بــرای اســتفاده در زمینهــای کشــاورزی بــه
و کشــتیار بــا اســتفاده از تصاویر ماهــوارهای
شــکلی ســاده و قابلفهم درمیآید .ســامانه
سنجش از دور ،به آنها در مدیریت استفاده
مدیریــت هوشــمند کشــاورزی این اســتارتاپ توانســته از زمینها کمک میکند .عالوه بر این ،کشتیار با توجه به
نظر گروه ســرمایهگذاری شرکت پرســال را به خود جلب تجربهاش در پیشبینی خسارت زمینهای کشاورزی در
کند .میرشــکاری میگوید کاری که با کشــاورزها شــروع سیل ،میتواند به کسبوکارهای دیگری مثل شرکتهای
شده بود ،با شرکتهای کشت و صنعت ادامه پیدا کرده بیمه هم خدمترسانی کند؛ هرچند مدیرعامل کشتیار
است و حاال این استارتاپ یک محصول جدید هم برای میگوید این استارتاپ هنوز به صورت جدی سراغ چنین
ســازمانی دولتی عرضه کرده اســت .او میگوید« :اخیرا مشتریانی نرفته است.
کار روی ســامانه پایــش تغییرات کاربــری اراضــی را برای
قطعــی اینترنت مشکلســاز میشــود ،نه
جهاد کشــاورزی اســتان البرز شــروع کر دهایم و عالوه بر
محصول اصلی کشتیار که یک پنل مدیریت زمینهای تحریمها
کشاورزی است ،سامانه دیگری برای استان البرز طراحی تصاویــری کــه کشــتیار از آنهــا بــرای تحلیــل زمینهــا
کردیــم تــا بتوانیــم زمینهــای زراعــیای را کــه تبدیــل به اســتفاده میکند ،از ماهوارههای ســازمان فضایی اروپا
ساختوسازهای غیرمجاز میشوند ،شناسایی کنیم و از گرفتــه میشــود کــه ایــن تصاویــر را بهرایــگان منتشــر
اینکه نابود شوند ،جلوگیری کنیم ».میرشکاری میگوید میکنــد .میرشــکاری با اشــاره بــه اینکــه ایــران ماهواره
با سرمایهگذاری پرسال ،این استارتاپ قصد دارد بیشتر فعالی در فضا نــدارد ،میگوید تحریمهــا در حوزه فضا

میتوان
از قاتالن زمین
پول درآورد

اقتصاد بازیافتی به دنبال

زبالههای الکتریکی و الکترونیکی

یشــوید ،ببینیــد تلفــن
اگــر وقتــی کــه از خــواب بیــدار م 
هوشمندتان دیگر روشن نمیشود یا قهوهسازتان سوخته
اســت ،چه میکنید؟ اگر پاسختان این اســت که آنها را
مســتقیم روانه ســطل زباله میکنید ،دســت نگه دارید،
چون جای زبالههای الکترونیک در ســطل زباله نیست.
پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی بسیار خطرناکتر
از زبال ههــای دیگرند .با آنکه ســهم این پســماندها از کل
زبال ههــای تولیــدی بشــری ناچیــز اســت ،نقششــان در
آلودگی بســیار بیشــتر از همــه انــواع دیگر زبالههاســت
و  ۷۰درصــد آلودگــی را ایــن پســماندها تولیــد میکننــد.
بار بیشــترین تولیــد پســماند الکترونیکــی در جهــان بر
دوشهای آمریــکا ســنگینی میکنــد و در خاورمیانه هم
ایران رتبه اول را دارد .هر ایرانی در سال  ۱۳۷۶چیزی کمتر
از  ۳۰۰گــرم زباله الکترونیکــی تولید میکرد ،اما در ســال
 ۱۴۰۰سرانه تولید پسماند الکترونیکی در کشور به حدود
ت کیلوگرم رسیده است.
هف 

اثــری نــدارد .او میافزاید« :بحــث فضا چندان شــامل
تحریم نمیشود و عموما تصاویر این ماهوارهها در قالب
مســئولیت اجتماعی ماهوارهســازها منتشــر میشود.
آنها تصاویر ماهوارهها را در اختیار همه قرار میدهند
و طبــق قوانیــن ،فضــا شــامل تحریــم نمیشــود .تنهــا
نکتهای کــه میتواند برای ما مشکلســاز شــود ،قطعی
احتمالی اینترنت است که باعث میشود به آن تصاویر
دسترسی نداشته باشیم».

پرسال سرمایهاش را به کشتیار میآورد

گروه شرکتهای پرســال را پدرام سلطانی در سال ۱۳۷۵
تأســیس کــرد .این شــرکت نخســت در حــوزه صــادرات
فرآورد ههــای نفتــی و پتروشــیمی فعالیــت میکــرد،

خلق ثروت از زبالههای الکترونیکی
شــرکت دانشبنیان «رینو» که در مرکز رشد واحدهای
فناور دانشــگاه بینالمللی امام خمینی قزوین مســتقر
اســت ،آوازه ز یــادی در ایــن زمینــه پیــدا کــرده اســت.
ایــن شــرکت پســماندهای الکتریکــی و الکترونیکــی را
جمعآوری و بازیافت میکند.رینو در اردیبهشت  ۱۳۹۶و
با هدف «برداشتن گامی بزرگ در جهت انجام مدیریت
پســماندهای الکترونیکی قابل بازیافت و حفظ محیط
زیست از خطرات ناشی از آن» راه افتاد .رینو در اسفند
 ۱۳۹۷کار خــود را گســترش داد و با ســازمانهای دولتی
و خصوصــی مثــل ســازمان حفاظــت محی ـط زیســت
مذاکرههایــی انجــام داد .ایــن شــرکت در اســفند ۱۳۹۸
طــرح برتــر ســتاد آب و محیــط زیســت معاونــت علمی
ریاست جمهوری شناخته شد و از حمایتهای این نهاد
برخوردار است.با اینکه رینو در قزوین فعالیت میکند،
امــا از هرجــای ایــران میتــوان زبال ههــای الکترونیکــی را

از ماست
که بر ماست

بررسی REVIEW

تبلیغاتاشنو،زمانیکه
دخانیاتچهرهزشتی
نداشت

اسمشرونبراما...
در ســا لهایی کــه هنــوز پــای ســیگار
از مینیبــوس بیــن شــهری ،اتوبــوس
مسافربری و سینماها بریده نشده بود،
طبیعیبودکهتبلیغسیگاربهعنوانیک
محصول محبوب مجــاز ،جایی ویــژه در
بازار تبلیغات داشته باشد .سیگار اشنو،
یکــی از برندهایی اســت که از یکســو با
نمایشمردهایخوشحالسیگاربهلبو
ازسویدیگربابهتصویرکشیدنمردهای
لوکســی که ســیگار کشــیدن بخشــی از
هویــت مردانهشــان بــود ،تبلیغاتــش را
طراحی میکرد .اشــنو پــارس« ،فــرآورده
جدیدی که همیشــه تازه به دســت شما
میرسد» ،در برخی از تبلیغاتش مردان
توشــلوارپوش را هدف گرفته
آراســته ک 
و در پوســتر دیگــری نشــان داده کــه این
محصــول میتواند ســیگار محبــوب هر
گروهی باشــد و از مردهای سنتی کاله به
ســر تا کارگــران و ســرمایهداران کراواتی را
راضی نگهدارد.
بســتههای ســیگار امــروز در بســیاری از
کشــورها با هشــدارهای تصویری و متنی
متعــددی بــه بــازار میآینــد و نهادهــای
بهداشــتی فارغ از ســودای کســب درآمد
از این تولیدات ،بودجههای کالنــی را برای
تبلیغات علیهشانصرف میکنند؛ایندر
حالی است که در گذشتهای نهچندان دور،
بنگاههای تبلیغاتی و رسانهها برای افزایش
فروش این محصوالت تالش میکردند.
این تبلیغات را با مردهای بیدندانی که
سیگار چهرهشان را پیر و درهمشکسته
کرده ،مقایسه کنید .تالشهای متولیان
بهداشــت در بســیاری از کشــورها ،بــا
وجــود دفــاع صاحبــان ایــن صنعــت از
ســودآوری محصولشــان ،در ســالهای
اخیر مانع تبلیغات محصوالتــی از این
دست شده است.

چند مسئله مهم در کمپین فال ماست «کاله»
که بهتر است بیشتر در مورد آنها فکر شود
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در هفته گذشته یکی از کمپینهای پرس روصدا در فضای بیشــتر دیــده و همرســانی شــود .ایــن کمپیــن از کاربــر
دیجیتال ،کمپین فال ماســت «کاله» بود .مثل همیشه میخواهد با پاســخ به یکســری از ســؤاالت ،مشــخص
کاله با یــک کمپین جالــب و جوان برگشــت .نظــر من در کند که چه ماســتی برای ذائقه او مناسبتر است .البته
مــورد فعالی 
تهــای ایــن برنــد همــواره مثبت بــوده ،چون واقعیت امر بیشــتر چیزی شــبیه به یک شوخی است و
برخالف اکثــر برندهای داخلــی ،محتاط نیســت .تجربه زمانی که ایــن ســؤاالت را میخوانید ،میبینیــد با لحنی
من از مصاحبت با مدیران بسیاری از برندهای بزرگ ،این طنزآمیز و سادهانگارانه در حال تشخیص طبع شماست
بوده که اکثرا تالش بر لوکس بودن (حتی در حوزه غذایی) و عمال پس از این تست نمیتوانید به پاسخی برسید.
و تمرکز بر قشر میانســال دارند و به همین دلیل در برابر اســتفاده از عناصــری کــه مختــص فرهنــگ ماســت و تا
هر ایده پرسروصدا مقاومت میکنند.
حدودی خــارج از عــرف محســوب میشــود ،بــرای من از
آژانسهای تبلیغاتی نیز معموال به سراغ ایدههای جدید موارد جالــب این کمپین بــود .در نهایت چیــزی که کاربر
نمیروند ،چون تجربه نسبتا خوبی از اجرای
میبینــد ،اســتداللی کــج و طنزآمیز اســت از
کمپینهای تیپیکال دارند و ترجیح میدهند
پاســخی که وی به ســؤاالت طرحشــده داده و
کامــا مســتقیم پیــام را بــه مخاطــب منتقل
اشــتراکگذاری تصویــر ایــن نتیجه کــه «فال
کننــد تــا در صورتی کــه کمپیــن موفق نشــد،
ماست» عنوان میشود و تگ کردن پیج کاله،
جایی برای دفاع وجود داشته باشد!
از شرایط شرکت در یک قرعهکشی با جوایزی
ولــی کالــه از س ـروصدا نمیترســد ،خالقیــت ارسالن شورابی مثل پلیاستیشن و ...است که بیشتر به درد
برایش اولویت دارد و فرهنگ نابالغ جامعه را
قشر جوان جامعه میخورد.
در حوزه تبلیغات برای اجرا نکردن کمپینهای
چیــزی که واضح اســت ،جالب بــودن کمپین
نو و ایدههای ساختارشکن بهان ه نمیکند .اما
در عین هزینه پایین آن اســت که با استفاده
arsalanshourabi
در این کمپین جدید ،در واقع از چه نوع ایده
از خالقیــت شــکل گرفتــه .در لینکدیــن هــم
محوری حرف میزنیم؟
بســیاری از افــراد صاحبنظــر در قالــب یک
متــن غیرتبلیغاتــی و بــه شــکلی طبیعــی ،ایــن کمپین را
کمپین جذاب با هزینه کم
تحســین کردنــد .اما نکتــه مهم در ایــن مورد ایــن بود که
کمپین فال ماســت کاله بیش از هرچیز بر این موضوع تمامی کســانی کــه در فضــای لینکدیــن به تحســین این
تأکید داشــت کــه بــا اســتفاده از شخصیســازی تبلیغ ،تبلیغــات پرداختــه بودنــد  -و البتــه ایــن کار بــه خــودی
استراتژیست بازاریابی دیجیتال
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چرا سازندگان تبلیغات ،تغییر نقشها
را در خانواده نادیده میگیرند؟

میپزه
میشوره
خشکمیکنه

صدای خ ـشدار موســیقی ایرانــی در فضا پیچیــده .زنی
لبخند بر لب کبریت میکشــد ،روغن جامد غنچــه را در
گورو رفته مســی میریــزد و رضایــت از چهرهاش
تابه رن ـ 
لســرخی و سینی
میبارد .کنارش بشــقابهای چینی گ 
لبهچیندار مســی خودنمایــی میکنــد و روســری کوتاه و
کوچکش میگوید سالهای زیادی از نشستن این لبخند
بر لبش گذشته است.زنی برنج را در قابلمه تفلون میریزد.
یک ترانه بندری پخش میشود و روغن مایع غنچه روانه
قابلمهمیشود.کابینتهایچوبیقهوهای،لباسسرشانه
اپلدار زن و آرایش پفی موهایش میگوید که این لبخند،
الاقل سه ،چهار دهه قبل روی لبش نشسته.موسیقی با
ریتم تند و مدرن در آشپزخانهای سراسر سفید با فر و گاز
توکار پخش میشود .زن خوشحال این بخش از تصویر ،به
جای روسری ،سربند بر سر دارد و روغن سرخکردنی جدید
غنچه را در تابه مدرنش میریزد و ســبزیجات رنگارنگ را
برای پخت آماده میکند.

خود ایــرادی ندارد  -اشــاره بــه ایــن موضوع داشــتند که
کالــه از گیمیفیکیشــن در ایــن کمپیــن اســتفاده کــرده و
ایــن موضــوع دلیــل جذابیــت کمپین فال ماســت شــده
اســت .این یا اشــتباه توضیح مختصری بوده کــه کاله به
اینفلوئنســرهای لینکدیــن ارائــه داده یا علتــش ممیزی
نشــدن متــن پس ـتهای اینفلوئنســرها از ســمت کالــه
بوده است.

خوباستاماگیمیفیکیشننیست

به طور کلــی اســتفاده از مکانیزمهای بازی یــا همان گیم
را در فضــای بــه غیــر از بــازی ،گیمیفیکیشــن یــا همــان
بازیوارسازی مینامیم.

همهچیز عوض شده ،جز نگاه به نقش زن

همهچیزبرایهمراهکردنتغییرنسلهابااینشعارآماده
اســت؛ «غنچه پالس ،نســل ســوم روغنها» .همهچیز
جز به نمایش گذاشــتن روایــت آنچه که در این ســالها
در نقشها و تقسیم مسئولیتهای یک خانواده تغییر
کرده است.
از نظــر کانــون ایــران نوین ،خیلــی چیزهــا در تمامــی این
سالها تغییر کرده؛ نسل و به تبع آن لباسها و چیدمان
خانهها دگرگون شده اســت .خیلی چیزها عوض شده و
حتی نگاه غنچه به سالمت جامعه و تالشش برای عبور
از روغن جامد و رسیدن به این محصول جدید هم گویای
همین تغییرات است .اما چیزی که هنوز دگرگون نشده،
تصویر زن کیفور از آشپزی در این تبلیغات است.تردیدی
نیست که اغلب زنان به عنوان بخشی از افراد جامعه ،با
آشپزی هر روزه درگیرند .تردیدی نیست که آنها گاهی از
این مسئولیت تکراری لذت نیز میبرند و باز هم نمیتوان
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حسنعمیدحضور

کیست؟

درباره برند «بال» که گامبهگام پیش آمد و به
خاطره ایرانیها گره خورد

کفــش «بــا» ب ـرای بســیاری از ایران 
یهــا نامی آشناســت؛ از خانواد ههــا را در شــهرها و روســتاهای کشــور گرفتــه بود.
فروشگاههای پرشــمار آن را به خاطر دارند و شــاید در دوران کاشان ،محل تولد حسن عمیدحضور ،هم حال و روز خوبی
کودکی و نوجوانی چندباری کفشهای تولیدی
نداشت و سر پا ماندن برای خانوادهای با چهار
این کارخانه را به پا کرده باشند .آما آنچه که کمتر
فرزند که پدر را از دست داده ،دشوارتر از همیشه
بازگــو شــده ،ســاختار و چگونگی شــکلگیری،
بود .در همین سالها که موج مهاجرت به تهران
گســترش و ناکامــی ایــن شــرکت بزرگ اســت.
در بین اهالی شهر به راه افتاده بود ،این خانواده
کس ـبوکاری خانوادگی که با تالش و کوشــش
نیز به تهران کوچ کرد و حســن عمیدحضور که
ســر برآورد و از اختالف و بیبرنامگــی زیانهای مهران امیری بعدها بزرگ ایــن خانواده شــد ،در همان ســال
بسیار دید.
و از  12ســالگی بــه کار فروشــندگی روی آورد که
برایــش در دســترسترین کار بود .فروشــندگی
mehranamiri
@gmail.com
همهچیز از دورهگردی شروع شد
هزینه زندگی خانواده را فراهم میکرد و پشتکار
در ســالهای پایان قرن گذشــته و ورود به ســال
و قناعــت و پسانــداز طی نزدیــک به  10ســال،
،1300مشکالتسیاسیوناامنیناشیازآنگریبانبسیاری سرمایه الزم برای گامهای بعدی را به دست داد.

توصیه ADVICE

یک تعریف واقعی از کسبوکار خانوادگی

کار اقتصادی در دل خانواده؛ آری یا خیر؟

حسن که با انتخاب مناسب جنس در فصلهای گوناگون این حوزه تبدیل کردند .کسبوکار خانوادگی تا میانه دهه
یک فروشنده دورهگرد موفق بود ،با خرید حجرهای کوچک به  50مجموعهای از کارخانجات و شرکتها را در زمینه کفش،
مسیر کسب درآمدش استحکام بخشید .اینک او اعتبار و چرم ،کارتن و جوراب در اختیار داشت.
جایگاهی هرچند کوچک در بازار به دست آورده بود و با تهیه خانوادهای که کارش را با خردهفروشــی و توزیع محصوالت
محلی جدید ،فروشگاه خردهفروشی خودش را راهاندازی کرد .دیگران آغاز کرده بود ،تا شش سال پس از راهاندازی کارخانه
خانواده مهاجر و تنگدســت کاشــانی صاحب فروشگاهی تولیــدی خــود هیــچ فروشــگاهی نداشــت .آ نهــا در ســال
شده بود که در فرهنگ آن روز به خرازی موسوم بود و بعدها  1347نخســتین فروشــگاه را در چهــارراه گلوبنــدک تهران
نیز که در فهرســت بزرگان صنعت کشــور بودنــد ،آن مغازه بــاز کردنــد و اندکانــدک فروشــگاههای دیگری در ته ـران و
همچنان مشغول به کار بود.
شهرستانها تأســیس شــدند .تا ســال  1357بال تبدیل به
دومین شرکت بزرگ تولیدکننده انواع کفش در کشور شد
راهی که خانواده ادامه داد
و  189فروشگاه در سراسر کشــور داشت .نکته جالب آنکه
پیونــد خانوادگی در ایــن خانواده چنــان بود که کار و پیشــه  115فروشگاه از مجموع فروشــگاهها متعلق به شرکت بود.
حسن تبدیل به کس ـبوکار خانوادگی شــد و با آنکه پیش شرکت بال از نخستین تولیدکنندگانی بود که برای پیشبرد
از رسیدن به  50سالگی در سال
کارهــای اداری خود از تجهیزات
 1327درگذشت ،اما فرزندانش
رایانهای اســتفاده کرد و در سال
کس ـبوکار را ادامــه دادنــد .در
 1353مرکــز انفورماتیک خود را
همین دوران پسران جوان حسن
راه انداخت.
حسن که با انتخاب
مورد اعتماد سرمایهگذاری به نام
مناسب جنس در
بدهیهــای ســنگین
صادقزاده حریری ق ـرار گرفتند
فصلهای گوناگون یک
کمر شرکت را خم میکند
و برای آشــنایی با صنعت تولید
گرد
ه
دور
فروشنده
دهه  50دوره افزایش درآمدهای
کفــش بــه چکســلواکی ســفر
موفق بود ،با خرید
کهــا
نفتــی در کشــور بــود و بان 
کردنــد .در نتیجــه ایــن ســفر،
تودلبازی وام در اختیار
بــا دس ـ 
آنها کار واردات و توزیع کفش را
حجرهای کوچک به
متقاضیان میگذاشتند .به این
شروع کردند و البته محصوالت
مسیر کسب درآمدش
ترتیب خانواده عمیدحضور که
کارخانههای نوین و موفق کفش
استحکامبخشید
بهسرعتدامنهکارهاراگسترش
ملــی و مهشــید و دیگ ـران را هم
داده بود ،بهناگاه خود را در میانه
در برنامه کاری خود ق ـرار دادند.
کسبوکار رونق گرفت و برادران کوچکتر برای تحصیل به انبوهی بدهی به بانک و کارکنانی دید که به شیوه مدیریت
انگلستان اعزام شدند ،گرچه تنها یک نفر از آنها این راه را ســنتی کارهــا را انجــام میدادنــد .روش اداره کارها از ســوی
برادران بزرگتر عمیدحضور که تحصیالت اندکی داشتند،
تا پایان ادامه داد.
با مخالفت برخی کارکنان روبهرو شد.
بال؛ مجموعه پیشرو
بحران بدهی موجب شد تا اداره بخشــی از کارها در اختیار
آغاز دهه  40ســالهای شــکوفایی صنعت تولیــد کفش در بانکها قرار گیرد .بدهی 700میلیون تومانی در ابتدای سال
ایران بــود .کارخانه کفــش ملی و تعــدادی دیگر ب هســرعت  1357رقم بزرگی بود که پای هشــت بانک طلبــکار را به میز
در حــال تولیــد و گســترش شــبکه فــروش بودند .خانــواده مدیریت باز کرد .بروز اختالف بین برادران عمیدحضور که با
عمیدحضــور نیز نقش پررنگــی در فروش ایــن محصوالت بحران بدهیها گسترش یافته بود ،با پیروزی انقالب کار را به
داشت ،اما برنامههای حکومت برای حمایت از تولید ،آنها را جایی رساند که صاحبان این کسبوکار دیگر امکان و انگیزه
به فکر پایهگذاری کارخانه خودشان انداخت .کارخانه کفش ادامه کار را نداشتند.
بال با همین انگیزه و در ســال  1341با خرید شرکتی که چند داســتان رشــد خانواده عمیدحضــور و پایهگذاری گــروه بال
ماه پیش به ثبت رسیده بود ،راهاندازی شد .در همین زمان بیانگر ســودمندی ایجاد کس ـبوکار خانوادگی و در همین
یکی از برادران به نام منصور ،شــرکت و کارخانه الستیک و حال آســیبهایی اســت که این دســت کس ـبوکارها را به
کفشسازی جم را ایجاد کرد.
پرتگاه میبرد .بسیاری از این آسیبها کمکم خود را نمایان
چند ســال پس از ایــن و با پایــان تحصیل و بازگشــت برادر میکنند اما بروز مشکالت در پیشــبرد کارها و دگرگونی در
کوچ 
کتــر بــه کشــور ،آ نهــا روی گســترش تولیــد و فروش قوانین یا بستر کاری بهسرعت این آسیبها را بزرگ میکند
کفش بــا تمرکز و ایــن کارخانه را بــه یکی از بازیگ ـران بزرگ و موجب نابودی میشود.
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یافتــن شــرکای مناســب یکــی از چالشهــای
بزرگ بــرای پایهگــذاران کسبوکارهاســت .در
اختیار داشــتن گروهی از افراد کارآمد که بتوان
رابطهای همراه بــا اعتماد با آنها برقــرار کرد ،از
آرزوهــای هــر کارآفرین اســت .کســبوکارهای
خانوادگی در نگاه نخســت راهی بــرای غلبه بر
این دشواریهاست ،اما آنچه در دنیای واقعی
پیش میآید ،اداره یک کسبوکار خانوادگی را
چالشبرانگیز میکند.
ایجاد کســبوکارهای خانوادگی تــا مدتها نه
یک گزینــه ،بلکه راهــی ناگزیر بــرای ماندگاری
بود .در ســاختارهای اجتماعی که آموزشهای
حرفهای در قالب آموزشگاههای امروزی عرضه
نمیشــد ،فراگیــری مهارتهــا از افــراد خانواده
در دســترسترین گزینــه بــود .در همیــن حــال
صاحبــان کســبوکار بیــش از هرچیــز عالقــه
داشــتند تــا ریزهکاریهــای حرفهشــان را بــه
فرزندان خــود بیاموزنــد .فرزندانی کــه با دنبال
کردن پیشه خانوادگی ،به سرمایه و ابزار و بازار
دسترســی داشــتند و کارشــان را از نخســتین
گام آغاز نمیکردند ،بلکه پا بر شــانه بزرگترها
میگذاشتند و امید بهسازی کارها را داشتند.
یکی از پدیدههای سدههای اخیر کمرنگ شدن
کســبوکارهای خانوادگــی اســت کــه ریشــه
در گســترش آموزشهــای عمومی ،دسترســی
بهتــر بــه منابــع و ابــزار کار ،افزایــش ارتبــاط و
تغییــرات اجتماعــی دارد .امــا در همیــن حــال
کســبوکارهای خانوادگــی کــه تــا پیــش از آن
بیشــتر در واحدهای کوچــک نمایان میشــد،
توانست در قالب شرکتها و کارخانجات بزرگ
نیز خــود را بــه رخ بکشــد .تغییــرات اجتماعی
که بســیاری از فرزنــدان را به جــای پیگیری کار
پــدران بــه ســوی کار در ادارات ،ســازمانها و
صنایع بزرگ کشــیده بود ،همراه با خود زمینه
خلق شــرکتها و کارخانجاتــی را فراهم کرد که

بســیاری از آنهــا در دل یــک خانــواده شــکل
گرفته یا یــک خانــواده را پیرامون خــود گرد هم
آوردند .گویا کسبوکارهای خانوادگی نهتنها از
بین نرفتند ،بلکه به شکلی دیگر و با ویژگیهای
گوناگون به میدان بازگشتند.
کسبوکارهای خانوادگی در کنار ارزشهایی که
در دســترس قرار میدهند ،چالشهــای بزرگی
را هم ایجــاد میکننــد .نخســتین و بزرگترین
چالــش کســبوکارهای خانوادگــی ،کارآمــدی
و شایســتگی افــراد بــرای همراهی و کار اســت.
کارکنان در هر کســبوکاری بر پایه شایستگی
گزینش میشوند و تا زمانیکه ارزشی را نمایان
کننــد ،بــه کار خــود ادامــه میدهنــد ،امــا در
کســبوکارهای خانوادگــی در بــه روی اعضای
خانــواده بــاز اســت .از طرفــی داشــتن پیونــد
خانوادگی به معنای داشــتن سهم در مالکیت
کســبوکار اســت .این به افراد اجــازه میدهد
خــود را شایســته اشــتغال در کســبوکاری
بدانند که از آن سهمی دارند.
یکــی دیگــر از آســیبهای کســبوکارهای
خانوادگی درهمآمیختــن پیوندها و تنشهای
افــراد خانواده بــا کار اســت .بروز تنــش در یک
بخــش از خانواده بهســرعت بــه بــروز تنش در
کســبوکار میانجامــد و در پــارهای اوقــات
هزینههــای پنهــان و آشــکار حلوفصــل
مشــکالت خانوادگــی از منابــع کســبوکار
خانوادگــی پرداخــت میشــود .ایــن هزینههــا
نهتنها منابع مالی ،بلکه ســاختار و برنامههای
اجرایی را نیز دستخوش تنش میکند.
نمونههــای بســیاری از کســبوکارهای
خانوادگــی را میشناســیم کــه در ســایه
پیوندهــای اســتوار و گــروه کارآمــد اعضــای
خانــواده بــه کامیابــی رســیدهاند .در همیــن
حال کســبوکارهای زیــادی پیــروزی را هزینه
چالشهای خانوادگی کردهاند.

بررسی REVIEW

کمک پلتفرم ها به صنعت نشر

کتابفروشیهای
اینترنتی؛ نوآوری در
یک بازار کهنه
تعطیلــی هرازگاهــی کتابفروشــیها،
میتوانســت ضربــات جبرانناپذیــری
به پیکره نحیــف صنعت نشــر وارد کند
اما ایــن پلتفرمهــای فروش کتــاب بودند
که توانســتند از ایــن اتفاق تــا حد خوبی
جلوگیریکنند.
امــا چــرا کتابفروشــیهای آنالین تــا این
میزان پرطرفدار شــدهاند؟ عواملی چون
ســرعت عمــل ،بــهروز بــودن ،برگــزاری
مســابقه و اهدای جایزه ،تبلیغات مفید
و مؤثر و ...همگی میتوانند در این اتفاق
تأثیرگــذار باشــند .امــا دو عامــل بیش از
همه سببساز این موفقیت بوده است.
ارسال رایگان
مهمترین نکتهای کــه میتواند
یک عالقهمند کتاب را از خرید اینترنتی
منصــرف کنــد ،پرداخــت هزینه ارســال
است .خصوصا در شرایط اقتصادی این
روزها کــه کرای ه حمل بار نیــز مثل خیلی
چیزهای دیگر افزایش پیدا کرده است.
ایــن مســئله ســبب شــده برخــی از
کتابفروشــیهای اینترنتی امتیاز ارسال
رایــگان را روی خریدهایشــان بگذارنــد.
البتــه اکثــر کتابفروشــیها این امتیــاز را
با قیــد خریــد بــاالی  200هــزار تومــان در
سایت لحاظ کردهاند که باز هم منصفانه
و مقرونبهصرفه است.
تخفیفبهبهانههایمختلف
اگر تا حــاال از کتابفروشــیهای
آنالین کتاب خریــده باشــید ،میدانید
که بایــد در پلتفرم ،شــماره موبایل خود
را ثبــت کنیــد .این ثبــت شــماره بعدها
فوایدی هم برایتان دارد .از جمله اینکه
هرازگاهی پیامکهای دلچسبی از طرف
سایت برایتان ارسال میشود و این مژده
را میدهد که میتوانید با وارد کردن یک
کد تخفیف که برایتان پیامک شــده ،از
چنــد ده درصد تخفیــف در بــازه زمانی
مشــخصی بهرهمند شــوید .بــرای یک
کتابخوان خبری از این بهتر نیست .این
طرحهای تخفیف غالبا به مناسبتهای
مختلــف در کتابفروشــیهای آنالیــن
اعمال میشود.
کتابفروشیهایآنالینبااینابتکارمهمو
وسوسهکنندهشانتوانستندچندینقدم
ازکتابفروشیهایحضوریجلوترباشند،
چراکه در کتابفروشــیها کمتــر خبری از
این تخفیفهای رنگارنگ است.
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دومین دوره نمایشگاه کتاب لندن باز هم مجازی برگزار
میشودوبرخیمعتقدندبهتراستنمایشگاههای
مجازی کتاب ادامهدار باشند

سامانه دیجیتالی؛ امسال بهتر از پارسال
امروز دیگر تأثیر شیوع بیماری کرونا بر اتفاقات مختلف
هنــری و فرهنگــی بــر کســی پوشــیده نیســت .تعطیلی بــه گفتــه متولیــان نمایشــگاه کتــاب لنــدن ،امســال تیم
برگزارکننده در تدارک نسخه کامل دیجیتالی
سالنهای کنسرت و سینما ،تماشاخانهها و
بهترازسالگذشتهاندکهقراراستایننسخه
گالریها و ...از این جملهاند .از اینها گذشته
از اواخر ماه ژوئــن آغاز به کار کند .زیرا دریافت
یکی از مهمترین بخشهایی که تحتتأثیر
بازخوردهــا بعد از اتمام نمایشــگاه ســال قبل
پاندمی با تعطیلی مواجه شد ،نمایشگاهها و
نشــان میدهد میــزان رضایــت مخاطبــان به
فستیوالها هستند که نمایشگاههای کتاب
پیمان طالبی حدی نبوده که آنها از همان سامانه دیجیتالی
نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
استفاده کنند.
نمایشگاه کتاب لندن؛ باز
هم مجازی

@peymantalebi70

نمایشــگاه کتاب لنــدن ،علیرغم بازگشــایی
کتابفروشــیهای انگلیس ،برای دومین سال متوالی به
صورت مجازی برگزار میشود.
هرچنــد بریتانیــا بهتدریــج از قرنطینــه و تعطیلیهــای
سراســری خــارج میشــود و بســیاری از کســبوکارها
آرامآرام حیات خود را از سر میگیرند ،اما دستاندرکاران
نمایشــگاه لندن همچنــان قائل بــه برگزاری مجــازی این
نمایشگاه هســتند و قرار اســت دومین نمایشگاه کتاب
مهم جهان ،از  ۲۹ژوئــن ( ۸تیر  )۱۴۰۰در یک رویداد ســه
روزه به صورت مجازی برگزار شود.

درگاه نمایشگاه کتاب چگونه باید
باشد؟

در حقیقــت نمایشــگاه مجــازی امکانــی اســت مثل یک
کتابفروشــی اینترنتــی کــه طــی آن مخاطــب میتوانــد به
صــورت آنالین کتابهایــش را انتخاب و مبلــغ موردنظر را
پرداخت کند.
مهمترین نکتهای که برای یک درگاه خرید کتاب اینترنتی
باید لحاظ شود ،سرعت و ســهولت در دسترسی است.
در کشور ما نیز سال گذشــته نمایشگاه کتاب به صورت
مجازی برگزار شد ،اما عمال دو روز اول نمایشگاه تعطیل
بود ،چراکه سیل مخاطبانی که میخواستند از نمایشگاه

مجــازی خرید کنند ،باعث شــد عملکرد ســایت مختل
شــود .امــا نکتــه مهــم در نمایشــگاه مجــازی ،نداشــتن
محدودیتهای معمول نمایشگاههای فیزیکی است که
به افراد این اجازه را میدهد که از هر کجای کشور و در هر
توگذار و خرید کتاب اقدام
ساعتی از شبانهروز به گشــ 
کنند .همیــن ارزشافزودهای اســت که ســبب میشــود
نمایشــگاههای مجازی فارغ از شــرایط ویژهای کــه در آن
قرار داریــم ،اهمیت خاصی داشــته باشــند .امــا از آنجا
که بســیاری از کتابفروشــیها و انتشــاراتیها ،در ایران و
جهان ،سیســتم فروش اینترنتی خود را فعــال کردهاند،
باید بــه فکــر راهکارهایی بــود که بــرای مخاطــب حاضر
در نمایشــگاه مجازی ،امتیازهای بیشــتری قائل شــود و
جذابیت نمایشگاهی محفوظ بماند.

از کشور خودمان چه خبر؟

به جز آمــازون کــه در کار فروش کتاب مانند ســایر حوزهها
ید طوالیی دارد ،بســیاری از کتابفروشیهای مطرح مانند
«شکسپیر و شرکا» در پاریس ،سیستم فروش اینترنتی
خود را فعال کردهاند .گاه حتی برخی از این پلتفرمها متعلق
بهانتشاراتییاکتابفروشیخاصینیزنیستند.درایراننیز
مدلهای مختلف این دست پلتفرمها فعال هستند که30
بوک ،شــهر کتاب آنالین ،ایران کتاب ،بنوبوک ،بهانبوک،
کتابوب و ...از آن جملهاند .این پلتفرمها در ایام نمایشگاه
مجازی کتاب در کشــور نیز فعال بودند و شرایطی مشابه
نمایشگاه داشتند .اما نمایشگاه تمهیدی که برای رقابت با
این کتابفروشیها اندیشیده بود ،ارسال رایگان کتابها و
تخفیف 20درصدی بود.

مجازیها ادامهدار میشوند؟

علیرغم کاستیهایی که نمایشگاههای مجازی به دلیل
نوپا بودنشــان دارند ،بســیاری از کاربران ،چه در ایران و
چه در جهــان ،از آن رضایت نســبی داشــتهاند .عدهای
معتقدنــد کــه میشــود حتــی پــس از عبــور از شــرایط
پاندمــی ،هــر ســال همزمــان بــا نمایشــگاه حضــوری و
فیزیکی کتاب ،نمایشگاه مجازی را نیز برپا کرد .هر چند
در مقابل بعضی این کار را در کنار افزایش فروشگاههای
اینترنتی کتــاب ،امضــای حکم مــرگ کتابفروشــیهای
کوچک محلی میدانند.

نکته HINT

پندهایعنصرالمعالی
برایکسبوکارها

بازرگانی دلیری
میخواهد و دیانت
عنصرالمعالی کیکاووس بن اســکندر بن
قابــوس بــن وشــمگیر ( 412 - 480هجری
قمــری) از امی ـران آلزیــار و صاحب کتاب
«نصیحتنامــه» اســت کــه کتابــش بــه
خاطــر لقــب دیگــرش (قابــوس دوم) بــه
«قابوسنامه» مشهور شده .او این کتاب
را خطــاب به فرزنــدش گیال نشــاه و زمانی
نوشــت کــه  63ســال داشــت .در ادامــه
بخشهایی از آن را از نظر میگذرانید:
باید که بازرگان دلیر باشد و بیباک بر مال و
با دلیری باید که با امانت و دیانت باشد ،و از
بهر سود خویش زیان مردمان نخواهد و به
طمع سود خویش سرزنش خلق نجوید؛
و معاملــه بــا آن کس کنــد که زبردســت او
گتــر از خود کند ،با کســی
ب ُود و اگــر با بزر 
کنــد کــه دیانــت و امانــت و مــروت دارد؛ و
از مــردم فریبنده بپرهیــزد و بــا مردمی که
در متاع بِصــارت ندارند معامله نکند تا از
دَرکوب ایمــن ب ُود و با مــردم تنگبضاعت
و ســفیه معامله نکند و اگر بکنــد طمع از
سود بِبُرَد تا دوستی تباه نگردد؛ چه بسیار
دوستی به ســبب اندکمایه ســود و زیان
تباه ُش َدســت .و بر طم ِع بیشــی به نسیه
معاملتنکندکهبسیاربیشیب ُودکهکمی
بار آرد.بازرگان کمسرمایه باید که از همبازی
بپرهیزد و اگر کند ،با کسی کند که بامرو ّت
و غنی باشــد و شــرمگین تا وقت حیف از
او حیفی نرود؛ و نیز به سرمایه یکی متاع
نخرد که بکرا او را خرج بسیار افتد و چیزی
نخردکهشکستهومردهباشد؛وبرسرمایه
بختآزمایی نکند ،مگر داند که اگر زیانی
کند ،بیش از نیم سرمایه نَب ُود.باز میپرس
و مطالعــه همیکن تــا از آگاه بودن ســود و
زیان خویش فرونمانی و از مردم باخیانت
بپرهیز و با مردمــان خیانت مکــن؛ که هر
که با مردمــان خیانت کند و پنــدارد که آن
خیانت بــا مردمان کر َدســت ،غلط ســوی
اوست کان خیانت با خود کردَست.
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یونیکورن،از دم قسط!
از اول هم معلوم بود ماجرای وامهای صندوق نوآوری و شکوفایی بیخ پیدا
میکند

1

یادش بخیر؛ زمانی دانشجو بودم اما نه از آن دانشجوها
کــه هــر دانشــگاهی آرزوی داشــتنش را دارد .هــر تــرم
رئیــس دانشــگاه بایــد بــا وســاطت ریشســفیدهای
محــل شــهریه را از مــن میگرفــت .یــک روز یکــی از

شبنوشتههاییکبچه
نوآور! ()2

من عاشق مرام
این پسر شدم

همکالســیهایم گفــت :فالنــی! چــرا از صنــدوق رفــاه
دانشــگاه وام نمیگیــری؟ از شــنیدن ایــن خبــر چنــان
«مخملگو شِزحمتکــشذوق» شــدم کــه دامنــم از
دســت برفــت و نفهمیــدم چطــور خــودم را بــه د ر ِ
صنــدوق رســاندم .مبلــغ وام را که دیــدم ،دامــن دریدم:
صد هزار تومان!

بخش بزرگی از وقت امروز به کلکل کامیار
و محسن گذشت .از اینکه کامیار هواداری
من را میکرد خوشحال شدم ،ولی محسن
هم نقش خوبــی در گــروه دارد .دوســتی با
وفا و سختکوش هست و دلم نمیخواهد
اختالف دیدگاه با من روی کارش در گروه اثر
منفی بگذارد.
کامیار چپ و راست میگفت« :من عاشق
مرام این پســر شــدم که توی گــروه موندم،
قدرت رهبری حتی توی مزخرفات تکراری
یشــه!» در حالــی
هــر روزش هــم دیــده م 
کــه دلــم میخواســت بزنم تــوی ســرش تا

2

بله آقا؛ بله خانم! تعریف رفاه برای هر کســی یکجور است.
خودتان که مالحظه کردید ،ســقف رفاه من در دانشگاه صد
هزار تومان بود که رئیس دانشــگاه بابت آن کار خیر ،خودش
را در مرکــز بهشــت میدیــد ،اما مثــا ب ـرای مدیــر دیجیکاال

کمی ادب یــاد بگیرد ،اما ب ـرای چند لحظه
میخکــوب شــدم .تــا بــه حــال فکر نکــرده
بــودم کــه بچ ههــا انتظــار دارند مــن نقش
رهبری داشــته باشــم .بیشــتر از همه دلم
میخواســت همکار باشــیم ،ولی مگر این
گــروه خشــن! میتوانــد دوســتانه و مثــل
آدمهای متمدن و خودکار پیش برود؟
حــرف اصلــی محســن ایــن بــود کــه مــن
نمیتوانم با کلمات بازی کنم ،فــرق رهبر و
رئیــس را هم نمیدانــم ،ولــی میفهمم که
هرکس پشت سر هم بیاید و بگوید چهکار
کن ،یعنی مزاحم ،روی مخ ،چه اســمش را

بگذارید رهبر چه رئیس .بنشینیم حرف
بزنیم کــه چ ـهکار باید بکنیــم ،دیگــر موی
دماغ نشــوید تا کار جلو برود و دوباره با هم
بنشــینیم و بپرســیم هرکس چهکار کرده.
هماهنگ کنیم ولی دستور ندهیم.
فریبــا امــروز تقریبــا یــک کالس فشــرده
آشــنایی بــا اصــول رهبــری برگــزار کــرد.
میگفــت رئیس دســتور میدهــد و در کار
مشــارکت نمیکند ،رئیس بیشــتر اوقات
در شکس ـتها بیــرون گــود اســت و بقیــه
را ســرزنش میکنــد ،ولــی در پیروزیهــا
همیشــه جلــوی دوربیــن اســت .رئیــس

