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دیجی کاال پادشاه فروش آنالین کشور است و افق کوروش 

امپراتوری فروشگاه های زنجیره ای را دارد؛ آمارهای 
تازه منتشرشده این دو را با یکدیگر مقایسه کرده ایم

 رقابت بر سر 
خوان خرده فروشی

خرده فروشــی های آنالین بــا ســرعتی حیرت انگیــز در حال 
گسترشــند برخــی مثــل دیجــی کاال کــه یکــی از موفق ترین 
خرده فروشــی های آنالیــن کشــور محســوب می شــود، یک 
سر و گردن از بقیه باالتر ایستاده اند و برخی نیز که مثل افق 
کوروش هم به صورت آنالین و هم آفالین فعالیت می کنند، 
روی دور پیشرفت هستند. این گزارش مقایسه ای میان گروه 

دیجی کاال و فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش است. 

 بازار دو میلیارد دالری خرده فروشی آنالین
بــر اســاس گزارش هــای رســمی، ارزش حقیقــی تجــارت 
الکترونیــک ایــران در ســال 99 رقمــی در حــدود 1590 هــزار 
میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن میــزان معــادل حــدود 0/25 
درصد جی دی پی کشــور بدون احتساب نفت است، یعنی 
رقمــی برابــر 63 میلیــارد دالر. بــر اســاس برآوردهــا، تعــداد 
خرده فروشی هایی که بر بستر شبکه های اجتماعی در کشور 
فعالیت دارند، عــددی در حدود 800 هزار فروشــگاه اســت. 
داده های رسمی وجود ندارد اما تخمین زده می شود که این 
تعداد خرده فروشــی  آنالیــن ســهمی 3/2 درصــدی از بازار 
تجارت الکترونیک کشــور بــه ارزش دو میلیارد دالر داشــته 
باشــند. در چنین بازار پرتقاضایی، دیجی کاال و افق کوروش 
مثل بسیاری از فروشــگاه های دیگر سعی شان بر این است 
که نیازهای مشتریان را پاسخ دهند و به نظر می رسد هر دو 
شرکت بنا به آمار و ارقامی که درباره خودشان منتشر کرده اند، 

در این کار به موفقیتی نسبی رسیده اند. 

 فروش و ارزش  بازار دو پلتفرم
گروه دیجی کاال 13 زیرمجموعه دارد. این شرکت می گوید در 
ســال 99 ارزش خالص کاالهای فروخته شده  اش 151 درصد 
رشد داشته است. این شرکت متوسط رشد ساالنه فروش در 

هشت سال گذشته را 107 درصد اعالم کرده است. 
از آن سو افق کوروش اولین فروشگاه  زنجیره ای کشور است 
که در بین صد شــرکت برتر در جایگاه 35 ایســتاده است. 
افق کــوروش در بازار ســرمایه 21 هــزار و900 میلیــارد تومان 
ارزش گــذاری شــده و آن طور کــه مدیرعامل این شــرکت در 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گفته، فروش خالص 
شــرکت در ســال 99 بــا رشــدی 67 درصــدی از 911 میلیارد 
تومان به 1526 میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود 
خالصش از 51/5 میلیارد تومان به 160/8 میلیارد تومان 
افزایش داشــته کــه حاکــی از رشــدی 212 درصــدی در این 
بخش است. میزان سرمایه افق کوروش نیز در سال 99 پنج 
برابر شده و مبلغ 300 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

 تعداد سفارش های روزانه دیجی کاال...
بر اســاس گــزارش دیجــی کاال، تــا پایان ســال گذشــته 152 
هزار و ۴06 کســب وکار به عنوان فروشــنده با این مجموعه 
همکاری می کرده اند. تعداد روزانه سفارش های دیجی کاال 
مشخص نیست اما این گروه در بخشی از گزارش خود به 
یکی از روزهای پاییزی ســال گذشــته اشــاره کرده که در آن 
1/5 میلیون سفارش دریافت کرده است. روزی که احتماال 
رکورد این فروشــگاه بوده که روی آن تاکید شــده است. افق 
کوروش اما دقیق گفته روزانه 700 هزار فاکتور صادر می کند 
و سفارش ها از 2700 فروشگاه که یک سوم آن ها نمایندگی 
افق کوروش را دارند، به دست مشتری می رسد. هنوز حدس 
زدن اینکه کدام برند در تعداد ســفارش روزانه پیش است 

کمی سخت است... 

 لجستیک و حمل و نقل
تحویل به موقع ســفارش )OTD( یکی از شــاخص های مهم 
رضایتمنــدی مشــتریان اســت. دیجــی کاال گفتــه تأمیــن و 
ارسال کاالها در 95 درصد مواقع دقیق و سر وقت بوده است. 
همچنین بیش از 13 هزار فروشــنده نیز به صورت مســتقل 
از لجســتیک دیجی کاال، کاالی خــود را به دســت خریداران 
می رسانند. شرکت فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش نیز 
مدعی اســت خریدهای اینترنتی را با لجســتیکی متشکل 
از 600 ماشین حمل بار، در کمتر از یک ساعت به مشتریان 
تحویل می دهد. این فروشگاه روزانه بیش از ۴0 هزار سفارش 

را به مشتریان خود تحویل می دهد.

نظرها و خبرها
V I E W S
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مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می گوید هرکسی 
ای نمــاد نــدارد نمی توانــد درگاه پرداخــت بگیــرد. 
بــار قلع و قمــع »بی نماد«هــا را هم انداختــه گردن 
پرداخت یاری هــا. اگرچــه کــه یــک تبصــره اضافه 
شــده که ایــن قانــون و ســخت گیری »فعــال« برای 
تازه واردهاســت و کســانی که قبال درگاه گرفته اند، 
معاف از این قانونند. پرداخت یاری ها که صدایشان 
به رســانه ها می رســد گریبــان دریده اند کــه با این 
ســفت گیری، هــم آن هــا آســیب می بیننــد و هــم 
کســب وکارهای کوچــک اینترنتــی. مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی اما پایش را در یک کفش کرده 
که غیر از این راهی ندارید و باید قانون را اجرا کنید 
و »ای نماد« مطالبه خود کسب وکارهاست. کاش 
کسی پاسخ می داد اگر مطالبه خود آن هاست، پس 
چرا نمی روند بگیرند تا به خاطر نداشتنش مجازات 
نشوند؟! روزگار غریبی است. هرکس هرجا چیزی 
را برای مردم می خواهد که خودشان نمی خواهند 
می گوید مطالبه خودشان است! احراز صالحیت 
شــدن و هویتمند بودن کســب وکارها امر مبارکی 
است اما نه به صورت چکشی و به بهای سخت تر 
کــردن راه انــدازی کســب وکار، به خصــوص بــرای 
کوچک ترها کــه این روزها بیشــتر متعلق بــه زنان 
و جوانــان و قشــر کم درآمــد جامعه 

هستند.
ای صنوف را می توان برادر کوچک تر 
و شــاید زیاده خواه تــر ای نمــاد 
دانســت. این یــک برداشــت اولیه 
شــخصی اســت و می تواند اشتباه 
باشــد. اما اجازه بدهید فعــال به آن 
خوش بیــن نباشــم! ایــن »ای« تازه 
هم، کار دســت همین مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی اســت که انگار 
در رقابت با شرکت اپل و »آی« معروف ابتدای نام 
محصوالتش، در حال به بازار فرستادن مجوزها و 
سرویس هایی با پیشــوند »ای« است. ای صنوف 
گویا قرار است پای کسب وکارها و صنوف سنتی را 
به فضای آنالین باز کند اما معلوم نیست چطور. 
هدف هرچه باشد چشــم آنالین ها و نوآورها کمی 
ترســیده. آن هــا می گویند نکنــد با ای صنوف ســر 
آن ها زیر تیغ اتحادیه های ســنتی کسب وکارهای 
مرتبط با حوزه فعالیتشان هم برود. فعال ای صنوف 
در حد سامانه است اما تجربه دولتی ها نشان داده 
که از هر سامانه یک مجوز می تراشند. اگرچه باید 
صبور بود و دید محصول تازه این مرکز چه خوابی 
بــرای کســب وکارها و زیســت بوم نــوآوری کشــور 
خواهد دید، امــا بد نیســت از وزیــر آینده صمت 
خواســته شــود در زیرمجموعه های این وزارتخانه 
بــرای بهبــود ارتباطشــان با اکوسیســتم نــوآوری، 

دست به رفرم های اساسی بزند.
ساترا یک ســازمان نظارتی اســت که صداوسیما 
در زیرمجموعــه خــود ایجاد کــرده تــا روی صوت و 
تصویر در فضای مجــازی نظارت کنــد. مأموریتی 

که حــاال خالصه شــده بــه برخــورد بــا پلتفرم های 
ویدئویــی کــه روی تولیدمحتــوا بــا ایــن فرمــت در 
زیست بوم کسب وکار اینترنتی ایران تمرکز کرده اند. 
کسب وکارهایی که برخی از آن ها از جمله فیلیمو و 
نماوا حاال بزرگ ترین کسب وکارهای اینترنتی ایران 
شده اند. کســب وکارهایی که بخشــی از محتوای 
مصرفــی کاربــران ایرانــی را به داخل کشــور ســوق 
داده انــد. بماند که نقدهای جدی به ســطح کیفی 
و حرفه ای برخی تولیدات این پلتفرم ها وارد است 
اما نکته عجیب این است که سیاست گذار ایرانی 
حتی وقتی بخشی از وظایف حاکمیتی اش توسط 
کسب وکارهای خصوصی پاسخ داده می شود، باز 
چوب ممیزی دست می گیرد و به جان کسب وکارها 
می افتد. ساترا این روزها برای تولیدات محتوایی این 
کسب وکارها، به خصوص سریال هایشان، شمشیر 
را از رو بسته. دعوا باال گرفته و تنها بعدی از ماجرا 
که برای ساترا و تفکر ســاترایی اهمیت ندارد، بعد 
کسب وکاری اســت. در آخرین مورد ســاترا چنان 
ســازندگان ســریال »زخم کاری« را که از تولیدات 
فیلیموست به تنگ آورده که صدایشان درآمده و 
گفته اند ترجیح می دهند با این همه تغییر و اصالح 
و ممیزی، سریال را متوقف کنند تا اینکه بخواهند 

شرحَه شرحه پیش روی مخاطبشان بگذارند.
ایــن روزهــا همــه بــرای وزارتخانه ها گزینــه معرفی 
می کنند. برای ما که زیست حرفه ای و اقتصادی مان 
را در اکوسیســتم نــوآوری تعریــف کرده ایم، بیش 
از هر تغییر و سیاســت و دگرگونی ای، مهم اســت 
بدانیم چه تفکری قرار است هدایتگر سمت وسوی 
نــوآوری و اقتصــاد مرتبــط بــا آن در کشــور شــود. 
وزارتخانه های اقتصاد، صمت، ارتباطات، معاونت 
علمی، صندوق ها و مراکز و ســازمان های مختلف 
زیرمجموعه این وزارتخانه ها و معاونت ها هستند 
که مشخص می کنند سیاست گذاری و ریل گذاری 
چهار سال آینده این فضا چگونه خواهد بود. برای 
ما فارغ از نام ها، نگرانی های موجود و دغدغه های 
در راه است که اهمیت دارند. اینکه بدانیم با وجود 
مجوزها و نام های مجوزسازی که مثل قارچ در حال 
زیاد شدن هستند، سرنوشت و آینده این اقتصاد 
چه می شود. فضایی که از آخرین روزنه های امید 
بــرای تحول در اقتصاد کشــور اســت، بیــش از هر 
زمان دیگــری درگیر مجوز و مقررات و ســرعت گیر 
شــده اســت. هر مدیری در هر ســازمانی می تواند 
اراده کند و یک ســنگ دیگر به پای لنگ نوآوری و 
کسب وکارهای نوآور ببندد، بدون اینکه مسئولیت 
عواقب آن برای کل اقتصاد کشور از جمله در بخش 
اشتغال زایی را برعهده بگیرد. باید از مدیران آینده یا 
حداقل از آن ها که این روزها با کار رسانه ای در حال 
کاندیدا کردن خود برای مناصب مختلف هستند 
خواســت یک بــار بــا عینــک بخــش خصوصی و 
مصایب شرکت داری در ایران، با خود خلوت کنند 
و ببیننــد آیا تــوان برداشــتن این ســرعت گیرهای 

قدرتمند را دارند یا خیر. 

INTROسرآغاز

تکلیفتان را با سرعت گیرهای اقتصاد نوآوری ایران روشن کنید

 ای نماد، ای صنوف، ساترا 
و دیگر نام های قشنگ اما نامهربان!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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همکاری یک استارتاپ و 
شرکتی بزرگ و قدیمی

بازی برد- برد 
دیاجیو و تین فیلم

دیاجیــو تولیدکننــده نوشــیدنی در 
انگلیس اســت که دفتر مرکــزی آن در 
لندن قرار دارد. این شرکت که در بیش 
از 180 کشــور جهان فعالیــت می کند 
و بیــش از 1۴0 کارخانه تولیــدی دارد، 
سال گذشته حدود 11/7 میلیارد دالر 
درآمد داشته است. شاید تصور کنید 
این شرکت با کسب وکار سنتی تولید 
نوشیدنی با نوآوری میانه ای ندارد، اما 

چنین نیست. 
تـوســعــــه محـصــــول از مهــم تــــرین 
استراتژی های شــرکت دیاجیو است. 
ایــن شــرکت چندیــن ســال اســت که 
دســت یــاری بــه ســمت شــرکت های 
کوچــک در حــوزه نــوآوری  دراز کــرده 
و پروژه هــای متعــددی بــرای توســعه 
محصوالت خود انجام داده اســت. از 
جمله می تــوان به همــکاری دیاجیو با 
 )Thinfilm( استارتاپ نروژی تین فیلم
اشــاره کرد که نتیجــه آن تولیــد اولین 
بطری هوشــمند در جهان بــود. هدف 
از این همــکاری بهبــود زنجیــره تولید 
و توزیــع، ارتقــای تجربــه مشــتری و 
جلوگیری از توزیع محصوالت تقلبی 

به نام این کمپانی در بازار بود. 
در پــروژه تولیــد بطــری هوشــمند از 
 OpenSense حسگرهای الکترونیک
اســتفاده شــده که مشــخص می کند 
هــر بطــری نوشــیدنی آیــا بــاز شــده یا 
نــه. ایــن فنــاوری همچنیــن جــای هــر 
بطــری بــا کــد تولیــد مشــخص را در 
زنجیره توزیع به صورت آنالین معلوم 
می کند. به عالوه از آنجا که استارتاپ 
تین فــیلــــم از فـــنـــــاوری ان اف ســـــی 
اســتفاده  محصــوالت  در   )NFC(
کــرده، مصرف کننــدگان در هــر لحظه 
می تواننــد تمــام اطالعــات تولیــدی 
مربوط به محصول را روی گوشی های 

تلفن همراه خود دریافت کنند. 
ایــن تجربــه همــکاری بــرای دیاجیــو و 
تین فیلــم عوایــد زیادی در پی داشــته 

است.
شــرکت دیاجیــو ارتبــاط عمیق تــری 
بــا مشــتریان خــود برقــرار کــرده و 
ســبد محصــوالت را بــا توجــه بــه 
عالقه مندی هــای مصرف کننــدگان 
گســترش داده اســت. برای استارتاپ 
تین فیلــم بــازاری تــازه بــرای فــروش 
حســگرهای OpenSense ایجــاد 

شده است. 

REPORTگزارش

چرخه عمــر شــرکت های بــزرگ ســنتی به ســرعت در حال 
کاهــش اســت. بــر اســاس داده هــای اقتصــادی، متوســط 
مدت زمان اســتخدام دائم در شــرکت های بزرگ از 61 ســال 
در 1958 به 18 ســال در ســال 2020 رسیده اســت. در مقابل 
 Airbnb ،بســیاری از شــرکت های نوآور بزرگ همچون اوبــر
و Snap کــه همگی هــم کمتر از 15 ســال عمــر دارنــد، اکنون 
ارزششــان در بازار بــه میلیاردهــا دالر رســیده و همچنان به 
تغییر و تحول در مدل اقتصادی و تأمین نیازهای فناورانه شان 
مشغولند. مطالعات به این نتیجه رسیده اند که همکاری با 
استارتاپ های نوظهور یکی از بهترین روش ها برای شتابدهی 

به رشــد و توســعه محصول در شــرکت های بزرگ است. در 
ایران نیز چنین روندی را کم و بیش می توان مشاهده کرد، اما 

کم رمق و کند و بدون برنامه.

  همکاری مشترک کارساز است
فضای کسب و کار روزبه روز تخصصی تر می شود و حوزه های 
دانشــی نیز دیگر مثل قدیم نیســت که تولید در ســوله ها و 
کارخانه های چندین هکتاری و شــهرک های صنعتی اتفاق 
بیفتد. بســیاری از شــرکت ها برای بقا و حفظ جایگاهشان 
در بازار از راه و روش سنتی شان دست شسته اند و به نوآوری 

نوآوری سازمانی
ORGANIZATIONAL 
I N N O V A T I O N

در کشــور ما گرچه بیزینس های بزرگ و کسب و کارهای 
نــوآور کوچــک مدت هاســت بــه ایــن نکتــه پــی برده اند 
که منافعشــان در همکاری مشــترک اســت، چندان به 
بلوغ ایــن همکاری نرســیده ایم. این بدان معناســت که 
چالش هــا و مشــکالت زیــادی بــر ســر راه همکاری های 
مشــترک شــرکت های بــزرگ و کســب و کارهای کوچک 
نوآور وجود دارد. چالش هایی که بسیاری از آن ها ریشه 

در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. 
اگر بــه تجربــه کشــورهای توســعه یافته نظــر بیفکنیم، 
عمــده چالش هــا و مشــکالت مربــوط بــه دوره بعــد از 
همکاری است. یعنی اکوسیســتم و محیط کسب و کار 
به صــورت خود به خود، شــرکت های بــزرگ و کوچک با 
ماهیت متفاوت را به ســمت نقطه مشترک همکاری و 
اســتفاده از منابع مکمل یکدیگر ســوق داده است. در 
کشور ما اما اکثر مشکالت شرکت ها مربوط به دوره قبل 

از همکاری اســت و چون چنین بحث هایــی تازگی دارد 
و فضای کســب و کار ما نیز خاص است، در حال حاضر 
بیشتر درگیر مشکالت قبل از شروع همکاری هستیم 

و به مرحله بعد از همکاری نرسیده ایم. 
تا همین چند ســال پیش شــرکت های بــزرگ نیازهایی 
داشــتند اما نمی دانســتند آیا کســی می تواند نیازهای 
آن ها را در کشور رفع کند یا خیر. بســیاری از شرکت ها 
که امــکان تأمین نیاز از خارج را نداشــتند، دانشــگاه به 
دانشگاه جســت و جو می کردند تا باالخره شرکت مورد 
نظرشان را پیدا کنند. ما در کشورمان به زیرساخت ها و 
پلتفرم های به هم رسانی نیاز بســیاری داریم. اگرچه در 
این زمینه طی سال های گذشته اقدام هایی در این زمینه 
صــورت گرفته، فرامــوش نکنیــم نیاز مــا به توســعه این 
پلتفرم ها فراوان اســت. برای نمونه در آمریکا برنامه ای 
بــه نــام Sbir اجــرا می شــود کــه در آن اکثر شــرکت های 

راهکاری برای توسعه 
همکاری شرکت های بزرگ 

و استارتاپ ها

مشکل با یک سامانه 
حل نمی شود

شرکت های بزرگ و کسب و کارهای نوآور در ایران
 ارتباطی شکننده دارند؛ ریشه این مسئله کجاست؟ 

و خلــق ارزش  از راه هــای جدیــد روی آورده انــد. توزیــع منابع رابطه ســیــنــوســی
نامتــوازن هــم در ایــن میــان بی تأثیــر نیســت. شــرکت ها ی 
بزرگ ویژگی ها، قابلیت هــا و منابع زیاد دارند که اگر مســیر 
هزینه کرد آن را بلد باشند، حیاتشان تداوم می یابد. از آن سو 
هــم مجموعه هــای نــوآور مثــل اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش  بنیان اگرچه که انعطاف پذیرند و از نظر دانشی به روز 
هســتند، گرفتاری اصلی شــان منابــع مالی و دسترســی به 
شبکه های گســترده توزیع و بازار اســت. یعنی هرچه را این 
ندارد، آن یکی دارد و بالعکس. در این شرایط بهتر است که 
منابع و توانمندی هــا را در شــکلی از همکاری های نامتقارن 
ســر هم کــرد و از منابع مکمــل یکدیگر بهــره برد. منظــور از 
همکاری نامتقارن تعاملی اســت که در آن طرفین همکاری 
از نظر منابــع، حجــم، تجربه کســب و کار و دسترســی ها در 
وضعیتی برابر نیستند. شکل همکاری ها نیز اغلب به صورت 
قراردادهای مبادله فناوری یا تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری 
و... اســت. به رغم مزایای متعددی که همکاری های فناورانه 
برای شرکت های بزرگ و همتایان نوآور اما کوچک آن ها دارد، 
سطح این همکاری ها در زیست بوم کســب و کار ایران پایین 
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I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

ایجاد نــوآوری در تعاونی ها چنــدان رویکــرد رایجی در 
ســال های اخیر نبوده اســت. با این وجود مرکز نوآوری 
تعاون )منتــا( به همــت معاونــت تعــاون وزارت کار و با 
همکاری بانک توســعه تعاون ایجاد شده تا هم افراد را 
با ظرفیت های ایــن موضوع آشــنا کند و هــم راه را برای 
تیم هایــی کــه می خواهنــد روی نوآوری هــای مرتبــط با 
کسب وکارهای تعاونی تمرکز داشته باشند، هموار کند. 

مرکــزی که هــر چنــد بنیان گذار آن بخشــی 
دولتی اســت، اما رویکــردش این اســت که 
دولــت تنهــا نقــش تســهیلگر را ایفــا کند و 
انجام امــور را به بخش خصوصی بســپارد؛ 
ســاز و کاری که گویــا همین حاال هــم در منتا 

برقرار است. 
سید سجاد نوری، مدیر این مرکز، می گوید 
با توجــه بــه اینکــه تعاونی ها نقــش مهمی 
در اقتصاد دارند، قرار اســت تا پایان برنامه 
ششم توســعه، ســهم تعاونی ها از اقتصاد 

کشور به 25 درصد برســد، این در حالی است که فعال 
سهم تعاونی ها از 10 درصد تجاوز نمی کند. البته نوری 
معتقــد اســت بســیاری از تعاونی های در حــال حاضر 
تنها نام تعاونی را بر پیشانی دارند و نیازمند اصالحات 

ساختاری هستند.  

درباره آغــاز راه مرکز نوآوری و توســعه 

تعــاون ایــران بفرماییــد. چــه شــد کــه مدیــران 
وزارتخانه رفاه، به فکر ایجاد این مرکز افتادند؟

»منتــا« یــا مرکــز نــوآوری و توســعه تعــاون ایــران را در 
دی ماه سال گذشــته، »معاونت تعاون وزارت کار« و با 
همکاری »بانک توســعه تعــاون« و »صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون« تأسیس کرد و هدف هم توسعه 
نــوآوری در بخــش تعــاون کشــور بــود. همان طــور کــه 
می دانیــد، عــالوه بــر اقتصــاد خصوصــی و 
اقتصاد دولتــی، اقتصاد تعاونــی نیز بخش 
مهمــی از اقتصــاد ایــران اســت که تــا پایان 
برنامه ششــم باید بــه ســهم 25 درصدی از 
اقتصاد کشور برسد، در حالی که امروز این 
سهم در حدود 10 درصد است. این مرکز از 
آن جهت تأسیس شد که به باور ما، یکی از 
فعالیت های کلیدی برای به وقوع پیوســتن 
این مهم، آن اســت کــه بین بخــش نوآوری 

و بخش تعاون کشور پیوندی برقرار شود.

چطور این پیوند برقرار خواهد شد؟ در 
این مرکز چه فعالیت هایی انجام می شود؟

مــا دو مأموریت بــرای خودمــان تعریــف کرده ایم. یکی 
مأموریت نوآوری در مفهوم تعــاون و دیگری مأموریت 
نوآوری در شــرکت های تعاونی و بخش تعاون. نوآوری 
در مفهوم تعــاون به معنای پرداختن بــه وجوه نوآورانه 

مفهــوم تعــاون اســت. مثــال موضــوع بالکچیــن یــا 
سرمایه  گذاری جمعی )Crowdfunding( که این روزها 
خیلی مورد توجه است، از نظر منطقی تفاوت چندانی 
با مفهــوم تعــاون ندارنــد و اتفاقا منطقشــان بــا منطق 
تعاون یکی است. یکی از کارهایی که ما در مورد مفهوم 
تعاون انجام می دهیم، پیدا کردن راه های برقراری پیوند 
میان ایــن مفاهیــم بــا همدیگر اســت. همچنیــن روی 
مدل هایی مثــل تعاونی هــای پلتفرمــی یــا تعاونی های 
زنجیــره ارزش و تعاونی های اجتماعــی کار می کنیم که 
در دنیــا پیــاده شــده و خروجی هــای خوبی هم داشــته 
است، ولی مشابه آن در ایران کمتر به چشم می خورد.

ما تالش می کنیــم ابتدا ایــن موضوعات را مدل ســازی 
کنیم و ســپس بــه خلــق نمونه هــای موفق آن هــا کمک 
کنیم. برای مثال در موضوع تعاونی های پلتفرمی با این 
پرســش ســروکار داریم که اگر اســتارتاپ یا کسب وکار 
پلتفرمی تبدیل به تعاونی شــود، چــه اتفاقی می افتد؟ 
در ایــن صورت همــه یا بخــش از افــراد مؤثــر پلتفرم در 
آن ســهیم خواهند شــد. مــدل کلــی تعاونــی پلتفرمی 
این اســت که ذی نفعــان در تعاونــی ســهامدار و عضو 
می شــوند. در ایــن مــدل حتــی خدمت گیرنده  هــا هــم 
می توانند عضو تعاونی باشــند. مزایا و معایب حاصل 
از ایــن مــدل، فرایندهــای آن، ظرفیت های قانونــی و... 
موضوعاتــی هســتند کــه در مدل ســازی های مــا مــورد 

توجه قرار می گیرند.

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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 استارتاپ آبودو جذب 
سرمایه کرد

20 میلیون دالر 
برای خانه ای

در حیاط خلوت
نیاز بــه مســکن باکیفیــت و ارزان در همه 
 ،)Abodu( جــای دنیــا وجــود دارد، آبــودو
ســازنده واحدهای اقامتی پیش ســاخته، 
یکی از این اســتارتاپ  های نوآور اســت که 
اخیرا توانسته از نروست ونچرز 20 میلیون 

دالر سرمایه جذب کند.
طبــق اصالحــات قانــون ایالــت کالیفرنیا، 
واحد های مســکونی می توانند ساده تر از 
قبل اقامتگاه های موقتی را در حیاط خلوت 
خود داشته باشند.  قبل از اصالح قوانین، 
ایجاد اقامتگاه در واحد های مســکونی با 

سختگیری های زیادی همراه بود. 
آبــودو در ردوودســیتی کالیفرنیا مســتقر 
است. این استارتاپ از سال 2018 فعالیت 
خــود را آغاز کــرده و مزیــت رقابتی خــود را 
کمک به مشتریان برای اخذ مجوز ایجاد 

اقامتگاه از مراجع قانونی می داند.
جان گری و اریک مک اینرنی، بنیان گذاران 
ارزان تــر و  آبــودو، می گوینــد فراینــد 
ســریع تری را نســبت بــه ســایر مدل های 
ساخت و ســاز ابــداع کرده انــد. بــه ادعــای 
آن هــا ســاخت و نصب ایــن اقامتگاه هــای 
پیش ساخته فقط 10 درصد زمان و هزینه 
روش های مرسوم خرج برمی دارد. محصول 
آبودو با نامADU  در ســه کالس مختلف و 
متراژهای متفاوت ارائه می شود. استودیو، 
اتــاق خــواب یــک و دونفــره، آشــپزخانه و 
حمام و... مشــتری همه این ها را می تواند 
بر اساس فضا، بودجه و نیاز خود انتخاب 
کند. جان گری در مورد نحوه قیمت گذاری 
می گوید: قیمت ها از 190 هزار دالر شروع 
می شود، اما متوسط هزینه پروژه در همه 
اندازه هــا حــدود 230 هــزار دالر اســت، بــا 

احتساب مجوزها و کارمزد نصب.
گــری می گوید: ما نمی خواســتیم چــرخ را 
مجددا ابداع کنیم. اما می خواستیم بهتر 
و ســریع تر باشــیم. آبــودو بــا مــدل دارایی 
سبک کار می کند و هیچ کارخانه ای ندارد. 
در عــوض، ایــن اســتارتاپ شــبکه ای از 
»شــرکا«ی کارخانــه ای در سراســر ایاالت 

متحده غربی ایجاد کرده است.

REPORTگزارش
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

استارتاپ ها و کســب و کارهای نوآور به طور کلی برای 
فعالیــت قانونــی و دریافــت مجوزهــای الزم نیازمنــد 
کد ثبتی مشخص هســتند. شــروع این ماجرا نیز از 
کد پســتی و ثبت شــرکت اســت. در یک ســال و نیم 
گذشته بعد از رونمایی از سامانه نوآفرین، بسیاری از 
فضاهای کار اشتراکی به کسب و کارها کد پستی ارائه 
می دهند. موضوع کد پستی خود شامل دو موضوع 
اســت؛ مســئله اول مشــخص بــودن تعــداد کدهای 
پســتی رزرو هر فضای کار اشتراکی اســت. یعنی اگر 
کسی درخواست تعداد مشخصی کد پستی را مطرح 
کند، به این ســادگی ها بــه آن موافقت نمی شــود. در 
چند وقت اخیــر نیز بســیاری از کســب و کارها اقدام 
به کرایه میز یا اتاق در فضای کار اشتراکی کرده اند تا 
از این طریق کد پســتی دریافت کنند. می توان گفت 
وضعیــت تخصیــص کد پســتی بــه کســب و کارهای 

نوآور تاحدودی تسهیل شــده، اما همچنان ظرفیت 
بهبود دارد. 

از طرفــی دیگــر کد پســتی بر اســاس متــراژ فضــا نیز 
صادر نمی شــود. بــه عبارتی فضاهــای کار اشــتراکی 
عمومــا باید تــالش کننــد کــه تعــداد کدهای پســتی 
بیشتری دریافت کنند. اهمیت و ارتباط کد پستی با 
کد بیمه ای نیز اینجاست که هر کسب و کاری که اقدام 
به دریافت کد پستی می کند، برای بیمه کارکنان خود 
باید کد کارگاهی بگیرد. تا چند ماه پیش کارشناسان 
ســازمان تأمین اجتماعی شــرط الزم بــرای صدور کد 
کارگاهــی بــرای فضاهای مختلــف را وجود ســه دیوار 
و درب ورودی اعــالم می کردنــد. پیش تــر و بر اســاس 
تفاهمــی که به دســت آمــده بــود، شــرط متــراژ برای 
صدور کد کارگاهی نیز برداشته شده بود. در موضوع 
صدور کد بیمه ای برای میزهای اجاره ای در فضای کار 

کد کارگاهی ساکنان فضای 
کار اشتراکی گرفتار

 رفتار سلیقه ای نشود!

اصل 
چهاردیواری 

بیمه ای

خبر برداشــته شــدن محدودیت  اختصاص کد کارگاهی 
اختصاصــی بــرای تیم هــا در فضاهــای کار اشــتراکی و 
شــتابدهنده ها را امیــر ناظمــی، رئیــس ســازمان فنــاوری 
اطالعات، داده و گفته با ســازمان تأمین اجتماعی در این 
باره به توافق رسیده اند. حاال سازمان تأمین اجتماعی هم 
این توافــق را به واحدهــای اجرایی خود ابالغ کرده اســت. 
به رســمیت شــناخته شــدن تیم هــای مســتقر در فضای 

کار اشــتراکی بخشــی از آیین نامه حمایت از شرکت های 
نوپاســت که خردادماه دو ســال پیش در هیئت دولت به 
تصویب رســیده بــود. در مــاده 10 ایــن آیین نامــه آمده که 
ســازمان تأمین اجتماعی باید به شــرکت های مستقر در 
مراکز رشــد، فضاهــای کار اشــتراکی و شــتابدهنده ها کد 
بیمه ای اختصاصی بدهــد و آن طور که ناظمــی هم اعالم 
کرده سازمان فناوری اطالعات در دو سال گذشته چندین 

جلسه و نشست برگزار کرده که خروجی اش همین توافق 
اخیر با سازمان تأمین اجتماعی بوده است. 

از این به بعــد این ســازمان به تیم هــا و شــرکت های فعال 
در مراکــز رشــد، فضاهــای کار اشــتراکی و شــتابدهنده ها 
که نامشــان در فهرســت اســامی اعالمــی مراجــع ذیربط 
باشــد، کــد کارگاهــی بیمــه ای می دهــد. منظــور از مراجع 
ذی صالح، کارگروهی مرکــب از وزارتخانه هــای ارتباطات، 

  رسمیت یافتن میزهای کار اشتراکی
سازمان تأمین  اجتماعی می خواهد دردسرهای بیمه ای شتابدهنده ها و مراکز رشد 

و ... را کمتر کند اما شرایط تازه چیست؟
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فهیمه طالبی پور، صاحب کسب و کار »روسری آسمان«، 
متولــد 1368 در تهران اســت و در رشــته کارشناســی زبان 
روسی و کارشناسی ارشد علوم قرآنی تحصیل کرده است. 
او مادر زهرای پنج سال و نیمه است. وقتی که فرزندش چهار 
ماه بیشــتر نداشت، تصمیم گرفت کســب وکار خانگی را 
برای خودش آغاز کند و این تصمیم با شروع فعالیت جدی 
کســب و کارهای کوچک و فروش محصــوالت در گروه ها و 
کانال های تلگرامی همزمان شد. ورود او به داالن های کامال 
ســنتی بــازار تهــران و مذاکــره و خریــد از عمده فروش های 
کم حوصلــه، آغــاز راه او بــود و می بایســت بــه عنــوان یک 
کسب و کار اینترنتی، با پشتکار و نوآوری، راهی برای ایجاد 

اعتماد و شکستن ساختارهای این بازار سنتی که تا آن زمان 
فقط فروش های عمده به مغازه داران و کاسبان دارای حجره 

را تجربه  کرده بودند، می ساخت.
او به صورت مستقیم برای حدود 22 نفر شغل ایجاد کرده 
است که بیشتر آن ها زن هستند. فهیمه اکنون کسب و کار 
اینترنتی بزرگی در فروش روسری ایران را مدیریت می کند و 

تاکنون بیش از صد هزار فروش موفق داشته است.
 

روسری آسمان چطور شکل گرفت؟
من از دی ماه سال 95 کسب و کارم را شروع کردم و تجربه ای 
در این زمینــه نداشــتم. آن روزهــا تــازه تلگرام رونــق گرفته 

بــود و مــن در یــک گــروه  تلگرامــی عضــو بــودم و می دیــدم 
خانم هایی هستندکه محصوالتی را در آن شبکه اجتماعی 
می فروشند. به این فکر کردم که من چه چیزی را می توانم 

بفروشم؟ 
من سابقه نقاشی و رنگ شناســی داشتم و عالقه خاصی 
به روســری. خانــواده بــرای خرید روســری همیشــه از من 
راهنمایی می گرفتند. با توجه به اینکه روسری محصولی بود 
که سایزبندی نداشت، بعد از مشورت با خواهرم، تصمیم 
گرفتم روسری بفروشــم یک مرکز پخش روسری هم پیدا 
کرده بودم و حــس کردم می توانــم جنس را تأمیــن کنم. از 
سمت دیگر بسیار می دیدم که خانم های چادری در خرید 

گفت و گو با فهیمه طالبی پور که هر چند با سرمایه ای اندک کارش را آغاز کرده ولی توانسته 
برای 22 نفر ایجاد اشتغال کند

رمزوراز اعتمادزایی در یک بازار سنتی

تأثیر نگاه جنسیت زده 
بر فضای کار

زنان با رزومه 
استخدام می شوند 

مردان با ارزیابی!
طبــق پژوهش هــا، زنــان بــر اســاس رزومه 
اســتخدام می شــوند و ارتقــا می گیرنــد و 
مــردان بــر اســاس پتانســیلی کــه دارنــد. 
عملکرد مردان غالبا در مقایسه با عملکرد 
زنان بیشــتر تخمین زده می شود. همین 
نگاه است که باعث می شود مادران توانایی 
خزیــدن پســران را بیــش از حــد ارزیابــی 
می کننــد و دختــران را دســت کم بگیرند.
ایــن دیدگاه های آلوده به جنســیت زدگی 
هنگامی که شاخص های بررسی  مشخص 
نیست، بارزتر نیز هست و باعث می شود 
افراد بیشــتر به  اســتنباط های شــخصی 
اعتماد کنند و با همین روش فرایند ارتقای 
شــغلی و امتیازدهــی بــه بیراهه مــی رود.
با گذشــت زمــان حتــی انحرافــات جزئی 
در ارزیابــی عملکــرد، تأثیــر قابل توجهــی 
در مسیر شــغلی زنان ایجاد می کند. این 
تفــاوت در ادراک قابلیت هــای زن و مــرد 
مؤید این نکته است که چرا زنان بر اساس 
آنچه قبال به دســت آورده اند، اســتخدام 
می شــوند و ارتقــا می یابنــد، در حالــی که 
مــردان براســاس پتانســیل هایی کــه از 
خود نشــان می دهند، این روند برایشــان 
اتفاق می افتــد. چنانچه تمایــل دارید در 
راســتای برابری جنســیتی در کسب و کار 
خود قدم بردارید، اطمینان حاصل کنید 
کــه همــه اعضــای تیــم شــما از تعصــب 
جنســیتی ناخودآگاه در ارزیابی عملکرد 
مطلع هســتند و با آگاهی انصاف را به به 
کار می بندنــد. در مــورد ارزیابــی عملکرد 
نیز هــر چقــدر شــاخص ها قابلیــت فهم 
و اندازه گیــری بیشــتری داشــته باشــند و 
معیارهایــی واضح تــر در اختیــار داشــته 
باشیم، فرایند اســتخدام و ارتقا نیز بهتر 
پیش می رود. آماده باشید تا ارزیابی های 
خود را تصحیح کنید و انتظارات همانندی 

از مردان و زنان داشته باشید. 

ANALYSEتحلیل

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

بنیان گذار کسب وکار  روسری آسمان در حال آماده سازی سفارش های مشتریانش در کنار دخترش زهرا

تعارض فی نفسه
 ناپسند نیست

دختران شجاع 
برای ساختن 

جهانی بهتر

دختــران از کودکــی خصیصــه عجیبی 
دارند؛ آن ها می تواننــد هنگام صحبت 
کردن درباره خودشان، خود را تضعیف 

کنند و دست کم بگیرند.
طبــق تحقیقــات، دختــران در اکثــر 
مواقــع مطمئــن صحبــت نمی کننــد و 
به جــای جمله هــای قطعی یــا خبری از 
سؤال یا شبه سؤال اســتفاده می کنند، 
مثــال می گوینــد: »مارتیــن لوترکینــگ 
رهبــر حقــوق مدنــی بــود؟« یا گاهــی با 
شــک صحبت می کنند: »من مطمئن 

نیســتم که این درســت اســت، اما...« 
این عادت های کالمی مانع بروز توانایی 
دختران در به اشتراک گذاشتن عقاید 
خــود بــا اعتمادبه نفــس و روشــنی 
می شــود؛ عادتی که متأســفانه معموال 

تا بزرگسالی نیز ادامه دارد.
برای ساختن دنیایی بهتر در کسب و کار 
کمک کنیــم دخترانمان صــدای خود را 
پیدا کنند: اگــر والد یا معلــم و یا همراه 
دختــری هســتید، بااعتمادبه نفــس 
صحبــت کنید تــا دختــران نیــز صدای 

خود را بیابند. از عقاید و نظرات خود با 
رد، تکذیب یا اصالح کردن سخن طرف 
مقابــل محافظت کنیــد تا دختــران نیز 
بدانند نباید بــه دلیل هم راســتا نبودن 
نظرشــان ســکوت کننــد، زیــرا همیــن 
عــادات ســاده موجــب تضعیــف آنــان 
و ســخت شــدن مســیر موفقیتشــان 

می شود. 
بــه آنــان یــادآوری کنید کــه فقــط آنچه 
می گویند مهم نیست، بلکه نحوه بیان 
آن نیــز مهــم اســت. این گونــه می توان 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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راه انداخته است.روســتاها پتانســیل های زیــادی در تولید 
محصوالت مختلــف دارند امــا نمی تواننــد بازاریابی خوبی 
برای محصوالتشان داشته باشند و توان رقابت با برندهای 
بزرگ را هم ندارند. مینا کامران و همسرش، احسان مهتدی، 
پس از سال ها ســفر با دوچرخه به روســتاها و دیدن زندگی 
روستاییان، شغل هایشان را رها کردند و روستاتیش را بنیان 
گذاشتند تا محصوالت گروه هایی را که در روستاها به تولید 
مشغولند، بفروشند و با بخشی از سود فروش محصوالت، 
اقدامات عمومی تری برای توســعه روستا انجام دهند. سال 
1398 کار با چند روستایی که تسهیلگری شــان را خود مینا 
کامران یا دوســتانش انجام داده بودند، آغاز و چراغ ســایت 

روستاتیش اسفند همان سال روشن شد. 

  ضامن کیفیت محصوالت هستیم
محصــوالت روســتاتیش را روســتاییان تولید می کننــد و به 
تهران می فرستند تا کارهای عکاسی، بازاریابی و فروش انجام 
شــود. مینا کامران توضیح می دهــد: »تأکید ما فعــال بر این 
است که مردم روســتاها به تولید باکیفیت برســند و انتظار 
نداریم آن ها کارهای دیگر را انجــام دهند. ما اینجا خودمان 
تولید محتوا و عکاســی و فروش را انجام می دهیــم.«او وجه 

گفت و گو با مینا کامران، بنیان گذار روستاتیش که معتقد 
است کمک به روستاها از محل انجام کارهای خیریه به وقوع 

نمی پیوندد، بلکه باید خود روستاییان را توانمند کرد

 روسـتـاتــیــــش 
و مـوانــع خــلق 
ثروت در روستا

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو

کشاورزی
A G R I C U L T U R E

کمک به حل مسئله جهانی 
دورریز غذا

خشک کن خورشیدی 
 برای حفاظت

 از امنیت غذایی
با آنکه طبق آمار فائو، هرشب 690 میلیون 
نفــر گرســنه بــه خــواب می رونــد، دیگران 
ساالنه 391 میلیون تن غذا را دور می ریزند. 
چین، هنــد و آمریکا ســرآمدان اتالف غذا 

هستند. 
بــرآورد می شــود کــه هنــد، در مقــام دوم 
جهــان، در ســال 2019 حــدود 69 میلیون 
تن غذا را دور ریخته باشــد. همین آمارها 
بهانه ای شــده تا شــرکت فنــاوری S۴S در 
بمبئی هند دست به کار شود و اتالف غذا 
را کمتر کند. این شرکت خشک کن غذایی 
ساخته که بدون نیاز به برق، مردم مناطق 
روســتایی را قادر می کند محصوالتشــان 
را بــه مدت بیــش از یک ســال بــدون مواد 

شیمیایی محافظت کنند.
این دستگاه خشک کن با انرژی خورشیدی 
کار می کنــد و طیفــی از راهکارهــا را بــرای 
جایگزینی اتالف غذای مزارع با محصوالت 
محافظت شــده ارائه می کند. این فناوری، 
مواد مغذی را در باالترین حد نگه می دارد 
و در نتیجه امنیت غذایی جامعه را بهبود 
می بخشد. این شــرکت ادعا می کند مواد 
مغذی، رنگ، طعم و بهداشت مواد غذایی 
نگهداری شــده با این دســتگاه نسبت به 
غذایی که زیر آفتاب خشک می شود، ۴5 

درصد بیشتر حفظ می شود.
کشاورزان و کارگران روستایی می توانند با 
این دستگاه مواد فاسدشدنی متنوعی از 
قبیل سبزیجات، میوه ها، حبوبات، ماهی 
و گوشــت را کــه بخشــی جدایی ناپذیــر از 
امنیت غذایی و خوراکی هستند، فرآوری 
و محافظت کنند. بیش از ۴0 درصد اتالف 
غذا در کشــورهای در حال توسعه، پس از 
برداشت و در مرحله فرآوری رخ می دهد و 
چنین ابزاری برای کشــاورزان این کشورها 
حیاتــی اســت. در حــال حاضــر در 1200 
تعاونی کشاورزی در هشت کشــور از این 

دستگاه استفاده می شود. 

REPORTگزارش

سوئیس برای مبارزه
 با گرمایش هوا، قوانین جدید 

ساختمانی تنظیم کرده است

بازل؛ شهری
با سقف های سبز

شهر بازل ســوئیس اولین شهر جهان اســت که ایجاد 
فضــای ســبز در ســاختمان های جدیــد را قانونــا الزامی 

کرده است.
بــا ایــن پیش فــرض کــه شــهرهای ســبزتر، شــهرهای 
ســالم تری هســتند، بــازل  شــیوه ای مبتکرانــه بــرای 
افزودن فضــای ســبز مورد نیــاز در پیــش گرفته اســت. 
مســئوالن برنامه ریــزی شــهری بــازل، بــا بهره بــردن از 
فضاهای خالی سقف های مسطح، »سقف های سبز« 
را اجبــاری کرده اند. ایــن قانــون، زمین های ســبزی را به 
ســاختمان اضافه می کند کــه رطوبت را جــذب می کند 

و به خنک شدن سریع تر ساختمان یاری می رساند. 

در 15 ســال گذشــته ایجــاد فضــای ســبز روی تمــام 
ساختمان های جدید یا بازسازی شده که سقف مسطح 
دارند، به  عنوان بخشی از استراتژی تنوع زیستی بازل 
اجباری بوده است. حاال این اجبار بیش از یک میلیون 
متر مربع سقف سبز به ارمغان آورده است و بازل شهر 
پیشرو در »سبزتر کردن« فضاهای شهری  شده است. 
استفان برنایزن، از طراحان این پروژه و محقق مؤسسه 
منابع محیطی و طبیعی در زوریخ، این ایده را مطرح کرد 
تا از فضاهای فراموش شــده شهر برای خلق راه حل های 
پایــدار بهــره ببــرد. او شــرح می دهــد: »اینجــا در بازل، 
مــا متوجه شــدیم ســقف های مســطح بــه  انــدازه کافی 

کرونا که آمــد، مدرســه شــبانه روزی ای که دختران روســتای 
تاجمیــر در آن درس می خواندنــد، تعطیــل شــد و آن هــا که 
شرایطشــان برای حضــور در مدارس دوردســت تر مســاعد 
نبــود، به پشــت دارهــای قالــی تبعید شــدند تــا کمک خرج 

خانواده باشــند. بخــت اما بــا دختــران تاجمیــری یار بــود و 
گذر »روســتاتیش« که به روستایشــان افتاد، ورق برگشت. 
حاال دخترهــا عروســک می ســازند و پولــی کــه درمی آورند، 
خــرج مدرســه آنالینــی می شــود کــه روســتاتیش برایشــان 
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

تکنولوژی بالکچین موانع را از سر راه
 دیجیتالی شدن پاسپورت ها برمی دارد؟

پاسپورت های دیجیتال در آغاز راه  

چشم انداز گردشگری پس از کرونا
گردشگری داخلی در کانون توجه

ANALYSESتحلیل

پاســپورت های دیجیتــال بــه خــودی خــود ایــده 
نوینــی در صنعــت گردشــگری نیســتند. ایــده 
صدور پاســپورت دیجیتــال در اروپــا چندین بار 
بررســی شــده اما بــا وجــود حمایت های نســبی 
برای آن، مصوبــه مربوطه هیچ گاه نتوانســت به 
تصویب برســد. امــا دو اتفاق در ســال های اخیر 
منجر شــده تا ایده این پاســپورت ها با استقبال 
بیشتری مواجه شود و حتی در سال 2021 نوعی 
از آن هــا بــه کار گرفتــه  شــدند. محور اصلــی این 
تغییر، تکنولوژی بالکچیــن و امنیت آن اســت. 
یکی از دالیلی کــه ایده پاســپورت های دیجیتال 
در ابتــدای ظهــور نتوانســت در اروپــا تصویــب 
شود، ضعف آن در موارد امنیتی، امکان جعل و 

عدم شفافیت بود. عواملی که همگی به واسطه 
انقالب بالکچین از میان برداشته شده اند. عامل 
دوم در به کارگیــری پاســپورت های دیجیتــال، 
همه گیری کرونا بود. نیاز به کنترل همه گیری کرونا 
از یک ســو و نیاز به برقــراری رفت و آمد بین  مرزی 
عادی، عامل اصلی به وجود آمــدن و به کارگیری 
اولین نوع از پاسپورت های دیجیتال در اتحادیه 
اروپــا در قالــب »پاســپورت های واکســن« شــده 
است. پاسپورت هایی که با استفاده از تکنولوژی 
بالکچین غیر قابل جعل هستند، مصونیت فرد 
را در برابــر ویــروس تأییــد می کنند و حــاال عامل 
برداشتن موانع برای رفت و آمد عادی در اتحادیه 

اروپا شده اند. 

همه گیری کرونا نه تنهــا در زمان جــاری تأثیر خود 
را بر صنعت گردشــگری گذاشــته، بلکه در آینده 
آن نیز تغییراتی را رقم خواهد زد که برخی از آن ها 
شــاید عمــر زیــادی نداشــته باشــند، در حالی که 
برخی نیز دائمی خواهند بود. یکی از این تغییرات 
افزایش چشمگیر و مقطعی محبوبیت گردشگری 
داخلی به جای گردشــگری خارجی اســت. وجود 
محدودیت های سفر خارجی در اروپا باعث شده 
تا بسیاری به کشف و گشــت و گذار در کشورهای 
خــود بپردازند و زمینــه تبدیل گردشــگری داخلی 
به یکی از ترندهای اصلی صنعــت را فراهم کنند. 
یکــی از تغییــرات کلی صنعــت گردشــگری که به 

دلیل پاندمی با سرعت و سهولت بیشتری انجام 
شــد، دیجیتالی کردن و هوشمندســازی کلی این 

صنعت است. 
از پرداخت های بدون لمس گرفته تا سیستم های 
مؤثرتــر رزرو از راه دور خدمــات گردشــگری و البته 
مــدارک دیجیتــال مانند پاســپورت مذکــور، همه 
بخشی از فرایند بهینه ســازی و نظارت دقیق تر بر 
این صنعت عظیم هستند. رویدادهای تابستان 
2021، شامل شــروع دوباره گردشــگری جهانی در 
سطوح اولیه، همراه با نتایج تغییراتی که همین حاال 
در حال پیاده سازی هستند، آینده گردشگری را به 

عنوان یک صنعت ترسیم خواهند کرد. 

گردشگری یکی از صنایع مکمل است. به این معنی که 
نقش آن به عنوان یک صنعت لزوما از پیشینه تاریخی 
کهنی برخوردار نیست، اما در عین حال محوریت آن بر 
مفهومی استوار است که از دیرباز بشــر انجام می داده 
اســت. بســیاری از پیشــرفت های تکنولوژیک امروز ما 

مدیــون مســافران تاریخــی ای اســت کــه در 
گذشــته با ســفر بــه کشــورهای پیشــرفته تر 
زمینه ساز گسترش دانش میزبان می شدند. 
امــروزه نیــز یکــی از صنایعــی کــه ضامــن 
ساختار و نظم جهانی فعلی است، صنعت 
گردشــگری اســت. ســاختارهای شــرکتی، 
سیاســی، تفریحی و... همگی بر شــیوه های 
مختلف گردشگری سوار هســتند. بنابراین 
هرگونه اخالل در عملکرد کلی این صنعت در 

سطح جهانی حائز اهمیت است. 
هــر چنــد بــه شــکل واضــح بزرگ تریــن صدمــه ای کــه 
گردشــگری در طــول عمــر خــود به عنــوان یــک صنعت 
مدرن متحمل شده، بر اثر همه گیری کووید-19 بوده، اما 
بنیادهای این صنعت در سال های منتهی به  همه گیری 
نیز تا حدی سســت شــده بود. مشــکالتی که شــاید در 
درازمــدت عــدم توجه بــه آن هــا می توانســت در نهایت 
منجر به فروپاشــی رونق ایــن صنعت شــود. همه گیری 
کرونــا در ســال 2020 بیــش از پنــج هــزار میلیــارد دالر 
خسارت جهانی به صنعت گردشــگری زده، با این حال 
توقــف کار ایــن صنعــت در طــول همه گیــری، فرصتــی 
بوده تا فعاالن این حوزه با نگاهی بــه بنیاد های صنعت 
گردشــگری به بســیاری از معایب آن بنگرند و به دنبال 

چاره باشند. 

یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت صنعــت گردشــگری کــه 
پیش از همه گیری کرونا نیز فشــار مضاعفی بر مقاصد 
محبوب تــر وارد کرده بــود، ظرفیــت این مقاصد اســت. 
کشورهایی مانند ترکیه، فرانسه، اسپانیا و برزیل با وجود 
اینکه بخش بزرگی از اقتصاد خود را با گردشگری تأمین 
می کنند، در عین حال از کمبــود منابع برای 
حفظ تعداد وسیع این گردشگران و رسیدگی 
به نیازهای کلــی آن ها دارنــد. کمبودی که در 
نهایت منجر به عــدم نطارت دقیــق و بهایی 
می شود که نه توســط دولت ها و گردشگرها، 
بلکــه بــه دســت شــهروندان کشــور میزبــان 
پرداخت می شود. یکی از نمونه های بارز این 
مشکالت در کشــورهای اتحادیه اروپاست؛ 
جایــی کــه رفت و آمــد کنترل نشــده در موارد 
خفیف تر منجر به استفاده بی رویه از منابع 
پزشکی و اقتصادی کشــور میزبان به دست گردشگران 
و در مــوارد افراطــی منجر بــه فجایعی ماننــد حمله های 

تروریستی می شود. 
کرونا به غیر از خسارات وسیع مالی، با ورشکسته کردن 
بسیاری از شــرکت های گردشــگری و حذف صدها هزار 
شغل مرتبط با این حوزه، منجر به خأل گسترده ای شده 
که آینده این صنعت را تا حدی در ابهام فروبرده است. 
بــا این حــال رقابت بــرای تصرف آینــده بازار گردشــگری 
از همیــن حــاال در خاموشــی کلیــد خــورده و نــوآوران و 
شــرکت های نوبنیــاد حــوزه گردشــگری بــه دنبــال ورود 
و اســتفاده حداکثــری از صنعــت گردشــگری در دوران 
پساکرونایی هستند. رقابتی که بی شک منجر به نوآوری 

و بهینه سازی صنعت در درازمدت خواهد شد.

بررسی مشکالت و آینده گردشگری، قبل و بعد از همه گیری کرونا 

توزیع نـامتـوزان ثروت 
فرصـــــت ها کــــدامند؟

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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بيلبورد
B I L L B O A R D

تبلیغات جدید سن ایچ برخالف گذشته چنگی به دل نمی زند

  نگاهی به کمپین
 »دلت با کجاست!« فالیتیو

»کیفیت نقش اول رو بازی می کنه«! این جمله ای بود که 
کنار تصویر خندان نویــد محمد زاده، با لیــوان آبمیوه ای 
در دســت، خودنمایــی می کرد. نویــد محمــدزاده که این 
روزها نام و نقش هایش برای همه آشناست، می توانست 
انتخابــی گــران امــا ایــده آل بــرای ســن ایچ باشــد؛ رقیبی 
مناسب برای برادران خسروی که روی تابلوهای تبلیغاتی 

سان استار می درخشیدند.
ســن ایچ بــه عنــوان لیــدر بــازار نوشــیدنی، چــاره ای جــز 
استفاده از بهترین ها نداشت. پس بجا دست و دلبازی 
کرد و بهترین را روی تابلوهایش نشــاند. بعد هم تدارک 
یک آگهی ویدئویــی را دید و نامش را در کنار نام آشــنای 
محمدزاده، یک بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. همه چیز 

برای ستایش انتخاب سفیر برند تازه آماده بود، تا اینکه 
تابلوی تازه  ای شهر را پر کرد؛ »یک ماجرا، هزار لذت نو« 
در کنار تصویر محمدزاده با پوشش مرسوم موتورسوارها 
نشست. آبمیوه سن ایچ گوشه تصویر قرار گرفت و نوید 
محمدزاده که با کت چرم، روی موتور ســیکلت نشسته 

بود و آماده ماجراجویی بود، تابلو را پر کرد.

من نـویـد محمــدزاده ام
رضـا یـزدانی نیــــستــــم !

می دونیم!
کرونا میره و باز 

با ما سفر می کنید

تعطیلــی مکــرر مراکــز تفریحــی، فروشــگاه ها و دیگــر 
کســب وکارها، پلتفرم هایــی مثــل تخفیفــان را نیــز بــا 
بحران هــای تــازه ای روبــه رو کــرد. امــا تهدیــد کرونــا و 
عواقب ناشــی از آن، فرصــت خوبی بــرای فراهم کردن 

زیرساخت ها بود.
 تخفیفان هم یکی از کســب و کارهایی بود که در میانه 
این بحــران، تغییراتــی را در حوزه برندینــگ ایجاد کرد. 
این پلتفرم در ادامه تغییــرات برندینگ خود و با هدف 
یکپارچــه کــردن ارتبــاط با مخاطبــان ســرویس هایش، 

تصمیم به تغییر شعار برند گرفت. 
این شعار جدید با عنوان »بهترم می شه« به تخفیفان 
کمک می کند تا راحت تر ارزش ها و پیــام خود مبنی بر 
ارائه راهکارهای هوشمندانه و تجربه خریدی بهتر را به 
مخاطب خود منتقل و به رشــد و شــکوفایی برند خود 

کمک کند. 

می خواستیم بخشی از تغییر باشیم!
امروز تخفیفان در حال تبدیل شدن از یک سایت 
خرید گروهی به یک بازارچه آنالیــن در حوزه ارائه تخفیف 
اســت. به همین دلیل به ارائه پیامی جامع و یکپارچه نیاز 
دارد. ایــن پیام از نگاه تخفیفان تالش هر روزه و همیشــگی 
برای بهتر شــدن خود، بهتر کردن حال مردم و بهتر شــدن 
حال کسب و کارها و همکاران تخفیفان است. به همین دلیل 
تخفیفان تصمیم گرفته اســت تا شــعار خود را در راستای 

همسو شدن با خدماتی که ارائه می کند، تغییر دهد. 
چشــم انداز های تخفیفــان بر ســه اصــل قــدرت انتخاب و 
تنوع، ارزیابی و بهترین قیمت استوار است. در همین راستا 
تخفیفان در یک سال گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده 
و سرویس های جدیدی را در راستای چشــم اندازهای خود 

راه اندازی کرده است. 
نازنیــن دانشــور، بنیان گــذار تخفیفــان، در خصــوص ایــن 

استراتژی جدید تخفیفان 
برای مقابله با رکود کرونایی

امید برای 
آینده ای که 

»بهترم می شه«

حتــی بــا وجــود تعدیــل نیروهــای عجیب و غریــب 
کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در ماه های ابتدایی 
شــیوع کرونا، کســی فکرش را نمی کرد که این ویروس 
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

بــرای موتورســوارها، تابســتان و زمســتان فرقــی نــدارد. 
آن هــا بــه پوشــیدن لباس هایــی از ایــن دســت در 
ماجراجویی هایشــان عــادت دارنــد. امــا چهــره نویــد 
محمدزاده با گریــم فراوانش و لباس های چــرم تیره اش، 
واکنش هــای بســیاری را در میــان کاربــران شــبکه های 
اجتماعی برانگیخت. کاربرانی که بسیاری شــان در گروه 
هــدف ایــن تبلیغــات جــا می گرفتند، بــا پوشــش خاص 
نوید محمدزاده در روزهای گرم تابســتان، ارتباط مثبتی 

برقرار نکردند.
چهره ایــن روزهــای ســینمای ایران کــه در ماه هــای اخیر 
در صفحــه اینســتاگرام شــخصی اش هــم هیاهــوی 
بســیاری را به پا کرده، با همان شــعار قبلی می توانســت 
بهتریــن انتخاب برای ســن ایچ باشــد. امــا پیونــد زدن او 
با »ماجراجویــی« و پر کــردن تصویر بیلبوردهــا از مردی 
»چرم پوش«، نه تنها دالیل انتخاب نوید محمدزاده برای 
نقش  آفرینی روی ایــن تابلوها را مبهم می کنــد، بلکه در 
نگاه اول، تبلیغ پوشــش او را در ذهن هــا تداعی می کند. 
اگر نوشیدنی پنهان در دست او و لوگو و محصول سمت 
راست تابلو را به وضوح نبینیم، در نگاه اول گمان می کنیم 
یک سلبریتی دیگر )از جنس رضا یزدانی و بهرام رادان( 

برای تبلیغ محصوالت چرمی داوطلب شده است.

تغییرات می گوید: »همه گیــری ویروس کرونــا و تغییر فضا 
باعث شــد تــا دنیا با ســرعت بیشــتری تغییــر کنــد. ما هم 
می خواستیم بخشی از تغییر باشیم و خودمان را همزمان 
با ایــن تغییر بهتر کنیــم. بنابراین ســرعتمان را زیــاد کردیم 
و اســتراتژی هایی را کــه بــرای آینــده دیــده بودیم با ســرعت 
بیشتری دنبال کردیم. در تیرماه 99 ما سرویس »پول تو خرید 
اینترنتی« را راه اندازی کردیم. سرویسی که به مخاطبان ما 
کمک می کند هم با سایت ها و فروشگاه های بیشتری آشنا 
بشوند و هم خرید ارزان تر و هوشمندانه تری تجربه کنند. در 
ادامه ســرویس »پولِ تو خرید حضوری« را راه اندازی کردیم 
و امکان خرید هوشمندانه تر را از فروشگاه های سطح شهر 
فراهم کردیــم. ما در ســرویس پولِ تــو خرید آنالین تــا امروز 
چندین میلیارد تومان به کاربران خــود پول نقد برگرداندیم 
و ســرویس پولِ تــو خریــد حضــوری هم حــاال بیــش از یک 
میلیون کاربر دارد. با توجه به اینکه نوع خدمات تخفیفان 

و همین طــور نوع نــگاه به تخفیفــان تغییر کــرده بــود، پروژه 
تغییرات و برندینگ تخفیفان را شروع کردیم.«

بهترین را انتخاب کنید و کنار ما بمانید
بــرای تخفیفــان مهم نیســت که شــما بــه دنبال 
خرید چه چیزی هستید یا اصال قصد خرید آنالین دارید 
یا حضوری! مهم این است که شما خریدی هوشمندانه و 
بهتر داشته باشید. امروز تخفیفان در نقطه ای قرار گرفته 
که می توانــد روی تفریــح و خرید شــما تأثیرگذار باشــد. با 
تخفیفان شــما حتی اگــر قصــد خریــد از میوه فروش ها یا 
داروخانه ها را هم داشته باشید، می توانید هوشمندانه تر 
خرید کنید. تخفیفان به شــما مراکز تفریحی و خدماتی، 
فروشــگاه های اینترنتــی و فروشــگاه های حضــوری بــرای 
خرید کردن پیشــنهاد می کنــد. در تخفیفان شــما قدرت 
انتخاب دارید و می توانید مراکز و فروشگاه ها را پیدا کنید، 

آن ها را بررســی و مقایســه کنید، قیمــت، امتیــاز و نظرات 
مشتریان آن ها را مشــاهده کنید و در نهایت یکی از آن ها 
را انتخاب کنید. خرید شما زمانی هوشمندانه می شود که 
از یکی از خدمات تخفیفان اســتفاده کنیــد. این خدمات 
می تواند خرید با قیمت کمتر، اســتفاده از کد تخفیف در 
فروشگاه های اینترنتی یا اســتفاده از بازگشت وجه نقد با 

استفاده از سرویس پولِ تو باشد.

REVIEWبررسی

آیا واقعا  فروشگاه افق 
کوروش برای دیده شدن 
تابلویش اقدام به قطع 

درخت کرده است؟

حواست نیست که 
حواسمان هست؟

وقتی جواد حیدریان، روزنامه نگار، در اکانت 
توییتر خود خبر قطع درختان چنار توسط 
فروشــگاه افق کــوروش را منتشــر کــرد، بار 
دیگر ثابــت شــد کــه در عصــر موبایل ها و 
رســانه ها، هیچ چیــز از چشــم مخاطبــان 
پنهان نمی ماند و یک اتفــاق هم می تواند 

زمینه را برای تخریب یک برند فراهم کند.
ماجــرا بــه افتتــاح یکــی از فروشــگاه های 
افــق کــوروش در شــهر یاســوج برمی گردد؛ 
منتقــدان بــه تــالش مســئوالن فروشــگاه 
برای بهتر دیده شــدن تابلو این فروشــگاه، 
به بهای قطع درختان سالم اعتراض دارند. 
عکس هایی که جواد حیدریان همراه با این 
توییت به اشتراک گذاشته، نشان می دهد 
که تابلــوی این فروشــگاه پشــت چنارهای 
قدیمی خیابان پنهان مانده بوده و به گفته 
او، مســئوالن افق کوروش برای تبلیغ بهتر 
فروشگاهشان، درخت ها را قطع کرده اند. 
واکنش های بســیار کاربران توییتــر به این 
خبر، افق کوروش را به پاسخگویی واداشت. 
در پیام افق کوروش آورده شده که »هرس« 
درختان با دســتور اداره برق شــهر یاســوج 
انجام شــده و »افق کوروش به عنوان یکی 
از حامیــان محیــط زیســت هیــچ گاه و بــه 
 هیچ دلیلی دســت به قطع درختان نزده و 

نخواهد زد«.
اما از نظــر کاربــران شــبکه های اجتماعی، 
استفاده از واژه هرس به جای »قطع« تالش 
افــق کــوروش بــرای فــرار از واقعیت بــوده و 
نمایش نامــه اخــذ مجــوز از اداره بــرق، آن 
هم در شــرایطی که پــای افتتاحیه شــعبه 
جدیــد افــق کــوروش و تابلــوی بزرگــش در 
 میــان بــوده، چنــدان قانع کننــده بــه نظــر 

نرسیده است.
در روزهایــی کــه کاربــران دغدغه هــای 
محیط زیستی شان را به شکل های متفاوتی 
فریــاد می زنند، برنــدی مانند افــق کوروش 
تنها با یک محاسبه اشتباه می تواند زمینه 

را برای تخریب خود فراهم کند.

بیشــتر از یــک ســال پایــش را بــر گلــوی گردشــگری 
بگذارد. ماجــرا از ورود گردشــگران خارجــی که حامل 
ویروس کووید 19 بودند شــروع شد و دیگر تمام نشد. 

هتل هــا بحران هــای جبران ناپذیــری را 
تجربــه کردنــد و پلتفرم هایــی کــه روی 
حضــور گردشــگران بــرای کســب درآمد 
حساب کرده  بودند، بارها و بارها مجبور 
بــه تغییــر اســتراتژی های بازاریابــی و 
فروش شدند. با وجود همه تغییراتی که 
کســب و کارهای نــوآور گردشــگری انجام 
دادند و روی کاهش هزینه هایشان زمان 
گذاشــتند، باز هم بسیاری که ضعیف تر 
یا در ابتــدای راه بودنــد، از گردونه رقابت 

خارج شدند.
در میــان همــه ایــن بحران هــا، »فالیتیــو« در قــدم 
اول واقعیــت را پذیرفــت. کرونــا بــه کشــور آمــده بود، 
گردشــگران به خاطر متهم نشــدن بــه ویروس پراکنی 
خانه نشــین شــده بودنــد و حتــی در ماه هــای افــول 
ویــروس، ســفرهای کوتــاه بــا خــودروی شــخصی بــه 
ســفرهای چنــد روزه ترجیح داده می شــد. ایــن یعنی 

خدمــات فالیتیــو مشــتری چندانــی نداشــت و رکــود 
ســنگین یقه این بازیگر حوزه گردشــگری را هم گرفته 

بود.
قــدم دوم فالیتیــو، اســتفاده از تهدیــد کرونا 
بــه عنــوان فرصتــی بــرای برنامه ریزی هــای 
بلندمدت بــود. از مــرداد 1399 بــود که واحد 
یابــی فالیتیــو تصمیــم گرفــت توجــه  بازار
بیشــتری را به شــناخت عالیق و جهان بینی 
مسافران نشــان دهد. کاری که توانست روح 

تازه ای در کالبد این کسب و کار بدمد.

    دلت با کجاست؟
»دلــت بــا کجاســت؟« نــام کمپینــی اســت 
کــه فالیتیو بــرای آشــنایی با شــخصیت های 
جامعه اهــل ســفر طراحی کــرد. هــر کاربر بــه محض 
ورود بــه صفحــه فــرود کمپیــن باید بــه 11 ســوال پنج 
گزینــه ای پاســخ مــی داد و در پایــان ایــن صفحــه بــا 
توجــه بــه الگوریتمــی کــه بــرای آن تعریف شــده بود، 
پاســخ های کاربر جمــع آوری شــده و از بیــن 11 مقصد 
موجود، یکی از نقــاط دیدنی جهان همــراه با تحلیلی 

شخصی سازی شــده بــه کاربــر ارائــه می شــد. کمپین 
فالیتیو با نزدیک بــه 50 هزار بار تســت الگوریتمش، 

چند ماه بعد فعالیت خود را آغاز کرد.

  در خدمت کلیک بیشتر
کمپین دلت با کجاســت 12 میلیون و 79 هــزار و 2۴5 
ایمپرشــن در ســه کانال اینســتاگرام، تلگــرام و توییتر 
دریافت کرد. یک میلیون و 875 هزار و 227 ایمپرشن 
از این مجمــوع فقط متعلق بــه اکانت هایی اســت که 
پیش از ایــن ارتباطی بــا این برنــد نداشــته اند و بدون 

هزینه بود ه اند.
این کمپین با تصویر سازی شــخصی، کپی رایتینگ با 
جزئیات، قابلیت اشتراک گذاری ساده، دوری از جایزه 
و قابلیت بازنشر تقویت شد. کمپین موفق فالیتیو، در 
روزهای فراری شــدن مسافران از ســفر و خانه نشینی 
مردم و بحران های متعدد و پیش بینی نشده،، تالشی 
بــرای تقویــت برنــد و ذخیــره اعتمــاد مســافران بــرای 
روزهای بعــد از کروناســت. روزهایی کــه باالخره مردم 
می توانند بدون نگرانی برای سفر به هر نقطه ای که به 

آن عالقه مندند هزینه کنند.

لی لی  اسالمی  

Lili.eslami
@gmail.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

پژوهشگران روی دوران طالیی آمریکا 
تحقیقاتی انجام داده اند تا دریابند چرا 

آمریکا زمانی بیشترین نوآوری را داشته است

یک عصر باشکوه

موقعیت رقابتی اقتصاد آمریکا وابســته به پیشــرفت های 
فناوری است. داده های اخیر نشان می دهد که تحقق نوآوری 
دشوار شده و سرعت رشد نیز در حال کند شدن است. درک 
فضاهایی که بیش از هــر چیز برای نوآوری مفید هســتند، 
از چالش هــای بنیادین در کســب وکار و اتمســفر سیاســی 
است. یکی از راه های رسیدن به چنین فهمی، نگاه به تاریخ 
است. بر همین پایه سه تن از پژوهشگران دانشگاهی، چهار 

ســال پیــش روی موضــوع دوره طالیی نــوآوری 
تمرکــز کردنــد تــا دریابنــد چطــور در پایــان قرن 
نوزدهم و ابتدای قرن بیســتم؛ آمریکا به کشور 
پیشتا صنعتی دنیا تبدیل شد. این پژوهش را 
سه تن از استادان برجســته دانشگاهی انجام 
داده اند که یکی از آن ها یوفک آکیجیت استاد 
اقتصاد دانشگاه شیکاگو و پژوهشگر مؤسسه 
تحقیقات اقتصادی است و دیگری تام نیکالس 
اســتاد مدیریت کســب وکار در گــروه مدیریت 
کارآفرینــی مدرســه کســب وکار هــاروارد و  نفر 

سوم هم جان گریگسبی کاندیدای دریافت درجه دکترا در 
دانشگاه شیکاگو. 

پژوهشی که هم برای فعاالن اقتصاد نوآوری در هرجای دنیا 
درس ها و نکته های خواندنی دارد و هم برای سیاست گذاران 
حاکمیتی که حــوزه فعالیت و مسئولیت شــان، به نــوآوری 
مرتبط می شــود. از جمله برای اقتصاد نــوآوری ایران که این 

روزها با پرســش های عمیق تری از این  دســت مواجه است 
که چرا نوآوری در اقتصاد پا نمی گیرد و به مرحله تاثیرگذاری 

واقعی نمی رسد!

 ۶0 سال و میلیون ها گواهی اختراع 
دوران طالیــی بــه آمریکایی هــای پیشــتاز در فنــاوری تعلق 
دارد؛ افرادی چون تسال و ادیسون در تولید روشنایی از برق 
و الکســاندر گراهام بل و الیشــا گری در ساخت 
تلفن. این پژوهش تحلیلی از افراد شناخته شده 
فراتر رفته است و پژوهشگران در آن یک ساختار 
داده ایجاد کردند که شامل داده های میلیون ها 
گواهی اختراع در سرشماری های فدرال از سال 
1880 تا 19۴0 می شد. آن ها همچنین اطالعات 
مربوط به گواهی های ثبت اختراع را با داده های 
ایالت هــا و داده هــای ملی پیونــد زدند و بــه این 
ترتیب توانستند به این پرسش پاسخ دهند که 
چرا ایاالت متحده توانست آن گونه نوآور باشد.

بستر توسعه فناوری در یک قرن پیش بسیار متفاوت بود. 
به عنوان نمونه در سال 1880 بیشترین فعالیت های نوآورانه 
محصــول کار افــرادی نــوآور بود کــه خــارج از شــرکت ها کار 
می کردند. آزمایشگاه های پژوهشی همانند آنچه که ادیسون 
در سال 1876 در نیوجرسی ایجاد کرد، به ندرت وجود داشت. 
تقاضا برای ثبت گواهی اختراع توســط شرکت های نوین از 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

یکپارچگی سازمانی در بروز خالقیت نقشی اساسی دارد

چگونه یک اتمسفر خالق بسازیم؟
پژوهش ها نشان داده که تفکر خالق به معنای 
ایجــاد ارتباطــات جدیــد بیــن مناطــق مختلف 
مغــز اســت. ایــن ارتبــاط را می تــوان با پــرورش 
مهارت های تفکر واگرا و قرار دادن عمدی خود 
در معرض تجــارب جدید و یادگیری به دســت 
آورد. خالقیــت بــا عوامــل بســیاری همچــون 
محیط مســاعد، همکاران دلخــواه، ویژگی های 
شخصیتی، معنویت و خوش اقبالی پیوند دارد. 
یافتن ترکیب مناسب این موارد چالش برانگیز 
اســت، اما داستان موفقیت شــرکت های نوآور 
ماننــد اپــل و تســال کــه در ایــن منحنی رشــد و 
توسعه پیشتاز شدند، نشان می دهد که چنین 
تالش هایی پاداش خــود را دریافت می کند. در 
نقطه مقابل از دســت دادن اتمسفر خالقیت 
یکی از عواملی اســت که تحول یک سازمان با 
نیروی خالقیت را نابود می کند. چگونه می توان 

در سازمان یک فضای خالق ایجاد کرد؟ 
اتمســفر خالق جایی اســت که افراد احساس 
راحتــی کننــد و آن قــدر ایمنــی داشــته باشــند 
که خالقیت خــود را بــروز دهنــد. فضــای کاری 
می تواند همه تالش های ســازمان بــرای تبدیل 
شــدن بــه یــک ســازمان خــالق را از بیــن ببــرد.  
فضــای کار همچنیــن ابــزاری بــرای جذابیــت 
ســازمان و گــردآوری اســتعدادهای درخشــان 

است. 
در بســیاری از ســازمان ها که درگیر مشکالتی 
نیســتند  قــادر  کاری  هســتند،  گروه هــای 
میــزان ســازگاری فعالیت هایشــان را بــا چیزی 
بزرگ تــر درک کنند. در بســیاری از موارد آن ها 
نمی توانند چشم انداز و مأموریت های سازمان 
را بفهمنــد. آن هــا قــادر بــه ایجــاد ارتبــاط بین 
کارهای روزانه خود و راهبردهای کالن سازمان 
نیســتند. گروه هــای کاری بــدون داشــتن یــک 
»چــرا«ی روشــن در ذهنشــان تنهــا برداشــت 

خودشــان را از چشــم انداز ســازمان خلــق 
می کننــد، چراکــه کارکــردن بــر پایــه دســتمزد، 
انســان ها را تا همین جا پیش می برد. وقتی که 
به خوبی چنین سازمانی را بررسی کنیم، سطح 
بســیار زیادی از مشغله مشــاهده می شود که 
توان و تأثیرگــذاری اندکی را ایجــاد می کند. در 
چنین فضــای کاری درگیری هــای درون گروهی 
و بین گروه ها ایجــاد می شــود و در همین حال 
احســاس نارضایتی کلی و دلســردی نیز پدید 

می آید.
یک سازمان خالق سازمانی است که به شکلی 
درونی از باال به پایین، از پایین به باال و از چپ 
به راست یکپارچه است. بسیاری این حکایت 
را می داننــد که جــان اف. کندی هنــگام بازدید 
از مرکز فضایی ناســا در ســال 1962 به ســمت 
یــک نگهبان رفــت و از او پرســید که چــه کاری 
انجــام می دهــد؟ و نگهبــان پاســخ داد: »آقای 
رئیس جمهور من به برنامه فرســتادن انســان 
روی ماه کمک می کنم.« اگر کارها در ســازمان 
به شکلی اداره شــود که بتوان از نگهبانی که از 
ســاختمان محفاظت می کند چنین پاســخی 
گرفــت، یکپارچگــی از باال بــه پاییــن خوبی در 
سازمان ایجاد شده است. یکپارچگی از پایین 
به باال آن اســت که بتوان از این افــراد و نتیجه 
کار هرکــس در ســازمان بــرای بیــان و توســعه 

راهبرد سازمان استفاده کرد. 
آنگاه که یک دیدگاه مشترک درباره همکاری و 
فعالیت در ســازمان برای رسیدن به یک هدف 
در همه گروه ها پدید آید، یکپارچگی از چپ به 
راست نیز به دست آمده است. با دستیابی به 
این سه نوع یکپارچگی اســت که سازمان ها از 
سامانه ای درهم ریخته به سازمانی یک  دست 
تبدیل می شوند که همه بخش ها با هم افزایی 

کار می کنند. 

ADVISEتوصیه
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

پول درآوردن از تفریح مردم کار سختی نیست. اقتصاد 
فراغــت در همــه جــای جهــان بخــش جدایی ناپذیر از 
تولیــد ناخالــص داخلی کشــورها را تشــکیل می دهد. 
در ایران اما تفریح و فراغت شکل و رنگ و بوی خاصی 
دارد و مردم به سختی پس اندازشان را در این راه خرج 
می کنند و اگر هم این اتفاق بیفتد، شاید سهم کتاب و 
کافه و فیلم و سریال و سینما و کمی هم سفر خارجی 
بیشــتر باشــد. پاندمی حتی وضعیت را حادتر از قبل 
هم کــرده اســت. امــا »فخــر ایــران« توانســته از محل 
فــروش چــادر، وســایل مســافرتی، صندلی هــای قابل 
جمع شــدن و وســایل کمپینــگ، درآمد قابــل توجهی 

کسب کند.

 بــازاری بکر را که کســی بــه آن فکــر نمی کند، شــرکتی 
کوچــک به ســرعت از آِن خــود کــرده و 
حــدود 160 میلیــارد تومــان فروش داشــته 
اســت. امروزه فخر ایران یا همــان کارخانه 
قدیمی خانواده نمازی، با ساخت انواعی از 
فانوس، صندلی، اجاق، میز، کیسه خواب 
و چادرهای مسافرتی که استقبال عجیبی 
از آن ها طی سالیان اخیر شده، به فهرست 
500 شــرکت برتــر کشــور در رده بنــدی 
سازمان مدیریت صنعتی راه یافته است. 
این شــرکت 63 ســاله که در عیــن گمنامی 

ســطح درآمد جالبی دارد، غیرمنتظره تریــن بازیگر در 

نگاهی به فعالیت های شرکت »فخر ایران« که در 
میانه لیست IMI500 جا خوش کرده است

خیمه سنگین
روی بازار کمپینگ

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi

فهرســت بنگاه های برتر ایران است که از قبل ساخت 
محصوالتی نه چنــدان متعارف به رتبه سیصد و ســوم 
کشــور رســیده اســت. در این گــزارش کوتــاه نگاهی به 
فعالیت هــای فخــر ایــران و ابعــاد مختلــف درآمــد این 

بازیگر قدیمی انداخته ایم.

  صعود 99 پله ای
داده خاصی درباره بازار کمپینگ و مســافرت ارزان در 
ایران وجود ندارد. در جهان میانگین ساالنه مسافرت 
ارزان در دوره پیش از شیوع بیماری کرونا بین 20 تا 25 
درصد بوده کــه این عــدد در ایران حــدود 2/۴ تا 2/7 
درصــد تخمین زده شــده اســت. آمریکای شــمالی در 
این حــوزه رکورددار اســت. در خاورمیانــه این موضوع 
کمرنگ اســت. از ایران اما آمار دقیق و روشــنی درباره 
هزینه کرد افراد روی سفر ارزان در یک دوره زمانی یک 
ســاله وجود ندارد. بــرآورد کارنگ این اســت که چنین 
ســبکی از ســفر در ایــران در حال گســترش 
است و اغلب در بین طبقات متوسط شایع. 
فکر بکر فخر تمرکــز روی همین افــراد و این 
بخــش از بــازار اســت. اینکــه برای کســانی 
که تمایــل بــه کرایه هتــل یــا منــازل ندارند، 
اقســامی از چادرهــای مســافرتی را بــرای 
بوم گــردی، روســتاگردی و کوهنــوردی تولید 
کنــد.در عیــن حــال وســایلی مثــل صندلی 
مســافرتی و تخــت تاشــو جــزو مهم تریــن 
کاالهای تولیدی مجموعه فخر ایران هستند 
که کمتر مورد توجه قرار می گیرنــد. اینکه فخر ایران با 

 فخر ایران چگونه بازارش 
را گسترش دهد؟

کاسبی از حس 
ماجراجویی

عموم کشــورهایی که در زمینه کمپینگ 
مصرف کنندگان متعــددی دارنــد، دارای 
طبیعــت چهــار فصــل و پارک هــای ملی 
بسیار هســتند. گســترش فرهنگ سفر 
ارزان کــه از دو جنبــه به تقویــت فرهنگ 
شــادی و رفــاه در کشــور منجر می شــود، 
یکــی از بهتریــن اقداماتــی اســت کــه 
بــا یــک فرهنگســازی درســت می توانــد 
حتــی زمینــه حفاظــت بهتــر از منابــع 
طبیعــی کشــور را فراهــم آورد. در ایــران 
ده ها پارک ملــی و مجموعه جذاب وجود 
دارد که شرکت هایی مثل فخر ایران و نیز 
کسب و کارهی نوآور سفر ارزان می توانند 
بــا تمرکــز روی آن هــا و جلوه هــای طبیعی 
بکــری کــه دارنــد، تجربــه کمپینــگ را به 

مسئله ای عمومی تبدیل کنند. 
پارک ملی بوچاق در اســتان گیالن، پارک 
ملی دریاچه ارومیه، پــارک ملی بختگان 
در اســتان فارس، پارک ملی قمیشــلو در 
اصفهــان، پــارک ملــی نایبنــد در اســتان 
بوشهر و نیز پارک ملی خارتوران در استان 
ســمنان از جملــه مهم تریــن و زیباتریــن 
مناطقــی هســتند کــه می تــوان بــرای 
کمپینــگ روی آن ها حســاب باز کــرد. در 
عین حــال مناطق حفاظت شــده بســیار 
زیبایی در استان های کمترشناخته شده 
نظیر ایالم، خراســان شــمالی، سیستان 
و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و نیز 
ناحیه آلموبالغ در همــدان جزو جاهایی 
هستند که برای توسعه کمپینگ می توان 

آن ها را پیشنهاد داد. 
در ســال های اخیــر کــه مدل کســب وکار 
صنایــع بــا روندهــای اســتارتاپی مبتنــی 
بر گســترش حوزه نوآوری شــدت گرفته، 
حمایــت شــرکتی همچون فخــر ایــران از 
برندهای حوزه کمپینگ یا سرمایه گذاری 
روی توســعه ایــن بخــش، رویکــردی 
هوشــمندانه اســت. از قضا در شــرایطی 
که دسترسی به سفر خارجی برای طیف 
وسیعی از شهروندان در طبقات متوسط 
و پایین جامعه کمرنگ شــده و اقامت در 
مجموعه هایــی مثل هتل ها یا مســافرت 
هوایی بخش اعظم هزینه سفر را تشکیل 
می دهد، کمپینگ می تواند بازی دو ســر 
برد جامعه و اقتصاد باشــد. بازی نســبتا 
ارزانی که هم بازار شــرکت هایی همچون 
فخر ایران را توسعه می دهد و هم به شدت 
می توان در بهبود سطح رضایت از زندگی 

شهروندان مؤثر باشد.

ANALYZEتحلیل
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آفاق
H O R I Z O N S

یکــی از بزرگ ترین مزیت هــای رقابتی که یــک خرده فروش 
می توانــد داشــته باشــد، امــکان رســاندن ســریع و کارآمــد 
سفارش های آنالین به دست مشتریان است. این اغلب به 
معنای تحویل درب منزل است، اما ممکن است به این معنی 
باشد که خریدار خود سفارشــش را در یکی از فروشگا های 
متعلق به خرده فروشی در اطراف محل زندگی خود تحویل 
بگیرد. در هــر صورت خرده فروشــان با فعالیــت در نزدیکی 
محل زندگی مشتریان خود از مزایای این مجاورت بهره مند 
می شوند.براساس گزارشی یو اس بی )USB( که یک شرکت 
سرمایه گذاری است، آمازون هنوز در این بخش عقب تر از 
رقبای بزرگ خود است. یو اس بی تخمین می زند که آمازون 
در حال حاضر دارای انبارهایی در حد فاصل یک ساعته با 
77 درصد آمریکایی ها باشد. درصد باالیی ست اما هنوز هم 
بعد از والمارت جای می گیرد که تقریبا پنج هزار فروشگاه در 
سراسر ایاالت متحده دارد و با 99 درصد از مردم این کشور، 

فاصله ای یک ساعته. 
ســرمایه گذاری های ســنگین آمــازون در ســاخت شــبکه 
تدارکاتی خود طی ســالیان گذشــته، ایــن امکان را بــرای آن 
فراهــم کرده اســت کــه در کمتر از دو ســاعت ســفارش های 

خاص را تحویل دهد. اما برای والمارت و تارگت - یکی دیگر 
از رقبای آمازون - شبکه های گسترده فروشگاهی آن ها را از 
نظر فیزیکی نزدیک به مشتریانشان نگه می دارد و حداقل 
این مزیت را داشــته اند که در زمان شــیوع بیمــاری کرونا، از 

فروشگاه ها به عنوان محل ارسال سفارش های 
آنالین اســتفاده کننــد. آن هــا به خریــداران این 
امــکان را می دهنــد کــه سفارش هایشــان را از 
نزدیک ترین مــکان تهیــه کنند.گزینــه تحویل 
در فروشــگاه که بــه گفتــه تارگت در مقایســه با 
ارســال آن به مشــتری حدود 90 درصــد ارزان تر 
است، در بین خریداران محبوب شده است و به 
کسب و کار خرده فروشانی که این خدمت را ارائه 
می دهند، رونق می بخشد. همانطور که یو اس بی 
در گزارش خود آورده است: »در دنیای کانال های 

همه جانبه، داشتن زیرساخت هایی برای سرویس دهی به 
مشتریان بر مبنای چگونگی درخواســت آن ها به دریافت 
خدمات، یک تمایز اساســی اســت.«آمازون در تالش برای 
شکســت دادن رقبای خود از چیزی کم نگــذارد. از آنجا که 
این شــرکت بخش فروش خــود را در دوران همه گیری کرونا 

تحت فشــار می دید، ســرمایه گذاری بیشــتری را در بخش 
تدارکات خود انجام داد. یو اس بی یادآور می شود که هزینه 
آمازون برای بخش هایی مانند انبارها و هواپیماها در ســال 
2020 بالغ بــر 35 میلیارد دالر بوده اســت؛ بیــش از دو برابر 
هزینه ســال قبــل و بیشــتر از مجمــوع هزینه 
بســیاری از رقبــا در ایــاالت متحده و »بیشــتر 
این موارد به گســترش عملکردهــا اختصاص 
داشــت، ماننــد ســرمایه گذاری بــرای رشــد 50 
درصــدی شــبکه های پخــش و تدارکات«.اگــر 
والمارت و تارگت بخواهند به رقابــت با آمازون 
در بخش آنالین ادامه دهند، چاره ای ندارند جز 
اینکه همچنان برای قسمت عملیات دیجیتال 
هزینه کنند. این شرکت در حال حاضر حدود 
۴0 درصــد از بازار تجــارت الکترونیکــی ایاالت 
متحده را در اختیار دارد و همچنان با سرعت زیادی در حال 

رشد است.
در همیــن حــال قــرار اســت آمــازون روی فاصلــه یــک 
ســاعته از درصــد بیشــتری از جمعیت ایــاالت متحده 

سرمایه گذاری کند.

والمارت با 99 درصد مردم آمریکا فقط یک ساعت فاصله دارد، آمازون اما با 77 درصد 
آمریکایی ها؛ سرنوشت خرده فروشی آنالین به این درصد ها و فاصله ها وابسته است...

شاخص بقا: فاصله یک ساعته  با مشتری

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

مشکالت قوانین مهاجرتی 
آمریکا برای نوآفرینان

منع ورود مدیرعامل 
پایپ به آمریکا

بنیان گــذار و مدیرعامــل انگلیســی یــک 
شرکت تازه تأسیس مستقر در میامی به 
ارزش دو میلیــارد دالر، می گویــد به دلیل 
نقص سیستم مهاجرت آمریکا نمی تواند 

به ایاالت متحده بازگردد.
هری هرست، مدیرعامل شرکت پایپ که 
به استارتاپ های در کسب سرمایه کمک 
می کند، در توییتــر خود نوشــت: »من تا 
سال آینده از ورود به ایاالت متحده منع 
شــده ام.« وی افــزود: »قوانیــن مهاجرت 
ایاالت متحــده ناقص اســت و مــا نیاز به 

اصالح داریم.«
هرســت گفت که وی قبال آخریــن ویزای 
O-1خــود را دریافت کــرده اســت. ویزای  
O-1بــرای افــرادی کــه »ســابقه موفقیت 
فوق العــاده« دارنــد، طبــق خدمــات 
شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده رزرو 
شده اســت. با این حال هرســت گفت او 
اکنون نمی تواند در سفارت ایاالت متحده 
در لندن وقت بگیرد تا ویــزا در گذرنامه او 
مهر شــود. طبق گفته هرســت، ســفارت 
گفته اســت که کمبود نیرو دارد و تا سال 
آینده نمی تواند قرار مالقات بدهد. وی در 
توییتر بیان کرد: »به نظر می رسد در دوران 
کرونا سفارت به صورت یک هفته در میان 
کار می کرده، بنابراین اکنون آن ها بیش از 
یک سال از برنامه قرارهای مالقات عقب 
هستند.آن ها قرار مالقات های اضطراری 
دارند، اما ظاهرا من واجد شرایط نیستم، 
هرچنــد هیچ کــس نیســت کــه در مــورد 

صالحیت ها راهنمایی کند.«
هرســت گفته که وی در طــول کار خود به 
عنوان یک کارآفرین، کمک های بزرگی به 
جامعه ایاالت متحده کرده است. او قبل 
از تأســیس شــرکت پایپ، حــدود هفت 
ســال پیش یک ســرویس اجاره اتومبیل 
به نام اسکورت راه اندازی کرد. وی نوشت: 
»مــن بــه مــدت هفــت ســال در ایــاالت 
متحده زندگی كرده و مالیات پرداخته ام. 
من شركت هایی را اداره كرده ام كه به طور 
مســتقیم صدها هــزار نفــر را اســتخدام 
كرده و به هزار نفر از شهروندان آمریكایی 

كار قراردادی ارائه داده است.«

REPORTگزارش
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درست است که برق این هفته قطع نشد ولی در هفته های آینده به گفته وزیر 
نیرو قطع خواهد شد و من فکری اساسی برای حل آن کرده ام

شب نوشته های یک بچه 
نوآور! )7(

افتتاح پرشکوه 
گاوداری

مهــدی  امــروز  حرکــت  از  هنــوز 
شــگفت  زده هســتم، بــاورم نمی شــود 
جلســه ای کــه بــا آن همــه زحمــت و 
دعــوت تک به تــک و یــادآوری بــه همه 
تشــکیل داده بــود، چــه ســرانجامی 
پیــدا کــرد. اتفاقــات خنــده دار و گاهی 
گــروه  در جلســات  ناراحت کننــده 
داشــته ایم، بحث و مجادله هــم بوده، 
ولــی ایــن یکــی نوبــر بــود. باورکردنــی 
جلســه  تــوی  مهــدی  کــه  نیســت 
تخته پاک کــن را به ســمت کامیار پرت 

کند، آن هــم نه بــرای شــوخی، زده بود 
که بزند. 

البته کار وقتی باالتر گرفت که ســامان 
با خنده گفت خدا را شکر که روی میز 
قندان نبود تا پرت کنی و حتما بعدش 
دندان هــم می گرفتی. چنــد دقیقه ای 
که بــه پادرمیانــی گذشــت و فضا کمی 
آرام تر شد، سامان دوباره تکه پرانی کرد 
و به ســمیرا گفت آن جیغی که زدی از 
نوع بنفش بود یا صورتی؟ ولی با تشر 
فریبا ایــن موضــوع دنبال نشــد؛ حاال 

من مانده بودم و جلســه ای کــه نفرات 
اصلی اش پراکنده شده بودند. 

نیــم ســاعت بعــد جلســه بــا تــوپ و 
تشــرهای من به مهدی و کامیار دوباره 
شروع شــد و به قول فریبا برگشتیم به 
دستور جلسه. بحث سر این بود که ما 
برای پیشبرد کار به چند ابزار نرم افزاری 
نیاز داریم. مهدی و محسن معتقدند 
که خودمان برنامه اش را می نویســیم، 
الزم نیســت هزینــه کنیــم و اختیارش 
هــم دســت خودمــان اســت. کامیــار و 

ندا آمد برادر! برق رفته طنز
H U M O R

1
این هفته برق قطع نشــد. الاقل در محله ما قطع نشد. 
این پیــروزی را به ملت شــریف ایــران تبریــک می گویم. 
البته اگر جایی هم برق رفته باشــد، چیزی از ارزش های 
بچه هــای ما کــم نمی شــود. جــای نگرانی نیســت. جای 
دوری نرفتــه، هــر کجا رفتــه باشــد، خــودش برمی گردد. 

شما هم به جای حسودی به محله ما، بهتر است گوش 
بگیری ببینی ادامه حرفم چه بود.

 

2
گفتیم کــه این هفتــه برق نرفــت امــا خیلــی زود یکی از 
مســئولین وزارت نیرو ضمن محکوم کردن حرکت اداره 

بــرق محله مــا، افــزود: »برق قطــع خواهــد شــد و از این 
بــه بعد هــم الاقل تا دو ســه مــاه همیــن برنامه اســت.« 
خــب حــاال - دور از جــان شــما - چــه گِلــی بــه ســرمان 
بگیریــم؟ بــدون برق کــه نمی شــود زندگــی کرد یــا الاقل 
خیلی نمی شــود زندگــی کرد. البتــه مطمئنم کــه همین 
االن چند سلبریتی و چندین کارشناس امور همه چیز و 
گزارشگر حقیقت یاب صداوسیما دارند دالیلی برایمان 

 گوناگونی طبع و روحیه
در اشعار موالنا

هر کسی را بهر 
کاری ساختند

دربــاره مثنــوی معنــوی، دیــوان اشــعار 
جالل الدیــن محمــد بلخــی مشــهور 
بــه مولــوی، بســیار شــنیده ایم. مثنوی 
مولــوی دری اســت بــه دریــای بیکــران 
معرفتــی کــه ایــن شــاعر بــزرگ قــرن 
هفتم هجری قمری از آن نوشــیده بود. 
جالل  الدیــن محمــد کــه پــس از فــوت 
پــدرش تحــت تعلیمــات برهان الدیــن 
محقق ترمذی قرار گرفته بود، در ســال 
6۴2 هجری قمری و به دنبال مالقات با 
شــمس تبریزی، دچار دگرگونی درونی 
شد و جایگاه تدریس و فتوا را رها کرد و 

به خودسازی پرداخت. 
جالل الدین محمد مولوی در دفتر سوم 
از دیوان بزرگ مثنــوی معنوی با آگاهی 
از گوناگونــی طبــع و عالقه مندی هــای 
افراد، به دیگران یــادآوری می کند که از 
آغاز به ایــن تفاوت ها توجــه کنند تا در 

پایان دچار پشیمانی نشوند. 

بود درویشی به کُهساری مقیم
خلوت او را بود هم خواب و نَدیم

چون ز خالق می رسید او را ُشمول
بود از انفاِس مرد و زن َملول

همچنانک سهل شد ما را حضر
سهل شد هم قوم دیگر را سفر

آنچنانک عاشقی بر سروری
عاشقست آن خواجه بر آهنگری

هر کسی را بهر کاری ساختند
میل آن را در دلش انداختند

دست و پا بی میل، جنبان کی شود
خار وخس بی آب و بادی کی رَوَد

گر ببینی میل خود سوی سما
پَرِّ دولت بر گشا همچون ُهما

وَر ببینی میل خود سوی زمین
نوحه می کن، هیچ منشین از حنین

عاقالن خود نوحه ها پیشین کنند
جاهالن آخر به سر بَر می زنند

ز ابتدای کار آخر را ببین
تا نباشی تو پشیمان یوم دین

HINTنکته

همانجوری که تلویزیون ملی نظارت می شود؟

تولیدکنندگان محتوا توجیه می شوند؟




