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مهران امیری

کارشناس کسبوکار
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گفتوگو باوحیدصنعتی ،مدیریک
فروشگاهاینترنتیکه میخواهدفراترازمرزایرانفعالیتکند

توليدبرق»آيکيا« بيشتراز
مصرفشخواهدشد

شکستن حصارها

استارتآپبزنيم؟
کلمه اســتارتآپ که معادل زیبای
آن در فارسی کسبوکار نوپاست را
در چند سال اخیر زیاد شنیدهایم .در
حالی که جوانان خالق و افرادی که
در تالش برای ایجاد یک کسبوکار
نوآورانه و رو به رشد هستند ،استفاده
از این کلمه را برای معرفی کارشان
مناسب میدانند ،بســیاری افراد از
ب مقام و بلندگو،
جمله مدیران صاح 
برای بیــان نظرات خود نیــز از این
کلمه بسیار اســتفاده میکنند .اما
معنای درســت و قابلقبــول برای
این کلمه چیســت .کسبوکار نوپا
براســاس تعاریف رسمی به طرح یا
شرکتی گفته میشــود که توسط
کارآفرینان با هدف توســعه کارآمد
و ارزیابی یک الگوی تجاری شــکل
میگیرد .مفاهیم کارآفرینی و ایجاد
کســبوکار نوپا شــبیه به یکدیگر
هســتند ،اما در حالی کــه هر اقدام
کارآفرینــی و کســبوکار تــازه از
جمله کســبوکارهای خویشفرما
بهدنبال توسعه در اندازههای بزرگ
نیستند ،کسبوکارهای نوپا بهدنبال
طیکردن رونــد تبدیل به پدیدهای
فراتر از بنیانگذار(ان) خود هستند
و تالش میکنند به شــرکتی بزرگ
تبدیل شوند .در همین حال ،برخالف
اغلــب کســبوکارهای متعارف،
کسبوکارهای نوپا بهشدت نامعلوم
هســتند و تعداد بســیاری از آنها
شکســت میخورند؛ گرچه برخی
از آنها میتوانند به تکشــاخهای
دنیای کسبوکار تبدیل شوند .این
تعریف مقایسهای از کسبوکار نوپا
با آنچه بسیاری از افراد در سالهای
اخیر میگویند یا بهدنبال آن هستند
سازگار نیست .بســیاری از مدیران
در ســخنرانی و مصاحبــه و حتی
نوشتههای خود ،موضوع اشتغالزایی
و کارآفرینی و کسبوکار نوپا را با هم
درآمیخته و هرکــدام را بدون توجه
به تفاوتها بــا مفهومی که در ذهن
خود ســاختهاند تطبیق داده و بیان
میکنند؛ نتیجه آن هم این است که
در تصمیمسازیها و برنامهریزیها
وارد مسیری میشــوند که از ابتدا
نادرست و ناکارآمد است .شاید بتوان
تالش فراوان بسیاری از این افراد برای
ی نوپا
ارائه وام بانکی به کسبوکارها 
را یکی از نتایج این نوع برداشتها و
تعاریف نادرست از موضوع دانست.
از سوی دیگر ،درآمیختن شلختهوار
مفاهیم با یکدیگر ،استفاده از عباراتی
نظیر «استارتاپ بزنیم» صرفنظر از
تالش غیرقابل درک و مخرب برخی
برای استفاده از کلمات انگلیسی در
حالی که جایگزینهای مناســب و
زیبای فارســی در دسترس هست،
عباراتی همچون «استارتاپ زدن»
نشان از نبود فهم درســت از فضا و
ی نوپا و شیوه
نیازهای کسبوکارها 
کار در این بستر است .ورود به عرصه
کسبوکار نوپا نه دنبالهروی از یک
مد مثل ســایر موارد ،نــه یک رفتار
احساســی زودگذر و نه یک فعالیت
تجاری محض است .کسبوکار نوپا
شیوهای هوشمندانه و نیازمند تالش
و خالقیــت برای حل یک مشــکل
با نگاه به دوردســت برای کشــف
ش است و در
افقهای تازه و خلق ارز 
کنار دانــش و بینش ،به کار و تالش
و آمادگی برای رویارویی با چالشها
نیاز دارد.

کار ،همدم و یار کودکیهای وحید صنعتی است .روزها و شــبهای چهارفصل خدا را در قوچان کار کرده و همزمان درس خوانده؛ نه از کار عقب مانده و نه از تحصیل .خانواده و باورهای پدرش بیشتر او را به کار
واداشته .وحید در یک خانواده سنتی و ساده قوچانی بهدنیا آمده .سختیها و مشقتها را برای گذران زندگی چشیده و همین او را در مسیر کار و زندگی پُرتالش کرده .کودکیهای وحید عجین بوده با گریز و فرار از
یوسختیهایشراجبرانکند .بیشترازهرچیزپندارپدرومادرشبهاوانگیزهکاروتغییردرزندگیاشرا
آیندهنامعلومویکنواخت.کارمیکردودرسمیخواندبرایاینکهتغییرایجادکند؛تغییریکههمهکودک 
میداد« :پدر و مادرم باور داشتند که باید کار کنم تا به خواستههایم برسم .معتقد بودند که اگر چیزی بخواهم باید خودم تالش کنم ،چراکه تواناییشان بیشتر از این نبود .این برای من انگیزهای بود که از این پوسته
خارج شوم و برای خودم فرصت ایجاد کنم .کودکیهایم و شرایط سخت ،عمدهترین دلیلی بود که باعث شد در زندگی و کارم بهدنبال تغییر باشم».

مهرناز شهباز
روزنامهنگار

وحیدمیدانست
کهچهمیخواهد
وچهبایدبکند.
ازکودکیهایش
قدمهاجلوتر
بود .آرزویش
این بود که
برای خودش
و دیگران کار
جدیدی راه
بیندازد.اولین
کارگاهش را در
پانزدهسالگی
راهاندازی
کرد .یک
کارگاهکوچک
معرقکاری در
شهرقوچان
که به او اولین
تجربههای
کارآفرینی
را داد

کودکیهاونوجوانیهایوحید
گزارش در قوچان گذشت .از ده سالگی
یاد گرفت که نباید برای عبور از
سختیها و رسیدن به خواستههایش منتظر
کسی بماند که اگر میماند شاید روزگار چیز
دیگری پیش روی او میگذاشت .قوچان ،شهر
کوچکی بود و از نگاه وحید ،کمتر کسی در این
شهربهدنبالتغییرشرایطزندگیوکسبوکار
بود« .شرایط مالی پدر و مادرم چندان تعریفی
نداشت ،تحصیالتشان هم کم بود و همین ما را
بیشتر درگیر زندگی روتین در قوچان میکرد.
من از همان بچگی از این زندگی یکنواخت و
تکرارمکرراتبرایهمهجوانهایشهروحتی
خواهر و برادرم ،بیزار بودم .تابستانها بهجای
تفریح ،کار میکردم و زمستانها ،وقتی بچهها
در خانههای گرمشان بودند من در سرما کار
میکردم و همزمان درس هــم میخواندم.
واقعیتاینبودکههمهاینها مراآزار میدادند؛
اینکه بخواهم تا آخر عمر در سطح پایینی از
زندگی بمانم و نتوانم برای خودم آینده خوبی
متصور باشــم ».وحیــد کار میکرد و درس
میخواند .از کار کردن در مغازههای مردم تا
کارگری و کارهای فنی .وحید کودکیهایش
را با کار گذراند .این تنها حکایت وحید نیست؛
کودکان زیادی در سراســر ایــران ،از ایالت
گرفته تا روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ،
طعم کار را از همان کودکی چشیدهاند .کار و
تحصیلهمزمانازآنهامردانسختیساخته
که در عبور بیامان زندگی صیقل خوردهاند و
ساخته و پرداخته شدهاند و چهبسا اگر دست
روزگار یاریشان کرده کارگشای مردم شهر
و دیارشان شــدهاند .وحید از همان نوجوانی
افکارش پروبال بلندی داشت .از همان کودکی
مرد کار خودش بود یا بهقولی بر کار خودش
سوار بود .میدانست که چه میخواهد و چه

باید بکند .از کودکیهایش قدمها جلوتر بود.
آرزویش این بود که بــرای خودش و دیگران
کار جدیدی راه بینــدازد .اولین کارگاهش را
در پانزده ســالگی راهاندازی کرد .یک کارگاه
کوچک معرقکاری در شــهر قوچان که به او
اولین تجربههای کارآفرینی را داد.

تجربههایگذشته،امیدهای
آینده

وحید ،هنرستان را در شهرش تمام کرد و بعد
از اتمام دانشگاه در رشته نرمافزار راهی شهر
مشهد شد .او ساکن این شهر شد و همان جا
برنامهنویسی و روی پروژههای مختلف کار
میکرد و تجربههای کاری دیگری را از سر
گذراند« .در این چند سالی که ساکن مشهد
شدم کارهای مختلفی انجام دادم .در حالی
که برای دیگران کار میکردم ،اما تمام تالش
خود را کــردم برای خودم هــم کارآفرینی
داشته باشــم .کارگاه شکالتسازی ،یکی
از کارگاههایــی بود که راهانــدازی کردم یا
شرکت هوشمند «سای مدارس» که هرکدام
بهدالیلی با شکســت روبهرو شــدند .ادامه
تحصیل دادم و وارد مدیریت  MBAشــدم.
تحصیلدرمقطعکارشناسیارشداینرشته
دیدگاههای جدیدی در زمینه کارآفرینی به
من داد و کمکم کرد در این زمینه مدیریت
بهتری داشته باشم ».وحید حاال میتوانست
بهتر و با آگاهی بیشتر قدمهایش را بردارد و
شاید حاال زمانی بود که میتوانست ایدههای
خودش را در کارآفرینی امتحان کند .ایجاد
شرایط بهتر و قدمهای آرام و پیوسته در این
مســیر ،برای وحید تازگی نداشت .از همان
کودکی همــه اینها را تجربه کــرده بود و
تنها شناخت بیشــتر و آگاهی میتوانست
او را بیشــتر به خواستههایش نزدیک کند.

او باور داشــت باید برای موفقیت از پلههای
پایینتر شروع کند .ایده جدیدی به ذهنش
رسیده بود ،اما باید برای شروع ،جای پایش
را در همــان پلههای پایین ،محکم میکرد.
ایدهاش راهاندازی فروشگاه اینترنتیای بود
که کارش فروش محصوالت تولیدی ایران و
کشورهای همسایهاش به اروپا بود .پیش از
این یک شرکت در چین همین کار را میکرد
و وحید به نظرش رسید این کار میتواند با
صبر و حوصله بیشتر برای ایران هم جواب
بدهد .بعد از اتمام کارشناسی ارشد ،فروشگاه
اینترنتی «من و شاپ» را راهاندازی کرد .او
این کار را با یکی از دوســتانش و با سرمایه
بیست میلیونی شروع کرد .هدف وحید در
این کســب وکار جدید ،فروش محصوالت
ایرانی در خارج از کشــور بود« .ما در ایران
محصوالت یونیک زیــادی داریم و همین
طور تولیدکنندههایی داریم که محصوالت
با کیفیت باالیی تولیــد میکنند ،اما جایی
برای فــروش و معرفی آنها بــه خریداران
خارجی نیست .نبود توانایی کافی در ارتباط
برقرارکردن با خارج از ایران و دالیلی مشابه
این ،مانع اصلــی تولیدکنندههای داخلی
و رکود کار آنهاســت .دیدگاه مــا در این
فروشگاه ،معرفی و فروش محصوالت ایرانی
و بعد کشــورهای خاورمیانه به کشورهای
دیگر دنیاست .پیش از این ،فروشگاههایی
بوده که بهصورت گسســته این کار را انجام
دادهاند ،اما اکثرا ناموفق بودهاند .برای این کار
باید با حوصله بیشتری کار کرد .تولیدمحتوا
بــرای معرفی و جلبنظر خریــداران ،قدم
بزرگ و مهمی است که باید با دقت برداشته
شــود ».فروش محصوالت ایرانی در کشور
خودمان و بعد کشــورهای همسایه ،اولین
مرحله کاری فروشگاه اینترنتی وحید است.

موسسهایبرایبهبودآموزشمعلوالنجسمی

فريبا عوضزاده
مترجم

خانم
«سیفاکور»
موفقشدههر
هفتهیکبرنامه
رادیوتلویزیونی
داشتهباشدتا
دربارهمشکالت
معلوالن
صحبتکند

برخــورداری از تحصیل ،یکــی از حقوق
انسانی است که عوامل زیادی در آفریقا مانع
از دسترسی معلوالن به آن میشود .بهطور
کلی ،ســاختمانهای مدارس بهشــکلی
طراحی نشــده که نیازهای افراد معلول را
برآورده کند .خانم «سیفاکور» که خودش
نیز یکی از این افراد با معلولیت جســمی
است و در غنا بزرگ شــده ،خود را قربانی
نجاتیافته این وضعیت میداند و برای حل
این مشکل موسسهای ایجاد کرده است.
اودراینموسسهشروعبهانجامفعالیتهایی
برای افزایش حساســیت درباره مســائل
معلــوالن در غنا کرد .موسســهای به نام
« »eepdAfricaتوسط «سیفاکور» در سال

 2012تاسیس شد تا سیاستهای مربوط
به معلــوالن را ارزیابی کرده ،درخواســت
تغییــرات به نفع معلــوالن را تبلیغ کند و
به دفــاع از حقوق آنها بپــردازد .او به یاد
میآورد روزهایــی را که ناگزیر بود بهدلیل
نامناسببودن مسیر دسترسی در محوطه
مدرســه ،ســینهخیز حرکت کند و حتی
دسترسی به دستشویی نیز برای او و افراد
معلــول فراهم نبود .سرنوشــت محتوم او
در صورت دسترســی نداشتن به امکانات
آموزشی،آنبودکهدرخیابانهاگداییکند.
اما تالش او و حمایت خانوادهاش موجب شد
که ادامه تحصیل دهد و امروز موسســهای
برای انجام خدمتی اجتماعــی در دفاع از
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حقوق و نیازمندیهای معلوالن ایجاد کند.
کار و تالش این موسسه موردتوجه بسیاری
قرارگرفتهوخانم«سیفاکور»درسال2017
موفق به دریافت یک بورسیه مطالعاتی از
بنیاد «فورد» شده تا در یک دوره آموزشی
درباره سیاســتهای آموزشی در موسسه
« »SITشــرکت کنــد .او همچنین جایزه
«اتحاد بینالمللی برای زنان» را نیز دریافت
کرده .او بر مبنای آموختهها و مطالعاتی که
انجامداده،چارچوبیرابهدولتغناپیشنهاد
کرد که براســاس آن ،قوانین موجود برای
افراد دارای معلولیت مناسبســازی شود.
این چارچوب توســط برنامهای موسوم به
« »WaWaبهنحوی مورداستفاده قرارگرفته

یک سال از شروع کار این فروشگاه گذشته و
وحید توانسته در جشنواره «کارآفرین شو»
در ترکیه ،بهعنــوان کارآفرین برتر برگزیده
شود .این موفقیت برای وحید کمک بزرگی
بود .او توانست سرمایهگذار خوبی پیدا کند و
با تزریق پانصد میلیون تومان در سالجاری و
پانصد میلیون تومان در سال پیش رو ،سرعت
کار در فروشــگاهش را باالتر ببرد« .در یک
سالیکهازکاراینفروشگاهاینترنتیگذشته،
رشدخوبیداشتیم.فروشبهمرحلهایرسید
که باید نیرو اضافه میکردیم و تا این لحظه ده
نفر در «من و شاپ» مشغول به کارند .هدف
نهایی ما این است که حداقل صد نیروی کار
داشته باشیم .اواسط سال ،99فروش خارجی
را شــروع میکنیم و در مراحل بعد ،دفاتر
فروشمان را در ترکیه و پاکستان راهاندازی
خواهیمکردتاهمینپروژهرابرایمحصوالت
ترکی و پاکستانی اجرا کنیم ».محصوالت
کشورهایحوزهخلیجفارسوخاورمیانهبین
کشورهایدیگر،مشتریانچندانیندارد.جدا
از محصوالت منحصربهفرد ،دیدگاه چندان
خوبی نسبت به سایر محصوالت این کشورها
وجو ندارد و این چالــش بزرگی پیش روی
وحید در فروشگاه اینترنتی اوست .او تالش
میکند با تولیدمحتوای مناسب برای سایت
فروشگاهش این کار را با قدرت شروع کند.
وحید به کارش ایمــان دارد و فکر میکند،
میتواند این کار را با صبر و حوصله و درایت
بیشتر به نتیجه برساند .او به رشد و پیشرفت
کارش دل بســته؛ هنوز هم که هنوز است
هیچ تفریحی برایش وجــود ندارد .چیزی
مثل بچگیهایش که تابستان و زمستان کار
میکرد تا اسیر کمبودها نماند و پایش را از
دایره عافیت فراتر بگذارد و بهســوی دنیای
بزرگتر از حصار اطرافش برود.

که توانستهاند یک مدرسه را بهبود دهند و
از آن بهعنوان الگوی کار برای سایر مدارس
استفاده شود .این مدرسه نمادی از موفقیت
خانم «ســیفاکور» و موسسه او در پیشبرد
اهدافشاناست.اماانجاماینفعالیتهابرای
او چندان ساده و سهل هم نبوده .بزرگترین
مشکل برای ایجاد دسترسی مناسب برای
افراد معلول در غنا آن است که اساسا مردم
این کشــور به حقوق خود آشنا نیستند و
نمیدانند که مسئولیتهای دولت در قبال
حقوق مردم چیست .به همین دلیل خانم
«سیفاکور»یکبرنامهتبلیغاتیبرایمعرفی
چارچوب طرح خود به راه انداخته .او موفق
شــده هر هفته یک برنامه رادیو تلویزیونی

شــرکت «آیکیــا» ( )IKEAتــا پایان
ســالجاری بیشــتر از آن چیزی که
مصرف میکند ،انــرژی تولید خواهد
کرد .به گــزارش «ایســنا» و به نقل از
«انگجت» ،بســیاری از شــرکتها در
حــال ســرمایهگذاری در انرژیهای
تجدیدپذیر هســتند ،اما چند شرکت
میتوانند ادعا کنند که بیش از آنچه نیاز
دارند ،تولید میکنند؟ شرکت «آیکیا»
در حال نزدیکشــدن به این ادعاست.
این شــرکت عنوان کرد که تــا قبل از
پایان ســال ،۲۰۱۹انرژی تجدیدپذیر
بیشتری نسبت به انرژی مورداستفاده
در فروشــگاههای خــود تولید خواهد
کرد« .آیکیا»( )IKEAشــرکت سوئدی
و چندملیتی است که در زمینه فروش
تختخواب،میزوسایرلوازماصلیوفرعی
منزل فعالیت میکند .شرکت «آیکیا»
در سال ۱۹۴۳توسط «اینگوار کمپراد»
در سوئد بنیان نهاده شد .نام شرکت از
کنار هم گذاشتن حروف ابتدایی چهار
کلمه نام ،نــام خانوادگی ،نام مزرعهای
که او در آن بزرگ شد و نام ناحیه محل
اقامت او در ســوئد تشکیل شده است.
دفتر مرکزی شرکت «آیکیا» در کشور
هلند ،قرار دارد .اولین فروشگاه «آیکیا»
در سال ۱۹۵۸در سوئد گشایش یافت.
همچنین اولین فروشگاههای «آیکیا»
در خارج از سوئد ب ه ترتیب در سال۱۹۶۳
در نروژ و در سال ۱۹۶۹در دانمارک آغاز
بهکار کردند .این فروشــگاه زنجیرهای
لــوازم خانگی اعالم کــرد که طی یک
دهه گذشته حدود 2/8میلیارد دالر در
انرژی خورشیدی و بادی سرمایهگذاری
کرده اســت و قصد دارد بودجه خود را
برای فناوری تجدیدپذیر افزایش دهد.
این شــرکت انتظار دارد تا سال۲۰۲۵
پنلهای خورشــیدی خانگــی را در
فروشگاههای سراسری خود عرضه کند.
درنهایتنیزقصدداردسال ۲۰۳۰بهتراز
مثبت اقلیمی برسد ،یعنی میزان انتشار
آالیندهها را به درصد منفی برساند.
زمانبندی این شرکت اتفاقی نیست،
چراکه ماننــد گوگل ،آمازون و ســایر
شــرکتها ،از همایش جهانی برخورد
با تغییر اقلیم و همایــش کنگره اقلیم
ســازمان ملل برای پیمودن این مسیر
استفاده میکند .این یک عمل فداکارانه
نیســت ،زیرا این اقدام میتواند اعتبار
شرکتها را در نگاه عموم افزایش دهد
و در نهایت از نظر فــروش به نفع آنها
میشود ،بنابراین ســرمایهگذاری در
توســعه انرژیهای تجدیدپذیر نه یک
خرج ،بلکه یک درآمد بلندمدت است.
شرکتهای دیگر نیز باید بهزودی به این
کمپینبپیوندند،وگرنهمشخصنیست
چه جایگاهی در نــگاه عموم خواهند
داشت و این تعلل چقدر آنها را از رقابت
عقب خواهد انداخت.

داشته باشد تا درباره مشکالت صحبت کند
و مردم پرسشهای خود را مطرح کنند .در
همین مســیر ،او توانسته حمایت موسسه
« »World Learningرا هــم جلب کند .این
موسســه کمکهای آموزشــی در اختیار
معلوالن قرار میدهد و عالوه بر تامین مبلغ
ده هزار دالر بودجه ،توجه بینالمللی به این
برنامه را هم جلب کرده .خانم «سیفاکور»
منبع الهــام اصلی خــود را کتاب مقدس
میداند و الگوی خــود را «هلن کلر» قرار
داده که موفق شــد نخستین فرد ناشنوای
فارغالتحصیل از دانشگاه را تربیت کند.
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