
  تحول در اقتصاد و توسعه پایدار روستاها با ایده هاي استارت آپی
ستارت آپ در واقع نوعی کسب و کار مبتنی بر فناوري است که در آن از ایـده هـاي نـو و جدیـد بـراي      ا

   .اجراي طرح هاي اقتصادي بهره گرفته می شود

  
پدیده استارت آپ همزمان با سراسر جهان، چند سالی است که در کشور ما شکل گرفتـه و بـا توجـه بـه     
فعالیت جوانان ایده پرداز و داراي فکر و اندیشه استقبال از این مساله روز به روز شـکل پررنـگ تـري بـه     

هـا در حـوزه روسـتایی     در ادامه به مزایـاي ورود فنـاوري و تحـوالتی کـه اسـتارت آپ      .خود گرفته است
  : بوجود آورده اند می اندازیم

 :استارت آپ ها و فروش محصوالت روستایی -

در واقـع نـام   ... منسـوجات ، صـنایع دسـتی و    ري ،روستا یعنی تولید ، تولید محصوالت کشاورزي ،دامـدا 
ا و دالالن امـا معضـل بـزرگ در سـر راه تولیـدات روسـتایی واسـطه هـ        . روستا با تولید معنا پیدا می کند

هستند طوري که تمام زحمات را روستائیان می کشند ولی سودهاي اصـلی را دالالن و واسـطه هـا مـی     
برند روستایی که محصولی را تولید کرده اگر بخواهد همان محصول را از بازار بخرد با چنـد برابـر قیمـت    

  .آنرا خواهد خرید

تنها راه حل این موضـوع فـروش مسـتقیم ایـن محصـوالت یعنـی دسترسـی تولیدکننـده روسـتایی بـه           
امروزه دنیاي فناوري و اینترنت در سراسر دنیـا بـه ایـن موضـوع وارد     .مشتریان نهایی محصوالت می باشد

را شده و بسیار هم موفق بوده است در کشور ما هم با گسـترش دسترسـی روسـتاها بـه اینترنـت زمینـه       
براي ورود استارت آپ ها به این حوزه فراهم شده است و شرکت هاي زیادي شروع به فعالیـت در زمینـه   
فروش بی واسطه محصوالت و تولیدات روستایی در کشور کرده اند ولـی هنـوز اول راه اسـت و جـا بـراي      

  . پیشرفت این موضوع بسیار است

روش محصـوالت کشـاورزان و دامـداران را از درب    هاي گوناگونی درسرتاسر جهـان فـ   شرکتها و استارتاپ
  :ی پردازیمآنها مدر زیر به معرفی تعدادي از .دهند مزرعه تا درب منزل خریداران انجام می



Farmers Web 

. کنـد  این استارت آپ یک بازار اینترنتی است که کشاورزان را به خریداران محصوالت کشاورزي وصل می
اش  و دو تـن از شــرکاي تجــاري  (David Ross) ســط دیویـد راس تو 2012ایـن اســتارتاپ در سـال   

رقمی نزدیک به یک میلیـون دالر   Farmers Web اندازي استارتاپ دیوید راس براي راه. اندازي شد راه
فروشـی   عنوان ابزاري براي عمـده  از وبسایت استارتاپ خود به بتدااو در ا. گذاران جمع آوري کرد از سرمایه

کرد ولی بعـد   ها استفاده می ها و سوپرمارکت کشاورزي به آشپزان و صاحبان رستورانمستقیم محصوالت 
  .کار را توسعه داد و زمان ارائه خدمات را به شکل معناداري کوتاه کرد

 

این استارت آپ شبیه سایت هاي زود فود عمل می کنند و بـا گـرفتن مشـتري در شـهرهاي نیویـورك،      
ان با خریداران می شود و محصوالت را در کمترین زمـان ممکـن تحویـل    رابط بین کشاورز... نیوجرسی و

گوجـه فرنگـی   (  Red Tomato در این حوزه اسـتارت آپ هـاي مشـابهی همچـون    . مشتریان می دهد
 .هم فعالیت می کنند) قرمز

FreshDirect 

میـز مشـتریان   این استارت آپ محصوالت تازه و باکیفیت کشاورزي را مستقیما از باغات و مزارع بـر سـر   
کنندگان نهایی ایجاد کـرده و واسـطه هـا     این استارتاپ در واقع پلی بین تولیدکنندگان و مصرف. آورد می

 .را حذف کرده و خود به یک واسطه اینترنتی تبدیل شده است



 

استارت آپی که زمان و در قیمت صرفه جویی مـی کنـد و محصـوالت تـازه را بـه دسـت مشـتریان مـی         
  /.رساند

  

  :تهیه و تنظیم 

  سعید حاجی علیانی
  

  


